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~å vi1l hm1s hierta 
.J ug vill mi~ p;ii111ma, 
);lir dngPn hriick!'t". 11iir sol går ner, 
Och frä lst och snli~ 
'lig liutligt drömma 
111 i <let la111l. d<'r l'I ti1I iir mer! 

EHW. 
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i&å nyårsdagen. 
Af K-dt. 

I (,: iir åtta dagar voro fullbor-
dade, så att barnet skulle 
omskäras, erhöll han nam-

, net Jesus, som gafs hono~ 
af ängeln, förr än han vardt atlad i 

rnoderlifvet. Luk. ~: 21. · 
Omskärelsen var inseglet pä Ouds 

förbnncl med Israel. Den, ::-;om om
skarsi gjordes de~igen~~ delaktig af 
den nad, som hv1lade ofver Herrens 
förbundsfolk, och de löften, som voro 
gifna åt detta folk. Och ä ~nclra 
sidan ställdes han under förphgtel
sfln att hörsamma Jehova, Israels 
Gud och lyda hans bud. 

< )i'nskärelsen pekade tillbaka pa 
syndafallet och var ett ständigt ~it~
nesbör<l om den orenhet och s1elf
viskhet som vidlader hvarje men
uiHka ;,f naturen. l\Ien den utgjorde 
ock ä andra sidan en profetia om 
:Messia;;, som enligt lö~tet skulle 
komma, for att genom sitt blod ut
plåna synden, försona öfv_erträdel
serna, rena, helga och andh~en_ om
:-;kära de pä honom troende till h1erta 
och Jif. 

Jesus maste susom en verklig-Is
raelit omskäras. Enligt profetian 
skulle frälsningen vara fran jndarne 
c.Joh. 4: 22!. Och jndarne voro ocksä 
de åt hvilka förlossningen genom 
K~istns var utlofvad. :-hisom det t. 
t>x. heter i l<~saias i"'i!l: 2ll: "Han 
skall komma såsom en förlossare för 
Z:ion och för dem i Jakob, som om
vända sig från sina synder säger 
Herren." I enlighet dermetl säger 
ock Petrus i Apg. 3: 2tj tilljudarne: 
((För eder först och främst har Gud 
uppväckt sin tjenare Jesus och sändt 

honom till att välsigna eder, då hvar 
och en af eder omviinder ;;iO' från 
sin ondska." Han masto alltsablifvtt 
"omskärelsens tjenare /(ir U udii s111t
nings skull, för att st~dfästa de liif
ten som \'arit gifua at fäderna". 
(R~m. lr>: 8J. Men sasom den riitte 
Abrahamssäden l Gal. B: 11)) sknlle 
han äfven blifva till välsig11else för 
alla, folk, på det hedningarn<' t!ll 
hvilka Oud ingenting tal_at m·i1 till 
hvilka ino-a löften voro g1fna, sknlle 
"ära <+ua"' för bannltertigheten8 skull." 
( Hom. 11->: ~)). 

Jesus var den Jehovas tjenare, om 
hvilken det talas i i<:s. 4::!: 1- 4, f>13 
kap. m. fi. ställen. Hela Israels fo~k 
hado jn blifvit af ( 1nd ntvaldt till 
att vara hans tjenare.. M.en cle von! 
icke trogna denna sm kallelse, stL 
att Ht•rren maste klaga öf~er. de~: 
"Hvem yar Yiil blind om eJ mm t,JE'
narp, oeh döf sasom ~len, hvilken jag 

' ' . t ·· I b t·~ hitr i;iin<lt sasom m1t san< e rn . 
H \'elll var väl blind t>åsom min för
trogue Mh blind sil.som Herr<'ns tje
uarP':' Dn httr sett mycket, nwn dn 
gaf icke akt dernppå. l\Lecl öppna 
iiron hiir<le han icke.'" <Es. 4~: l!l, 1<l. 

Först i oc-h med .Jesus Kristus 
framtriicler den sanne 1-l<>rreus tj e
lllU'P. llen hörsamhet och lydnad 
for (-l ncl som omskärE>hwu befrck11ar, 
liar blifZ·it fnllt fiirverkligacl i honom, 
o<-11 i honom allena. ":)i, jag kom
mer i boken är skrifwt om mig, 
för ~tt göra din vilja o Gud." 

Den (~brAiske trii.len, som, da det. 
7:de aret kom, da han hade ~·ätt att 
ntO"a fri sade: ".Jag i1bkar m1u hus
bo~Hle ' --. Jag \'ill icke utgå fri", 

skulle föras till dörren eller dörrpo .. 
sten, och hans husbonde skulle sticka 
en syl genom hans öra. Och han 
skulle derigenom oskiljaktigt fästai:; 
vid huset och husbonden, för att 
vara träl allt framgent. Hä se vi i 
dag Jehovas tjenare föras till dörr
posten och fa örat genombonadt. 
Hans omskärelse var i1wigningen till 
hans tjenarekall och fönita steget pa 
hans lidandes-väg. Det sista steget, 
som gjorde honom fullkomnad i lyd~ 
na<l, var, då han bar npp vara syn
der i sin kropp på trät. "En kropp 
har dn beredt at mig 11

, sä__ger han 
till sin Fader (Ebr. 10). l denna 
kropp, på hvilken han mottagit om-
8kärelsen~ tecken, tjenade han oaf
latligt ( +ud, tills hans slutligen gaf 
ut den i korsets död på hufvudska.1-
leplatsen. Håsom Paulns sägE>r i Fil. 
2: 7, 8: "Han utblottade sig sjelf och 
antog en tjeuares skepelse - han 
ödmjukade sig sjelf och vardt lydig 
intill döden, ja intill korsets cliicl". 

"Döden på korset", säger nagon, 
"den blodiga, i>märtefulla, är det stora 
slutet på den lydnad, som det heliga 
barnet begynte med omskärelsens 
blodsdroppar och smiirtor." "A ugu
stinus anförer en siunrik liknelse och 
8äger: Herren Jesus förfar efter köp
mäns sed. Han var dertill kommen 
i verlden, at1i han skulle lösköpa oss 
ifrän den eviga fördömelsen, icke 
med guld och t-:ilfver, utan med sitt 
eget dyra blod. I dag gifver han 
gena;;t de första blodsdroppame för 
Yåra själar, och sedan erlägger han 
pa korset fulla betalningen." 

Just när barnet omskars på den 
attonde dagen, fick han namnet Je
sns. Detta innebär, att han pa lyd
nwlens och ltdaudds Yiig skulle blifva 
hvad som ligger i detta namn, näm
ligen frälsaren för de genom olyd
nad fallna och förlorade Aclamsbar
nen. "Det höfdes Hud, att, da han 
förde manga barn till härlighet, ge
nom lidanden f'ttllkmnna clerns fräls
ning13hLJfding." Och at.er heter det 
om Jesus: "Han lärde, faHtän han 
var son, lyd1utd al det som han led. 
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och dii lian rardt fullkomnad, blef 
han för alla dem, som lyda honom, 
en orsak till ei•ig frälsni11g" (Ebr. 5: 
8, ~}). 

I detta namnet Jesus ligger den 
säha borgen för deras eviga och 
fulla frälsning, som tro pa detta väl
signade namn. Ty Hud sjelf har 
gifrit honom det. Och dä mäste 
han ock göra skäl för detsamma. 
Gud är sanningens Gud. Och i hans 
rike förekomma inga tomma namn 
och titlar utan vidare betydelse, ntan 
der är allt sanniug och VEJrklighet. 
J esns är hvad han heter. Vi hafva 
erfarit det, vi, som tro pa honom. 
Och derför äro ock vi, hvad vi kullas, 
sasom Johannes skrifver: "Hen, hnrn
dan kärlek l<'adren hR.r bevisat oss

1 
att vi kallai; Guds barn, hvilket v1 
ock Oro." 

I ingen annan 1 säger Petrus, da 
han talar om den korsfäste och upp
s tandne Jesus Kristus.i är fr<ifsnin
gen, ty det är ·icke wiyot annat namn 
under himmelen, bland menniskor 
gifvet, i hYilket vi s~ola blifva (r~'ilsta: 
I\Ien det är ock ofelbart frälsmng i 

detta nam1i för alla, som komma till 
.Jesus. Konnngen och drottningen 
pa tronen ,·inna frälsning i Jesu 
namn. Och samma dyrbara nacl gif
ves at gubben och gumman i fattig
stuO'an, som söka rening i Kristi 
blod. Den, ;;om kommer till honom 
med ett helt, långt lifs Hyndaskulder 
på sitt samvete .. ruinerad af !lynd 
oc-h satan, besnken och gäckad af 
verlden, med ett alltigenom beflii?
kadt oeh förloradt hf bakom i:ng 
och en mörk, hopplös evighet fram
för sig, blir i hans blod rättfärdig
gjord fran all sin synd, upptages till 
Gulls barn och får hopp om n.uds 
härlighet, när h an sa förlorad och 
brottslig som han är tror pa Huds 
Lamm. Illgerniugsmän, för hvilkas 
brott menmskor rysa, tv.is snöhvita 
i försonarens, Hnds Sons blod. De 
mest frtitande och stinkande synda
sar helas g enom medlarens sar. För
lorade syndare, hvilkas hjertan han 
genom sin kärlek fatt vinna, skäm-
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mes han icke att kalla bröder. 
Den unge, som törhända jemförel· 
sevis o1eHäckad och okunnig om det 
i verlden genom ltu•tar rådande för
derfvet, söker sitt hjerta.s rening och 
frid hos Jesus, villig att inviga sitt 
lif åt honom, finner ro och tillfreds
Htällelse i hans namn. Och om han 
så längre fram på vägen, fastän be
varad frun fall och a.fvikelse, likväl 
genom det i hjertat djupare och kla
rare inträngande ljuset fär eu sådan 
inblick i sitt naturförderf, att han 
törhända är färdig att bortkasta sig 
sjelf säsom en skrymtare, sa ryggar 
dock icke Jesus tillbaka, sägande: 
"Aldrig kunde jag tänka, att en sa
dan orenlighet kunde finnas hos dig." 
Nej, han kände sa väl till alltsam
mans förut, kände ?ig djupare o~h 
bättre än du någonsm lärt känna dtg 
sjelf .. Och likväl :utvalde. han dig till 
frälsmng och evig härlighet. Han 
kallade dig vid namn, och du blef 
hans. Han skref ditt namn i sin 
lifsbok. Och hant-J gåfvor och kal
lelser äro sådana, att han kan icke 
ångra dem. Icke din naturs förderf, 
icke den ställning lifvet, der Gud satt 
dig, om ocksa aldrig så svär och full 
af frestelser, ieke al1a djefvulens iHi
stiga försök O('h klokt uttänkta pla
ner mot ditt lif, icke verlden med 
hvad den bär i sitt :sköte af Kristus
fien<lskap eller förrädisk Judas-vän
skap (Luk. 2~: 47, 48), med ett ord 
inteti hvad namn det än må hafva1 
skal kunna hiudra Jesml att med 
dig fullborda det verk, som han be
gynt, så att <lu t.ill sist skall fii jnbla 
med den oräkneliga skaran, som pri
'lar Gud och Lammet OL'h fröjda,; 
med outsäglig och härlig glädje i den 
högtlofva<le 'l'reeuighetens omedel
bara närhet och askädning. Alle
nast var ärlig OL'h sa1111 mot din 
blodsbrudgumme och förtro dig at 
honom med allt, som vill göra dig 
skada O('h hinder i fråga om ditt inre, 
fria, fulla ~amlif med honom och ditt 
löpande pa vädjobanan. Lät hvarje 
ditt hjertas begär vara kunnigt för 
honom och kläng dig i innerlig för-
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tröstan fast vid honom, såsom den 
svaga rankan klänger sig fast vid 
sitt starka stöd. Han skall efter sitt 
ord fullkomna, stödja, styrka och 
stadfästa dig. Han skall vaka öfver 
dig och i sin trofasta kärlek icke 
tillåta, att dn skall raka i allt för 
svåra frestelser, liksom en god och 
vis fader icke lägger alltför tunga 
bördor på sitt barns svaga skuldror. 
Och i frestelsens .. stunder skall han, 
den barmherti~e ( )fverstepresten, som 
lärt barmhert1gh et i sadana frestel
ser och lidandesprof, hvarmed ingen 
annan blifvit försökt., vara dig nära, 
vederkvickande och lmgsvala11de sa 
innerligt och ömt, som ingen vä1i, 
ingen moder pa jorden. 

"Om vi, medan vi voro fiender, 
blefvo {örsonacl1• med Oud ger.om hans 
Sons dOd, skola vi m yckt>t mer, sedan 
vi blifvit försonade, varda friil xtu 
genom hans lif:" Oatlåtligt ska.Il 
vinträdet hälla oeh hära den lilla 
grenen oeh lata sitt rena, heliga, 
himmelska, gudomliga lif :fiöda nt i 
den och tlörla genom den. Och 
detta innebär frälsni11g, stundlig 
frälsning i Jesus, tills slutfrälsningen 
k01nmer, hvarom Paulus skrifver i ~ 
'rim. 4: 18: "Renen skall rä<lda mig 
frän allt ondt verk och frälsa mig 
till sitt himmelska rike." Derom 
talar ock Petrns: "I skolen fröjda 
eder med en outsäglig och härlig 
glädje, da I vinnen eder tros rn11!, 
edra sjalars friil1mi11g,• Och villar ... 
säger han med afseende clerpa: "Med 
Guds makt bevarens J genom tron 
till den fräls11ing, hYilke11 är lierecld 
att uppenbaras 1)(1, deu ytterNftt tidt•n." 

"Dem, hvilka Gud har förut käut, 
har han ock förut beRtämt, att df'I 
sknlle vara lika ham; Hons bild, pA. 
det han mil, vara den förstfödde blall(l 
manga bröder." (Horn. K: :l~I). Liksom 
hela :-;olen speglas i de sma daggclrop
pame, sa skOla ock alla .J esn srua 
bröder aterstråla den store hroclreus, 
den först.föddes bild. Vi skola ~kina 
sasom soleu i var Faders rike en 
dag. 

Och till detta mål - värt likge-

:il altande med vår förstfödde broder 
skall allt~ som möter, huru vidrigt, 

ogyn11amt, bittert och svårt det än 
Hynes och kännas, vore det än en 
I 1auli påle för köttet, en kindpnstan
de satans än~el, samverka för dem, 
som Gud efter sitt eviga uppsat 
kallat. Allt skall samverka. Om du 
tror det, verkligen tror det, hvilken 
hvila skall <let icke gifva åt hjertat! 
lfvilka ~utsäp;liga evighetsvinst~r 
Hkall du icke hafva, äfven <ler köt
tet ser och känner idel förluster, 
motgangar och vedervärdigheter! 
l lurn tacksam skall du icke vara i 
allt, äfven der andra se endast or
saker till berättigadt knot och miss
mod! Och hvarf ör skulle icke vi 
troende lita på. vår Faders ord'? Det 
är ju omöjligt., att han skulle kunna 
ljuga. Det sknlle st.rida mot hans 
trofasthet; kärlek och helighet
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mot alla hans egenskaper, wot hela 
hans natur och väsende. 

Vore det så, att Huds kallelse 
grundade sig på våra gerningar, da 
skulle vi hafva orsak att frukta och 
känna grunden vacklande. Men nu 
heter det att han kallat oss med en 
helig kallelse, ieke efter våra ger-
11ingar, utan efter 8itt eget besl11t och 
<len nåd, som är 088 gifren i Kristus 
.Jesus frun eviga tider. l2 Tim. 1: B). 
0<"h da känna vi, att grunden är 
trygg. 

Ocn det är dyrhart att mod en 
sådan trygghet i sitt hjerta få börja 
det nya året. "Jesus Kristus är den
samme i går och i dag och i evig
het.11 (Ebr. 13: 8). Åren gå, seklerna 
rnlla in i evigheten. Men Jesus för
blifver. Ha11s år hafva ingen ände. 
H vad som ä11 förvandlas, han är dock 
d ensamme, evigt dem;amme. Hans 
hjertelag är sig alltid likt. Och alla 
hans handlingar mot hans blodköpta 
bröder äro präglade af hans hj ertas 

kärlek och barmhertighet. Och då 
han hor genom tnn i ditt hjerta, 
får du ock hafva honom med i allt, 
i hela ditt lif, dess sorgestunder så
väl som dess glädjestunder, dess ar
bete och hvila, dess frestelser och 
strider. Och att veta detta, hvilken 
outsäglig hvila, hvilken frimodighet 
och segervisshet, hvilket tålamod 
och hvilket fullvisst . hopp gifver 
det ej! 

Om du under detta år får känna 
din egen svaghet, såsom du aldrig 
förr känt den, så skall Jesus uppen
baras för ditt hjert.a såsom din stark
het, såsom aldrig förr. Får du mer 
än någonsin känna ditt eget hjertas 
opålitbghet (Ordspr. 28: 26), så skall 
du ock mer än någonsin få känna 
Jesu trofasthet. Lita blott allt fa
stare på honom, ju mer du far erfara 
att allt annat både inom och utom 

. endast äro sviksamma källor! "Den, 
som är fast i sitt sinne, åt honom 
bevarar du frid, frid, ty på dig för
tröstar han. Förtrösten på Herren 
till evig tid ! ty Herren Gud är en eriy 
klippa. Es. 26: 3, 4. Skulle du finna 
dig besviken, der du minst väntade 
det, Jesus skall dock aldrig svika 
dig. Skulle djefvulen rasa i vrede 
säsom aldrig förr, sa skall du ock 
fa pröfva på mer än förr, att Herren 
ä! en sköld för dem, som hålla sig 
till honom. Och mot den skölden 
studsa djefvulens pilar tillbaka utan 
att sara. 

Det ligger en tröstefull påminnelse 
deri, att vi fira just Jesu omskärelse
och namnsdag såsom vår nyårsdag. 
Latom oss dä. på nytt och djupare 
försänka oss i den nåd, som ligger 
i Jesu omskärelse och namn! Och 
det nya året skall, huru det än kom
mer att gestalta sig, för oss blifva 
ett nådens år frän !lerren. 
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~; Slafvinnan ]'lunia. 
I naturens rike ske· de mångfaldigaste 

nnder. Hvem har icke någon gång 
i de otillgängliga remnorna på bergets 
branta sluttningar med förnndrade blickar 
skådat växternas friska grönska eller de 
kraftiga trädens täta kronor och eftersin
nande frågat sig sjelf, huru fröet må hafva 
kommit dit? Ja ännn mer, några små 
korn, af en vinddrifven fogel förda till 
en öde ö, hafva här ofta på få år fram
bragt ett helt nytt växtlif. Ifven i nå
dens rike finna vi något liknande, och vi 
vilja nu omtala den älskliga berättelsen 
om hum genom en från hennes hemland 
bortförd Herrens dufva det gudomliga or
dets frö öfverfördes till ett vildt, iide land 
och bär bland nia, hedniska folkstammar 
kom att bära mycket härlig frukt. 

under kejsar Konstantins regering hade 
en from jungfru vid namn Nunia vid ett 
infall af de krigiska Ibererna, som bodde 
i det nuvarande Georgien, blifvit bnrtslä
pad såsom fånge. Hon måste visserligen 
tjena hos eu af de infödda såsom slaf
vinna, men förvärfvade sig snart genom 
sin stilla gudfruktiga vandel i hög grad 
hedningarnas förtroende. Nu fogade Gud 
det så, att ett barn svårt insjuknade och 
efter detta folks sed bars från det ena 
huset till det andra, på det att hvar och 
en, som möjligen visste något läkemedel 
mot sjukdnmen, skulle meddela det. Dock 
ingeu kunde bjelpa! Så kom det döds
sjuka barnet äfven slutligen till Nunia. 
Denna ödmjuka, kristna kvinna sade, att 
hon sjelf visserligen icke visste något 
medel, men att hennes Herre och frfllsare 
Jesus Kristus iifven då kunde hjelpa när 
för menniskors ö~on all hjelp var nt~. 

Hon knfli.Jöjde derpä och anropade i in
nerlig bön den store läkaren om bjelp. 
<?ch Herren Lekände sig till sin tjena
nnnas bön. Gossen tillfrisknade. Hän
delsen gjorde stort uppseende, och under
rättelsen derom kom till drottningens öron. 
1\Ien såsom så månget nådens under skulle 
väl dock äfven detta snart åter' blifvit 
förgätet, om icke Gud i sitt kärleksfulla 
och visa råd kort derefter låtit äfven drott
ningen råka i en svår sjukdom. Då tänk-

te denna på Nunia. Hon skickade hud 
till henne med begäran om "att blifva bo
tad. Den kristna jnngfrun förskräcktes. 
Det föll henne alls icke in att utgifva sig 
för en undergörerska. Hon gick icke, nta,n 
afböjde i ett ödmjukt svar kallelsen. Dä 
lät den sjuka drottningen föra sig till 
henne. Nu trodde Nunia sig igenkänna 
Guds finger och kunde icke längre sträfva 
emot. Hon visade den sjuka från sin 
person hän till den rätte hjelparen, had 
med henne och hade den glildjen att för
n.imma det Herren .. återigen bekände sig 
till hennes bön. Afven drottningen blef 
aterstfllld. 

Men hade . redan den första hcli.Jregda
görelsen väckt uppseende, huru mycket 
mer denna! Den tacksamme konungen 
ville sända slafvinnan rika skänker. J\Ien 
drottningen, hvilkens bjerta Herrf'n hade 
rört, sade honom, att den kristna jung
frun försmådde de jordiska egodelarne, 
och att hennes högsta lön skulle vara den, 
om folket omvände sig till de kristnas 
Gud. J\len detta var ännu för my<"ket för 
konungens hedniska sinne, da han ännu 
icke pa sitt eget bjerta hade erfarit tron's 
kraft. Dessa ord syntes derför förgäfves 
vara talade. Dock vår Gud är långmodig 
och stor i nåd. Eljest blefve intet men
niskouarn saligt. Men Herrens sökande 
kärlek vet att finna det arma syndarebjer
tat. Icke langt derefter öfverraskades ko
nungen under en jagt af ett fruktansviirdt 
åskväder, just som han hade förirrat sig 
från sitt följe. Uådlös irrade han omkring 
och kunde omöjligt finn~ sig tillrätta. Dä 
klappade Herren i ensamheten i skogen 
ånyo på hans hjerta. Han erinrado sig 
plötsligt allt, som blifvit honom heriittadt 
om Guds godhet och allmakt och drifven 
af ett inro bebof anropade han denne Gud 
och lofvado att helt inviga sig åt hans 
tjenst, om han ville uppenbara sig för 
honom och !äta honom finna den rätta vä
gen ut ur skogen. Gonast klarnade vädret 
upp och, liksom ledd af en osynlig hand, 
kom konungen lyckligt tillbaka till de sina. 

Nu såg det helt annorlunda ut i hans 
bjerta. Nu var den hårda jorden upp-
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mjulrad. Han lät kalla Nunia till sig, och 
hennes ord föllo som en uppfriskande dagg 
på en torr jord. Han omyände sig af 
bjertat till Herren. Trogen sitt uttalade 
löfte gjorde han allt för att bii.Jringa sitt 
folk kunskapen om Gud och den han sändt, 
Jesus Kristus. Han drog igenom sitt 
land och undervisade sjelf männen, under 
det drottningen undervisade kvinnnrna. 

Sednare lät han kalla evaogelii förknn
nare från det romerska riket, bvilka här 
arbetade med mycken välsignelse, och detta 
lands kyrka bar, ebnru visserligen mycken 
vantro inom den är rådande, dock liksom 
genom ett Guds under bibehållit sig intill 
denna dag, under det att den följande ti
dens stormar och Herrens dom, oss till 
varnande exempel, gjort, att alla de kristna 
kyrkorna rundtomkring blifvit omintet)?jor
da. Det nu berättade tilldrog sig mellan 
åren 3:20 och fH30, och defl katolska kyr
kan firar ännu minnet af Nunia den 15 
december. 

Denna berättelse bar många beaktans
värda lflrdomar att gifva oss. l\len den, 
som främst. springer oss i ögonen, är den, 
llurusom Gud kan och vill förhärliga sitt 
namn genom ringa redskap, El.å han får 
dem helt om band. Vi hafva i gamla 
testamentet eu liknande tilldragelse. Den 
lilla Israelitiska flickan, som blifvit bort
förd såsom fll.nge och nu tjenade i den 
syriske generalen Naamans hus, fick genom 
sitt enkla vittnesbörd blifva ett medel till 
att göra. Israels Guds nad och makt kända 
icke blott i buset, der hon tjenade, utan 
i hela den syriska hufvudstaden ända npp 
till bofvet. Och ntan tvifvel spred sig 
ryktet om det, som vederfarits den store 
härföraren öfver hela landet. Hvilken upp
muntran för dem, som äro små och stå i 
en ringa ställning i lifvet och som kanske 
äro frestade att gräfva ned sitt pund i 
jorden, emedan de tycka, att deras lif är 
af så ringa betydelse, sil att de icke kunna. 
vara till nagon nytta för Gud l 

Herrens ögon se efter troheten. Och 
det är just tjenarne, som skriften npp
manar att pryda Gnds, vår frälsares lära 
i alla stycken. Hnru skön är icke Kristi 
lära i och för sig sjelf, huru tilldragande 
för hvarje för sanningen öppet sinne! Men 
hum mycket mer dyrbart, när sanningen 
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i Kristus vinner gestalt och liksom blir 
förkroppsligad · i en menniska, så att hvar 
man kan se, att Kristi lära icke ntgöres 
af blotta teorier, som väl äro sköna, men 
dock omöjliga att praktisera i lifvet, utan 
att den både kan och bör blifva en lef
vande erfarenhet och verklighet, som sät
ter sin prägel på all vår umgängelse. 

Gud vill uppfylla alla sina barn med 
sin helige Ande, så att vi hvar och en i 
sin stad blifva "källmenniskor", h vilka just 
derigenom att vi stil i ett fullt samband med 
den eviga Gudskällan och dess outtömli
ga, öfverflödande förråd kunna fritt, otvun
get och rikligen meddela åt andra af den 
fullhet, till hvilken vi hvarje stund bafva 
ett obebindradt tillträde. "Gud är mäktig 
att låta all nåd öfverflöda till eder, på 
det att I uti allt mån alltid hafva nog 
och öfverflöda till allt godt verk." 

Utan Anden äro vi kraftlösa och odug
liga till att verka Guds verk. Utan An
dens uppfyllelse och öfverflödande lif i 
oss kan allt vårt arbete icke åstadkomma 
några djupare, föri.Jlifvande resultat. Huru 
mäktigt måste då icke behofvet af Andens 
fullhet göra sig förnimbart hos oss, sär
skildt vid ett årsskifte, di vi mer än eljest 
påminnas om, huru snabbt vår verksam
hetsdag flyr.· Huru vigtigt, att de hastigt 
förbiilande stunderna fyllas, icke med onyt
tiga och fåfängliga ting, utan med ett lif 
i Herrens tillbedjan ocl..t tjenst. "Köpen 
tiden, ty dagarna äro onda." 

!!varest ~tuden verkligen arbetar i 
en själ, måste det först och främst 
blifva ett nedrifvande. Den heliye Ande 
bygger icke pu den gamlu grundralen. 

Tro aldrig Jwacl din känshi säger, 
om din känsla gdr emot Gud8 orcl. 
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Tre "måste" i det tredje kapitlet af J ohannis' evangelium. 

~ag .. har ett ~udskap till eder, mina fl', vanner, fran det B:dje kapitlet 
a_f Johannis' evangelium. Måhän

rla_ bhfver det hvarken mycket veder
kvwkande eller nytt för eder. Men 
d~t h~r blifvit så mycket lagdt pa 
mitt hJerta under den senaste tiden 
att jag är viss på, att någon ntaf 
dem HOm läsa dessa rader, behöfver 
d~t och bör emottaga dt>t genom 
nug. 

Då ja_g ii.n~u var ett egensinnigt 
barn, mmnes Jag, att min sköterska 
b~ukade lugnt säga såsom svar på 
uagon pockande be<Yäran: "~Wiste 
är för drottniagen, nren ej för hen
nes undersåtar." Vi få lära huru 
litet vi kunna ordna och afgÖra äf
.v~n uti . jordiska ting; huru mycket 
~mdre i!1om dessa allvarliga och he
liga omraden, hvarest själen och dess 
skapare sta ansigte mot anHigte. 

Det är om detta enda ord "måste " 
som jag i dag vill skrifva. ' 

I sk~1en finna d~t nämndt tre gån
ger uti detta kapitel, och det före
kommer först uti den 7:de versen 
der vi läsa: ' 

1) I måsten f'öclas på nytt. 

. En vis författare har Hagt, att det 
mom det kristliga lifvet finnes sådant, 
s.om är . nödvändigt, liksom det ock 
finnes nagot, som kan kallas öfwrflö
dande. Somliga menniskor blifva 
frälsta "sasom genom eld" (1 Kor. 
ö: 15). Andra fä "en rik (öfverftö
dande) ingång i var Herres och Fräl
sares, Jesu Kristi eviga rikP" (~ Petr. 
1: 11). Homliga kämpa en god 
kamp, bevara tron, fullborda sitt lopp 
med glädje och vinna kronan, medan 
andra krypa fram till Guds fota.pall 
häfvanue och allena, utan någon följe
slagare, som har dem att tacka för 
sin kunskap i evangelium. 

Men här hafva vi en nödvändighet. 
Det finnes intet "om" i denna Mästa-

rens framställning. Vi muste födas 
på nytt. 

"Hurn?" frågade Nikodemus. Men 
Jesus visade, att svaret skulle blifva 
i någ_on man olika i fråga om hvarje 
särskild omvändelse. En hör den 
heli~e Ande tala i "ljudet af en sakta 
susnmg," medan en Lroder eller sy
ster bhfvit funnen af honom i lidan
dets storm eller i den rasande hvirf. 
velvinden. Vi känna vi1:1sa heliga 
själar, hvilka tyckas hafra lefvat he
la sitt lif i Konungens närhet, hvil
ka hafva vuxit "upp till honom i alla 
stycken." 

Men vi kunna sällan tvifla, när 
verket är gjordt. "Genom deras 
frukt skolen i känna dem." Ingen 
kan hllfva kommit ansi~e n:.ot an
sigte med Gud och tillät1t den helige 
AudP att borttaga stenhjertat utan 
att det blir mer eller mindre uppen
bart, att han ersatt det harda sten
hjertat med ett hjerta af kött. Se
dan skrifves lagen deri, sedan kom
mpr Guds egen Ande in för att taga 
sin förblifvande boning deri; sedan 
är hela menniskan förvandlad från 
härlighet t.ill härlighet. (Hes. 3G: 
25 ~7; l Kor. 15: 4\l; 2 Kor. 3: 18; 
~Kor. 4: 4: Ebr. 8: 10). Htor är här
ligheten. Men större det pris, HOm be
talades, på det att "vi skulle fa barna
skapet." Vi komma nu att tala derom. 

~) .Men11i8kosonen måste lilifl'a 
upphöjd. Joh. 3: 14. 

Sa är det alltid: döden är lih·ets 
port; korset på Golgata förvärf
vade vår lifskrona. \ ar HetTe Je
sns var icke af den Allsmäktiges 
befallning tvingad att dö (se J oh. 
10: 18J, utan af denna outsägliga 
kärlek, af hvilken raulus erfor en 
återstralning, när han skref: "Kri
sti kärlek tvingar oss,"' och åter: 
~Jag har stor sorg och oaflåtligt kval 
i mitt hjerta. Ty jag önskaae, att 

jag sjelf vore förbannad från Kristus 
för mina bröders skull." (Rom. 9: 3). 
Jesus visste, att han icke allenast 
måste dö, utan dö en brottslings för
skräckliga död, upphöjas för att draga 
alla till sig. Och vi finna att sjelfva 
försmaken af detta lidande fyllde 
honom med djup bedröfvelse och 
ångest och kom honom att offra bön 
och åkallan med starkt rop och tårar. 
Men det oaktadt gick han det till
mötes; anden var . villig, men den 
känsliga, menskliga naturen svag 
och bäfvande. Här hafva vi en gu
domlig lexa af lydnad. Kristi exem
pel vISar oss, att då en pligt är oss 
klar, vi ock må fullgöra den, hvad 
det ~n må kosta. Ett ännu djupare 
stndmm af denna vår fräbares lidan
des väg visar oss, huru underbart 
kostliga de klenoder måste vara, för 
hvilka ett sådant offer måste göras. 
Du och jag kunna icke aterlösa nvar
andra, men vi kunna blifva Huds 
medarbetare och göra hvad pä oss an
~ommer, för att aet härliga evange
~lllm om hans nåd må blifva kunnigt, 
ihågkommande att en enda själ är 
för honom mer värd än hela verlden. 

3) Han måste tillväxa. och jag 
måste aftagci. J oh. ö: 3. 

Synas dessa ord främmande, efter 
hvad vi hafva blifvit lärda om men
niskans storhet i' Ju närmare vi kom
ma ljuset, desto mörkare Hyna~ fläc
~arnai oc~ vi hafva blifvit lärda, att 
i Guas nke är den främste endast 
"ett litet barn." Detta är den svå
raste af alla lexor att lära. Det be-

' tyder beredvilligheten att utbyta 
"jag" mot: "icke jag, utan Kristus," 
beredvilligheten att blifva förnedrad, 
om endast Kristus blifver upphöjd. 
De största helgon utgåfvo sma lif i 
praktiserandet af denna det egna 
jagets tillintetgörelse. Och vi i den 
närvarande tiden måste bringa~ ned, 
innan Kristus kan lyfta oss upp. 
Han vågar icke lita pa sqldater, som 
tänka, att de kunna diskutera och 
sjelfva bestämma sina rörelser vid 
en farlig plats, der kaptenens röst 
genast behöfver åtlydas. Det är svårt 
att aftaga, svårt att känna att verl
den ej tänker högt om oss. Hvarare 
ändå kanhända, att våra lärjungar 
glömma oss, da de uppfl.yttas till de~
na högre skola, der Mästaren, till 
hvilken vi hafva ledt dem, nu sjelf 
lärer dem. Men om vi förstå denna 
svåra lexa, så skall var lön icke ute
blifva. 

Johannes döparen kände, att det 
skulle blifva sa, da han utropade: 
"Denna min fröjd är nu fullkomnad." 
Joh. 3: 2B. Och äfven vi skola finna 
detsamma, om vi i sanning åstunda 
Kristi ära och icke vår egen och äro 
nöjda med att taga den lägsta plat
sen, emedan när allt kommer omkring, 
fotapallen är den närmaste platsen 
till tronen. Gif då akt på. våra tre 
"måste" - pånyttfödelsen återlös· 
ningen, sjelfförnekelsen. ~fä var 
himmelske Fader sjelf hem!lända de 
väh;ignade sanningar, de lära. oss, 
till allas våra hjertan denna dag! 

(Öfvers. för T. S.) 

~~ Vid årsskiftet . ~~ 
~å vi stå vid ett årsskifte, kunna vi Il 
~ både kasta våra blickar längre till
baka. och betrakta endast det närmast lig- Il 
gande. Huru mycket hafva vi icke i båda I 

fällen att tacka för. Att vi i'.\fver ett år
tusende njuta kristendomens välsignelse, 
i mer än tre århundraden reformationens 
välsignelse, i mer än tre fjerdedels år-



hundrade fredens välsignelse, och dertill 
nåden af borgerlig frihet, god ordning och 
goda inrättningar, att vi bo i ett land, 
lyckligare än de flesta, buru mycket att 
tacka för! Och nu bafva vi äter ett år 
af nådegåfvor bakom oss, då vi njutit 
värt uppehälle, helsa, nådestillbud och ota
ligt godt. Hafva JH'gra svArigbeter mött 
oss, sa hafva vi vanligen beredt oss dem 
l'jelfva, icke minst sasom folk, hvarvid 
den enskilde lider såsom en lem med det 
helu. ~fon äfven svårigheter äro, rätt 
~edt, nådebevis, nådesanbud. Och hvilken 
nåd, att vi ännu i denna Jag fä samlas 
här omkring nadens budskap. Det är 
större nåd än vi ana. 'fusenden af dem, 
som redan ingatt i evigheten, skulle önska 
sig tillbaka för att hafva ett sadant nå
Jesanbud. 

* * 

Vi hafva åtnjutit kristendomens välsig
nelse ; men den kristna verlden star unge
färligen på samma punkt som Israel före 
sin dom. livad förestår väl da. kristen
heten :i Hvarom vittnar väl all gudlöshet, 
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eller vi kunna lika gerna säga Kristus
löshet, allt menniskohat, allt mördande, 
alla sjelfmord, med den förtviflan, som i 
dem afspeglar sig, alla nattens synder, 
alla. sönderslitna familjef/irbållanden, allt 
svindleri i handel och vandel, dervid plöts
ligt den ene efter den andre nedstörtar 
frän sina höjder, så att till slut ingen 
kan tro den audre? Och sedan alla syn
der pa det andliga området, all skrymtan, 
all tveJrägt? ·Ar icke Kristi församling lik 
Je tio jungfrur, af hvilka blott fem voro visa, 
men fem favitska? 0, vi mogna med jättesteg 
till en dom. Och vi känna redan jorden vackla 
uuder våra fötter, likasom vi här och der 
böra rykten af krigets eller pestens för
ödelser. Hvem vot vid ett års början, 
om Jet icke skall gå ned i blod, om 
icke pest, missväxt och. hunger föresta oss. 
Men genom detta. mörker ljuder Jock klar 
och Jjuf äfven till oss, till hvar och en, 
som vill höra det, Jenna. röst: "Allt hvad 
I bedjen i mitt namn, det skall jag göra, 
pä det att Fadren må blifva förhärligad 
i Sonen." Sa följom då donmi röst. Gö
rom bättring från vår försummelse. Ilod-
jom ! V. Rudin. 

Manasses synd. 
Varningsord till de u~ga af €. G-n. 

Om de sylltler, han heclref, är skrifvit i krönikan 
\\&~ / om Judns konun~ar. 2 Koll. ~1: 17. 

~ nge vän! Åren fly. Lifvet son, till svinadrafven i friimmande 
0 är en sådd. Ungdomstiden, land. Lifvet går igen. 
r ~ d~ all~.ing .. knoppa~, ä1· en Hmå handlingar uppföra diu ka-
.. sa<ld fur hfvet. ~a grun~- rakters bygguad. Verkan af ett enda 
~a.g~es , kara.ktei:eu. Fr~mt~den s~ar iigonblick kan vara obegränsad. 
i fo~hallan<le till ,hvarJ.e ogon.?hck H varje lPfvande varelse mti.ste fnll-
af dm ungdom. }i:~mt1den skordar ändas. Hvar är gränsen för din ut-
dit.t nuvarande lif. Alderdomen skall veckling? Hlumrar icke evigheten 
antingen lefva pa kapitalet a.f en väl i ditt bröst. Broder, menniskan är 
anväud ungdomstid, eller stappla med skapad för en ändlös tillvaro. Om 
dan·ande lemmar, likt en förlorad icke så vore, skulle . hennes lif pä. 

jorden vara meningslöst. Lifvet är 
en begynnelse. Här lägges grunden 
för kommande utveckling. · 

Din egen hand har skrifvit årens 
hvita blad. Du är sjelf din egen 
dagbok. Du har skrifvit din lefnad:>
saga med eldskrift i <lin karakter. 
Krönikan om Judas konungar är en
da.st berättelt:>eu om, hur rlPssa ko
nungar lefv11.t. Hvarje menniska, 
vare sig_ konung eller slaf, ma~te 
lemna bidrag till denna berättelse 
om uJnrlas konungaru. Der finnes du 
sjelf. 1 samvetetH bok tir dn teck
nad. Ditt lifs gerniugar gå igen. 

Herren känner dig. 1\fenniskans 
gemingar vittna om lwad hon är, de 
uppenbara synderna gä. före till en 
dom. Syndareu träder inför Gud med 
samvetetH bok. Det skulle icke behöf
vas någon annan dom för meuniskan 
äu ett skärpt Hamvete. Denua bok 
l'ynes vara förkommen, likt kröni
kan om .Judas konungar, men doms
tiden skall föra <len i ljuHet. "Böc
kerna upplätos, och de rlö(la blefvo 
clömda efter sina gerningar." När 
den förlorade sonen kom till sans, 
nedskref han sin bekännelse. N atans 
ord: "Dn är mannen!" la.<le konun
gen till marken. Da Hiskias son 
kände udden i Herrens dom, vaknade 
samvetet. "'Dä. besinnade Ma.nasse, 
att Herren är Gud.u Gudtiförneka
reu grät och bad till Gud. Det fräcka 
lrnntit tystnar. 

Menniskan dömes efter sina ger-
1iingar. "'l'y vi maste alla nppen
haras inför Kristi domstol1 på. det 
att hvar och en skall fä igeu sitt 
lifs gerningar, ehvad det är godt 
eller ondt." "Dömen derför icke i 
förtid, innan Herren kommer, hvil
ken ock skall bringa i ljnset, hvad 
i mörkret är fördol<lt, och uppenbara 
hjertats uppsat." Den afgiiraude dom , 
som här ai;yftas, har ett genomträn
gande lj~s. 'l'yc_lli~en syltar domen 
pa meumskau 8Jelf, och hon dömes 
efter hrntl hon clr. Ett fullständigt 
afslöjande af hennes gerningar up
penbarar hennes verkliga 11utur. Hon 
maste aflägga räkenl"kap för sitt lif, 
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men gar förlorad genom sig sjelf. 
- Hynda.ren af slöjas inför Uud. Det 
blifver för honom en afgörancle 
dom att se Gud. "De ogudaktige 
förgas inför hans ansikte". En skymt 
af hans alltigenom rena ooh heliga 
väsen skulle vara nog att för men
niskan uppenbara henne8 synd. 'I'ill 
och med den för alla troende kära 
uppenbarelsen af Lammet, kommer 
syndaren att ropa till berg och 

. högar om skydd för Lammets vrede. 
Ar ej Lammet högsta uppenbarel
l'eu af Guds kärlek'? (i-öt han ej 
sitt blod till lösen för dem'? Och 
de ropa: "Hkylen oss för l,ammets 
vrede!" 

1\Iinnet af en trampad kärlek fram· 
kalla dessa rop. "Min synd är för
laten", sade en sjöman. "J\len jag 
kan icke förlåta mig sjelf, att jag 
kros:"ade min moders hjertau. Min
net af hennes kärlek anklagarle ho
nom, och den älskande, i döden nt
gifna, var borta. Detta är din ställ
ning som förlorad. Han8 blod ro
par ifrån jorden. G 1lgata. är ett 
Hina.i för din själ. Du har föraktat 
hans kärlek, du har tram}?a.t hans 
blorl och nu är du skil<l ifran ho
nom evigt, för evigt. 

Kunskapen om hans utgifvande i 
nöden kommer den förtappade syi1-
daren att ropa: uye mig för en 
trampad kärlek! Jag föddes till att 
herrska, och nu är jag fängslad. 
Han kallade mig till sin härlighet, 
och nu ligger jag i helvetet". Hag
komsteu fran jorden samlade bränsle 
för den eld, som aldrig sloclrnar. 
Barndomens lyckliga dagar, ditt 
föräldrahem och din guclfmktige far 
väcka sadana känslor, som du al
drig anat, och du ropar: "Borta, 
evigt borta!" ' Mam vetet :-1ka kas af cl in 
fromme liira.res röst, men du faller 
tillbaka, likt Hanl, och ropar: "Ve 
mig!u 

Den tid, Herren sökt din E:jäl, 
kommn aldrig ater. Helvetets kval 
bränner dig. Din fader har gått till 
himmelen, din moder af somnat i Her
ren. De gråta ej mer. 0 Mana.sse, 



tårarnes barn, hvar är dui' Dn bad 
ju våra böner, du Rjöng ur min sång
bok. Och nu . ligger du i helvetet. 
"0, att jag hade fått dö i ditt ställe!" 

Eller, du kan räddas. Du lef ver 
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ännu. Fly för ditt lif::; skull! Jesu 
blod kan rena dig frän synden. 
Hans famn är ej sluten. Det fins 
l'O för din arma själ. Kom hem, 
förlorade son ! 

FRÅN KINA. 
Och de blPf\ o glf\da, att tlPt ,.Rrdt RtillR, och lum för<lt• •lem till 

den hRmn, <ht de ville. Ps. 107: HO. 

Då jag slutade mitt förra href, voro 
vi i närheten af Colomho. Hafvet var 
ganska npprördt. Men det var lugnt i 
hamnen. Dock skall jag aldrig gliimma 
den dagen, vi kommo dit, nämligen sön
dagen den H> okt. Vi hade att byta bat 
der, hvilket icke skedde genom att land
stiga, utan derigenom att en liten bat fol'l.
skaffade oss ifrån den ena ängaren till 
ilen andra. Nästan alla passagerarna voro 
sjuka. Jag tänkte mycket på de orden: 
"Såsom din dag är, sä skall din kraft 
vara; 11 och i förlitande på Guds trofasta 
löften gick allt väl med både oss och vara 
saker, så att vi på aftonen voro färdiga 
att lemna denna plats. · Vi voro ganska 
få passagerare på denna båt, sa att det 
var mycket lugnt ombord; och sjön hade 
äfven blifvit lugnare. Den 20 voro vi i 
Penang, bvarest vi sågo de första kine
serna med sina långa hårflätor. De voro 
nyfikna att se oss, såvii.1 som vi dem. Jag 
kände, att jag af hela mitt bjerta beböfde 
bedja: "Herre, lär mig att älska detta 
folk." Natten sedan vi lemnat denna plats, 
voro vi i stor fara. Det var eu mörk, 
regnig natt. Vi hade att passera ett smalt 
pass, och der mötte vi en ångare. Det 
var mycket nära att en sammanstötning 
egt rum. Vi sofvo alla lugnt och anade 
ingen fara. l\Ien Herren vakade öfver oss. 
Och huru glada voro vi· ej, nä.r vi lyckligt 
landade i Singapore den 21 ! Vi ging-o 
i land i hopp om att få se verldens skö
naste trädgard. Men det var dock för 
langt för oss att komma dit, så att vi i 

stället besågo en skola för kinesiska flic
kor. De voro omkring 50, emellan 7 till 
18 års ålder. Några af i.le älilsta flickorna 
tillhörde K. P. U. K. Sedan de sjungit 
några sånger, fingo de fritt. Dll små flic
korna gingo nt att leka. Vi gingo med 
dem, och jag skulle önska, att vännerna 
i Sverige kunnat se, huru glada de voro 
deröfver. Vi blefvo riktiga vänner, men 
måste om en liten stund äter skiljas från 
denna plats. Och nu hade vi framför oss 
den mycket omtalade kinesiska sjön med 
dess oroliga vatten. Efter sju dagar kom
mo vi dock lyckligt till Hongkong, och 
här kunde vi sjunga: "Det närmar sig 
målet för .hvarje minut." emedan Ti vid 
nitsta hamnplats skulle lemna detta vårt 
tillfälliga hem, hvilket vi haft under 6 
veckor. PtL middagen den 2 novemi>er 
landstego vi lyckliga och glada i Shang
hai; och då jag skådar tillbaka pa resan, 
så bar jag så mycket att tacka Guil för, 
att han ledsagat mig och bevarat mig från 
sjukdom och räddat mig fran alla faror. 
Det är alltsammans nåd och svar pa höner, 
som blifvit uppsända för oss Mycket kär
leksfullt emottogos vi i Kina-Inlands mis
sionshemmet bär. Nu till sist ett hjert
ligt tack till alla, som hedit för oss un
der resan. Kommen ihåg oss i fortsätt
ningen! Herren sjelf skall löna eder derför, 
och glädje skall följa. Ofta har jag tänkt 
på, da Mose välsignade Sebulon och lsa
skar (5 l1os. 33: 18.) Hvar helst vi se
dan läsa om Sehulon, så se vi, att ban 
är ute i striden. Mon Isaskar är stilla. 

Dock hade de ett gemensamt, som skalle 
följa dem, och det var glädje. Och jag 
har tänkt, att det skulle blifva så med 
oss och våra vänner, som bedja, arbeta 
och försaka för Herrens sak, glädje och 
välsignelse skall följa dem, liksom äfven 
oss, till dess vi mötas derhemma, för att 
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prisa Lammet, som köpt oss åt Gud med 
sitt blod. 

Med eder i Jesus förenade. 
Justina Engvall. 

Adr. C. J. M. lang-cheo. Shanghai, 
Uhina. 

Från vår Zulumissiou. 

7 P. M. str. P. 1\1. llurg Natal S, 
Afrika d. 24 nov. 18!J9. 

Kiire pastor K'ihMedt ! 
Herrens ord är ett fast slott; den rätt

färdige löper dit och blifver beskärmad. 
Då det nu i fråga om Europa-post är 

den sMa postdagen före jul, och kanske 
den sista frän Pietermaritzburg på läng 
tid, sa vill jag, ehuru icke mycket dispO· 
nerad, skrifva något litet om var ställning 
härnte. För fjorton dagar sedan skref 
jag ju litet i hast och lofvade skrifva 
snart igen. Tiderna hafva icke ljusnat 
sedan dess. Tvärtom, det ser mörkare 
ut nu fm då. Fienden är nu endast om
kring 6 svenska mil frän Maritzburg och 
kan vara här om två. dagar, om icke de 
engelska trupperna, som gatt upp, kunnat 
förhindra dem. l\len det ser ut, som om , 
hoerna vore en allt flir härd nöt för dem 
att knäcka. Ty i verkligheten är nu balfva 
Natal i boernas händer; Ladysmitb och Est
coust, der de engelska trupperna äro för
lagda, belägrade; all kommunikation meil 
dem P.r afstängd, så att man vet ej, huru 
de hafv-a det eller huru det går, annat än 
genom lösa rykten. Flera stora drabb
ningar ha egt rum, med stor manspillan 
pä bägge sid11r. I stora röfvarhopar draga 
boerna dessutom fram i olika riktniugar 
i 7.ulnland och N atal, röfva allt, som kan 
fttas och för öfrigt hvad som faller dem 
i smiiken och alla kreatur, sa att, då de 
stackars farmarna draga listad med sin<~ 
barn och tjenare och boskap och hvail 
i.le för öfrigt kunna taga med sig af värde, 

så - om de päträffas - fråntager man 
dem, hvad de hafva, och männen tagas 
till fånga och föras till Pretoria. För 
närvarande anses ingen plats riktigt säker 
mer än Durban, der England har krigs
skepp liggande. 

Vi bafva under veckans lopp haft bref 
från alla våra syskon; och de sitta i lugn 
och ro och ämna icke lemna sina platser 
utan i allra största nödfall. De tänka, 
att deras platser äro för små och an
språkslösa, för att ådraga sig fiendernas 
uppmärksamhet. Afvenså ligga de något 
afsides fran den allmä1ma strakvägen. Vi 
tänka icke heller, förrän vi blifva tvungna, 
lemna vårt hem och vår skola. Men det 
blir väl här som J>å platserna ofvanför, 
att man antingen måste lemna platsen 
eller gripa till vapen. Vi äro, i fall vi 
skulle blifva tvungna att fly härifrån, in
bjudna att komma till broder Nils Olsson, 
Durb:ui, för att i>o i hans sjömanskapell. 
.Jenny är också inbjuden att komma dit. 
Men hon skref i gar att om icke Guil 
visade henne det tydligt, sa ville hon 
hvarken gå bit eller dit; ty, som hon sä
ger, det är icke säkert nagonstädes, om 
icke Gud bevarar oss. Men vi äro hans 
ögonstenar, och ingenting skall drabba 
oss, utan att hans kärleksvilja medgifver 
det. 

Och huru dyrbart att hafva hans ord 
och honom sjelf som vårt fasta slott att 
trösta oss vid i tider som dessa. De 
svarta äro nu rädda för t;tt vara i staden, 
och alla sma gossar, som icke bafva fä
der eller äldre bröder att Mila sig till, 



gå hem till sina kraaler, så att våra skol
besökaro hafva minskats betydligt. Dock 
är det omkring 30 som komma. Mon 
blir staden belägrad, sa gå de nog alla 
bem, som icke äro frän de trakter, der 
kriget rasar. 

Det jäser bland de svarta, ty de hafva 
af gammalt hat till alla hvite., men isyn
norhet till boorna, som hafva behandlat 
dem på det grymmaste sätt, som kan 
tänkas. 

Fiirre Zulukungon Denizulu och en stor 
blifcling Usebepu bafl'a tillbjudit N atal
guvernementet sin tjenst, för att draga 
ut i kriget, men blifvit tillsagda att vara 
stilla emedan det är ett de hvite män
nens' krig. Men om boerna i större skala 
rOfva ifran de svarta deras kreatur, sa är 
d~t ovisst, om de blifva stilla. 

l' nder allt är det godt att fi1 vara 
Horreus tillhörighet, om också en af hans 
svagaste sma, som han vill bevara och 
sköta på bästa sätt. Så far jag nu af
sluta mitt bref med de bjertligaste hels
ningar till pastorn och alla vänner fran 
oss båda genom i Herren förbundna 

E. Emam1el>1son. 

t 
Ater e11 f\Or~elnulskap från missionsfill

tet! Vi hal"va erhi1llit underrilttelseu att 
yl\r missionär i Kina Eruxf (;11.<fa/11.•011 
pä kallelse fr1'u1 ofran lernnat arl)('t-.;fill
tet. Han afsomnade stilla och frir\fullt i 
tron pil. .lesus torsLla~en <len 1!l okt. kl. 
JO f. m. effor att en ti1l hortät rnrit klPn. 
J>i;dsorsaken yiu rödsot. Br. Knrll>crg, 
i;om ynr niirvaramle yicl hans <lödsliii11<l, 
har lof\·at, sil. fort ske> kan, lemna närma
re 1111clerrilttelser om hans sista dagnr. 

l"ör v:lrn ögon ~n\g det ut, som om hr. 
Uustafsson i;enom sina personliga. e~t·n
!ik:tpe1· orh sär;;kildt gc>nom c\eu fiirhe
redancle !Skola han ge11omgiek här 111•111-
rn:i och som lie!'.tod i ett par :irs 
~ielfl'örsnkande arbete _mc<l !1u,.,besök _och 
sammankomster omkr111g <rucls crd 1 de 
mörkaste trakterna af Kronoberg~ l1iu, 
skulle \'llrit siirskilclt lilmplig till missio-
11ilr i l\i11a. :Men Herrens taukar och vä
o-ar llro nuuorhmda iin ,·ära, och, h11!·u 
<let [in kan synas. dock hiig>"e än vara. 
Han gjorde rilll och v~ll. iif\·e11 dit han 
si~ snart kallade honom ir<m stntlernn och 
arbetet hilrnere till sin eviga hvila. 

1-1-

Gustafsson var född i Husby Oppunda 
nf ~yköpiugs län den 11 febr. JH72. Han 
hlef omvänd till Hud kort före jul Jb!l'2 
och ankom sll.som mi!Ssic,niir till h.ina den 
12 mars lt>~IK. Den korta lefnadsteckui11µ;. 
som han enligt begära~ i1!siiude till 'I'·.!:'· 
och som stod att läsa i sista n11mrct for 
1K!l8 har han afslutat med dP,,sa ord: 
"De~ Allsmiiktige liar fört mig hit_ (till 
Kiun). Han kan ni1viinrla rlPt, som 111tf't 
är och det iir ha11s heder. Hom ett mot
to' har jng Fil. :l: 10 .. Jag tror, att Jesus 
11nart skall l1emta hem de sina''. 

Gif upp din vilja! 

ID et bar ofta kostat en allvarlig och 
- och fruktansvärd strid, d:l 011 men
niska skolat säga: "Jag vill gifva upp 
min vilja i all ting. Jag vill lefva i Guds 
vilja." Men då Guds Ande Oppnar vårt 
förstånd till att se don glädje o.:h välsig
nelse det har med sig att lata Kristus 
blifva vart lif genom att bo i oss, blir 
själen villig. Jag vet mig aldrig hafva 
haft ett mera rörande bevis härpa än jag 
hade för en manad sedan i Johunni~burg 
på ett möte der för troende. :En fattig 
kvinna omtalade sina erfarenheter mycket 
enkelt och enfaldigt. Hon sade, att bon 
:i.hfirde en predikan, hållen i ott tält, och 
vid slutet af mötet frågades det, om de 
voro villiga att mottaga den Helige Ande; 
och om så var, om de voro villiga att 
uppgifva allt för Jesus. Frågan var: "Om. 
Kristus kallade dig att uppgifva hustru 
och harn för hans sak, kunde du såga 

' 'ja'?" Hon lemnade mötet skakande af 
förskräckelse, och hemkommen kunde hon 
icke sofva. Omkring midnatt tilltogo kva
len, men just da förnam bon, att Kristus 
var mor än allt annat. Och hon utbrast: 
"jag kan gifva upp allting." Och med 
detsamma kom Josu frid och Ande Ofver 
hennes Ejäl. Och under hela två måna
der sedan den natten hade hennes fröjd 
varit sadan, att bon ej fann ord för att 
uttrycka don. 0, dyra briider och systrar, 
åren I redo att taga detta steg och säga: 
"Ja, Herre Jesus, allting vill jag. gif.va 
upp, barn. du mä. komma och bo 1 mitt 
bjerta?" .Andrew J.lurray. 

/j\ 
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Käraste barn! 

~u har detta år, ja hela detta sekel 
. ~~ gått till ända, ocb vi få börja ett 
.~ nytt århundrade. 

C>fver dess port skulle jag vilja inri
sta de ord, med hvilka jag först halsade 
eder, nämligen: 

Si, jag gör all ting nytt! 
Huru stort är det icke, kära barn, att vid 
ett årsskifte få gå inför Guds ansigte i sin 
biinevra och bedja honom pä ett alldeles 
särskiltlt sätt förlåta oss allt, hvad vi 
brutit emot honom det är, som gått. Men 
icke blott det, utan också tacka honom 
för all den nad, kärlek och trofasthet, han 
bevisat oss bvar dag, som flytt, och veta, 
att denna nåd, som är hvar morgon uy, 
följer oss in på det nya året. Jag tyc
ker mig just se och höra, huru det nya 
förbundets iingel star i tidens port och 
säger: Uodt nytt år! at oss allesam
mans; och aå vinkar han åt oss, inbju
dande oss att stiga öfver tröskeln till dt1t 
okända. 0, huru högtidligt det käunes ! 
Och med bvilken bäfvan vi lägga vara 
händer i hans och träda in! 

i\Ien hans ögon strala af kärlek. och 
hoppfulla ord gå Mver h;ins läppar: Fruk
ten icke! Rommen I alle. Si, }ag gör 
all ting nytt! Det gamla är förgånget, 
och allting är nytt vordet! 

Ingen oförlaten synd behöfver tagas med 
genom porten, inga tunga bördor, iugeu 
nod, ingen sorg. Nej, nej! De fa sjunka 
ned allesammans med våra Ofvorträdelser 
i glömskans haf ! 0, hvilken förman vi 
bafva, som äro Jesu vänner ech Guds barn! 
'l'änk, att fä hörja ett nytt ar utun gamla 
skulder, utan ett ondt samvete och veta, 
att i stället Guds välLehag vill Mlja oss 
in i det nya seklet, ja, att godhet och 
barmhertighet Skola. följa. OSS i alla vara 

8i, jag gör all ting nytt! 

lifsdagar, till dess vi blifva i Herrens bus 
till evig tid . 

Ja, lofvad vare Herren! Dag fur dag 
bär ·han vara bördor. 

I bans välsignade namn kunna vi der
för helsa bäde sma och stora med ett 
bjertevarmt 

Godt nytt år! 
Jag sade nyss, att ingen ofOrlåten synd 

beböfver tagas med öfver tröskeln till det 
nya iiret. 0, nej! Vi behOfva icke bära 
pa. dem så länge, icke en hel dag en 
gang, icke ens on timma, utan i samma 
ögonblick vi känna, att vi felat, fa vi gå 
fram till vår vän och frälsare och bekänna 
för honom vär 8ynd. Och han är trofast 
och rättfärdig, att han förlater oss syn
derna och aldrig mera vill trmka pa dem. 
Gör ban nu sa mf.'d oss, huru mycket mer 
borde då icke vi, som sa ofta fela, förlata 
hvarandra lid!1a oförrätter och aldrig latu. 
solen ga ned öfver vår vrede, utau i dess 
ställe lon·a ondt med godt. 

Detta hade lille Tomas Hill icke lärt 
siK ä.nnu. Men jag är glad att säga, att 
han likväl icke tog med sig sin vrede in 
pa det nya aret. Viljeu I uu lyssna, sa 
skall jag berått;~ eder, huru hau undsla1lp 
denna fara? 

Tomas Hill var en präktig gossl', men 
af ett hetsigt lynne. Snar till vrede, men 
äfven snart god igen. Som vreden ä.r en 
ful synd och vansfäller de kära barnan
siktena förfärligt, så sörjde fru Hill myc
ket öfver Tomas' fel och bad ofta till Gud, 
att han matte befria honom derifran. 

Sjelfva nyårsaftonen kom Tom inrusan
de i salen, der hans mor höll på med 
att duka thl' bordet, och sade: "Det skall 
han allt fä betaldt för. Var säker p:i. 
det!" 



"Hvem är det du skall betala?" frågade 
modren. 

"Jo, det är Wille Frank, förstås. Han 
sparkade ett stort hål i min snöfästning, 
sä nu kan jag icke stänga in en enda 
fiende derinne. Den uslingen I Men vänta 
bara, han skall nog få betaldt I" Och 
den stackars Toms ögon gnistrade af vrede. 

"Nåväl, Tomas," sade modren, "då hop
pas jag, att du ger Wille Frank en god 
betalning." 

Tomas hängde hufvndet och sade in
genting, ty kan skämdes att omtala, hvil
ken hämnd han tänkt ut åt Wille, nämli
gen att släppa nt hans kaniner i natt och 
lata räfven i skogen taga dem. 

"Jag är rädd för att du tänker göra nå
got lika illa åt Wille, som han gjort dig," 
sade modren. "Tänk dig för ändå, min 
gosse, och försök att löna ondt med godt 
och ej låta solen gå ned öfver din vrede 
på denna välsignade nyårsafton. Om du 
icke förlåter andra, huru kan du då hop
pas, att Gud skall förlåta dig?" 

"Mamma håller bara med Willc och 
bryr sig inte någe' om mej. Nu kan jag 
ju inte behålla kvar en enda fiende i fäst
ningen," klagade Tomas. 

"Ack jo, om det vore så väl, käre •rom, 
att alla, alla dina fiender rymde ifrån dig 
denna nyårsnatt, och bara dina vänner 
stannade kvar i din fästning, da skulle 
både du och jag storligen fröjdas!" 

"livad menar mamma?" sade Tomas. 
"Jo, hör på, •romas ! Du har en liten 

fästning på nitrmare hall. Den är så vac
ker, når du ii.r snäll. Ja, dä har den 
till och med hvitare murar än din snö
fästning. När du sjelf är kommendant 
der, sa. händer det alltid något galet. ;\n 
svämma löpgrafvarna öfver af "bitterhe
tens galla", än blir det hungersnöd der
inne, än ljuger besättningen, än brinna 
alla goda föresatser upp blott för en enda 
gnista af vredens eld, och alla portar 
springa vidt upp för de luraude fienderna. 
Hvad beter den fästningen, Tom?" frå
gade modren. 

"Hjertat," kom det så tyst från Tomas, 
som smugit sig bakom mors stol. 

"Naväl, Tomas, tror du icke, att det 
vore godt att blifva af med alla de der 

fienderna i <lin fästning? Tänk på det, 
min gosse, och lemna sedan nyckeln till 
din fästning åt den rätte kommendanten, 
så skall han drifva alla dioa fiender på 
flykten. livad heter han?" 

"Je!.'us," svarade Tom, men sAg ändå 
icke riktigt öfvertygad ut. Och hvarken 
thuet eller de färska kringlorna smakade 
honom så bra som vanligt. Innan 'romas 
skulle gå till sängs, knäföll han som van
ligt vid sin moders sida för att bedja sin 
aftonbön. När han kom till det stället i 
"Fader vår", der det beter: "Förlåt oss 
våra sknlder, såsom ock vi förlåta dem 
oss skyldiga är:i," tvärstannade han. 

"H varför fortsätter du icke?" frågade 
modren. -

"Jag kan icke, såsom jag ville, förlåta 
Wille Frank. Snälla mamma, hjelp mig 
bedja!" Och modren gjorde så, och snart 
hördes Tomas instämma i modrens blln, 
bedjande om ett nytt, elt rent hjerta, der 
Jesus alltid skulle få bo och drifva alla 
fiender på flykten. Det bästa af allt var, 
när han till si;,t i bönen sade: "Käre 
Herre Jesus, hjelp mig nu att vara snäll 
mot Wille, så att han ser, att jag förlåtit 
honom, och låt aldrig solen mera se, att 
vi äro osams. Amen." 

"Amen," sade också fru llill med tå
rar i ögonen och bjelpte sedan Tomas 
i hans lilla säng. 

När 'l'om krupit ner der, slog han sina 
armar om mors hals och sade: "0, mam
ma, jag känner mig så lycklig och glad 
nu, ty nu är jag sams med både Jen gode 
Guden och med Wille, och vet du, "mor
san min", jag bar tänkt på, att \\'ille 
gerna kunde få ena bilderboken med de 
der väldiga lej onen i, som han tycker äro 
så vådligt stiliga: och så storma vi fäst
ningen, han och jag och Klasons pojkar, 
och så glömma vi allt gammalt, och sa-" 

"Ga vi i 11yiirsottan i morgon och höra 
ater de välsignade orden: 'Si, jug gör all
ting nytt'," sade fru Hill och släckte ljuset. 

Hol' µ;otlt, liten pilt! 
.J l!Sll>l .sor ]H1 1lig SI\ mildt. 
Iuunu 11itsta år har g;rytt. 
liar du ft'ltt ett hJl'rtn. uytt 
S:tsom svar uppi\. 1lin höu 
t:ti nyflrskvilHen skö11 ! 

hoppas Onkel Eric. 
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.. Min van. 

ag .. har en vän. ryans ljufva nafT\n 
)\r ~ifT\mels~ såqg för mig, 
Oc~ hvilan i hal\S hulda famn 
Ei låter tolka sig. 
}itil\ vän bland tusen skönast är, 
En "Sa rons lilja", hvit och skär, 
Som himlT\elsk doft och läk'dom har 
för en och hvar, för en och hvar. 

från hi(l\lens härlighet och glans 
fjan ~om till jorden ned 
Och bar för mig en törnekrans, 
ja, ~orsels död ~an led. 
Och kälT\pande i blodig skrud 
'fjan igenlöste mig åt Gud 
från syndens ma~t och slafvcri. 
J'(u är Jag fri, l\U är jag fri. 

]'lu får jag i hans kärlek bo 
Och vara honom när, 
Och intet störa kan min ro, 
.Blott jag är slilla der. 
Oc~ jag är viss, att han förmar 
Jy'tig hålla gömd i sina sår. 
'C.y slar~are än döden är 
Den kär1ek varm, han till mig bär. 

J stilla, lJuf förtrolig het 
Vi umgås med hvara(\n'. 
för honom hjertats hemtig~et 
Så fritt Jag säga kan. 
J hvarje nöd, som kom(l\er på, 
}ited hvarje särskild frö;d också 
Jag får till honom gå, och se, 
jag kaq igenom lårar le! 

1 
I 

Conrad. 



Lysande t r y c k svärta. 
Af E. G-n. 

Katten skall göra det ljust så:'iom en dag. Es. lSH: 12. 

'f f nder djup tillLedjan Jyssnade aldrig utan smärta. r.l'rångmålen skola 
..tJ ' J ob till Herrens ord: "Kan du väsentligen vidga våra gränser. 

binda stjernornas knippe eller BiLeln är full af andliga fyrbakar, 
upplösa orions band?" Den hårdt som vi aldrig första uppskatta eller 
pröfvade maunen hade tillbringat värdera, förräu vi komma i verklig 
manga nätter under den klara uöd. Der finnas ord nedlagda, som 
österländska himmele11, men aldrig vi blott kmma se i mörkret, sa.-;om 
låtit sin själ vandra på dess gyllene den i hafret förlagda ljus hojen. "Nat-
gator. ten skall göra det ljust." 

Jorden var mörk. Himmelen yar 
ett enda Jjushaf. Den krossade man
nen såg upp nr askan, Ol'h 11är han 
sag uppåt, kunde han midt i sorgens 
och lidandet;; natt uppfanga. glimtar 
af ljus. Kmåuingom började han 
fatta Herrens nadefulla efäigter OC'h 
blef tyst. 

Det omtalas. alt amerikanska hok
tryckare bijrjat använda lysanrle 
trycksvärta. Man kan på detta siitt 
få böcker, som visa blott rena., hYita 
blad om dagen, men som man med 
lätthet kan läsa i mörkret. Den un
derbara historien om Job är skrif
ven med "lysande trycksvärta" och 
är gifven till ett ljus för hardt pröf
rnde och anfäktade ;;jiilar. 

)len trons v~ig genom öknurne och 
liafren är ofta t'll vandring me<l Gud 
i murkret, oeh euclast <len, som lu
tar Hig mot herdens käpp och ~taf, 
kan vinna det sw111a ljui;et. 

Den nöd, H0111 drifver menniskan 
närmare Hud, maste äfren blifva elt 
medel för ha11s nppenbarell-le. En 
djupare kristlig erfarenhet Yinnes 

I. Det måste blif11a natt. 

1 :o. Det kristliga lifret är fnllt 
af sadana mysterier, som endast tron 
kan upplösa. 

Denna \'erld är . full af missräk-
ningar. Bortom Höda hafvet ligger 
alltid nagot ~fara, der dE111 :-otora lä
karen uppenbaras. 2 l\l. 15. Djupa 
vatten ligga mellan os;; och vart :Ka
naan, och Yi måste ga öfver sYårig
hetemas jordan, när den sväller i.if
ver alla sina urädrlar. Jo~. H. Trons 
barn ga ufrer midt emot .T eriko, oeh 
landets bördiga dal är nästan omöj
lig att intaga. Jos. 4: 13; Dom. 
1: !!I. .Niir Jesu lärjnn~ar l1afra ta
git mästareu om bord, blir det ;;torm 
på hafvet, ~latt. 4; uär de tagit ho
nom med sig på bröllopet, fattas 
det vin, J oh. 2. De, som ,·andrat 
med Hern·n en tid. ha ingen fram
gaug. De arbeta hela uatten fåfiingt. 
Joh. 21: H. 

.Jesu lärju11gar ha( le högtidligen 
l>lifvit afskilda att fiirkmma t'\'all

gelimn oeh bota sjuka. De kunde 

I ill och med utdrifva onda andar , 
111P1t de hade ej en l>rödbit, när folk
Hke.rorna hungrade. Joh. H. Her
l'tm villsignade Obed-Edoms hus, 
dii. han varda.de Herren::: ark, 2 Sam. 
(;; men Jesu lärjungar voro alltid 
fattiga och beroende af mästaren 
La;;aru;; blef sjuk, sedan Jesus had~ 
hiirjat iilska honom, och :Marias bro
<ler är död, när miistaren kommer. 
.Toh. 11. Hvem kan förklara att , 
den, som varit Herren så trogt>n, 
att Gud berömmer sig af honom, 
<loek öfrerlemnas i satans händer? 
Job 1. Kan du säga mig, hvarför 
sjukdomar, lidande och förluster 
drabba sådana menniskor, som Gud 
rälsig1wtY 

2:o. Höga afsigter måste liaga 
till grund för lidandet. 

0 

:Skulle Herren, som ordnat allt 
<•fter bestämda lagar, någonsin hand
lit planliist:i Om han för sina ut
valda i lidande och trångmal, maste 
hau haf'va någon afsigt dermed. Det 
mitste vara någon särskild anlednina 
till nu· smärta, ett bestämdt mhl 
111ed offerlw iulliugrn. l M. 2:2. Om 
I lerren drifrer den man tillbaka som 

) 

hau har välsignat, och hryter ~1ed 
honom, sa att han ropar: "Jag släp
}'Elr dig icke(! o. s. v., vill han oek 
<ler personligen uppenbara sig för 
liouom. 1 M. ö~. ()('h hans e"'en 

""' nppe11barelse gi>r sjelfva natten ljus. 
.Jorden är fnll af slitningar. \"årt 

niiste· upprifves och familjens med
lt>mmar skingras. Döden giistar \'åra 
hem. 'J'jenaren, HOlll sammanvigde 
det unga paret, stär vid den uppka
starle grafven, för att Yiga den ene 
111akens stoft till jorden. Ack, ett 
mcnniskohjerta kan brista för min
<11·e än ;;a. Men det måste l>li natt. 

rn 

Hon, som hade lefvat för sin man 
drifves närmare Gud genom förlu~ 
sten af sin man. Detta var Her
rens viig att fostra en bedjande Han
na, som aldrig vek ifrån Guds tem
pel. Luk: 2: 3G-38. 

JI. Natten skall göra det ljust. 

l:o. Tron stärkes genom pröfnin
gar. Utan trångmål skulle ingen 
lära sjunga Den;; lof, som är hö{)' 
och härlig. 2 M. ] 1). Genom lidan~ 
dets öknar gå vi till det förlofvade 
landet, OC'h tron \"äxer i mån som Her
ren sjelf är vårt enda hopp. Tron 
öfvas genom hinder till verldsöfver
vinnande kraft. Tro:-;hjeltarne äro 
icke sasom svampar, hvilka växa 
upp på en natt. De äro palmer i 
öknens hetta; de äro ekar, som blif
vit rotade i stormen. 

2:o. Hvårigheterna äro Guds tje
nare. Dl' främja utvecklingen af det 
.~anna troslifvet. Jättarne, som göra 
vart lands bördiga dal till skåde
platsen för en hard strid, skola be-. 
rnra din själ fran andligt svärmeri 
och fostra dig till en böne111J man. 
Den minnesvärda dagen, då striden 
varade intill aftonen, en dag längre 
ä~ nagon annan, skall väsentligen 
bidraga att göra din uppgift mindre 
stor;;lagen än rerklig. Jos. 10. Tron 
maste utveckla sin ihärdighet och 
kraft, om du skall l>ryta koppar ur 
bergen. o M. H: n. Frnkta ej din 
lott "der skogen är". Jos. 17. Afton
skymningens vilddjur skola åkalla 
Herren, och den, som har vunnit 
binder asnan vid sitt 'Tinträd. 'l'; 
~an, som iir fridsfursten, skall föra 
dig upp på landets höjder vid hen
skarestafreu. 

3:o Genom förlusten af det jor· 



diska vill Herren frigöra ditt hjerta 
från de ting, som synas, och göra 
dig andligt sinnad. Och den andligt 
sinnade bedömer allt. 

Då skall muren blifva din jakobs
stege och natten full af änglar. Du 
kan se Herren i de underbara skic
kelser, som hafva fört en vanmäk
tig lärjunge och en allsmäktig HeITe 
tillsammans. De knappa förråden 
nppenbara hans rikedom. Då bröl
lopet saknade vin, gaf han i ::iin 
oändliga kärlek det bästa. Joh. 2. 
När vi sakna bröd, mättar han fem
tusen. l\Ien korparne bära aldrig 
ut maten, förrän vi tömt alla egna 
förråd, och mannat faller endast i 
öknen. Bekantskapen med den store 
läkaren hade aldrig blifvit hvad den 
nu är, om du ej varit så sjuk. Maria 
kunde icke se Herren, förrän Lasa
rus dött. 

4:o. Enda::;t natten kan göra det 
ljust. Då vi hade någon ntsigt till 
räddning, blef icke han så underbar 
för våra hjertan, att vi kunde fröjdas 
i honom. Den själ, som genomvan
drat skuggornas dal vid egna bloss, 
kan ej sjunga herdepsalmen om '"din 
käpp och staf." 

l\Ien då själen blifvit fullkomnad 
i öfverlåtelse åt Herren, fröjdas hon 
på den stora invigningsfesten. Wäd
jen af den gemenskap, som vinne8 
med Herren, är himmelsk och öfver
flödande. Sedan själen har blifvit 
smord med frisk olja, kan hon sjun
ga: "l\Iin bägare - flödar öfver !" 
Först invigning åt Herren, sedan 
glädje i Herren. Härtill syftar Her
ren med lidandets mörka dal. Bro
der! Har du förstått detta? 

Du måste finna ro vid altaret, in-
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nan kropp och själ jubla mot lefvande 
Gud. Ps. 84. Vill du ej sänka din 
trötta vinge till ro'! 

Ill. Natten skall bringa ljus. 

l:o. Genom en djupare kristfig er
farenhet. Yill du hafva ledning och 
tröst, gå aldrig till den oerfarne. 
Han krossar dig. Gå till den, som 
genom lidande är bepröfvad. Vi haf
va, Gud vare lof, ingen anledning 
att tveka om deras råd, som vand
rat allena med Gud i mörkret. 

De torde icke alltid vara i stånd 
att hugsvala andra, men de 8kola. 
blifva det. He<lan molnen hafva 
8kingrat sig, 8kola de samla guld ur 
askan af grusade förhoppningar och · 
blifva rika på tro. De förstå han8 vä
gar bättre än förr. Den osynliga 
verlcle 1 har blifvit mera verklig. 
De hafva fått högre intressen, sedan 

' kornåkern brann. Förr voro de la
ta tjenare, och deras religion kosta· 
de ingenting; men nu sa de vi<l alla 
vatten, sedan skogen Llif vit fälld 
af hagel, och fullkomnas i det -~anna. 

li/iJet. Deras lif är ett lif för Gud. 
Förlusterna ha blifvit glädjens full
het. 

~:o. Genom full/id af h<"irligltet. 
Likasom sagopalmen lägger sin kraft. 
i blommorna och frukten, fullkom-
11as det eviga lifvet hos mem1iskor-
11a genom sjelflifvets död; och när 
vi sta vid slutet af Gudi verk, skall 
sången klinga 8å mycket högre, om 
vi gått genom öknar och haf till den 
eviga ro11. I evighetens verld skall 
jordelifvets natt, en gang förrunnen, 
bringa ljus öfver den väg, som Her
ren le<lt oss. 

Välsignad vare HN"ren ! De ström-

- ~J 

rn.t in till harpor och sang. De svin
ga sina palmer inför Guds och Lam
mets tron. Men hvarifrån hafra de 

kommit? Från den stora bedröfvel
sen. 

Natten har blifvit siisom en dag. 

Konungen och hans stridsmän. 
Af Rev. Hubert Brooke. 

Ps. 110. 

Detta är en psalm, i hvilken 
vi i sanning kunna se Her
ren zjebaot i sin härlighet. 
Den handlar om Knstns, 

Of'h öfverskriften säger oss, att den 
~ir en psalm af David. J esns sade, 
att David i anden i denna psalm 
kallade honom sin Herre: och Petrus 
talar i "amma ton och säger, att 
David, emedan han Yar en profet., 
:-;kref denna psalm och sa<le dessa 
ord om Kristus. 
~ u för tiden säger mangen1 att 

David ej skrifvit elen, att Kristus 
•·j känt till den och Gud ej ingifrit 
den. Då vi höra 8ådant, måste vi 
lwmma ihag, att det ej tinnes n<'.tgon 
medelväg emellan des8a båda ställ-
11iugar: antingen kände och talade 
l\ri::;tus sanningen, antingen är bi
beln gudomlig :-;anning. eller ocksa 
må vi ka::;ta bort dfln, ty då är den 
lögn och bedrägeri. '· I [erren sade 
lill rnin Herre." Antingen gjorde 
lian det eller gjorde han det icke. 
Dn kan ej tro, 11tt han ej gjorde det, 
och sedan få något godt deraf. Sök 
i 11gen hållpunkt emellan Uuds ords 
ab~_oluta :;anning - från för sta ver
:-;on i l ~Ios. till drn sista i Upp. -
ot;h ett absolut förkastande deraf. 
Vi måste stå på seklernas klippa, 
som bär os,: i evighet, eljes stå vi 

på. lösan sand etter nagonting ännu 
sämre. ~Iä Hen-en öppna våra ögon 
till att i ordet se honom! 

I Kristi hjerta bor hans folk. På 
öfversteprestens bröstsköld voro de 
tolf stammarne::; namn skrifna, till 
tecken att den store öfverstepresten 
bär sitt folks namn på sitt hjerta. 
Si'L finna vi, midt uti denna psalm 
om Kristus) en vers som handlar om 
de kristna, och vi vilja en stund be
trakta först Kristus och sedan cle 
kri:;tna, sådana de för oss skildras 
och U"{lpenbara::; i dessa ord. Efter 
att Kristus citerat den.na psalm, an
föres den i A p. ~ af Petrus, när han 
talar om den till hinnnelen uppfarne, 
pa Uuds högra hand upphöjde Kri
stus, som skulle predikas i hela verl
den och tros i alla länder. I Ebr. 
1: fJ. (i och 7 anföres den om Kristus 
såsom den store öfverstepresten, som 
lefrer och verkar för sitt folk: och 
i 1 Kor. 16: 2;) anföres den så.som 
syftande på ~ristus, domaren som 
skall komma igen och som väntar 
till dess alla hans fiender bli lagda 
till hans fotapall. , 

Yi hafva salunda här en trefaldig 
uppenbarelse om Kristus. I de tva 
fön;ta versarne uppenbaras han 8å
som den uppstandne, upphöjde fräl
saren. Denna profetia fullbordades, 



d_å han på. himmeh;färdsdagen intog 
sm plats pa Fadrens högra sida. 
Der sitter han nu och yäntar; han 
har väntat i snart 1,!IOO år och skall 
vänta ännu en liten tid, men säkert. 
är att han icke skall vänta förgäf
ves, ntau vi fa se upp till honom, 
som skall läg"f7a alla fiender under 
sina fötter. \ ar ej rädd för <lina 
tiender, ty de äro ock.sa hans. Den 
skrattar bäst som skrattar sist, oeh 
aet kommer en tid, da Gud skall le 
åt alla sina fiender; och jag tä11ker 
att <le, som nu sörja och grata med 
honom men en gång skola regera 
med honom, da sko1a taga del i 
detta heliga men fruktansvärda liije. 

Den fjerde versen talar om Kri
stu::; i hans närvarande ställning så
som den på Guds hiigra haucl upp
höjde öfverstepresten, som lefver 
och verkar för sitt folk. 

De sista tre verserna visa tydligt 
hän på Kristus i hans kommande 
härlighet, <la han skall kom111a for 
att d(ima och herrska med oinskriinkt 
makt, da alla fiender skola läggas 
för barn; fötter och han skall trium
fe110. öfver hYarje motståndare, och 
hvarje ord i proft-tian om ha.us här
lighet skall ga i fullbordan. 

Denna trefaltliga uppenlrnrebe om 
Kristus har. liksom hrnrje uppen
barelse om honom, med sig en mot
svarande np])maning till han,; folk. 
Vi läsa aldrig i ordet nagonting om 
Kristus, som ej har· att gura med 
de kristna. Om du vill haha frukt 
af din bibelläsuing, ~a fraga alltid, 
nii< cln ser nägot om Kristus: Hva<l 
säger detta till mig!' Nu är han här 
upphöjd sasom ko111rny; och om han 
är konung, maste du göra sasom 
Israel och Juda, när Salomo ulef ko
nung. gifm cliy umla l11J11om. Yi 
läsa i 1 Kor. 2H: ~4: "Och alla huf
dingarne och hjeltarm· och alla ko
nnng Davids barn gaf'vo si,g undee 
konung 8alomo''. De intogo en ställ
ning af absolut underdanighet och 
lydnad för konungen; och ,;i't, snart 
.du fiir se, att Kristns är npphiijd till 
konung, sa kan det för dig ej uetyda 

något annat än att du är pligtig at!. 
helt och fullt vara honom undergif
ven. 

)len han är ocksa här uppenbarad 
f'åsom öfrersteprPst~ och l:rnlunda bör 
du begagna dig af honom sasom sa-
dan. Ofverstepresten gifver dig 
fisshe~. Y ~t du. deU Oc~ han gif
ver dig fnmocllghet och tilltrc'ide till 
r:wl och ett lie.stänkt 15u111rete och ut 
luillighet och t illfre<l.sställel.se i hjPrtat, 
ej i dig sjelf men i honom. 1 Ebr. 
4: lG; 7: ~5; !I: 14: 10: 2~1. Om dt1 
känner honom såsom 'öfverf'teprest 
sa l~t det lysa fram i ditt lif, att cl~ 
välsignelser, s41m öfver,;tep1·e sten är 
villig att gifva, fylla ditt hjerta i-;å 
att de flöda öfver. 

Och han ar jemväl domare. Han 
skall komma för att döma verlden 
sasom vi läsa i de tre sista versar-
ne. Var da redo. Afven <+uds folk 
skola fram!'tiillas för Kristi domstol, 
icke för att dömas till salighet ellt>r 
osalighet, utan för att få nådelönen 
eller dömas ovärdiga densamma; <ler 
skall <let bli uppenbart att lif gått 
förloraclP, derfore att de ej varit un
derlagda konungen och Levarncle och 
renade af öfrerstepresten och så
lunda icke lieredda att möta doma
ren. Känner dn honom såsom do
mareu, bed honom da och tro honom 
om att gi.ira ditt. lif tH1.da11t, att du 
kau fa kronan af ha11s hand. 

K u vilja vi i>f'trakta pi> almens be
skrifning pä de kristua och !le hYad 
He1Tf'n säger att vi äro. Yi se i 

tredje versP11 hurnda11a Guds barn 
äro. Und är uppeubu.rarl i sitt folk. 
Det iir en kristens fotografi, och den 
är ej ämnad att vara smi(·krad. Dn 
som är en sann kri,;ten, vill du se 
det slägtdrag. hvarnti alla barnen 
likna Fadrt>ll 01'!1 bräs pa <len äldi<t e 
brodern( Det finnes här i tredje 
Yen;c•n. Niir elen smordes ansigte 
lyser pä. os!:!, s_e v~ ut !<a häl': "\ il
hgt kommer ditt folk, när dn sam
lar diu här: i helig skrnd kommt-r 
din nuga :-.kara infiir <lig sasom dag~ 
utur morgonrodnaden,; sköte." 

u /Jitt folk." Vi må minnas, att 
ulltsamman gäller "ditt folk." Allt 
lintd som säges om helighet, rening 
I\ ristuslikhet och uppfyllel,;e me~ 
Anden, om att tjena honom och af
~pegla honom för verlden har att 
giira med "ditt folk". 1\laingen enda 
-.jiil bedraga sig härutinnan. Du kan 
nmöjligt olifva helgad utan att först 
rnra omvänd; du kan ick<' lära känna 
l\ristus mer och mn för hvarje dag, 
11m dn ej kommit till honom, och 
du kan ej vara Kristi tjenare, om du 
•·i följer honom. F'örst e!Jcl. sedan 
unYänd; gil. ej ett steg förrän du har 
elen saken klar. "Ditt folk". 
. ( lcl~ nu s~~~r han hurnda!1t hans 
I 1 ilk år. L' \ ilhgt kommer ch tt folk, 
Här du i;amlar din här,~ når du in-
111iinstrar diua trupper till strid emot 
fienden. Ditt folk har hlifvit din /tär. 
11 erreu imniinstrar solclater till att 
},iimpa under hans uanPr. OCh desHa 
tar han naturligtvis bland sitt folk. 
I >n forest.äller dig viil ej, att David 
knu<le gå till upprorsmakare och taga 
dem till sina soldater. Da hade han 
1n str~x haft forrä.dPri i higret. Gud 
later JCk(' gäcka sig. Du kan klädtt 
dig och se nt som <'11 Herrens sol
clttt och he<lrega dina kamrater men 
l1011om kan dn ej lwdraga. 1-ferren 
I w höfver soldater <H' h uehöfver sa 
1111iuga, att han ej vill att någon 
loland hans folk 8ko.ll vara utom hä
r•·n:i leder. Han bjuder oss att lata 
111 mi>nstra oss i hans här och ga in 
1 lt-derna. 

l\iinneteeknet på Herrens 80l<lat.er 
11r a tt de äro rill'i[Jo. 1 Herrens hiir 
fi11nas inga konskrilierade. J andra 
liiirar ma-~te H<>ldatema gå in, antiu
gP11 de vilja det eller icke, me11 i 
llPnens här fa alla hans tjenare af
l1igga trohetsed och tjena såsom fri
\'illiga. De iiro volontärer allesam-
111 !lll. 

I Dom. ;> beskrifver Debora i sin 
1111g det. ~lags folk. genom l1vilket 

<I 11d Y1m11it seger, och geuom si1-
d1111t folk vinner 1-f1 .. rren alltid siua 
t rider. "l\Iitt. hjertas tack ät lsra

Pl'1 11ärfiirarP od1 åt dem 1.Jand fol-

ket, som villigt följde dem". De 
stora gingo ned till de sma, och de 
smil. kommo npp till de stora, och 
de voro alla "ett i Kristus Jeims", 
alla inmönstrade i ledet. 

~fen vi se i ,;amma kapitel huru 
Guds folk rnr Hi.indradt då liksom 
det är i våra clagar. Vi läs~ i v. 
14: "Ifrån Efraim kommo de som 
bo i Amaleks lau<l". Ja

1 
Efraimi

terna voro med och stridde för Hn
ren. "Dernäst du, Benjamin, med 
dina skaror. Ifrån 1\Iakir drogo här
fiirarfl ned och ifnm Sebulon de som 
huro fältberrestafven. ( h·h lHaskars 
furstar slöto !>ig till Debora och lik
som Tsaskar så framstörtade Barak 
i dalen i ham; spar" . ~ Hebulon iir 
ett folk, Horn gifver sitt lif till pris 
ät döden, sa ock Naftali på marken~ 
höjder". Jlalfva l1'rael var helgadt 
åt Herren. Ack, att lrnltva Kristi 
församling i dag vore helgacl at ho
nom! Och hvarföre är hon det ej'! 
lln har sl.'tt bilden af <le helbjertade, 
se un på de balfhjertade. "Gilead 
satt stilla pa andra sidan om Jor
dan ". De sade att cle voro fiir långt 
ifran och ej kunde komma den lan
ga vägen. Det var nog dö<lt inom 
deras församfo1g, deras pastor var 
kanske litet trakig eller deras vän
nC'r upptogo Wr myckPt af deras 
tid. De voro så lungt ifran att lef
va ett kristligt lif, att de icke knn
de vara med i :itri<len, ntan stan
na.de på audra sidan J ordl\.n. 0. gå 
öfver i dag på den rätta siclan, der 
striden utkämpas! Säg ej att dn 
är för långt ifri-tn: du iir sannerligen 
ej för långt ifrån Gud för att öf
verlemua dig at houom, och om du 
är 11ära honom, hvad betydrr det. 
om dn iir långt ifran allt annat. ( 

"Och Dan, hvi driijde han ·vid 
skeppen!'" Han hade för mycket 
att göra.. .Jag Ant.ar. att han yar 
köpman och s;t upptagen af sina af
färer O('h dagliga pligter att ha.11 Pj 
hade tid att öfrerlemna i:;ig at Hud. 
Säg ej att du har för mycket att. 
gura. ( lm dn än lllåste n.rbet a frau 
morgon till kväll, tag l>lott <ind • 



med dig i arbetet, och du skall helt 
visst fa tid att tjena honom. 

"Hvi satt Aser i ro vid hafvets 
strand, i stilla lugn vid sina vikar?" 
l!1euderna, som anföllo det öfriga 
Israel, rörde ej honom. Det finnes 
k1;stna, som säga: '"Det der bryr jag 
mig .ej om: mitt lif är lugnt och , 
st.illa, hvarföre skulle jag lata störa 
mig af det <ler talet om öfverlem
nancle "? Det kunde föra mig in i be
synnerliga lägen, ja~ skulle kam;ke 
fa lemna mitt hem eller göra något 
för ( fod". Ja, så skulle det nog gå; 
men kom ihåg, att Gud ej meuar, 
att du skall slå dig till ro hii.r. 

Här se vi det ::-lags folk, som it.:ke 
ville komma. De voro för långt 
ifrån eller för upptagna eller för lata. 
l<:ller, ännu väJ.Te -- o, att i11ga så
dana funnes hland oss! vi läsa i 
v. ~.->: "Förbaunen l\Ieros, sade Her
ren::; engel, förbannen dem som <ler 
bo, aU de icke kommo Herren t.ill 
hjelp, Herren till hjelp me<l de tapp
re!" Ilar du nagonsin tänkt på, att 
Herren behöfver hjelp af sitt folk. 
Herrens strider skola ej utkämpas 
utan hans folk, och derföre maden, 
::<Om förnummit ham; kallelse. icke 
säga: "'Jag ämnar ej vara med om 
det der; om jag blir fräh~t, så bPgär 
jag ej mer('. Hör hvad Herren i;ä
~Pr: "Förbannen l\Ieros ..... att de 
icke kommo Herren till hjelp". Her
rens fiender äro manga och starka, 
falska prQfeter, ofgudar, atei~m och sa
tan; och emot dessa vill han brnk11. si
na svaga harn och kallar dem derföre 
till att komma och bli inmönstrade. 

Denna inmönstring är en sak, som 
afgöres på en gang. När en soldat 
Hkall ~kr1fva in sig, så kan han icke 
hålla på ett ar dermed. Han kan 
hålla p å huru länge som helst mecl 
att tänka derpå men ej med att göra 
det. Det måste komma en stund. 
då han skrifver in sitt namn. När 
skall du göra det!' Låt all 1 vekan 
fara och af gör saken i dag. Häg till 
Herren: "'Herre, jag duger till ingen-

• ting, men om du vill hafva mig, 
här är jag." (Forts.) 

Hvad lefver du för? 

Då Reginald Radcliffe låg på dödsbädden 
så visade det sig ännu en gäng så tydligt, 
hvad som hade gifvit honom kraften i hans 
lif. Under mer än 40 års tid hade han 
med glödande ifver bemödat sig om att 
vinna själar för Jesus. Nu låg han der, 
en döende man. Han var för svag att kunna 
tala. Men se, nu öppnade han ännu en · 
gång sin mun för att tala. Han sade: 
"Jag önskar." Men mer förmådde han 
icke säga. Man sökte komma honom till 
hjelp och frågade honom: "Önskar du, 
att llrainerd skall komma?· Det var hans 
äldste son. lian svarade: "nej!" "Skall 
Hu ber komma?" Det var den yngre sonen. 
.\ter ett nekande svar. 1\Ien nu erhöll 
den döende sa mycken kraft, att han kunde 
säga hvad han önskade. Han sade nu 
med stapplande stämma: "Jag önskar 
- att alla kristna - utbreda evangeli
um öfver hela jorden." 

Deri låg hemligheten till hans kraft. 
Han bade invigt sitt lif till Herrens tjenst; 
derfOr kunde han för många blifva en 
vägvisare till frälsaren: Han bane förstått 
att Jesus vill hafva oss helt ocb fullt. 
Derför hade han ännu i dödsstunden Jesu 
sak för ögonen. 

le ke sannt? Det var ett saligt lif och 
en salig död. 

Låt mig fråga dig, älskade vän, hvad 
du lefver för? Paulus säger: "Ingen af 
oss lefver för sig sjelf, och ingen dör för 
sig sjell. Ty lefva vi, så lefva vi för 
Herren, och dö vi, så dö vi för Herren. 
Ehvad vi nu lefva eller dö, så höra vi 
Herren till." 

Säg, är väl detta sannt i fråga om 
dig?" 

-- 2i> - · 
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BRODER ERNbT GU&TAFSSONS GRAF. 

Ernst Herrman Gustafsson landstrg i 
Kina i mars 18H8 i i.;iillskap mPd brö

tl1•rna K. E. Landgren (som till följd af 
:-. jul.dom måst åter-
v.inda hem) samt 0. 
A. Larsson. De f,1r· 
1ll's g1•nast upp till 
1111rra Kina, till vår 
1111rdligaste station 
~oh-ping-fu, der d1• 
"k11Jl11 med br. Kings 
hjP!p börja studt•ra 
1li·t kinrsiska språ
kl't. Som br. King 
I.ort förut blef bem
lilrlofvad, fingo de 
!:urna Pn tid bos sy
~konPD Perssons, f:Om 
tnLn början gaf dPm 
lia1111l t'dning vid in-
1.rrandl't af språkPt. 

l':I midsommarkon
l1 •r1• 11st'n i;amma år 
hll'f <ll't bl·sluta1lt att 
lir. Gu~tafason skulle 
J,omma ned till lag-
1'111•0 för att bjrlpa mig 
1 arb1•frt här. Drn 
tnl'sta t idl'D har han 

I början af oktober kände han sig äter 
svag och maste till sist intaga sängen. 
Dock kunde han i det längsta reda sig 

i:jelf. Br. Karlsson 
var här några dagar 
och bjelpte oss; ty 
jag hade värk i båd,, 
benen och kunde !'j 
reda mig ~jelf. Som 
br. Gustafsson på 
tvä veckor ej kuntle 
förtära någon nämn -
värd föda, så förstas 
lätt, att det gick ut
föra med honom. Yi 
sökte göra, hvad Yi 
kunde, men ingentin15" 
bjelpte; ett par mat
skedar välling föror
sakade stora pliigor. 
Till sist återstod l'j 
annat iill vatten, som 
han, då det var upp
kokadt, i det länge.ta 
kunde tala. Yi bådo 
med och för honom, 
men det säg ut, 
~om skulle miEsionens 
HPrre ha beslutat att 

.111viindt för sprilk-
1<ludil'r, bpla som-
111:11 Pn bar han lPdt 
ht11wmött>na mrd ki
ll•'" 'rna om kvällarna. 

$LR. just nu kalla sin 
~---------------' tjenare till bvila och 

frnf.t Gustafsson. ro. 

llam; hl'lsa var Pj 1;ärd1•lps god dl•t sista 
half:in•t. Midsommarm dl'tta ar i;ag han 
myckPt klen ut, och vi tillstyrkte honom 
nit för PD tid gå Hioga• upp åt norr, drr 
hnn kundr få dricka komjölk. DPtta ~jor-
1!1• han och boddl' en tid hos brödrroa 
11111 och J,undherg, bårla f. d. PvangPlish•r 
1 llt>lgP l8Pförbundet. Nedkommc>n d1•1 ifrån 
.11g han bl'tydligt bättn· ut och kiiude 
•Il{ sta1 karc. 

Den 17:de C•nska-
de ban litet komjölk; 

och för att göra ett sista försök, sändes 
en man till 'fa-t'ong, !; svenska mil här
ifran, för att köpa sådan. Dock dä d1•n 
anlände,behöfde ej Gustafsson någon mjölk. 
Han var ej mera såsom lPfvan dP ibland 
OES. 

Natten mell~n den 17 och 1H had1• ba11 
svåra plågor och trodde sig ej kunna 
öfverll'fva en natt t ill. 

Den Hl tycktl•s han vara mera lugn ; 



och vi samti>lade något om de eviga ti11-
g1•n. Kineserna u11pmaoade han med nit 
och allvar att "tjena HPrrm troget", oeh 
sista morg{l11(•11 sade ha11 till dem: "Jesu 
Jai-la she11-ti hao-Ja" (= Jå Jesus kom
mer, blir kropp1•n bra). 

Den l!l:de kl. 3 på morgonen kom eu 
ki11es osh sade, alt "lärare11s händer bör
ja kallna." Jag gick da 11e1l till honom. 
i\len det såg ej farligt ut; hw var vid 
full sans och blef glad att se mig. Dock 
hii1jade ba11 snart tala något oredigt, hvar
för jag satte mig bredvid honom och stan
nade der metl ett litet undantag tills kl. 
10 f. m., da. han insomnade som ett barn 
i sin mod(•rs arir ar. Och så var han 
gä11ge11 till det land, der ingen grät och 
i<märta mera är. 

Som vi uti Soh-piug-fu ha Pil präktig 
grafplati;, och len kalla årsti1!e11 tillät en 
tlyttni11g- ;if liket dit upp, sil beslöts att 
frakta h~ns jordiska stoft olit samt b1•
~rafva honom dPr. Den 2~>:te a11lä11de vi 
till Snh·piug fu, och lien '.Hi på m•)rgonen 
samlades vi alla sy~kon härute samt några 
kin1•1<t>r om kriug kistan och np11stämue pli. 
ki11P~iska: "l\litt hem är ej pi1 jorde11 ~, 
hvaref!Pr Lr. Per;.:son ledt!r i biin. DH
efter i-;attes kistan i sta1le11s likbär och 
bars se1hn ut till grafv1•11 af 3:! kineser. 
Dä kistan blifvit 11edsänkt, niirmade vi oss 
gratkanten och sjOngo sången; "Saliga 
hem uti Eden Y, bvarefter lir. Karlsson 
Jäste J Kor. lö: -1:!-44 på svenska 1)t:h 
br. P1•rss11n Ebr. 9: 27 samt 13: 14 på 
kinesiska. En skara kineser meilföljde 
ftfven till gr.1fven. Denna stullll vi•l graf
ven var g1ipand1•: od1 under tlet iisterns 
m11rg-011sol llely:>te dt>n magra sa11d><lutt-
11iog1•11, fiyttades ofrivilligt vara tankar 
framAt mot 1lt•11 1l~g, 1lH. vllra slumrande 
hri1iler :<kola väckns till lif af rättfär1lig
heit•11s sol. 

Dr. Gu:<tafssv11 hvilar vid sidan af br. 
King. l'a hans kista malaoles ett kurs 
och en vacker kroua, påminwmd1• nss alla. 
om att kor:<et miii<te vara föri<t och honan 
se'n. Nagra hlommllr och krarsar kunde 
,.i ej få denna t.i1l, mo•n vi gäfvo ho11om 
den h.\·llniug, vi ku11de. Stl hvila ola tvä 
af vara briider h'i.r. Frid Ofrer dt>rn~ 
minne! 

:Nagon <lerhemma, ~Jm ej nog djupt 

blickat in i <l1•t heliga missi1111sarhetet, 
torde fråga; Hvarlill tjenar det att offra 
person1•r och så mycket IH!tlllingar på lied-
11i11garna? 

Till !lem ställa vi dP11 frågan ; "Hvartill 
tjenar det, att vårt kära sveuska folk år
ligen offrar sä stora summor till rns
dryl"kn-. snus och tobak, som nedsänkt 
flpra män, kvinnor och barn uti en förti
dig graf än hvad något missionsföretag 
än11u gjort? 4 :-;täll dessa oerhörda sum
mor till missionens förfogande; och ickt> 
allenast hed11averld1111 skulle förärnlras, 
utan hela j-)rde11 skulle fa Prfara en out
säglig välsigneJ,.e olerMf. 

::Sej, vi ringa sändebud, som dagli~en 
stä hlaud s11illrorna af <lenna olyckliga. 
11ation, hafva helt andra tankar om mis
sionen. Vi bedja ofta om uya arbetare 
och nya vfmner. Hiir ,.ta vi nu 7 utliin
Jingar kvar pa hela detta fält! livad 
tron I, kiira viinner, att vi känna, dä våra 
kamrater gä den ene efter den andre·~ 
Hiir sitter jag nn ater ensam i denna hed
niska stad, bar i flera veckor ej kunnat 
ga utom porten, ej kunnat haha ett möte. 
När skola vi besöka <le 200 byar, som 
finna;.: i In .~-cht•)-distriktet. Xiir skola sjä
larna i de><sa folk:-amhällen fa hiira nam
net Jesu:-':' 

Br Karls1<•m likasli en><am utlänning i 
den ~tora staden Huen- i'len. Han har va
rit i landet 8 år och behrifver gå hem • 
för att hvila. H\'em skall fylla pl:ttsen? 
Vore det ej skönt ftfven för oss att vara 
två och tva liksom evangelisterna hemma? 
Finne~ Jet ej ett tiotal af viira kära evan
geli.-ter derhemma, .... 1m · iiro villiga att 
gifva en tiJ af sina. lif at Jesu;. och hed
ningarna. Ja. om de ocksa skulle få gå. 
gen11m {(inri till himlen - hvad mera? 
Är ej himlen viirdt så mycket":' ~lin bro
der och syster, som gatt på fältet nägra 
ar, huru kånoer du dig pa. denna ~tund '! 
Hvad tänker Ju om vart stora fält, der 
hundratusental~ ndl"odliga sjP.lar behöfde 
ditt Jju;.: och se ditt exempel. Hvad tän
ker du om oss, 7 st. svaga och bräckli
ga tjenare och tjenarinnor? 0, jag frä
~ar dig ej, •lm dn har hjcrta. för oss. 
Yi tro, att du beder fih· Ot's; men jag 
fragar dig: Har du hjerta för J e"ns och 
Kina~ millioner? )lina i1gon ~k.1 mmas af 

I 1lrar. Vi sträcka våra händer upp till 
l111rKOn. 

l\ ;ire viin o<:h läsare af T. S.! I svag
li1•f liar jag nedtecknat d~;.:sa rader. Tag 

dem såsom ett minnesblad från vår bro
ders graf. 

Ing-cheo den 2 nov. 1899. 
Edw. Karlberg. 

B a r n m a r t y r e n. 

D t•t var i .\ntiokia, der lärjungarna först 
kallades kristna, som en dia kon frän 

fnrsamlingen i Cesarea led förfärliga 
111artcr, att han så matte tvingas förneka 
·lun Herre, som köpt honom med sitt eget 
ilyrn blod. Denne martyr sade: "Jag tror, 
utt olet finnes blott en Gud och en med
ium mellan Gud och menniskor." Hans 
krnpp nästan slets i stycken. Omsider 
Ma1le han: "Kallen ett litet barn, som blif
vit 1•erkligen omvä11dt, och låten det be-
l:imma, om det är bättre att tillbedja en 

1:1111, som skapat himmel och jord, och · 
"" ~'rälsare, som dog på korset för oss, 
1•llt•r <lyrka de manga gudar, som romar-
1111 tjena." 

.Just Jå nalkaJes en kristen, romPrsk 
111 nder, som kommit för att bevittna mar
t 1 nms förfärliga lidanden, jämte sin lilla 
11i11:iriga gosse. Fragan ställdes till bar
not, som genast svarade: "Gud är en, 
1d1 .Jesus Kristus är ett med L<'aJren." 

Fi"•rföljaren hörde dessa ord och fyllJos 
111P1l l'aseri. l,åga och gudlösa kristna 
mn<lcr," sade han, "du har lärt detta barn 
1tt 1wara så." YändanJe sig till gossen, 
n•le han derpå; "Säg mig, barn, hvem 

1.inlc dig att tala så? Hur lärde du Jenna 
tro1 il" Gossen såg kärleksfullt upp i sin 
111111lcrs ansigte: ":\lin moder lärde mig, 
1tt .Jesus Kristus älskade små llarn och 
l•>g" på korset, och så har jag lärt att äl
ka honom för hans kärlek till mig." "n.h," 

1111le den grymme domaren, "nu skola vi 
1•, hvad Kristi kärlek kan giira för dig." 

• lrh pa hans viuk grepo liktorerna, som 
1tuu1), efter rnmarnes sätt. redo med sina 

spön, genast gossen och slogo hår<lt hans 
blödanJe rygg. 

1'Nu vilja vi se," ropade domaren, "hvad 
Kristi kärlek kan göra fiir honom!" 

Då blodet strömmade frän den käre 
gossen, svarade hans moder: "Jesu kär
lek stärker honom att lida, hvad ?.Iästa
ren led för honom och oss alla." 

1ter piskade de barnet, icke endast för 
att pina honom, utan ocksil hans moder, 
och den grymme domaren frågade ånyo : 
"H vad kan Kristi kärlek nu göra för ho
nom?" 

Många ögon fylldes med tårar, då denna 
romerska modor svarade: "Den lär honom 
förlata sina förföljare." 

När man saJe honom, att om han ville 
förneka Kristu8, skulle de upphöra med 
de grymma slag, som fort dödade honom, 
svarade han: "Det finnes endast en Gud, 
och Jesus Kristus är verlJens Frälsare. 
Han älskar mig, oc:i jag älskar honom 
och skall evigt få lefva med honom i him
melen." Slutligen förl orade barm·t san
sen, och en af de grymma mördarna ka
stade gossens söndersargade kwpp i hans 
moders armar, ro11an<le; "Se, hvad Kristi 
kärlek gjort för honom" . 

Tryckande honom ömt till sitt krossade 
hjerta, svarade modern: Den kärleken 
skall föra honom undan menniskors vrede 
till himmelens frid. - ":\foder, ropade <len 
döende gos·sen, gif mig en droppe vatten 
fran vår svala källa på min tunga"! och 
sä tystnade den lille martyrens röst. Ma
dern sade: "Du bar redan smakat den 



källa, som uppväller till evigt lif, jag skall 
snart följa dig. 

Den käreJ gossen öppnade: derpå sakta 
sina ögon för ett ögonblick och såg dit 

der den äldre martyren låg i sina döds
kval, och sade: "Det finnes blott en Gud 
och en ~'rälsare, som dog för oss på kor-
set". -

Bref fl'ån London. 

London den 2i tlec. lH!l!I. 

JJu; Herre, förblifrer evinnerlig<m. Din 
tron varar ifrån sliikte till slilkte. J er. 
Klag. 5: 1H 

Dessa ord hnl'rn. för mig under den 
>.ennste tiden varit. outsägligt <lyrhnrn. 
llurn saligt ilt' det ej för oss under \'CX

Jingarna J1ilr pi'\. jord<:n att veta, nt.t han, 
urti<lens Gud. tlen Gamle af dagar för
hlifver, och förblit'ver densnmm<• i nåd. 
trofasthet od1 förbannantl<'. Och p:1 
gruud hill'af har min titl hår i J ,oudon 
\'arit viilsignit<l Ot'h <lyl'har. Deu, som 
sitter under den Hög~tes h<>Rkilnn, fär 
od:s{~ hviln 1111der den Allsmilktiµ;es :;kug-
11:a. får hviln fr:ln egna. försök 0!'11 an
"triingningnr. under 1let att Herren verkar 
uti, gtmom od1 för oss samt sjclf ulför 
sinn planer till sitt eget namns ilra och 
förhilrligande. \'i ha ilf\'en haft en frid
full och villsignatl julhtigtid. .fultlngPn 
p:1 el'ter111idtlaµ;t'll var en liten julfest an
ordnad hill· pi"L hemmet. nf mrs Baxtt:'r. 
,.;om Hr \':1r husmoder. Hon hatl1> gjort 
allt för att göra tlt>11 8'\ treflig flOlll möj
ligt sn.mt för att iifve11 Ti utHintlingar 
skulle kiluua oss lyl'kliga och gla1la. 
~I:\tte U-11<1 villsign11. 1lenna kvinna! Hon 
lt>frer för ntt ~öra andra lyl'klign. .\n
naudng jnl ha<le vi ett stort möt<> for 
;.,jömiin i östra London. D<'t vnr talrikt 
lJesiikt och repn•sentanter för flera olika 
nationt•r vorn nilrvarnndP. \'i fiird<'lade 
<lem i tre lokale1·. Engelsmiln oeh 
Amerikanare i eu, 'l'nikar i <>n n1111an 
samt i en tredje :-;,·cl1skar, Da11skar och 
.:-lorrmiin. Th; :;en·era<les fritt :1t. alla i 
en för dett n iindnmtil iwyd 1 ii;t tlekorenul 
s11.l. De kristna h1'r i hngland göra myc
ket för att hercda hvila O<"h sann glädje 
åt friimling<>u, !<amt för att rädd11. honom 
undan syndens ht>h·etiska gap. Den 
stuntl, vi hade tills:umnans nu11l sjiimii11-
11en. var särskildt dyrbar. Gurls orcl och 
Ande verkade kraftigt ibland oss. Kinder 
fuktades iif tårar. Äfven de <lj11p11.st sj1mk
na ha förnimmelse af den Heliges ullr
varo, tlå han 111ecl sin kärleksharnl vidrör 
deras hjertnn oC'h öfrerhevisar dem om 
synd, om 1·iittfiinlighet och dom. 

Yi tt·o l'ör\'isso ntt åtminsto11e 11~gra 
arma syndens slafvar hilr nLtogos till 
Oucls bams hiirlii:;a frihet. Hilr i London 
verkas mycket för Herrens sak. Om det 
kan sHgas om niip:ra, att tlt: g1\ ut pt1 ga
tor och gränder för kalla till bröllop. sit 
kan tlet i:ilgas om de kri!'.tna hiir i Lon
don. Dt· hälla,fria-luftmött>n vintern ige
nom Ol'h förkunna för tle fnllua p:\ detta 
slltt det !..!;lndn budskapet om rn'ul, förli1-
telse Ol'h friilsuiug "e110111 .fcsu tl~Ta blod. 
Hud hal' pi'L l'tt un'derhart siitt vill~iµ;nat 
denua \'t'rksnrn het. Och mi'lnga af dem. 
som a!tlril? µ::\ til I någon som l1elst kyrka 
eller samlingslokal för ntt höra (luds ord. 
ha vid tlessa miiten fatt höri~ 0111 (luds 
kärlek orh hlifvit ,·11nn11. för himml'l och 
snliglH't. .lng har sjplf haft <len förmf1-
uen ntt fil tltiltaga i clessa möten, hvilka 
tillsammans nwcl verksnml11•ten i i"ltrang
t>rs Hest ol'h :-lknrnlirnn iskn församlin
o-eu hiir tuµ;it i nuspråk tlen lie!, som jaµ; 
kunnat i'lsidosiilta. ~ltt (}1111 riklig1·11 väl
signa v:lra hrötler Hkm1di111wenm hiir~ 
Dyrn Yii1111er i hemlandl't, glö111111eu ej 
att hedj:i 011cl for dem! Horgligl att siiga 
haf'va . mi'tf!ga .ar 1lem hilr li1lit skepp,.,bro_tt 
01'11 si1111k1t iliupt 1 i;yndcns cly. l>t>t skar 
i våra hjcrtan. titt vi se nll tlt>n nötl. syncl 
och SJllllkenhet, som här iir riitlande. Od1 
frågan upps tiger ofta ur vfi.ra hi<>rtan: 
''Huru länge, Herre, Rknll d1_1 clröpi att 
~.?m!na för .att 11\lJH''.itta e!t nke af rlltt
fard1ghet pa JOrc en~·· V1 kunna dock. 
dyra Ryskou, trö:;ta h\•nrauclm med att 
.T esus K.ommor snart. Och tl:t skola v:'lra 
sorpt:>dagar hnl'va en äncll'. 

'1 il! sist cu hjertlig lwlsui11g till alla tlc 
kära väunerna i hcmlautlt't Hållen ut, 
sysko11, edert arbete i Herren är ej fa
filngt ! Gu<l skall löna e•ler rikligen för 
allt hva<l l gören i Ham; 11nm11. 'fitleu 
närma1· sig, (li'i jag tillsamman" metl br. 
( 'arlcson skrtll, om Hutl vill. hörjn min 
resa till Kinn. Bcdje11 Gud för oss, att 
hnn l!H\tte _µ;ör~ \':"1r re~a lyc:kosnm, i;amt 
att älven iag 1 Kma t:\r blifra ett Her
rens spr:\krör, rlll\'ii11dt till att föra mU.n!!;a 
kineser till Jesu". 

E<ler riugn 111edtje11art' och i Kristus 
lyt'klige broiler Ernst Pettersson. 

-- ~!I 

D. L. Moody. 
\'i1la omkring i 1le11 kristna verlden har 

l'"'"l ~. att en af anförarna i .Herreus stri-
1. • lemnat sin plats Jll\ muren 0(']1 in-

111 i hvilan. Yi syfta pä Dwight L. 
\I 11ody. Han var född elen 5 febr. 1837 
1 \orthtield i Nordamerika - samma plats 
oll'r han i sitt hem tio~ den 2-2 dec. det 
,111~11a året tillfölJC af hJertfe], hvarnf han 

I 111~1· lidit. 
\' 1d:L omkring har hans verksamhet 

t 1.11· kt sig, syirnerligast i Amerika. ~len 
I' Pli i England, lrland och Hkotland har 

11.111 arbetat i evangelium. Och öfrerallt 
111!11 a stora väekel>icr åtföljt hans arhete. 

\l:1~1ga själar hafva p;enom ho11om blif-
111 liir~a till s~1nningens kunskap och 
111.111ga lostrat;; till praktiska själa\·innare. 

( •d1 .~1~i'mga, som ej kommit i person
ltl{ herormg mell honom. hafra <lock ge-
110111 hans skrifter odt genom hvad de 
l1lirt om J1an~ ve_rksamhet mottagit djup-

11•1Hle 111sp1rattoner till ett ene1 .. •iskt 
• 1 hPt c för själar~ frälsning. Och de'°',·äe-

1 • l..,pus vågor, som l-(el1tJlll honom såsom 
• tt lle1Tens sändeliutl blifvit satta i rö
'• '""· hafva sträckt s!~ vida omkring. 

\loody var utan frilvl'l seklets störste 
":·It mest _kände_ evangelist. Han hade 
'olxt upp 1 fatbgtlom och 11mbäranclen. 
111111 \'ar ingen lärd man. ~len om ho
""111 sannas orden i Ordspr. 11: lU: "Hiltl-
1 11·dig man bär frukt såsom ett lil'vcts 
t 1 ad, och den som lir ''is vinuer hjertan". 

:->purgeon säger pil ett stiille: ''!llången 
.111µ; har jag satt öfver b:\de diken och 

l1o11·kar efter någon fottiu· syndare och 
1 .. J1t honom l1ack i häl i hvarje krökning 
,,..J, viindning:, lilldess jag genom Huds 
,,,,,J 11p_Phun111t honom och fröjdat mi~ 
• 11 ~iiu;hgt, när jag :sett honom fåniratl af 
111111 miistnre... \'isserligeu träffar"' detta 
• ··k pi't det. nognsle in pä ~foodvi; arbete 
.c~om menniskolhkare. -

C; Pno!ll preclikniugar af honom, öfrer-
1t ta till vlht spr:'c k, känna vi alla väl 

I Il _hn118 litliga, eukln, rättframma sätt 
.lft lö1·~un.na evangelium under rik lielvs-
11111g af t1lltalande Of'h a11i;läentle bilCler 
"' li berättelser . 

I Ian ~jelf iir borta 111· tiden. Men hans 
'o·rk lelver ,ol'h förhlifrer . .Joh. 15: W. 

Herren förse r. 

Evangelisten D. h ~[oody berät-
1 .u: följande händelse ur hans egen 
Prfarenhet: För kort tid sedan var 

ja.g i behof af ;>()) doll. för kyrklig 
verksamhet. Jag hade ingen aning 
om hvar jag ~kulle fä J)enningarna, 
men kände mig dock öfvertygad, att 
om det var Herrens vilja att jag 
skulle hafva penningarne, så skulle 
han sända mig till dem. En morgon 
fick jag i sinnet att företaga en jern
vägsresa. Jag steg på taget. Kon
duktören kom och fragade efter 
mm biljett. Jag svarade att jag 
icke hade någon biljett. "Hvart 
skall ni resa?~ fragade han. "Jag 
vet icke-" svarade jag. "Vet icke?~ 
"Nej." jag stack hauden i fickorna 
och tog upp alla penningar jag hs.de, 
gaf konduktören penningarna och 
fiad h011om taga mig med så långt 
han kunde för dessa penningar. Om 
en timma eller Hagot mer :;:tannade 
tåget vid en liten station, Ol'h kon
duktören sade till mig att detta var 
så långt jag kunde fä följa med för 
de pengar jag betalt. ,Jag steg der
för af ta~et Jch fick nn se, att jag 
befa11n mig på en plats, <ler jag al
drig förr varit. Jag stannade på per
rongen och undrade hvad ja.g skulle 
göra, då en herre kom emot mig 
och frågade:· ~Ar detta icke Moodyi'" 
"'Jo"', svarade jag .. "Naväl", svarade 
han, "jag önskar att ni tager emot 
dest-ia penningar och brukar dem för 
Herrens verk." Jag räknade penin
garna Ol'h fann att det var jemt i>l.11) 
doll. r 'H. BL. 

:Niir vi triiffa 11<igo11 kristen, som ät• ht>
låten med Sil!; sjelf i sina framsteg, i siu 
erfarenhet, i Rin höga helighetsst!mdpunkt. 
si'\. ilr der i hans syn på (l ud någouting, 
80m vittnar, att n)lt icke l\r rätt. )len 
niir Yi tinnn någon, som ilr intagen af 
Kristus, som under alla erfarenheter il'k<• 
har uägon nnnnn önskan iiu att tjenn. 
Kristus, Rå gifver honom hvarje vaket 
samvete, hvarje kristligt samvete vittnes
börd. att han ilr på rlitta vägen. 

0. &tockmnyer. 



Ett personligt vittnesbörd. 

:Ml.ingen gang kan HeITen bruka 
det vittnesbörd, som en annan afläg
ger, till väl8ignelse för oss. Jag hål
ler det för mycket viktigt, att troende 
taga lärdom af Herrens ledning 
med andra. Låtom oss derför höra 
ett vittnesbörd af en man, för hvil
ken den fulla frälsningen hlef uppen
lJarad för::it langt efter haw; omväu
delse. 

År l S:->H blef jag säsom. yngling 
geuom den helige A nde::i kraftiga 
\·erkan omvänd till lfod. Min om
vändelse var verklig, från mörkPr till 
ljus, från syndens makt till (i-nd. 
l!'rän denna ::itnud s'tällde jag mig 
äfven i Jesu tjenst. liina vänners 
omvändelse lag mig mera om hjer
tat än mitt handtverk. Närhelst jag 
fann tillfälle dertill, sökte jag föra 
i-;jälar till Herren. Men snart efter 
min om.vändelse. o<:h under det jag 
troget t.1eua<le mm mä1.;l;are: uppsteg 
inom mig oro, då jag fann att mitt 
hjerta alls icke var reuadt från syn
den. Det förorsakade mig mycken 
kamp, od1 manga tarar flöto. .Jlpn 
då det blott blef allt sämre, öppnade 
jag mitt hjerta för min moder, som 
äfren älskade Herren. Hon kunde 
doc:k __ icke hjelp,a mig, hun~ gem~ 
h~n an velat. En ~fton, da 1ag äter 
L1ttert beklagat mm nöd, svarade 
hon mig: "( }eorg, dn söker uiigot, 
som vi icke fa vänta att fiuna pa 
denna sidan grafven." 

Hnart dereftpr sände mig rnigon 
hvem vet jag ämm icke - ett 

nummer af u'l'he <i-uide to Holiness." 
.Jag slukade formligen innehållet, un
cler det tararna rullade utför miua 
kinder. Hedan skyndade jag till min 
n.10d_er och ropade i det jag höll upp 
ti.dnrngen: "l:lär, mor, betyga men
mskor, att de hafra den fräbrnings
erfarenhet, efter hvilken jag :,:iiker. 
l\Iin moder och jag sut.to nn och 
läste oeh liä<lo med hvarandra tills 
langt inpå. natten. 

I juli 1H70 be:sökte min modPr ett 
lägermöte, på hvilket hon fam1 hel
gelsens välsignel::ie geuom tron. 8e
dan hon aterkomit, var hon i stånd 
att uppmuntra mig och visa mig den 
väg, jag hade att gå. 

Den 1i> november 1H70 på hemvä
gen fran en sammankomst i sällskap 
med min moder blefvo, under det 
mitt bjerta längtansfullt skådade upp
åt efter den länge åtrådda välsignel
sen. mina ~ue kar och bön hörda. Jag 
hade kommit till korta på alla mina 
egna ansträngningar. .Jag hade klart 
in::>ett och djupt känt min stora van
makt. Blott Gud, 1<om för några ar 
tillbaka . rättfärdiggjort mig, knnde 
helga mig. I hans händer liade jag 
~örtröstansfullt_ anf.ö_rt~ott _mig. ~ild~n 
1ag var. En dJnp frie! mtrådde 1 mitt 
hjerta, sedan kom smörjelsen frän 
ofran, som förblifver och som har 
förhlifrit till närvarande l'tnnd. 

Till red. insända böcker: 

I. nen hrls<Wlmtna l<Lrnn. Bihliska \"itt
ne:-:hiinl <w h liiro rika 111 drng ur Lmlwr:;ka 
kyrk:rns hPkiinnelseskrift<•r samt ett hundra 
kos tbara hetrnktelser 11t\"t1l<la ur l\lartin 
Lutlwrs ;;krifter nf Ani<l ~lola·r~c·r. Samt 
dt•ssutom ;;:\,;om liih:111µ:: :\larti11 Luthe r~ 
t):nmstiillnin~ om tre ,..Jaµ:,.; u;u(brjenstord
ninµ;nr od\ utdr:iµ; ur :0.1 art in J ,uther" lil'l"
dalirpf till <1<' Börnislrn hröderua. Pri,.; 
I: r.i0. 

:.?. Slnf ellrr fd ::'\ å~n ord om T<1bt1h
hniket id' . \ 1l olf 'l'hornanller, predikant. 
}led förort! af .Joh. Lin<lholm. Pri;; :25 ön>. 

Ett kraft iµ:t inliiµ:g mot <let skadliga och 
Yi<lriµ;a toliak,.;hr11ket: 

R1 -· 
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Åt nlln dem, som mottogo honom, gaf han makt att 
(il::->-> blifva Guds bnrn. 

J~ Tär I för söndagen deu :21 dennes köpt sig ett litet torpställe af J önsson, 
~~~ låsen um ökenpredikanten Johannes, men blifvit skyldig honom två tusen lrro-
liuru han kom för att bereda det dava- nor derpå Inom fem år skulle den sum-
r.rnde Israel till att mottaga Jesus, sa man vara inbetalad. Herren var med sina 
kom jag att tänka p:l, huru äfveu man- vänner, och afbetalningarne hade blifvit 
gen händelse i lifvet far vara en ropan- punktligt fullgjorda de första fyra åren. 
•les röst i öknen för att bereda Jesus viig .Nu äterstod endast ett år, men då insjuk-
111 i våra sma, tillbommade hjertan. nade handtverkaren på nyaret och dog. 

Så är ofta nöden en ropandes röst. Tillfölje af dessa afbetalningar till den 
Oöclsbuclet i våra familjer eller vart grann- stränge fordringrngaren hade han nätt 
11kap är också en sadan röst. Den plöts- och jemnt kunnat försörja sig och sin 
lig-a olyckshändelsen är ofta en väldig familj. Derför fanns det knappt någon 
predikant. Alla dessa äro oss sända af krona \ifver i huset, sedan begrafningen 
1:ud för att förmå oss att öppna bjertat försiggatt. Och det var mycket svårt för 
fiir den, han sändt hafver, Jesus Kristus. enkan och hennes tvänne barn att på det 

Dessa trenne äro, liksom Johannes, sträu- allra nödtorftigaste sätt reda sig, än min-
g-a botpredikanter. Men det finnes äfven dre lägga af de 400 kronor, som fattades 
andra sädaua röster, som kunua lika mäk- i betalningen på torpet. Fram på som-
ligt tillfala oss och bereda väg för Her- maren dog ockå patron Jönsson. Och 
ren. En kärleksfull handling af oss be- da äldste sonen hemkom för att öfvertaga 
\'isad ett tillslutet• menniskobjerta har ofta egendomen, fann han visserligen skuld-
toppuat det fiir Jesus. Eu uuderbar och sedeln på torpet, men ej 11ågra anteck-
patuglig bönhörelse af Gud har också sil- ningar om afbetalniugarna. Sonen, som 
~om en öfverbevisning om Gutls faders- <•gerna såg, att någon "läsare" hodde pa 
omsorg om sina harn kunnat blifva en hans egor, gick en dag till enkan och 
Herrens väg till nägot hje1ta. Det är fordrade att antingen återfa torpet eller 
jnst om denna Herrens väg till ftt till- ocksä erhalla de två tusen kronorna, som 
liommadt menniskohjerta jag i dag skulle skuldsedeln lydde på. .Fiirvanad öfver en 
vilja berätta eder. Ma den11a händelse så<lan begäran frågade hon den nye ega-
fii vai;a sasl)m en ropandts röst, full af ren, om han ej visste, att hennes man 
lllildhet och kärleksfull omsorg för eder, ordentligt för hvarje ar afbetalt skulden, 
kära små, när I kommen i nöd och kan- sa att nu Pndast 400 kronor :lterstodo. 
'ke gråtande sägen: "Gu<l har Ofvergif- Kej, det visste han ingenting om och 
\'it mig!" bad att fä se kvittenserna på dessa af-

l'atron Junsson på H~gherga var en uetaluingar. Ja, det skulle han visst, 
rik, men ganska härtl man. Siillan sag menade enkan. l\Ien ehuru hon genom-
lllan honom sti1lla sina steg till kyrkan S•ikte alla m1iblerna i hela stugan, fun-
1•ller uönehuset Jlå söndagen. Kej. rike- nos de ej. 
<l·imen var hans gud, och nllgon annan Den unge mannen, som var af samma 
lrndde han ej pä. Hans hustru var en sinnelag som fadern, sade sig ej mycket 
god och iimhjerta1l kvinna, som, ehurn tro pf1 enkans pasfaenden, utan ville om 
t•j fi1dd på. nytt, doc k ganska mycket drogs en vecka komma igen för att antiugen fa 
till Uud och hans barn. uetaldt Pller i annat fall säga upp mkan 

En from och flitig handtverkare hade till höstflyttningeu. 



Denna plötsligen päkommande nöd nä
stan bedöfvade den stackars enkan och 
hade så när bragt henne i förtviflan. Stu
gan genomsöktes gång på gång, men in
ga kvitton kunde hittas. Visserligen hade 
hon i sitt hjerta suckat till Gud efter 
bjelp. Men hon var så tillintetgjord af 
fruktan, att hon kunde icke stilla sitt 
hjerta i en verklig bön inför Herrens an· 
sikte. 

Snart var veckan gången, och ännu 
hade icke någon hjelp hörts af. Då en
kans lilla sjuårige gosse såg moderns sto
ra bekymmer, sade han en dag: "Tror 
inte mor, att Jesus vet, att vi ha det så 
ledsamt, och att han kan sända oss pen
gar från himmelen, om vi riktigt bedja 
honom derom, som far brukade göra?" 
"Jo, det tror jag nog," sade modern och 
tillade: "Bell du, Nils, som far brukade, 
så kanske Jesus hjelper oss." "Mor 
också bedja, syster Hanna också, säg mor?" 
"Ja, ja, Nils, vi vilja göra det!" Och 
så föllo alla tre ned på sina knän, och 
~ils bad, som for brukade bedja och bör
jade med: "Gud, som hafver barnen kär," 
och slutade med "Fader vår - amen!:' 
)fodern kände sig ovanligt styrkt af bö
nen, då bon reste sig upp. Lille Nils 
g-ick trygg och tvärsäker till sin lek igen. 
Fönstret i stugan stvd öppet. Enkan 
tyckte, att det prasslade i hallonhäcken 
derutanför, som om nägon hade gått der. 
l\len när hon såg efter, fanns der ej nå
gon mensklig varelse. Mon när hon skulle 
stänga fönstret, flög en större, glänsande 
skalbagge in. Och nu glömde Nils all
ting annat för att fånga den. Den gäc
kade dock alla hans bemödanden. Till 
slut kr!lp han under fars gamla byrå och 
försvann. Nils och Hanna skulle nu bjel
pas åt att få tag i den lille främlingen. 
Men det var liksom förgäfves, fastän de 
lågo raklånga på golfvet och sträckte sina 
armar så långt under byrån, de kunde. 

Mor var heller icke angelägen om att 
ha skalbaggen inne öfver natten, hvarför 
hon hjelpte barnen att få fram dragki
stan. Då hon så gjorde, föll någonting 
ned bakom byrån, och då hon böjde sig 

• 

ned, för att taga upp det - hvad fann 
hon då? Jo, sin mans gamla anteck
ningsbok, och inuti den de eftersökta af
hetalningskvittona. 

Full af glädje och tacksamhet till Gud, 
som så ögonblickligen hade hört hennes 
och barnens böner, skyndade bon till for
dringsegaron, för att visa honom kvitten
serna. När hon berättade, på bvad sätt 
hon hade återfått dem, kände den unge 
mannen sig så gripen af Guds underbara 
ledning med enkan, att han efterskänkte 
den öfriga skulden och gaf henne kvitto 
derpå. Lille Nils hade nog rätt i sin 
förmodan, ~att Jesus visste, att de hade 
så ledsamt". Han sände helt oförmodadt 
en hjelpare ur de stummas verld, liksom 
han fordom lät korpar duka bordet för 
Elia i öknen. 

Deuna händelse fick också vara såsom 
en ropandes röst i öknen, som beredde 
väg för Jesus i den unge egendomsega
rens bjerta. Det var nog icke vinden, 
som prasslade i hallonhäcken, då lille 
Nils kungjorde sin och de sinas nöd för 
Jesus, utan Gud hade äfven ledt den unge 
mannens steg till torpet, så att han blef 
åhörare till bönen derinne och sålunda 
fick ett påtagligt bevis på, att Herren 
hör bön och hjelper de sina. Han, unge 
Jönsson, började efter denna händelse att 
gå och höra Guds ord, och detta blef 
i ännu högre grad den ropandes röst, 
som till sist äfven öppnade hans hjerta 
för Jesus sjelf. Till detta kärlekens un
der hade Herren användt en harnaliön och 
en - skalbagge. 

O, hvilken god och omtänksam fader 
vi hafva ! Än sänder han oss änglar att 
tjena oss, än få hlommorna predika om hans 
kärJek till oss, än snö och rimfrost, och 
än få våra stumma vänner, djuren, gå 
hans ärender för att draga våra bjertan 
till honom. Huru stort vore det icke, om 
alla mina små vänner, som läsa detta, 
ville lyssna till den ropande rösten, och 
på detta nya år öppna hjertat på vid 
gafvel för Jesus! Då skulle detta år 
blifva ett jubelår både för eder och eder 
trofaste vän Onkel .Eric. 

3i3 -

1 Petr. 2: 9. 

m:~~~ 

~är :Moses tänker pa, i 
~· hvilken nära gemenskap 
~ med Gud Israel var be
~ värdigadt att sta, och 

; ~~"'" hurn Herren för detta 
folk uppenbarat sig och sin heliga 
vilja i den höga och härliga lag, han 
gifvit dem, ntbristerhan: "Hvarfin
llf'S väl Att stort folk, hvars gudar 
11ro det så nära, som Herren, vår 
f : n<l, är oss, 8å ofta vi akalla ho-
11om :> Och hvar finnes väl ett stort 
folk, som hafver stadgar och rätter, 
så rättfärdiga som hela denna lag, 
ltvilken jag i dag förelägger eder?" 
1i> l\los. 4: 7, 8). Han förundras öf
\ Pr den stora nåd, som vederfarits 
• lt>tta lilla, ringa folk. 

Sa är det ock egnadt att väcka 
vur förundran, när Petrus skrifver: 
"I iiren ett ntvaldt slägte, ett ko-
111111gsligt presterskap, ett heligt folk, 
1•! t Pgendomsfolk". l\1an ma väl fruga; 
1 lvad är det för ett underbart stort 
o(·h härligt folk, som aposteln på 
d .. t.ta sätt tilltalar, och hvilket han 
1-:"ifver så outsägligt höga äretitlar? 
\ r det månne de heliga änglarna 

' dPsi:.;a saliga och härliga ljusväsen-
d .. u, dessa "Gnds söner", som stå 
111fiir hans ansigte tillbedjande och 
lofsjungande, dessa "starka hjeltar", 
'"" ' städse iiro färdiga att "uträtta 
lm11s befallning-, 11är <le höra hans 

I. 

ords röst", och som, då de i något 
Guds ärende komma hit ned på jor
den, äro omgifna af en sadan här
lighet, en sådan himmelsk strålglans, 
att dödliga menniskor biifva? 

O, uej ! Det är fråga om sådana, 
som en gång voro fiender till Gnd 
i sitt köttsliga sinne och efter sitt. 
hjertas lustar vandrade i onda ger
ningar, värda evig förtappelse, men 
som af nåd blifvit frälsta, renade, 
uttagna ur mörkret och införsatta i 
Huds underbara ljus. Det är såda
na, som en gång lefde utan sann 
frid och verkligt fäste för sitt hjerta, 
men som nu blifvit uppbyggda pa 
den dyrbara hörnsten, om hvilken 
Gud säger, att han lagt den i Sion 
och att den som tror på honom icke 
skall komma på skam. Det är så
dana, som en gång varit döda ge
nom sina öfverträdelser, men som 
genom Guds stora barmhertighet 
blifvit födda pa nytt, blifvit nya 
skapelser i Kristns. E'orclom gingo 
de efter sina egna tankar vi:i
gar, som de sjelfra utvalde, nu står 
deras håg till Herrens vägar. For
dom lefde de ntan hopp o_ch ntan 
Gud i verlden, eller var <leras för
menta hopp af det slaget, som ublif
ver om intet", "blifver af,,;knrpt" 
(Job. 8). 

l\len nn hafva de, på 8amma gång 



de lärt känna Gud och fatt ett uytt 
lif i Kristus, ocksa blifvit delaktiga 
af ett lefvande (1 Petr. 1: 3), saligt 1 
(Tit. ~: 13) och fast (Ebr. (): 1\l) hopp, 
ett hopp, som icke later komma på 
skam. lRom. 5: 4). 

Il. 

Vi vilja. denna gång endast stanna , 
för orden: J.;ft utvaldt slägte. 

Af det redan sagda fön;tå vi, att 
det icke var derför att vi voro för 
mer än andra eller derför att vi ge
nom några särskilda egenskaper, dyg
der och goda gerningar dragit <+uds 
lJlickar till oss och förvärfvat oss 
hans ynnest, som han med förbi
gående af sa m!i.nga anclra upptog 
oss till sina bam och arfvingar till 
sin härlighet. Utan han gjorde det 
af sin blotta. nåd. (Juds utkorelse 
är sådan, att den utesluter all mensk
lig berömmelse. Sa ya.r det i fraga 
om det lekamliga Israel, såsom Mo
sei:1 säger: "Du är ett folk, heligt at 
Herren, din <ind; dig har Herren, 
din Gud utvalt till sitt egendoms
folk ilJland alla folk, som äro på jor- ' 
den. ltke rnr c/Pt derföre, utt 1 voren 
11tön-e än atlet andra folk, som lferren 
fäste sig vid eder och utraldl' eder, ty , 

I ären mindre än alla andra folk; 
utan emedan 1 lerren älskade l'der och 
ville llulla den ed, ln·ilken han hade 
svurit edra fäder, utförde Herren 
eder med stark band och förlossade 
eder utur träldomshm;et, utur ~'araos, 
den egyptiske konungens, våld." (5 
Mos. 7: Ö-· -8). 

( )ch såsom det förhöll sig med 
rlet lekamliga Israel, så ock med 
det andliga.. Äfven vi äro Guds 
barn enligt 11utkorelsen af nad ... In
ga meuskliga företräden eller för-

tjenster gälla något inför Gud. "Sen, 
mina bröder, på eder kallelse, att 
icke manga visa efter köttet, icke 
många mäktiga, icke manga ädlin
gar äro kalh1de. Utom det i rerldeu 
dcirnktiya har Gud utrnlt, pä det att 
han skulle komma de visa pa skam, 
och det i rerlden sraga har Gud ut
valt, på det att han skulle komma 
df't starka på skam. Och det i cerl· 
elen olidla och furnktade har ( +ud ut
valt, och det som intet var, på det 
att han skulle göra om intet det, 
som nagot var, pa det att intet kött 
roa berömma sig inför honom" (l 
Kor. 1: 2li 29). 

De vise efter köttet förlita sig of
ta i stolthet och sjelftillräeklighet 
pa sitt förstånd och sitt vetande. 
< )ch det är svårt för dem att ödmju
ka sig oeh blifva såsom barn, för 
att i .Andens skola begynna lära, 
såsom de der intet veta. ( >ch deraf 
kommerde t sig, att" ( +uds hemlighets
fulla Yishet, den fördolda, hvilken 
Gud före tidens begynnelse har för
ut bestämt till vår härlighet", och 
hvilken f'ndast "den Ande, som är 
af Gud" kan uppenbara för hjertat, 
förblifver fördold för dem, ja synes 
för dem i deras naturliga mörker 
och blindhet sasom en dårskap, no
der det den i mensklig visdom okun
nige, som i enfald böjer sitt hjerta 
till Herren, genom den himmelska 
smörjelsen far iiina inre ögon upp .. 
ly:;ta till att se ljus i Guds ljus och 
skåda undren i Guds ord. 

( >ch ädlingarna oeh de mäktiga 
i verlden hafra svårt att släppa sin 
egen storhet och ära, för att såsom 
brottslingar frälsas genom tron på 
den korsfäste Kristus, som i sjelfva 
verket ännu är lika föraktad i verl-

den, som han var, da man i sin fiend
,,kap fastnaglade honom på det af
~kyvärda och vanärande korset. Och 
Hå. gar Gud förbi dem, för att be
visa nåd mot det i verlden dårak
tiga och svaga, det som är oädelt, 
l'iiraktadt och intet, då dessa af hjer
t at känna och bekänna sin bittra 
:-;kam, att de syndat mot Gud och 
"Hakna Guds härlighet .. , samt äro 
villiga att sasom Nasart'.>ens lärjun
gar dela den saliga och härliga (Apg. 
r1: 41; 1 Petr. 4: fä - 14) skammen, 
l'iiraktet oeh lidandet med honom. 

Under det mangen rättfärdig i Hin 
dygd gar förlorad, blir mången brotts
ling, publikan och sköka benådad, 
rPnad, härliggjord. Ur hvilken syn
dPns dypöl hade icke Gnd upp
lwmtat många af dem, som Paulus 
1 1 Kor. 1: 2 helsar sa.som tillhö
rnnde "den Guds för:;amling, som 
iir i Korint, de helgade i Kristus 
.Jesus, de kallade heliga!" 8asom 
han säger i 1 Kor. ti: ~I -11: ~om

liga ibland eder Yoro horkarlar, af
gudadyrkare, äktenskaps brytare, vek
lingar, drängaskändare, tjnfvar, giri
gC1, drinkare, smädare, roffare. "Men," 
lorl:;ätter han, "I hafveu tvagit eder 
n•11e, I hafven blifrit helgade, I haf
\'Pn blifvit rättfärdiggjorda genom 
11 Nren Jesu Kristi namn och genom 
\'ur Guds Ande ... 

lfods utkorelse korsar helt och 
hullet menniskurs tankar. Alven här, 
•il.som alltigenom i fraga om menni

.. kans frälsning, bär den gudomliga 
uppenbarelsen en dårskapens prägel. 
M 1•11 just detta, att Guds ord, Vf'rk 
cwh vägar i menniskors ögon äro 
duraktiga, är ett bevis på, att hon 
11 r köttslig och ett tecken till, att 
hon är på förtappelsens väg. 

nr. 
Den yttersta grunden till allt hvad 

Gud gjort och gör för oss är ha11.c, 
kärlek. (1 Joh. 4: n, 10; Rom. 5: 8). 
Gentemot den mörka hakgrunden 
af vår brottslighet och värt förderf 
strålar denna Guds oförskyllda kär
lek sa mycket klarare och härligare. 
Huru kan icke en liten solstråle ve
derkvicka och fröjda en fånge, der 
han sitter instängd i sin mörka cell! 
l\Ien huru mycket mer vederkvickes 
och fröjdas icke meuniskan, då Guds 
kärlek genom evangelium och An
den uppenbaras för hennes hjerta! 
)förkret skingras och bojorna sprän
gas: fängen försättes i frihet. ~mord 
med glädjens olja tjenar den fordna 
syndaträlen Gud med fröjd och van
drar med tacksägelse i hans a.nsigtes 
ljus. Om denna. kärlek icke funnits 
i Guds bjerta och uppenbarats i hans 
gerningar, sä skulle hvarje meuniska 
gatt förlorad. 

Men bvad gagnar <let, att solen 
lyser· så klart på himmelen, om de 
tillskrufrade fönsterluckorna utestän
ga hvarje solstråle från det mörka 
rummet!' Och bvad gagnar <let oss, 
att Gud älskar oss och genom Kristi 
blod beredt oss en dyr, fullkomlig 
och härlig frälsning, om vi genom 
otro och ohörsam.het tillstänga Yåra 
hjertan för nåden i .Kri.o.;tus:> Yill 
du blifva en salig menniska, vill du 
ega frid och fröjd i den helige An
de, så öppna, så brottslig, arm och 
förlorad du än ma vara, ditt hjerta. 
för Jesus, och du skall genom tron 
pa honom blifra försatt på återlös
ningens blodbestänkta, heliga, trygga 
och fridlysta område. Det är Gudt1 
eviga rådslut, att hvar och en, som 
tror på J esui;i, skall ega frälsning och 



lif, en "evig hugsvalelse och ett godt 
hopp"'. Och det är sa visst, att den, 
som kommer till Kristus, ej blir ut
kastad, som att Gud är Hnd. Om 
också djefvul och verld, förnuft och 
känslor skulle disputera deremot, sa 
är dock Gnd större än bade djefvnl, 
verld och vårt eget hjerta. Hau för
blifver trofaf;t, ty han kan icke för
neka sig ::ijelf. Och han har bestämdt 
lofvat att benåda och frälsa en hvar, 
som af hj ortat be känner sin synd och 
med en enfaldig tros blick skådar upp 
till det på Golgata slagtade offer
lammet, likHom de ormbitua Israe
literna enligt GuJs löfte fingo helsa 
och lif genom att se pa den i öknen 
npphöjda kopparormen. 

Den deremot, som går förbi Guds 
Lamm, ma göra hvad som hel~t för 
att vinna Guds nåd och f'n öppen 
himmel, han blir ändock förkastad. 
Enda~t försoningsblodet öppnar väg 
till Guds fadershjerta för dem, som 
i detta blod blifvit till sina hjertan 
bestänkta fran ett, onclt samvete. 

Gud har af evighet bestämt en 
viig till frälsning för de fallna. Det 
finnes ieke tvänne eller flera, mellan 
hvilka menniskorna kunna välja. 
Det finnes endast en, som förar till 
evigt lif. Alla andra ändas i för
tappelse. Det finnes endast m hönt
.-;ten, som haller profvet. Det är 
den som Hud utvalt. ' . Huds eviga utkorelse gäller Kri-
stus och dem, som tillhöra honom. 
"Gud har utvalt oss i Kristus före 
verldens gnmdläggning". l Ef. 1: 4). 

IV. 

Hvartlll äro vi då utvalda? "Gud 

Hti 

har utvalt eder från begynnelsen 
till f nll$rting - att I skolen vinna. 
vår Ilerre Je1Hi Kristi harliglief". ( 2 
Tess. 2: 13, 14 }. Kärleken vill icke 
hehå.lla något för sig sjelf. Den vill 
dela med sig af allt hvad den eger. 
Kristus, :-;om af kärlek till oss ut
gaf sitt lif på korset, vill dela allt 
med sig lit sina bröder sitt lif, 
:-;itt barnanamn och sm barna
rätt, sitt · arf och sin eviga här
lighet. 

"När Kristus, vårt lif, varder np
penbru·ad, da skolen ock I uppen
baras med honom i härlighet". Vi 
skola ickf' blott få skåda en him
melsk härlighet, sädan som intet 
öga sett, och höra himmelens här
liga melodier, sådana som intet öra. 
hört och införsättasi en härlighet, som ' . 
outsägligen öfverstiger hvarje menm-
skotanke. Ptan vi skola ock sjelfva 
till ande, själ och kropp vara genom
strålade af Kristi härlighet. Och 
denna Kristi härlighet, uppenbar i 
och hos dem, som en gil11g voro 
trälar nnder synden och djefvulen 
- huru skall den icke hos de heliga. 
änglarna, som städse haft i:;in lust. 
uti Huds verk med den fallna men
niskan, framkalla en outsäglig bo
nn<lran för Guds och Lammets kär
lek, nådesmakt och vishet, tillbedjan 
och pris, siisom vi ock se af Uppen
barelsebokens ö:te kapitel! Apostlen 
P.aulus säger ock i ~ Tess. 1: 10, att 
när Herren Jesus varder uppenbar 
fran himmelen, så kommer ha11, för 
att på den dagen fiirhärliga;; i simr. 
heliga och beunclrns i alla dem som 
tro. 

K- dt. 

H7 -

Konungen och hans stridsmän. 
Af Rev. Hubert Brooke. 

Ps. 110. 

" 
v ~helig skrud träder inför dig 

/ din unga skara". 8a snart sol-
d Hoten är inskrifren, får han en uni
form, och den kristne soldatens uni
form är en helig i:;krl((l. En underlig 
drägt! Vi finna den beskrifven i ~ 
l\I os. ~' <ler det talas om de kläder, 
s1 nn Aron och hans sijner såsom 
jll'ester skulle bära. Det heter i v. 
~: "Du skall göra åt Aron, din bro
<ln, heliga kläder till iira och pryd
uing". \'i se salunda, att sa snart 
•·n själ villigt lemnar sig sasom of
fpr åt Gud, för han den in i sin 
rnstkammare och ikläder den sin 
rnstning, den uniform och de vapen, 
han vill att hans striclsmän skola 
l11·gagna, och detta är helighetens 
:-.krud. En underlig sammansättning, 
prestens kläder på krigarens kropp! 
.Ja, ty kriget är ett heligt, krig, od1 
rnpnen ~iro ej kiitt:,;liga, icke svärd, 
ut an presterlig skrnd. "Dessa äro 
de kläder; hvilka de skola göra: en 
I oriistsköld och en kapa och en man-
I 1·1 och en rutig lifroe k och en hnf
rnd bindel och ett bälte". ~ Mos. 
~K: 4. Rättfardighetens brös~köld, 
cl11c heliga tienandets kapa, lofvets 
lifrock och kärlekens mantel, för
l11inens hufrndbindel och ödmjuk
l11•tens bälte, det är din presterliga 
l1Pliga skrud. 

H var kunna vi då. fä allt df'tta :' 
11 uru kunna vi blifva sa kli:i.dda!' 
11 \'f'm ka!l någonsin tjena Herren, 

11111 detta är den uniform vi skola 
l111ra!' Det är godt att minnas, att 
111gen går ut i krig pä egen bekol-lt
riad. Konungen begär aldrig, att 
l11111s soldater skola skaffa sig vapen 
iJPlfva. Felas det proviant e1ler 
unmnnition, så klandrar man f'j sol-

(Forts. ) 

<laterna ut.an regeringen derför. Men 
vi skola aldrig kunna klandra honom, . 
som har "herradömet på sina axlar,"' 
ty han har kläder och vapen nog 
för alla sina strids män. Gå in i hans 
rustkammare, böj dig ned inför ho
no~ och hed honom ikläda dig de11 
umform och de vapen du behöfver. 
De äro hans gåfvor till sina strids
män. Du kan blif va klädd i hans 
rättfärdighet, hans mildhet och öd
mjukhet och helighet och gifva ho
nom all äran. Förändringen hos dig 
skall blifva så stor, att rngen skal1 
drömma om att gifra dig äran. Ha 
kläder han sina stridsmäu. 

Så går han ett steg länrrre och · 
säger dem, hvarföre de sk~a vam 
sa klädda. Derföre att de komma 
"nr morgonrodnadens sköte". Ja, 
de äro himlafödda själar, ett slag::
förstlingar bland hans skapelser. 
Gnd later ej sina barn ga oklädda 
~enom verlden. Han ger dem nog 
till att halla dem varma och förser 
dem med riklig föda. Och här säger 
osi-; Herren hvar vi hafva Yart för
radshus, vår glädje, var kärlek och 
v_art hem. pet är pa Guds högra 
s1da1 der Knstns är. 

Vidare säger han 08s med ett en
da ord hvad vårt tjf'nande är. "Ha
som dagg". Yi skola bara Yara 
daggdroppar. Det synes ej svart 
att vara en daggdroppe. 1 Mike. 0: 
7 se vi en sida af hvad det är: "Och 
Jakobs kvarlefva (-;alede,.; Guds folk) 
ibland många folk skall vara såsom 
en dagg fran Herren, såsom en re~n
skur pa gräs, som icke bidar efter 
någon man oeh icke väntar på men
niskors barn". Yi skola vara bud
bärare från Gud, sända såsom han 



sänder sin dagg och sitt regn. Han 
låter regna i.ifver goda. och onda, 
rättfärdiga och orättfärdiga .. 8~nn
da får du ej säga: "J11g vill tJe~a 
hyggliga menniskor och bryr ~1g 
ej um de svåra," utan du skall t1e
na såväl de döda ::;om de lefvande 
själarna. 

"Daggen Lidar icke efter nä.gon 
mau". \ränta då ej, till dess men
niskorna vilja att du skall komma. 
.Det skola de aldrig göra; hvad de 
vilja är att bli af med dig. Ha till 
dem, trots dig sjelf oc~ t_rots <l.em 
~·jelfva. Daggen gör sig icke s1elf 
och den kristne icke heller, och den 
kristne far ej täckas sig sjelf mer 
än daggen. Han. täckes den, som 
har säudt honom, liksom daggen, ::;oi;n 
r•>rlorar sig sjelf under det den bhr 
oll välsignelse för andra. Hadant 
skall ditt tjenande ocb:å Yara. 

3S 

1 ~ Sam. 17: U står det någon
tin•Y mera om daggen: "Och när vi 
så "'komma till honom ptt det ställe1 
der hon befinner sig, så skola vi 
falla öfver honom såsom daggen 
faller öfver jorden". Du ser, hvilken 
oräknelig mängd det är; och om 
allt Guds folk, som känna honom 
såsom frälsare vore öfverlemnade 
at honom och gåfve :1~ sitt lif i ha1:1s 
tjenst, skulle det bhfva en otalig 
sk>tra. 

Du vet <H"ksa, 11tt daggen faller 
öfverallt på jorden, och jag tänker 
att de kristna borde vara öfverallt 
i ,·erlden o<'h ej .. blott på !i~gra gyn-; 
nade platser. Ar dn :·1lhg .att af 
daggens Fader sändas 1ust dit han 
vill att du skall ga, eller. är. ~u be
sluten att göra som du SJelf vill och 
O'a dit andra gä! 0, att han matte 
:,i.nda. en vind frän himmelen, en 
orkan en cyklon eller uagouting, 
som tvang dig att likso~ daggen 
o-a dit han vill! Skola \ ' l komma 
'J1ag att Guds folk bör yara sasom 
daggen, otaliga droppar, som ga dit 

han sänder <lem och göra hvad han 
vill att de skola göra! 

Till sist en underhar tanke. Det 
heter, "din unga skara". Här är 
hemligheten af ständig ungdom. 
Kl'istna siiga ibland med bedröfrad 
min: "Jag hall er på att bli gammal", 
men de skulle kunna säga: "Jag är
alltid ung", om de kände denna hem
lighet: sas om det heter i Ps. \ 12: 

"Anda in i ålderdomen skola de bä
ra frukt, frodas Ol'h ~rönska," eller 
kanske bära. mera eller mognare 
frukt till Huds ära än uii.r de voro 
unga. ~adan är G nds beskrifning 
pa sitt folk. _ . . 

Hnru passar denna. besknfmng m 
pa dig och mig! Vi komma ej för 
att se pa ett fotografialbum ol'h se
dan ga var '\Täg, utan för att verk:
ligen fa hans bild t~cknad pa .. oss ~ 
ljuset af cle~na he~liga ~ol. Aro v1 
hel'edda dert1ll? horn iha~. att sa
ken är my<:ket bestämd, 11ka .be
stiimd som en soldats iumönstrmg, 
sa bestämd att den kräfver en iif
Yerlagd m~~v~t:n handlin~. .. pet 
gäller att fnvdhgt. lemna. dti;r o~ver-
8.t Gud och för heständ1gt hhfva 
behandlad såsom hans. DeL gäller 
atL lata Hud ikläda den presterlige 
krigaren sin rustning och förse h~
nom med vapen. DeL gäller at~ la
ta Hud afgöra, hvar du skall t1ena. 
honom. Dn fär ej längre siiga: "Jag 
kan ej tjena Gud här:" d~ ha1:. at~ 
tjena honom h.var ~ia11 vill, har,' .. i 
Kina, i Japan, i Indien eller på So
derhafsöarne. Om vi äro harn1 dagg~ 
så låtom oss njuta da~gens frihet fran 
oro och omsorger; latom oss J~å dit 
han sitnder oss, och enclai-;t dit, och 
verka hans verk på den plats, der 
han har st.ällt oss. Hvart han af 
oss beo-är är att vi sä.µ;a till honom~ 
säsom t·bavid8 frivilliµ;e fordom sade 
till denne: "Dina äro vi, David, och 
med dig balla vi: du Isa.i~ son. F~id, 
frid' vare med dig och fnd med dma. 
bjelpare !" (1 Kr. 1~: lH). 

( Öfvers. för T. S.) 

&l 

~å::ra ~issio:ri.ä::re:r. 

0 . A. L . La:rs s on. 

lag föddes ilen 2G november 1873 i 
ri,rbäcks församling, Örebro län. I mitt 
I ur:ildr:\hem fick jag från barndomen många 
v••tla intryck af en lrfvande gudsfruktau. 
,\Il 11a föräldrar (af 
li vilka min fader nu 
t.1tt ingå i den evi-
l('a hvila 1) voro se1hn 
1111111ga år tillbaka 
pi\ Herren troende. 
I hilrdigt fram bu ro de 
111ig och mina syskon 
1 b11n till Herren, att 
111111 matte frälsa oss. 
\ fven förmanade de 

mlS att "icke gä pa 
111! :-;yndares väg el
lor sitta der de bespot
t ure sitta". Deras bö-
11or och förmaningar 
v•1ro ej heller f1>r
Kftl'vi>s. Jag minnes, 
huru llerrens Ande 
1 ,•rka1le krnftigt pä 
mitt barnahjerta ön
... kande föra mig i en 
11.fvand~ gemenska11 
med honom, som är 
•ll•n bäste harnavän-

.. 

jag besökte missionshusl't vid en plats, 
som heter Asbro, talade Herren kraftigt 
till m!tt hjerta. På natten, då jag gick 
hem, bestämde jag mig för, att, då jag 

kom h<'m, skulle jag 
lPmna mig åt Gud. 
Jag bad ocksit Gud 
om kraft att ku11na 
fullborda detta beslut, 
hvilken bön han ju 
också så gerna hör
de. D;l jag kom hem, 
badt• mina föräldrar 
och syskon gått till 
hvila. Detta fick 
<lock icke hindra mig. 
Jag bad uem, att de 
måtte bedja Gud för 
mig om friilsning 
och förlossning fdn 
mina synder. Natur
ligtvis blef det glädje 
och jubel i dt•ras 
hjertan, och mer än 
gerna eftPTkommo de 
mi11 begäran. Der 
fälldes många tårar 
inför Ht>rrens ansikte 
både af sorg och glftd-

11en. ?ti<'n de11 käre ,.,.,
1 

llem•n fick icke då ~---------------' 
je. :Men ha11, hvil
kens hjerta är fullt 
af förbarmande, htirde 
våra bön(•r. Snart kun-

med mig utföra,h~atl 
l1•m så gerna önskade. 
:\agra år förgingo, 

O. A. L. Larsson. 

111•b den illistiga själafienden fick leda mig 
ut att smaka på verldens tomma fröjdrr. 
~len o, huru litet det kunde tillfr<'dsställa; 
det kunde ick<' gifva hjertat trygghet och 
N. lllcu han, som söker l'fter det fiirlo
r.1d1', glömde ej heller mig. I början af 
nr 1889, da Herren i min hemtrakt sökte 
uch fann några af de vilst•komna barnen, 
var äfven jag ibland des3a. En afton, då 

de jag tro, att mina 
synder voro förlåtna och att jag var ett 
Guds barn. En outsäglig, himmelsk frid 
fylld1• dervid mitt hjerta. Mitt bPslut var 
fast att tillhöra Herren, äfven då känslorna 
voro vexlandt•. Herrem ord blef för mig 
kärt; och dPt blef de skönaste stunder för 
mig att få med Guds folk samlas omkring 
detsamma. Genom Herrens ord och ge
nom att höra sådana Herrens vittnen, som 



framliöllo de11 fulla friilsningen i Kristus 
Jesus, erhöll jag m}'cken andelig välsig
nelst•, Herrens Ande gjorde det vigtigt 
för mig att mottaga kraft till seger i de 
frestelser, som möta i det dagliga lifvet. 
~ågon tid efter min omvändelse började 
jag söndagsskola i mitt hem och fick äf
v1•n uti detta arbete erfara välsignelse af 
Gud till min själ. Jag hoppas också, att 
det ord, som då utsäddes i enfald och 
svaghet, icke var förgäfves. .\r 1H!l2 be
gärde jag och erhöll tillåtelse att få del
taga i pastor Kihlstedts bibelkurs. Manga 
och dyrbara voro de lärdomar, som Her
ren gaf mig der. Der fick jag också 
visshet om, att det var Gud8 vilja, att jag 
skulle gå ut på fältet som evangelist. 
}'rån kursen blef jag utsänd tillsammans 
med broder C. J. Johansson till Skåne, 
der vi verkade på mörka trakter omkring 
J,und. 

Denna vår första missiousresa stiir ännu 
rätt lifiigt för mitt minne. Yår magt var 
ringa; men Herm1 var med oss och hans 
magt är alltid stor. u H vem skulle väl 
förakta <len ringa begynnelsens dag." 
I två i1r verkade jag derefter i Östergöt
land tillsammans med br. S. Persson, till 
des1> han år 18!15 afskildes för Kina. Sl'
dan Vt>rkadt> jag två år i NorrbottPn till
samma11s metl (len nu hemförlofvad1• bro
dern L. 0. Nordin. Manga dyrbara min
n1•11 har jag fran denna ti1l, (lå jag hadl' 
fiirmåuPn att få verka som (•vangelist i 
8n•rige, minne11 af IIerrt>ns trofasta nåd 
och hjelp. Ga11ska tidigt drogos miua 
tankar ut till hl'dningamP, isynrn•rbPt till 
Kina. Jag minnPs ett tillfäll(• för åtskilliga 
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år tillbaka, dil jag var i mitt föräldrahem. 
Jag kände mig manad att gå afsides för 
att bedja. Jag minnes, huru under bönen 
jag liksom förnam en röst, som talade till 
mig om att utgå till Kina. Jag kände 
Herrens kraft nära. (Denna hiindel1:>e har 
jag förut omtalat för högst få personer). 
Jag tror, att det var HPrren, som då kal
lade mig att gå ut till Kina. Dock dröjde 
det rätt lä11ge, i11nan jag kom till ett be
stämdt afgöranile att gå. Jag ansåg sa
krn mycket vigtig, fruktade också stundom 
för att brgå något misstag, äfven sä.g ja!?' 
på min egen oduglighet. L'"nder tiden bad 
jag till Herren om 11ä<l att kmma göra 
det, som var haus vilja i detta afseende, 
och att han måtte leda mig den rätta vä
i.ren. Tanken på Kina lemnade mig sa
lunda icke, utan tilltog i stället mer och 
mPr. Till sist kände jag det så, att jag 
icke längre kunde drag<L mig tillbaka, hvar
för jag mottog Helgolseförhund1'ts kallelsP 
att utgå till Kina. Afskild1•s sälu11da för 
Kina midsommaren 18!11 och afrPste till 
London den 4 november samma är. Stan
nad1• derpi\ i J,ondon till den :n jan. 1898 
samt a11kom till Shang-hai den 12 mars 
1HD8. 

Då jag blickar tillbaka pa mitt gångna 
lif, kan jag i sanning utbrista: "Idel god
het och bannhertigbPt hafva följt mig." 
Och d:l nu Herren fört mig till detta land, 
så är d1•t mitt bjertas djupa liingtan att 
få vara till välsignelse för detta i mörker 
och synd så långt bortkomna folk. Her
ren gifvP mig dertill sin nåd! Eder 
Herren förbundne broder 

0. A. /,. f,ltr.~Non. 

S l\ il dr i n g a r f r å n l\ i n a. 
Soh-ping-fu den 31 oktober 18!1!1. 

.i/skade vänner i det kiira hemlandet! 

"Vårt samfuntl är i himmelen, hvarifrån vi 
ock vänta frälsaren, Herren Jesus Kristus." 

Dessa ord bafva varit mycket dyrbara 
för mitt bjerta, siirskildt under den sellnare 
tiden. Hva1l det iir out1:>ägligt skönt un
der var pilgrimsfärd att få hafva umgän
gelse i himmelen, ty då kunna vi göra 

"horge<lalenu rik pa välsignelsekällor, ur 
l11•ilka de törstige och matta fet dricka lif 
och liikedom. 

Kina är på det andliga området ett 
mycket torrt och törstigt land; och om ej 
nud viilsignade oss så rikligen, som han 
g1ir, sil stode vi i stor fara att blifva slöa 
urh kalla till vår invärtes menniska. Det 

tö>rsta utaf allt ftr att vi fä vänta vår 
triilsare ifrån himmelen. Väntan på honom 
l11rjagur all ljumhet och behåller våra 
hjertan varma. samt hjelper oss att vaka 
och bedja. 

Det möter mycket, bade fran vår en
,kild11 person och foto verksamheten, som 
vill nedslå modet. Men tanken pa :itt vi 
1•11dast helt flyktigt gåsta "Kedars b.\ddor" 
och att vi snart skola stå deruppe l>erga-
1le för evigt gör främlingsskapstiden dräg
li~ och skön. Vi få ju derunder hafva 
1lot stora och saliga privilegil't att plocka 
11x och binda kärfvar, hvilka frnglarne 
i-kola föra in i den himmelska ladan. 

Det är nu allaredan ett år, sedan jag 
"kref till 'r. S.; och i,;eende tillbaka på 
tlenna flydda tid kan jag säga: "Idel 
!.{()(!het och barmhertighet hafva efterjagat 
rnig." NedslåPnde såväl som uppmuntrande 
t•rfarenhe\pr hafva vi ju mött i verk sam
heten. lJock ärv vi tacksamma till vår Gud 
fiir den frukt, han gifvit det gångna 
aret. Mitt arbete är ju för det mesta 
1hland kvinnorna. sä.vål i staden som i 
byarna här omkring. Dyrbart och lärorikt 
;ir det att fa titta in uti kineskvinnornas 
miirka och glädjetomma hem. Stundom 
11il jag varit ute och gjort husbeHök, hafva 
~l,ilror af häda könen samlats omkring 
111ig; och ej sä sällan hafva de visat myc· 
1-.•·t intresse för den "nya läran", som de 
i.alla evangelium. En gång var jag i en 
11h1f vara troende kvinnors sällskap för 
utt be1:>öka en familj, med hvilken hon var 
llt•kant. Da vi kommo in, funno vi rum
met till trängsel fyldt ntaf nyfikna menni
"kor (så tycktes det mig) , män och kvin-
11ur om hvarandra. Männen uppmanade 
j11g genast att begifva sig till stationen, 
um de önskade höra; ty rummet var ju 
l·ir trångt. DeHsutom sago de ytterst hä.t
i-ka och vilda ut, sa :itt jag önskade, att 
tio sil. snart som möjligt måtte aflägsna 
.ig, hvilket de äfven gjorde. En man 
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sade gäckande: "De ftro ju större iin vår 
kejsare". Den troende kvinnan, som åt
följde mig, var icke sen att göra sin till
lämpning af hans inlägg. Hon svarade: 
"Naturligtvis itro vi större än kejsaren, 
ty vi äro . ju barn till konungars konun~ 
och herrars Herre". llfannen stod slagen 
med förvåning öfver svaret, ty han tänktt1 
törhända i sitt bjerta, 'lltt jag blott var 
en "utländsk djefvul u, It vilken titel de i 
allmänhet gifva oss. l•:mellertid hade vi 
en dyrbar stund i detta. hem, der vi fingu 
vittna om Jesus för dessa kära kvinnor, 
h vilka sutto rundt omkring oss på "kan
gen" (= en. mE'd eldledning förRedd, upp
murad tegelplatta, som användes till sof
plats ). Man 11fbröts visserligen en och 
annan gang genom de hade möjliga och 
omöjliga frågornil, som framstiilldes, och 
hvilka jag naturligtvis också besvarade, 
ty annars hade jag nog ej fatt behalla 
några åhörare. Först då jag kom till 
Kina, föreföll det mig m.rcket underligt 
att gång pä. gaug hlifva afbruten genom 
från ämnet ytterst afstickande fragor. l\Ien 
nu förefaller d,rlikt mig helt naturligt, eme
dan jag hlifvit van härvid. 

De stackars kineskviu11orna, som ej 
känna Gud, de hafva det sa11nerlig1•n trängt 
pa jorden. 'fy i allmänhet hafva de det 
obeskrifiigt fattigt och knappt samt äro 
dertill förakta.de och fiirbisedda utaf sina 
mä11. Dock synas de ih1då vara nöjda och 
helatna, om de blott få lefva. 

~'ör någon tid sedan var jag ute till en 
by, <ler en utaf vara troende bor. Han 
bor riskabelt högt. Dt't är ej synnerligen 
lätt att taga sig uppföre de branta berg
hiillarne. Men på asner.rgg gick det ju 
fiirva11ansvärdt bra, ja, langt utöfver ens 
förostälh1i11gar. Ack, hvad de små ås
norna iiuda iiro till stor nytta i de1111a del 
ntaf landet, <ler jomua och farbara vägar 
f1ro sf11lsy11ta! Jag stannade i nämnda 
by en längre tid, då jag äfven besiikte 
kri11gliggan<le smnb~·ar. Det var i sanni11g 
m.rcket skönt och uppfriskande för mig att 
bafva detta nadestillfiille att der i by11 
vittna om min llfästare. Det var just un
der bö~sommare11, <la hettan nere i dalen 
är odråglig. Men häruppe är det svalt 
och friskt. Staden med dess damm och 
smuts och osuudbet ligger under vara fiit-



ter. En tilltalande och lärorik tafla, d.\ 
man tillämpar den pä sig sjulf såsom kri
sten. Ju högre, desto renare atmosftlr. 
Ju närmare vi lefva Gud, desto längre 
fjerma vi oss ifran verlden med alla dess 
s.vn1la110lar och 1iestsmittor, hvilka för
dt1rfva troslifvet. "Införsatta med Kristus 
i det himmelska" fa vi njuta utaf den 
tillk 0Jmmamlt1 verldens krafter lika fritt 
och ymnigt, som vara lungor inanda:-; den 
rena bergsluften. l:nder min vistelse i 
hyu kommo många mennisk'1r 1lit ifran 
i"1friga by.u, somliga till fots, andra pä 
billii. sma nätta asnor. Det var riktigt 
skönt att fa sitta ned ibland dessa enfal
•l1ga kvinuor, dessa ok.instlade naturbarn 
och tala med <lem om Jesus. Hustrun i 
det hem, jag gästade, lyssnad1• begärligt 
till Gut!s ord samt önskade det jag skulle 
lftra henne bedja till den Gu1l, som jag 
brukade b..-idja till. J.'lera morgnar väck
te:-; jag ilf henne vid 3-4-tiden, da hon 
k im intill min bädd i knäböjande stiill
uing. Hon sade: 0 iao shoh sa? (= 
bvad skall jag säga, då j 1g beder?) Det 
'ar röraml1• att se denna enfaltliga kvinnas 
11it. Hon såg, att jag hvarje morgon, 
•l·it första jag gjorde, brukade tillbedja 
(;uu och genast uppsprang en önskan i 
hennes sjiil au pil. likuande sä!t fa göra 
l1tJkantskap med Gud. Ilyfolket i;tigl'r upp 
01ycket tidigt under sommaren. Jag tror 
säkert, att denna kvinna skall blifva friilst. 
Henues man iir Jlå Jesus troende, sa att 
Jet är intet, som hindrar hennP ifrån hans 
sida >:a.som ofta är fallet här i Kina. I 
e11 annan by bor en utaf vara troendt', en 
1rammal gumma, som döptes fi.irlid1•n som
mar. Hon har fatt lida ej så liM för sin 
frimodiga tro pa Jei::us, emedan hennes 
sliigtingar <iro mycket barda emot henne. 
Och detta, emedan de äro bennes Guds 
~f:m1rna fiender. Jag be>:f>kte henne ny
ligen i evangelistens siilbkap och fann 
l1emw lycklig och standaktig trots ue svära 
nmständigheter, i hvilka hon befin11er sig. 
He11nf'~ man och äfrenså berrnes söner 
ilro alla diida. Två sonsöner, hos hvilka 
h•m nu bor, äro de enda nära fränder, 
Forn äro kvar i lifvet. De äro bada två 
Plaka och listiga slynglar; och gi1ra allt 
h v111l dt• kum1a för att förbittra gummans 
lif. H·in maste utbiir·da striingt arbt•te 

ifrån morgon till kviill. Detta är niislan. 
bvad som går utöfver hPnnes förmåga, ty 
bon är ju 70 år gammal. Då ho11 var 
här i somras och bereddes för do11et, vi
sade hon sig trots sin höga ålder bositta. 
goda sj<ilsförmögenheter. Sålun1la kunde 
bon lära sig sånger utantill samt hela 
"( 'beng-tao- uan-tah" (= Sanningsläran• 
framställd i frågor och svar). De si111ger, 
~om bo11 lärt sig lät jag uppskrifva l•å 
rU<lt och hvitt papper, sä ett hon sedan 
i sitt hem måtte kunna uppsätta dem på. 
viiggen och vit! lägliga tillfiillen läsa tlem. 
Detta var hon ytterst glad öfver. Men 
denna hennes fröjd blef snart omintdgjorol. 
Ty sons1i11ema refvo s1inder hennes Håuger 
uch skaffa.de bort dom fran viiggen. Sedan 
klistrade hon ihop bitarne och förvarar 
dem nu i ett litt't skrin, som hon har; 
och vid ensamma tillfä!len tager hon fram 
sina sånger och läsn dom. Jag fann till 
min stora förvåning, att bon kunde läsa. 
mera nu än da hon var här å stationen. 
l'å fråga hvem som hade lärt bennP, sva
rade bon: "Gud har gjort dtit, ty ingen i 
hela brn kan liisa." Hon väntar mYcket 
på Jf~us och astundar att vara de~ han 
är. Niir jal{ var der sist, hörde j;ig henne 
stundom midt i natten beuja till Herren 
samt up11repa smä bibelversar. Hon iir 
saleJes en af Gud välsignad själ, ty en
ligt Jobs bok är tlet ju t•ndast "Gud, som 
väcker lofsanger om natten". Hon far 
nog snart gå till fridsLoningarna derofvan 
och instämma i de förlossades och blo1!
tvagnas sång. I en annan by hafva vi 
tränno sökare,* hvilk<\ iiro helbjertadt pil. 
Kristi sida. Ett hjertligt "välkommen" vä11-
tade oss här. Hustrun har varit här eu 
tid och erhållit kristli~ undervisning. Hen
nes man, som är sn'ickan· och murare till 
yrket, har fiiIT varit en 11.ilig menniska. 
Hans största otl} gder voro: opium, lfLttj1t 
och ett gränslöst begär att hopspinna 
ltl~nhistorier, med bvilka han roade alla. 
soim voro i hans närhet. Nu i1r äfven . 
han omvänd till Gud. Afgudaroe hafva 
de f,·,r länge sedan suspenderat, emedan 
de visaile sig odugliga sin uppgift. I af-

·» 11:-lökare" kalla vi såtlana, som kastat 
ut siua afgudar och tillbrdja Gml >:amt 
älska evnn1?;elium, men ännn ej J,Jifvit 
döpta. 

1oln1111s ställe fmmos nu språk if• ån den 
laod11{a skrift." Lnfven med oss Herren 
lI olf'll förändring, som genom hans kraft 
nlr;idL i dplta hednahem! ,\f~en bär i 
t 1 11•11 finnas de, som mer och mer för-
11 nt tron pä afgudame. För någon tid 
•••l.111 kom en mtHare hit och !rågade: 
h 111111011 I icke lemna någon bjelp i min 
vnrn belflgenht>t!'" Manne11, som i,k;ilfde 

1 lwla kroppen, såg ytt1•rst förgråten ut. 
\ 1 I niga<le eftt•r orsaken till hans ifriga 
ltlll{a. Han svar.de då: "Min hustru bar 
l•·l{at i barnsäng 3 it 4 dagar, uta11 att 
11111{011 ut' stadens barnmorsk•)r km bjelp·i 
111•11110 att 8lit'va förlossad." Och nu fin -
111· 1 l'j 11iigot mera hopp ii11 dötl•'ll, om I 
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1 1 1, 111101•11 bjelpa, ty hade gudars och 
"'"1111iskors bjelp hafva vi s1ikt, m1•n utan 
"'~ultat". Y1 läto ma1111<'11 förstå, att i1·ke 
h1•1l1•r vi "åsom af oss sjelfVll. kurnl~ hjelpa 
dmn, men att vår Gutl, som är i himmelen, 
k1111 lo det, nm de ville tro pa honom."\ 

Jag gick med honom till hans hem och 
fann hustrun i de obeskrifligaste plågor. 
EmPdan de svarade ett bestämdt "ja" på 
frågan: "Yiljm J tro på ·och och bedj<t. 
till vår Gud?" ;:å bad jag för kvi11na11. 
De i;:jelf~a bådo lika>:ä. .Mannen bad mi>d 
uppriickta hiinder samt lof1ade att alltid 
tjt>11a och dyrka Gutl, om ba11s hustru kuude 
vedl.'rfås. Gud hörde våra svaga bOner; 
och bon födde sitt barn strax dereftt•r. 
B·jra vi icke tacka Gud för detta!' Ha11 
"stJdfåster sitt ord med efterföljande tec
ken." Hallelujab ! 

Nu måste jJg slubL f ir denna gång ön
l'kande Guds vii l,.,ignelse öfver dessa rader. 
;\!skade väm1er derhcmma, bedjen, att Jesu 
evangelium och kraft må i allt vinna fram
gång genom os>:, hans ringa tjenen• hii.r
ute i hedeudomem; m(1rker och okunnighf't. 

~led hjertliga belsningar. Eder i J1·~1l 
tje11st lyckliga 

Emma l'ersson. 

EN hITEN MISSIONSRESA I KINA. 

Kära tänne. · och lä~ure af Trons SPgrar ! 

"Blicka upp till Ziou, \•åra hö~titlers stad! Dina 
ögon skola :-;e .Jerusalem, en lugn loostad ! 

llot kom mig i tanken att skrifva en togo med oss lite matvaror, beståendti af 
I.ort rese~kildring fran en nyss företagen hvetemjöl i en p~:-.e och baf, emjöl i en 
hinn misi;ionsresa till nagra. af de byar, annan och lemnade :-;å stationen under 
nm ligga. i nordost inom vårt distrikt. våra vänners · tillönskan af Guds frid pa 

111•t flr icke något ovanligt >:o>m händt un- res:m. Samma dag på e. m. anlände vi 
•lflr resan, dock tänkte jag, att kanske nå- till en by två mil härifrån, som beter 
~·rn vänner <lerhemma iiro intresserade af l'hu-ri-vah. Der stannade vi i tre d11gar. 
11tt t.llja mig i tanken 11ä en 6ådan by- Vi bodde på ett värdshur,; och det kom-
111s:1 i Kina. mo manga för att höira. Äfvenså blefvo 

Den 3:dje nov. lemnade vi 'J':io·iiin, bok- vi inbjudna till några hem för att vittna 
•pridaren, bibelkvinnan uch nndertecknad. om Jesu s. Denna plats besöktes af evan-
,la~ hade hyrt djur och kärra, som skulle gelisten, bibelkvinnan och undertecknad 
~a med oss hela tiden, emedan vi giugo för två år sedan, da der kändes mycket 
1ill ny.i. platser, der vi ej 11afva några fördomar för oss, ty det var den· allra. 
I.inner och derför ej heller visste, huru- första gången de hörde om Jesus, och 
viola vi kunde fa stanna eller icke. Vi allt var j u då så främmande för dem. l>ock 



hörde många evangelium då. En gammal 
kvinna, som da fick höra om den sanne 
Guden och om afgudarnes vanmakt, har 
sedan desi; ej tillbedt afgudar. Nu blefvo 
vi i tillfälle att ytterligare få undervisa 
henne om friilsningens väg. Nllgra ön
skade lära sig bedja, och för första gän
gen böjde de knä inför den lefvande Gu
den. \'i h11de verkligen en dyrbar stund 
i•å "k'angen" sista aftonen. Guds Ande 
talade till deras bjertan, och vi kände Her
rens närvaro ibland oss. 1\Iatte de aldrig 
förglömma den stunden, utan matte de 
fortsätta att bedja! Bibelkvinnan och 
jag bodde tillsammans med kvinnorna i 
d~ras rum och pa deras "k'ang" (en te
gelplata, som användes till Hof]1lats och 
på hvilken kvinnorna vistas hela dagen, 

·emedan den eldas). Bokspridaren var 
med männen i <lera:; rum, men ma.ltiderna 
spisade vi tre alltid tillsammans. Till 
frukoi-.t hade vi beredt degstrimmor af bve
temjöl, till middagar d:o af hafremjöl, och 
pit aftnarne drucko vi en skal små, gula 
gr~·n, som koktes i vatten. Vi hade äf
v~n litet salt och hackadt kött med oss. 

En gris var rätt besvärlig; den kom 
allt som oftast in och 1Sf>kte sig nagot 
att äta. Smutsigt och dammigt var det 
ju, ungefär som på en loge hemma; men 
vi madde ändock sa bra der. Ofvansta
endo bibelord kom ofta i tankarne. J<:n
<laHt menniskorna äro villiga att höra, 
glömmer man, huru det ser ut omkring 
en. Och sa var förhallandet dor. Der
för kiinde vi oss så innerligt tacksamma 
till Gud, för att vi fingo bo der, och att 
de voro så sniilla mot oss. 

~{;\ndagen den 6 nov. lemnade vi denna 
plats och begåfvo oss till en plats en 
111il längre bort. Det var en klar, moln
fri morgon, mycket skön; och luften kiin
des sä ren octi frisk. Då jag satt i kär
ran, fördes jag i tanken tillbaka ända till 
ar 1632 den G nov., då "hjeltekonungen" 
stupade vid Litt?.en. Och jag tänkte på, 
hvilka segrar, som vunnos genom honom 
och hans tappra män. Och jag tänkte: 
8kall vår konung Jesus, :;om så modigt 
gick i döden för min och verldens fräls
ning, vinna någon seger i da~? Sbll 
hans arm<; vara sämre än Gustaf Il Adolfs? 
Jag bad Gud i mitt bjerta, att han ~kulle 
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göra 1-iig ett stort namn på den plats, dit 
vi nu nfrrmade oss, att vi måtte få nad 
att upphöja vår Jesus, så att många matte 
dragas till honom. Det var en liten kö
ping, som heter Kuan-kia pu och har 
något öfver 1,000 invånare. Da jag pa 
afstånd såg muren, tyckte jag mig i an
den se framåt några år och tyckte mig 
se en liten skara troende bär, som sam
lades om sönJag-arne för att tillbedja den 
sanne Guden. Så kommo vi fram till kö
pingen. Inom muren fanns ej något större 
vftrdsl1us; och hvar skulle vi då taga in? 
Vi öuskade helst komma in. Jo, bok
spridaren hade varit der någon gång och 
salt böcker; och han kände till nagon. 
som han trodde skulle vaga taga emot 
oss. Gnd öppnade väg, och vi fingu 
stanna i ett hem . Huru gl3da och tack
samma vi kände oss till vär Gud ! Mäu ga 
samlades nu hela eftermiddagen och den 
påföljande dagen samt tredje dagen, till 
dess vi då på f. m. lemnade platsen. Na
gra hörde gerna Guds ord, och da vi stod1• 
redo att gå, kom en man och inbjöd oss 
att komma och bo i hans hem samt stanna 
någon tid längre för att undervisa dem. 
Han sade, att manga skulle förviss? trC1 
på !lud der, om de blefvo undervisade 
och finge höra mera. Han erhjöd oss 
också hus att öp1rna en station der. Vi 
kunde dod icke bifalla hans begäran. Yi 
kunde ej stanna nu, utan lofvade komma 
igen en annan gång. J.~sus säger: "Gåu 
icke ur hus i hus." .\fvenså m;\i;te vi 
besöka andra platser, ty dorför hade vi 
gått ut. Jag tror Gud skall låta oss 
fa komma igen till don platsen samt att 
han der skall frälsa själ11r och att vi fä 
öppna en utstation der. l>en platsen lig
ger tre mil härifrån 'l'so-iiin. Bedjen, vän
ner, m.rcket fiir den platsen och för den 
mannen, som var så snäll och erbjöd oss 
hus för utstation. 

Så fortsattes resan till en köping, som 
ligger en mil llortom den ny:isnämnda och 
heter l"ä-lu pu. Innevanareantalet är nå
got större bär, sade de. Här togo vi in 
pä ett värdshus, och der samlades snart 
sit mrcket folk som kunde fa rurn; och 
ute pd gärden hade boki;pridaren en stor 
åhörareskara. Ja, egentlig-en kom mo de 
ju icke för att höra ntan för att se, ocli 

1lt1t var mest omöjligt att få någon att 
l•'•ri-;tå. De voro sä dumma, ville ej hel
)(1r förstå. Bibelkvinnan försökte och jag 
fursökte, men allt syntes fruktlöst, iså ~tt 
v1 beHlöto att ej stanna läng1 e än till 
11;i8 ta dags f. m. Sä kom bokspridaren 
111; och vi omtalade våra misi,lyckade för
~i•k. Då ::;ade han sig vilja försöka att 
tala en stund till kvinnorna, och han har 
vl'ddigen förmåga att göra ~ig förstådd, 
hum okunniga hans åhörare an må vara. 
;.;agra lyssnade ju dä, men de kunde dock 
1•j fatta så m~cket. Morgonen d~rpä.kom-
1110 mång-a meuniskor åter, somhga urnan 
vi hunnit stiga upp. Dä var der nagra 
~vitmor, som gerna lyssnade och i;a bra 
lcin1todo lwad vi sade. De önskade fa 
v(•ti1 ll~ru man skulle kunna. komma till 

' l11111malen och blifva fräM. 
H;L lemnade vi denna plats och anträdde 

. 1ttirrt>sa11. Vi stannade nu i <•n by, som 
ill{l{er på balfva vägen mellan dessa ba~a 
1. •ipingar och hefrr P'ing-ch'uau. P~ vu-
1{1'11 dit sågo vi två vargar, som gmgo 
.. 1 vor vägen endast ett litet sty~ke fram
f ,ir våra djur. De l)cktes 1rl.1• alls 
vurn riidda för oss. Och hvarför skulle 
cl11 det il Det är ingen, som vågar sig pä 
1lti111, utan mun tillbeder dem i ställPt. -
1, .. mn:L in i byn märkte vi att "der var 
11·ko rum i hNberget;" och vi tänkte att 
;11 1lorifrån, enligt Jesu ord: Der de ickn 
111otta~a l'der, sil gan deriträ.n. hkn ~l'nt 
nmsidt>r var dl'r en man 1 ho11eu, i-.om 
111\tjM osfi till sitt brm. Och ~i gingo 
111 1lit och fingo vittna om Gud för dem, 
.11111 dit samladPs der på e. m. 

t•at.iljande morgon fortsatte vi nedresan. 
\I 1 c·ket ha vi ej kunnat uträtta på denna 
pli1t~. Men något bl!'f ju gjord~. De lingo 
Jn lära känna oss litt>t; och v1. fi~go löfte 
llt ila vi härnäst komma, taga 111 1 samma 
hc·r~. Frampå aftont>u framkommo vi till 
··11 hy omkri11g en mil härifrån. Uer hafva 
ni1•111ii~korna alltid varit harda. Dock fingo 
11 Hlunna der on gang förliden höst, da 
lo1h11lkvi1111an och jag voro ute på byhesök. 
\ 1 tiin ktt> att nu ålt•r göm ett försök der; 
111"11 det var l'j många, som aktade på 
hv111l vi sade. Derifrån återvände vi hem 
1111 '!'so-Hin den 11 dennes. 0, livad det 
111 godt ett hafva ett litet 1'fridh1•m" liär 
1 tnlmlingslandd. lJnder dessa nio dagar, 
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vi voro ute, fingo vi vittna om Gud fiir 
hundratals mt•nniskor, som förut ej hört 
om Jesus, samt fingo sälja rätt bra mNl 
böcker. hlä. Gud välsigna utsädet till sjä
lars frälsni11g I 

Denna vecka är syster Au11a Johansson 
ute i byarne tillsammans med d(• ofva11-
nämnda infödda medarbetarue. Evange
listen har möten här ht>mma ute i gatka
pellet hvarje eftermiddag sam~ llesök. af 
män om dagarna. Jag undrrv1sar kv111-
nor och barn nu, då jag är hemma, samt 
går ut pa hu<ibesök. Vi äro sål~des u11p
ta1ma med räddningsarbetet da~hgeu; och 
det är ett välsignadt arbl'te. 'l'röttnen t>j 
att bPdja fiir oss, vämwr. Vi skola i si-
11om tid skörda, om vi l'j tröttna. Ed~r 

Jesus och ha11s tjenst lyckliga 
Jlinct HPdlu nd. 

Tso·iie11 1ö 11ov. 18!>!} • 

T:ro! 

gn t<f Franckes medhjälpare, som 
hade med de daglig11. utbetalning1m1a 
att göra, kom en afton mycket miss
modig in till Francke och sade: 

"l'\u är det slut med penningarna.• 
"Det lir bra", svarade l<'rancke, 

~det är ett tecken pb., att Gud sk1.1 Il 
gifva oss något igen. I min barn· 
dom fick jag alltid ett par nya skor, 
när de gamla voro utslitna." 

Dagen efter kom ett bref med sex 
hundra mark. 
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• 
Bref från London. 

London Jen 10 januari l!KXl. 

Å·lakade millsio111wii11ner och lädare af Trona 
Segrar. Guds fdd ! 

l<'ör mi\nga af eder är det. recl~.11 bek~u t, 
att J aii; nu är p>I >i tcrre:-ia till Kma, t1l ter 
att liafva lemnat min familj kvnr i hem
landet, med det hoppet att sedermna, d1\ 
min dyra hustrus helsa hunnit blifra ä111111 
mern äterstlllld. vi skola fitersc> hvara11dra 
och sida vid sida kämpa för ht>d11i11p;arnes 
frillsuiug. Att de mensklign kilnslorna 
gripas vid en sådan skilsmessa, först!lr 
hvar och en; men vi linfrn hn1111lat i lyd
uad för, hvnd vi tro vara Guds fiug\•n•is
ning. Hilrskilcl orsak hafra vi att tlH'~l~ 
<hul för hans näd emot oss, 1 det mm 
hustrus helsn bet\'Clligt fiirbiittrats, och 
värn sm:\ huru hela tiden varit friska. ( lud 
vare ta\•k ! M!lngn af Eder, kära \•i1nner, 
öuska vill att höra, huru det gär för oss* 
under resan. Att förblifva tyst dermed 
tills slutet af densamma blefvc för lång 
,·ilntanstid, hvarför jag nu redan ,·ill hörJU 
ntt meddela, huru det giltt hitintills. 

Resan tog sin början från Götnbro deu 
3:je orh fortsattes till Göteborg mc1l ett 
nfbrott vi1l Foglavik. hvarest jag höll ett 
missio11sföredrag pli. kvällen sa111mn dag. 
1\1. 1~ följande dag giek jag 0111 bor1l U. 
"'l'hule". ~Ic11 pt1 grund af häftig snö-yra 
ku11de ej den !\ dilck 1shelnpna liitten g1\ 
ut till sjös, utan ankrade strax utanför 
Hötehorg och förblef der stilla till den 
fi:te pil. morgonen, dä ankaret lyffrs och 
bftten sattes igång. Fram p:"L c. m. si\go 
vi 1111uer flera timmars tid dl•n 1la11ska 
kusteu, som öfverallt var snöbetikkt. ~leu 
ju mera vi uiirmadc oss engelska kust\•n, 
desto mildare klimat blef det: od1 ismas
sorna, som i Göteborgs hamn hopats i\ 
däcket tillfölje af snö och vatten, fiirsmiilte 
fullstiindigt. Pil söndags f. m. lamlstego 
vi vid Themsens utlopp och forti:;atte 1111>d 

" J;rnat 1'1•ttersson reser nllmligen tilbamnu>ns 
metl mig till Kina frAn London, 1ler han nu i 
tyr& n..loatler stndernt engelska •pråket. 

jernvilgsUlg upp till London. ~:11 blick 
ut genom kupefönstret viickte PJ st1. hten 
för111ulran. dii Yi finl!;o s(· ej allenast löf
beklädda huskar och träd, utan ock krea
tnrshjordar betande å gröna gräsvallar -
en stor koutrast till Hverige med de:-.s 
tillfrusna sjöar och nyfallna snö. 

<Had och tacksam Mg jag tillliRka p:\ 
r1>san öfv1>r Nordsjön. ty Gud gaf vackert 
vilder. Pii ('hina-1 nlani1-missio11Pns hem 
hlef jag, såsom hiludelsen 1ir med alla. 
hj.ertligt J11ottage11 och !ic~ sedermera. p:\ 
afto11e11 och kvällen t1lltalle att be\'1sta 
siindagsskolan p:i plati<en, hvarefter vi 
följdes >'it ttera stycken till the "('ity-'l'em
pli, hvnrest den i Euglarul si\ hery.ktad1• 
orh gt•rna hörde dr. Parker pre1likatlt>. 
Den text, han l1iste, var den11a: "G!l11 in 
geuom den td\nga vorten" o. s. V. ,\f den
llR preilikan hacre jag stor hehållning; oc•h 
den kom till mitt ljerta med förhlifrundt• 
iutryck. Det var i sanning mödan vilrdt 
att till fots gå två timmar för ntt f;\ höra 
ordet. 

YAr resa hilrifd11 fortsättes i morgou 
med 1ingbi\te11 "Bri~anuia" till l'olumbia_~ 
lmlien. hvarest v1 hvta om bät. '\ i 
blifva fyrn miin i sällskap. en fri\n Skott
luml, eu fnlu 'J'yskland oeh vi bi1tla. 

'l'anken pt1 de mfmgas varma förböner 
oc·h dt• llH\ngas af' hjertat glleude: "(:tu:! 
välsig111• dig", som si\ ofta utt11lades till 
och öfv<'r mig vid afskedets st~111~ler i 
8verig<', har fröjdat och stärkt nug 1 trou 
Ol'h !loppet om att Grnl, som hön1r bön. 
skull hielpa och välsigna mig, p:\ ilet att 
för den ni\d. som ge110111 mauga har ?!->:-. 
vtiderfarits, nu\ för o><s af mil.ugn l1em1Jil
ras tacksiigelse·' \2 Kor. J: 11 ). Nu" ett 
"Gud välsio-ne Etler·' sii111ler iag ofrer 
hnfvet tillb';,ka öfvcr eder alla. E1ler i 
Kristi kilrlek förbundne 

Nathanael Carleson. 

P. S. De, som öuska. gliidja. oss meJ 
bref böra sända Jem under vin· gemen
sam;ua adress: L'. J. M. Pnoting-fu da 
p,,king, North-l'hiua. 

- 47 

.,5f<> ___ r.;oi . 

Kära små vänner! 
Derigenom att han sjelf har lidit och varit fre-

stad, kan han hjelpa dem, som frestas. 

,(f2 å lyder minnesve1 sen för söndagen 
,.....;{) den 4 februari i edra söndagssko
lur. Denna bibelns dyrbara fö1 säkran 
t 111 alla frestade själar bar varit till out
''lglig tröst, och jag hoppas den skall 
hlifva så äfven för edH. 

.Jt su egen frestelse, som vi hafva be
traktat i dag, är sa lärorik för alla al
drnr, men särsldldt för de unga, som 
IH\ ofta handla först och 1iinka sedan och 
•lt•rigenom skaffa sig så mycket sjeltför
v.tlladt lidande. Först och främst latom 
oxs göra oss reda för, om vi äro l>å Jesu 
t<ida, om vi äro hans barn och liirjungar? 
.'\ro 'i det, så må vi komma ibilg, att 
\'i skola äfven i frestelserna fa följa ho-
11nm efter i hans fjät och ansättas af 
jiilafiendens alla fxestelser. 'fy han, som 

wurit oss döden skall ej lemna nagon 
1 rcstelsc oförsökt för att fanga obs i sina 
snaror. Men lofvad vare Guu, vi ega 
amma vapen som vår ä!skade Jesus att 

tillintetgöra baus anslag med, nämligen 
< ;ucls ord. Tänk, huru kungligt han se
grade öfver satan med blott det ordet: 
"Det står skri{vetlJ, ! Lätom oss då an
v;in1la samma vapen, samma Andens svänl 
~1cb nedgöra alla hans onda stämplingar 
och frestelser, sönderslitande alla fogel
t;ingarens garn, på det vi må, liksom de 
smä foglarna, som undgatt snarorna, kvittra 
och sjunga; "Snaran är sönder och fo
geln är fri!" 

Ack, vi kunna frestas på så många 
sf1tt, antingen gröfre eller finare. Men 
vi befva en liten llOrtvekt för värt bjt•rta, 
om heter scimvete; och den är sä viin

lig och påpasslig att varsko OES, nftr nå
gon syndens fara hotar oss. Fienden 

kommer ibland så artig och bugande och 
siiger till Axel: "Nu äro grannens ii1ipleu 
mogna; behagar det icke "ung Axel" att 
smaka på den läckra frukten~" Genast 
knackar portnkten på rutan och siigrr 
till den frestade gossen: "Akta dig! Gud 
säger: 'du skall icke stjiila· !" - "Ah, 
jag menar visst iute det," säger fiendeu, 
"du skulle bara S"tnaka något litet!" -
IJ,Barn, lyFsna ej till frestarens röst," sä
ger den lille portvakten, och sä minnH 
han Axel Ilå nagot Herrros ord; och så 
tager den trestade goi:;sen det ordet, som 
är ett tveeggadt sviird och hugger midt 
af frestelsesnaran och han är rädd ad. 

"Var det du, Anna, som ~log sönder 
gräddskålen," fragar mor sin lilla H-årig a 
dotter inifran kammarl'o. Genast kommer 
den stygge lögnaren af begynnelsen och 
bviskar till den förskriidta Anna och sä
ger: "Skyll på katten !IJ, och lilla Anna 
är nära ~tt skylla sitt fel på kisse katten, 
som är hennes bfö;te lekkamrat. "Ljug 
icke!" säger den lille portv11kteo. "Nej, 
nej!" säger Anna 1yst för i.ig sjelf, "jag 
vill icke bedriifva Jesus, min fräli;are, med 
en osanning.·• Och sa säger bon till sin 
mor: "Söta mor, förlåt Anna! Jag var 
så oförsiktig; men ljuga för mor, tlet vill 
jag icke, fastän fienden hviskade lögnen 
i mitt öra." Mor vardt nog ledsen fi'ir 
grädd8kålens skull, men välsignade lilla 
Anna för hennes sanning&kårlek. Niir 
Anna hunnit torka sina tilrar, fraitade mor 
sin flicka: "Nä, Anna lilla, bur kunde du 
segra öfver lögnen?" - 4'Jo," svarade 
Anna blygt, "jag sade gPnast till Jesus: 
'Käre Jesus, hjelp mig tala sanning'; och 
da gjorde han det." 



Denna gång var bönen det vapen, som 
gaf den frestade seger öfver frestelsen. 

"Kom Birger," sade Anton, "kom, så 
gå vi ned på ån och profva den nya isen." 

".Får inte för far," svarar Birger. 
"Du är en kruka!" säger Anton ret

xamt. 
"Nej, det ftr jag inte, men jag vill ej 

vara olydig mot far, för då far jag stryk." 
"Jo, ser du, är du inte en kruka, som 

il.r r il.dd för lite stryk. Och för resten 
så ser inte din far dig hiir bakom båt
huset. - Kom du, d11t är så stili!I' is, 
<len bar ju legat på hf'lci natten, den hål
ler nog! Ser du, jag är icke en rädd 
kruka jag." Och Anton spänner på sig 
skridskorna. Det är allt rysligt frestande, 
helst som Birger fatt nya skridskor till jul
klapp och sä gerna ville profva dem. Mt•n 
det v11kande sam\·etet säger: "Lyd f1tr, 
ty den, som ka~ar sig i faran, förgas 
deruti." 

Nu iir Anton färdig me'1 sina skridskor 
och tager sats till en väldig xväng om· 
kring bryggan, ropande: "Farvftl, du pul
tron!" 

"Hitschl Hatsch! Pang!" sflger det i 
den nattgamla. isen och der ligger den 
olydige och väghalsade Anton ilJland is
bitarna och ro1iar pa hj11lp. 

Nu var det godt att Birger var 11ii land 
och kunde spri11~a in i garfverict efter 
hjelp at sin smädande kamrat, som blcf 
uppfiskad i ett jämmerligt tillstånd. 

När far vid aftonbönen fragade Birger, 
huru bun kunde segra öfver Antons öf
vertlllniugsfiirmäga, sade han: 

"Jag vi8ste ju, att det var synd att 
vura · olydig mot far, och i;a trod.Je jag, 

att Gud skulle straffa mig, ty han bar 
sagt: 'Herren, tlin Gud, skall du icke 
fresta"." 

I denna fre i:;Mse var det lydnaden rnnt 
föräldrar och tron pli fhuls ord och 
tillsägelser, som räddade Birger från att 
falla för frestelsen. 

Derför säger en af Herrens apostlar: 
"Stån djefvulen stadigt emot i tron, så 
flyr han ifrån eder". Må ni göra så, kära. 
unga vftnner, eller som liten Anna skyndl\ 
att ropa till Jesus om hjelp i samma stund, 
frestaren angriper eder, så skall han, som 
varit frestad i ~lit liksom vi, bjelpa eder, 
i:;om frestas. Tänk nu, om icke Birger 
segrat öfver frestelsen, så hade båda gos
sarna kunnat drunkna och förgås, till o
tröstlig sorg för far och mor, syskon och 
kamrater. 

Kära barn, kommen ihåg dt>n gamla 
versen: 

"Uäds att frcstarn lägger snaran, 
Der du minst förmodar faran!" 

Allts:i skola våra vapen mot fienden~ 
frestelser vara: Guds ord. som iir Ande11s 
svärll, bönen, som nedkallar Gucls hjelp, 
tr011.<J lyclriad, som kommer frestaren att 
fty. När vi så med dessa vapen öfver
vunnit den lede frestaren, skola Guds he
li~a änglar komma fram och tjena oss. 
Hasom dt' fordom tjenade vår illskade frål
~are. De skola dä beh;a oss från var 
himmelske fader och säga: 

"Yar trogen intill döden, så skall jng 
gifva dig lifvets krona!" 

Och att den kronan måtte fä Rmycka all;i s 
edra bufvuden, det önskar af allt hjerta 
er ringa vän 

Onkel Eric. 
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+~ I Jesu fotspår. ~f~+ 
Af pnstor J. Paul.* 

Uuru kommer:det t ill, att barn 
~ sä gerna höra .. t alas om sitt 

[i folks hjeltar? Ar det för dem 
I 1lott fråga om att tillfredsställa sin 
11yfikenhet? Eller är det blott för det 
11i>jets skull , som en berättelse skän-
1,Pr dem? Nej, det finns en djnpare 
grund. ::\Iennii:;kosjälen hyser inom 
"ig längtan att efter följa en hjelte. 
\lnn skulle sjelf gerna vilja blifva en 
hjlllte. Och derföre skådar man med 
HÖ. särsk.ildt intresse på en hjeltes väd
jobana. I anden följer man hans i:;teg. 
1\11111 genomlefver i sitt inre hans lif, 
1i1som vore man sjelf hjelten. 'l'änk 

"11 gång tillbaka pa många stunder, 
l1vilka du har tillbragt med att läsa 
.. 11 bok. Kamike hafva dina ögon 
1111111ga gånger tårats, då dn läst 11å
got. gripande. Dn glömde allt om-
1,l'ing dig. Dn var i hvarje iigon
l1li1·k ett med berättelsenH hjelte. 
I In var hänförd för honom, och i 
h11ns lif fann du ditt lif. Du faun 
dig sjelf i honom. 

Mt• nnii;kosjiilewi belw( att finna sig 
jl'ff i wulra är en återstod af det, 
Olll ftud i Skape)sen nedlagt hos 

11tP1111iskan. Menuiskan var så ska
pnd, att hon skulle finna sig sjelf i 
C lnd. Men då syndafallet inträdde, 
ilikfr hon sitt lif itkt' i SJ.aparen utan 
1 tlet 11ka1iade. -:\[ enniskan fann blott. 
1 verlden sina förbi.l<ler, fi.ir hYilka 
lu •nnes hjerta lågade. 

I. 

)fen hvilka förebilder är det~ 0, 
jag har länge uog skadat pä sådana 
förebilder! J ag har varit upptänd 
af lust att efterlikna <lem. Jag sökte 
min lycka i deras efter följd. Än 
valde jag mig en än en annan hjelte. 
1\[en var lyckan att finna i efterföl 
jelsen af verldsliga hjeltar ;> Inga
lunda. Napoleon den store hade 
också en gång såsom yngling tagit 
forntidens hjelta.r till sina förebilder. 
Hum hade han icke då lagt an der
på sitt efterlikna dem! Och det hade 
lyckats honom ända derhän, att man 
vida omkring i verlden prisåde ho
nom såsom en stor hjelte. ~len hade 
han dermed funnit ti ltfreclsställelse 
till sin själ~ . .\lls icke. Då han på 
ön St. Helena hade ticl att öfver
t.ä11 ka sitt lif, försvunuo för honom 
alla hjeltegestalter. Alla dessa stjer
nor föllo från hans 11immel. En an· 
nan bild framträdde för hans själ, 

.Jl'Bll bild. 

T Jesus lärde Napoleon då att ska
da en storhet, inför hvilken alla all
dra bilder försvunno. Stjemorna 
förlora sitt sken och sin glans, då 
solen uppgär. 

Jesus är förebilden, genom hvil
kens efterföljelse vi kunna tillfreds
ställa våra själars djupaste behof. 
1 ·i äro skapade för honom. Hjäl, rik ta 
a in blick på din frälsare! Han är 

~- Pastor Paul lir en nf letlnrne för de•1 i Tyskland J1ågående heligl1etsrörelseu. 
I l1~11s f-krifte r gifva eu 11nkel och tydlig anvi~niu.~ 0111 "ileu 1el iga viigen'', .. som Gud hnr 
l.11llat allt sitt folk att va111lrn. Ofver·s. anm. 
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elen, i hvilken du skall förlora och 
återfinna dig sjelf! 

Men huru står det nu till? Er
känna äfven alla troende i Jesus sin 
förebild, hvilkens fotspår de skola 
efterfölja? Petrus har väl skrifvit: 
u Kristus har lemnat oss en föresyn, 
på det att I skullen efterfölja hans 
fotspår". Likväl, om vi se på de 
troendes tillstånd, så finna vi, att 
många troende blott fatta att Jesus 
har dött för deras synders 8kull och 
att de derigenom hafva syndernas 
f örlatelse. Men att Jesus äfven är 
deras förebild, som de skola efter
följa, blifver dem ännu förborgadt. 
Man medgifver väl, att man skall 
sträfva derefter att efterfölja Jesus; 
men med elen praktiska e{terfmjelsen 
griper man sig icke an. l\lan säger 
till sin. ursäkt: "Ja, hvem kan i alla 
stycken efterfölja Herren?" På detta 
sätt undandrager man sig det vikti
gaste och saligaste. 

l\fen vilja vi i sanning lef va såsom 
heliga, så maste vi lef va i en prak
tisk och verklig efterföljelse af J esns. 
Vårt lif måste vara en vandring i 
Jesu fotspår. Detta mi'tste vi helt 
och fullt fatta. Kunna naturliga 
menniskor hänföras för verldens hjel
tar, så borde troende så mycket mer 
vara upptända af ifver att i sitt lif 
efterlikna sin Jesus. 0, det måste 
brinna en ast1mdan i värt hjerta att 
befinnas i hans fotspår. Jag har 
hört sägas om kopparormen, att han 
formligen smyger sig in i spår, 80m 
han finner på ein väg och i;å il1u 
med snabbhet fram i dessa spär. O, 
menniskosjäl, ma dn så smyga dig 
tätt in i Jesu fotspår för att vandra 
i dem! Det är alldeles nödvändigt. 
Derför kan jag också icke förgäta 

dei;i;a 11-l-,WJ, om hvilka det i Up
penbarelseboken heter: "De äro 
jw1gfrur och följa Lammet hvart 
helst det går." Dessa hafva sitt lif 
i Lammets fotspar. Jag har vid mitt 
begnmdande angående dessa 144,001 
måst föreställa mig dem som en ba
taljon soldater uppställda i led. Da 
blickar hvarje enskild man i 8amma 
riktning. Och hvar och en har samma 
hållning, 1>amm,a uniform, sammli va
pen. Alla hafva ett mal, och de stå 
der - - väntande på sin befälhafva
res befallningar. Ett ord af honom 
1:1ätter dem i rörelse, ett ord kommer 
dem att i;tå stilla. Sa bilda dessa 
144,(XX) ett J esn regemente. En 
hvar af dem har blicken på honom 
och aktar på hans vink. För hans 
skull äro de der, de äro helt bero
ende af honom. De kunna gå, blott 
om han gar, och dit han går. De 
hafva gjort helt om; de hafva vändt 
verlden ryggen. Derför hafva de 
intet mer i verlden. Kristus är de
ras lif. 

Låtom äfven oss fatta sasom vår 
lifsu11vgi(t att efterföUa J1,si1s. 

IL 

Profeten Hesekiel beskrifver för 
oss i sitt första kapitel utseendet af 
Jehovas härlighets liknelse. Då jag 
för1:1ta gången läste denna beskrifning, 
visste jag icke, hvad jag skulle kunna 
hemta för lärdom deraf. Ett sådant 
kapitel som Hesekiel 1 syntes mig 
icke alls värdt att. läsa. I dag skulle 
jag vilja bedja dig, käre läsare, att 
om möjligt genast läsa detta kapitel. 
Hesekicl skådar der fyra djur eller 
rättare lefvande väsen och fyra hjul 
under Herrens tron. Om dessa lif s-

väsen heter det i tolfte versen: 
" Il vart de gingo, gingo de rakt fram
åt; dit rädret bar till att gå dit giugo 
äe: de rände sig ej, då de gingo". 
Om hjulen säges i vnsen 17: "Åt 
l'iina fyra sidor gingo de, när de gingo: 
,f1i i·iinde sig ej, när de gi.ngo". I 
' crsen rn heter det: "Och när djuren 
<till er lifsväseua) gingo, !:la gingo ock 
lljulen jemte dem: och när djureu lyfte 
)jig från jorden. su lyfte Bi.!J ock hjulen. 
I lit vädret bar till att ga, dit gingo 
de, dit t'<°hlret dref dem, och hjulen 
lyfte sig jemte dem. 'l'y Ramma vä
der, som dref djnret, dref ock hjnlen 
<'ller: det lefrande väsendets ande 

var i hjulen l. ,_\'cir de gingo, gingo 
Il {ren dessa; när de sta11nade, stannade 
df1•en de!-isa; och nä1· de lyfte 1>ig frå1i 
jrmlen, lyfte sig ock hjulenjemte dem: 
ty samma väder, som dref djuret, dref 
ock hjulen". Jag måste tillsta, att 
dE'ssa fyra lifsväsen och dessa fyra 
h j ni hafva hallit en väldig predikan 
fiir mig. De fyra lifsväsena hafva 
hr·lt och fullt f'attat eld ändamitl, för 
l1vilket de äro till. De röra sig blott 
dit, ltrnrthän anden vill gå.* De stå 
ul.Jetingadt under andens ledning; de 
aro till för att tjena Herren. De 
l11ifva derför ingen egen riktning och 
riirc•lse. De riinda i;ig ii(ren icke. då 
c le ga. De balla alltid en riktning. 
I IPrmed visa de mig, att de oafvändt 
"ro riktade derpå att blott göra ller
ro1s cilja. Likasa förhaller det sig 
111ed hjulen. De röra sig helt noga 
.,1isom lifsväsena. Lifsväsena!:I ande 
ur i dem. De tjena blott det ända
mål, för hvilket de äro bildade. De 
i1ro så formade, att ett hjul ligger i 
det andra. Ett så bildadt hjul kan 

röra sig i alla fyra i·äderstrecken, 11/an 

att i-ända sig. Hjulen äro alltså så 
gjorda, att de kunna tjena åt alla 
sidor. nnder det de dock dervid alltid 
hålla en och samma riktning. Af 
samma grund har äfven hvarje lifs
väsen fyra ansigten, nämligen fram
till ansigte af en menniska, och au
sigte af ett lejon på den högra sidan 
och ansi.gte af en oxe på den venstra 
sidan och ansigte af en örn på den 
bakre sidan. På detta sätt kan allt-

·' så hvarje lifsväsen röra sig i det af 
de fyra väderstrecken, åt hvilket de
ras ansigten skåda, utan att det vän
der sig. H\arje ansigte skadar i den 
riktning, för hvilken det är bestämdt. 

Om vi fråga oss, hvad lifsväsen
dena och hjulen vilja predika för oi;s, 
så är det helt klart, att de vilja visa 
oi;s, att de, som tjena Gud, städse 
och oafvändt hafva det mål i sigte, för 
hvilket de äro bestämda. Derföre 
voro äfven hjulens lötar fulla med 
ögon rundt omkring. Hjulen måste 
ju se, hvad de skulle göra; eljest 
knnde de icke uppfylla sitt ändamål. 

Guds barn, har du Yäl fattat ditt 
lifi; mål~ Yet du väl, hvarför och 
hvartill du är ett Guds barn? Lat 
mig påminna dig om 8amuel. Han 
var, redan innan han var född, be
stämd uertill att blifva en Guds prest. 
Medan han ännu var ett barn, sade 
hans moder honom det. Och huru 
upptog den unge Samuel det? Han 
var helt och fullt med derom. Han 
lät föra sig till templet för att fram
gent tjena Herren, och sedan kom 
den stora stunden, då Guds kallelse 
trängde in i gossens öra och hjerta. 

, Samuel undandrog sig icke. Han 

·~ Det ord som i vAr svenska bibel är öfrersatt med väder, kan ock hetyda ande. 
' Anm. af öjverl. 



Yar redo för det ändamål, till hvilket 
Gud ville hafva honom. Vi kunna 
:<äga: Derina stund vakncule han till 
insigt om sitt lifs mål. 

Om vi betrakta biblen från denna 
synpunkt, finna vi: I alla troendes 
historia beror allt derpå, att de igen
känna den uppgift, för hvilken Hud 
har bestämt dem. Det är vederkvic
kande att läsa sadana '. menniskors 
lefnadsteckningar, hvilka läto Her
ren öppna sina ögon härför. Hurn 
kostelig är icke: t. ex. J osefä histo
ria! Herren maste föra honom ge
nom ganska svara förhällanden: men 
Josef går igenom allt - trogen deh 
nppgiit, som Gud ställt för honom. 
Deremot läser man Simsons hi8toria 
med vemod i hjertat. Hvilka gåf
vor Herren förlänat 8imson ! Huru 
han sknlle hafva kunnat döma och 
leda Israel! l\Ien Simson fattade 
icke, hvartill Gud hade kallat ho
nom. Han var icke vaken för 8itt 
lifs mål. Han förbrukadP- sin kraft 
pa köttsligt. sätt. Om man föreläg
ger sig den fragan, om Simi:;on hade 
kunnat föra ett sådant lif som Josef:;;, 
så måste man genast säga: "Det är 
otänkbart". Under det Josef bäfvar 
tillbaka för synden, se vi deremot 
hos Simson en betänklig böjelse för 
synden. Han, jätten i kraft, är svag 
gentemot synden. Himson kunde 
derför itke fylla sin uppgift. Hvil
ket förfärligt öde måste det icke 
vara för honom: Han, Guds nasir, 
måste såsom en :filisteernas fånge 
mala · i fängelset! Hans kraft är der 
stäld till hans tienders tjenst. Han 
mfu:lte mala mjölet åt dem och skulle 
hafva varit deras herrskare ! Ännu 
i sin <lödsstund maste han, beröfvad 
sina ögons ljus, stå och spela för 
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sina fiender. Himsons historia är ett 
gripande sorgespel. l\Ien hvadan kom 
det( Innan filisteerna förblindat 
hans lekamliga ögon, voro hans 8jiLls 
ögon förblindade. Vi muste derföre 
fasttllla, att vi äro förblindade, ända. 
till dess vi fatta vår bestämmelse. 

III. 

0 hum djupt bedrötligt, att Guds 
barns ögon sa ofta och mångf al<ligt 
äro förblindade! De lt>fra på måfå 
och se icke .hvar deras lifs mål lig
ger. n vilja betrakta några exem
pel derpå. - Det gifves troende> 
som ställt sina krafter i ett visst 
partis tjenst. De använda sina gåf
vor och krafter för att vant verk
samma för dess sak. De söka be
visa, att de allena i:iro på rätta vä
gen. De betrakta andra troende, som 
blifvit af Herren förda på annat sätt 
och som mahända äfven i många. 
punkter hafra en annan lära, såsom 
villoandar. De likna manga kristna 
i den korintiska församlingen på Pauli 
tid. Församlingen i Korint hade då 
i sin midt många begåfvade medlem
mar. Men tyvärr använde manga> 
många sina gafror i partiandens 
tjenst. Sadana Guds barn äro för
blindade. De mena sig haf\'a nit för 
Hud. ~fen i verkligheten hafva de 
icke (;uds utan sin egen sak i sigte. 
De hafva icke förstått den för dem 
af HelTi>n bestämda kallelse11. 

A11dra äro fangna och intagna af 
allehanda säregna intressen. De äro 
hafvande med allehanda älsklings
åskådningar. och stämningar, som de 
bildat sig, och våga sig dervid vida 
utöfver det i biblen uttalade. De 
fördjupa sig pa detta sätt i egna. 

t ankebyggnader och komma dervid 
i<'ke till insigt i det, som Gud i sitt 
~ •rd vill visa dem. 

Andra troende itter hafva så mycket 
att syssla med sina andliga erfaren
heter. De gräfva utan aterväudo i 
~ina e.gna hjertan. De äro ständigt 
upptagna med sig sjelfva oeh skulle 
gerna vilja tillreda en eg_en .ln1r för 
~in själs krankhet. De gå dervid 
ofta genom stora djup och förlora 
mången gång helt och hållet fotfäste. 

Likartadt skulle vi ännu kunna 
~111fora mycket. Ifrån allt sådant må
:-;te man ut! Gncls barn, I kommen 
ic·ke framät, om I lalen eder tagas 
t illfanga genol)1 något sådant. 

I Elir. li kap. göras vi uppmärk
samma på, att det gifves vissa lär01·, 
som höra till kristendomens första 
grunder. Det gäller att icke alltid 
fiirblifva stående vicl dessa allena 
11tan fortgå till fullkomligheten. 

l\Ien hvem är da fil fullkommrn'! 
I 1aulns säger oss det mycket tydligt 

i Fil. ö: H - li>. (Läs detta ställe i 
din bibel!) Här heter det, att de, 
-.om äro fullkomne, skola vara så 
sinnade, som P1mlns skildrar det i 
•lessa ord. Den fullkomne skadar 
mot målet, segerlönen, som förehål
lc~s honom. Han har sin kallelse i 
1'igte. Han i:i.r Yaken för ~itt lifs mal. 
Han längtar efter att hinna Kristi 
117Jvsti'mdelse-~ krn~ orh delaktigheten i 
Jiw1s lidanden. blifrnnde lik hans diid. 

J>m f11llkonm1: känner alltså att hani:; 
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bestämmelse är att ?:andra i Xristi 
fotspår. Han ser, att han är förut 
bestämd att likformas med Guds 
Sons bild. (H.om. 8: 29). 

Har en själ i sanning kommit till 
denna kännedom, då gå alla de förut 
berörda synpunkterna under. Dit · 
försvinna partiintressen, älsklings
åskådningar och egen erfarenhet. 
Nu lysa Kristi fotspår för henne med 
förklarad glans. Att efterfölja ho
nom har nu blifvit dess kallelse. 
Man ser ett nytt lif framför sig, ett 
lif i Lammets efterföljelse, 

Så har det gatt Paulus. Det har 
för mig varit ganska intressant att 
j emföl'a des1;a hans ord i Filipper
bref vet med det, som Hesekiel sä
ger om lifsväsena och hjulen inför 
Huds tron. Det karakteristiska för 
lifsväsena och hjulen var att de 
städse skådade i en riktning, såsom 
de äfven alltid skulle röra sig i <.+nds 
tje.u.st. Detta är äf ven utmärkande 
för J>aulus. Han ser blott åt ett håll. 
Han jagar framåt skädande mot nuUet. 

Låtom oss, älskade bröder och 
systrar, stå stilla inför denna bild. 
Vi hafva här att förelägga oss den 
frågan: Har du väl kommit in i 
Jesu fotspår( Har du funnit den 
väg, som du framgent ensamt har 
att gå? Har du samtyckt till att 
ditt lif framgent helt och fullt skall 
fortgå i Jesu fotspår? 

(Öfvers. af K-dt.) 
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(En skön martyrhilll.) 

Saliga äro de renhjertade, ty de skola se Gud. l:\fatt. 5: 8.) 

J[ den blomsterkrans ur Guds martyr- detta svar, att han blef sjuk. Då. hang 
örtagård, som sammanbundits och för- fader fick veta orsaken till hans hekym-

varats i den dyrbara martyrhistorien, glän- mer, beslöt han sig för att sjelf för so-
scr den heliga Agnes såsom elen hvita nens rfikning anhålla om hennes band. 
liljan. Hedan hennes namn tyder derpå, Men huru mycket han fm framhöll sin 
ty Agnes betyder den kyska, den rena. höga ställning, sin makt ock rikedom, så 
Hon härstammade från en förnäm slägt i höll dock .Agnes fast dervid, att hon ej 
Hom. Hedan tidigt hade hon med helt, kunde blifva sin förste brudgum otrogen. 
odeladt hjerta hängifvit sig åt den bim- Nu ville Symphronius åtminstone veta, hvem 
melske brudgummen, som visserligen i verl- då denne brudgum vore, öfver hvilken 
dens ögon icke har någon skepnad eller jungfrun så mycket gladde sig; och nu 
fägring, men om hvilken den troende sjå- först erfor han, hvad Agnes aldrig hade 
len med brinnande åtrå. säger: "Du är vel:it förneka eller dölja, att hnn menade 
den skönaste ibland menniskors barn." sin själs frälsare, Herren Jesus Kristus. 

Åt honom hade hon invigt hela sitt Nu ämlrade den stolte ståthållaren sin 
lif och i sin heliga, brinnande ifver, som rol. Han lemnade huset och afsände ge-
kom henne att förgäta allt annat för att nast sina drabanter för att gripa jung-
hehaga honom allena, lyckades hon äfven frun och föra henne inför hans .domstol. 
att vinna mfoga af sina slägtingar och Här sökte han, af hänsyn till sin son. 
lekkamrater för Herren Jesus. först genom smekande ord och de mest 

Den romerske ståthållarens, Symphro- lockande förespeglingar att förmå henne 
nii son hade en gång på gatan fått se till förnekelse. Och då detta ing1•nting 
den unga, sköna flickan och upptändts af uträttade, använde han de härdaste bo-
en lidelsefull kärlek till henne. Han sökte telser, för att hos henne injaga förskriic-
vinna hennes band och bjöd henne de kelse och ångest och så nå sitt mål. Han 
kostligaste klenoder och förespeglade henne lät inför hennes ögon antända bål och 
det mest glänsande lif, som rikedom, ära framföra pinbänk, jernkrokar och andra 
och alla verldsliga fröjder och njutningar martyrverktyg. Men den a\lsmiiktige Gu-
kunna skänka. Men Agnes afvisad<' alla den hade tagit sin boning i detta svaga 

· hans lockelser och sade honom, att redan kftril. Omringad af bödlar, skädade den 
en annan vunnit hennes hjerta och att unga 13-åriga jungfrun alla dessa till-
hon var trolofvad med denne, som till biird, rustningar utan att förskräckas, ja mi'd 
ära och makt stod långt framom honom. glad blick och tycktes med glädje vänta 
"Denne har smyckat min högra hand och domarens befallning att hon skulle pinas. 
min hals med de kostligaste ädelstenar Nu anade Sympbronius, att han med alla 
och tecknat mitt ansigte, på det ingen sina kval och marter skulle komma på 
annan skall vinna mitt hjertas kärlek. Ja, skam infiir den unga bekännarinnans hjel-
han har visat mig alla sina outsägligt temod. Hastigt uttänkte han en annan 

· stora skatter och lofvat mig dem till egen- plan, af bvilken han hoppades bättre ver-
dom, om jag förblifver honom trogen. kan. Han förklarade, att om hon ej hör-
Hans börd, hans välde, hans utseende, sammade hans vilja, så Rkulle hon i ett 
hans kärlek öfverträffar vida allt annat, otuktsnäste prisgifvas åt offentlig vanära. 
hvad som kan finnas på hela jorden." Med lugnet hos en själ, som vet sig 

Den häftige ynglingen, hvilkens kötts- väl förvarad i dens beskiirm, som bar teck-
liga sinne tydde dessa ord på en jordisk nat oss på sina händer, svarade Agnes 
brudgum, bekymrade sig så häftigt öfver honom: "Om du kände Herren, hvilken 

jag tjenar, så skulle du icke tala till mig 
sålunda. Jesus Kristus är sin bruds till
llykt. Derför föraktar jag gladt dina ho
telser och tror förvisso, att min kropp icke 
skall skändas och vanäras. Herrens än
gel är mig när, hvilken äfven skall be
skydda min kropp. Den lefvande Gudens 
~on är mig en stark mur, som ingen 
~kall stöta omkull, äfveusom mi11 väktare, 
som aldrig sofver, och min beskårmare, 
bvilkens beskydd varar i evighet." 

"Så öfverlemnar jag dig då åt den of
fontliga vanäran!" ropade domaren full af 
vrede och gaf bofallning om, att Agnes 
skulle afk:liidas alldeles nake11 och offent
ligt föras till skökohuset. Men det skt>dde 
jungfrun efter heunes tro. Endast om
gifven af sitt långa hufvudhår såsom en 
slöja stnd bon der såsom ett stilla offer
lam, dock frimodig i sin Gud. Oskuldens 
glans omgaf henne såsom en himmelsk 
ljusklädnad, så att äfven på gatan den 

böljande folkmängden gick henne stilla 
och aktningsfullt förbi utan ett sårande 
ord eller en kränkande blick. 

Men då hon kom in i huset, störtade 
Symphronii vilde son in för aU tillfreds
ställa sitt brottsliga begär. Men hva1l 
hände? Till allas bestörtning blef han 
likasom sodomiterna (1 l\los. rn: 11) sla
gen med blindhet och föll till jorden. 

)lu sammanrotade sig emellertid afgn
dapresterna och uppeggade folket; och 
korsets fiender skriade, att denna troll
kvinna och gudsförnekerska icke borde få. 
lefva längre. Och hon blef dömd att af
lifvas med svärd. Hennes glädje häröf
ver var :·outsäglig. Och så bekymrad och 
rädd bon förut var, att hennes iira sknlle 
skämmas, så frimodig och glad gick hon 
nu i döden och förhärligade på detta sätt 
sin himmelske brudgum. Detta intriiffade 
år 306. 

K-dt. 

på l\eswicks-~oflferensen i aug. 1895. 

~ ~salmen i'H och 34 versen läsa vi: fll Så ofta han slog dem, fragade 
de efter honom oeh vände om 

och sökte Hud." Da jag blef upp
fordrad att afgifra mitt vittnesbörd, 
:-;ade jag, att jag tvitlade pa, att det 
var önskligt, och det af följande skäl: 
\'i veta alla, hvilken hjelp oc·h upp
lysning det är i en menmskas klara 
Yitmesbörd, när hon kau i:<äga: "Der 
var jag, jag knäböjde, Ol'h Gud hielp
te mig, och jag begynte det nya lif
vet." Jag kan ieke afgif'va ett så
dan~ vittnesbörd; men jag vet, hvil
ken vicilsignelse det ofta har bragt 
mig att läsa sadana vittnesbörd. Lik-

väl tick jag det svaret af den, som 
önskade, att jag skulle tala: "Kan
ske det är många här i Keswick, 
för hvilka ett vittnesbörd om kamp 
och svarigheter skall vara till nytta." 
Jag svarade: "Om det sa skall vara, 
sa lat mig då till HudH ära berätta, 
hurn han har ledt mi~." 

Xågra af eder ha.fva hört, hum 
jag har vinnlagt mig om att för eder 
framställa de tva stadierna i det 
kristliga lifvet och steget från d~t 
ena till det andra. De första t10 
åren af mitt andliga lif tillbr.agte jag 
nppenbart pa det lägre stachet. Jag 
var pastor ~ jag kan säga så ifrig, sa 



allvarlig och i:;å lycklig som nägon 
hvad anga.r arbetet. Men med allt 
detta gnagde hela tiden i mitt bjerta 
en obeskriflig otillfredsställelse och 
oro. H vad var orsaken ( Jag hade 
dock aldrig med all min teologi lärt, 
att lydnad var möjlig. Det var för 
mig en af gjord sak - jag är en syn
dare. ~Jin rättfärdiggörelse Yar sa 
klar som dagen. Jag viRste stun
den, da jag mottagit syndaförlåtel
sens glädje af Gud. .Jag minnes, 
hnrn jag i mitt lilla mm i Klomfon
tain } lägade sitta 
och tänka: "'Hvad 
är clet som hindrar( 
Jag är viss pa att 
Uud harrättfärdig
gjort mig i Kristi 
Dlod; -men jag har 
ingen kraft att tje
na Hud." 

l\Iina tankar, mi
na ord, mina hand
lingar, f min otro 

allt plägade mig. 
Ehuru alla om
kriug mig ansägo 
mig för att yara 
en af de mest lyck
li~a menniskor, var 
m1i t lif dock fullt 
af otillfredsställel
se. En dag ta
lade jag med en 

uti 

att läsa en bok, som hette: "Liknel
se1· frän naturen." I en af dessa 
liknelser heter det, att efter jordens 
skapelse samladei:; ett antal insekter 
på en Lestämd dag. En af dessa 
sade: "'0, jag är så lyeklig ! En tid 
bortat kröp jag omkring och sökte 
efter ett ställe, hvarest jag kunde 
vistas, men jag kunde ej finna en 
plats, som passade mig. Till sist 
kom jag in under barken på ett 
gammalt träd, och det syntes just 
vara ett ställe för mig, jag befann 

mig sa väl der." - 
En annan sade: 
"Jag var der en 
tid, men det pas
sade icke alls för 
mig" - det var 
en gräsmask -
"men slntl igen kom 
jag upp pa ett högt 
grässtra, och i det 
jag klängde mig 
fast der och sväng
de fram och till
baka i luften, sa 
kände jag, att det 
var ett ställe, som 
var skapadt för 
mig." -- Så sade 
en tredje insekt: 

111ii:;sio11är: jag tror A d M · k h · · n rew urray. ic el att an SJelf · 

"Välan, jag har 
pröfvat pa barken 
på d<>t gamla trä
det, och jag har 
pröfvat. på gräset. 
.Men Gnd har icke kände mycket till 

heliggörelsens kraft: det sknllP han 
sjelf hafva medgifvit. Under det vi 
i-;amtalade, och han sag, hum allvarlig 
jag var, sade han: "'Broder, kom 
ihåg, att när Gud i ditt hjerta gif
ver en längtan, så. skall han ock 
tillfredsställa den." 

Detta hjelpte mig. Jag täukte pa 
det väl hundra gånger. Jag önskar 
säga det samma at eder, som t.umla 
omkring och kämpa i hjelplösheten 
och tvitlens hängfly. De behof, som 
<iud nedlägger i edra hjertan, skall 
han tillfredsställa. Ungefär vid den
na tid fick. jag mycken bjelp genom 

skapat nagot ställe för mig: och jag 
känner mig sa olycklig." -- Da sad!'I 
d<'n gamla i11sektmodern: "'Mitt barn, 
tala icke så; din skapare har aldrig 
skapat någon, utan att också bereda 
honom en plats ----.. oeh vänta, dn 
skall finna den i i-:inom tid." 

Nagon tid derefter kommode sam
ma insekt<>rua tillsammans igen och 
Legynte att samtala. Den gamla mo
dern sade: "N"a, mitt barn, hvad sä
ger du?"' Insekten svarade: "Jo, 
hvad du sade är sant. Du känner 
dessa främmande menniskor, · som 
hafva kommit hit. De hafva. byggt 

t•tt hus, och i sitt hus hafva de en 
.. I cl stad; och när jag kommer allde
IPs in i vrån nära elden, känner jag 
mig sa varm, och jag vet att det 
lir det ställe, Gud har danat för mig." 

Denna lilla liknelse hjelpte mig 
l'örunderligt; och jag later den gå 
Yidare till eder. Om det finnes nä
g1·a, som säga, att Gud icke har nå
gon plats för dem, må de blott lita 
pu. (iud: och han skall bjelpa dem 
uch visa dem, hvarest deras plats 
ii.r. I veten, att Gud ledde Israel 
i 'fyratio år i ökneu, och detta var 
min ökentid. Jag tjenade honom af 
hjertat.: oeh dock var det mycket 
ofta mörkt, och mitt hjertas stora 
ltiir<la var: "'jag syndar mot Gud, 
som älskar mig."' Sålunda ledde Her
l'Pll mig under de elfva eller tolf år, 
i-;om jag var i Blomfontain. 

S<>dan förde han mig till en annan 
l'iirsamling i \Vorcester ungefär vid 
den tid, då Huds helige Ande blef 
sii. rikligt utgjuten ,i Amerika, Hkott
la.nd och Irland. Ar 1H60, då jag 
hade varit sex manader i församlin
gen, utgöt (+ud sin helige Ande der, 
och jag sjelf mottog en oLeskriflip; 
välsignelse. Det var vid denna tid 
jag skref min bok: ~FörLlifven i 
Kristus". En predikant eller krist
li~ författare kan ofta blifva ledd 
t itl att säga mera än han har erfa
rit. Jag hade icke da erfarit allt, 
hvarom jag skref, ja, jag kan icke 
säga, att jag ännu har erfarit det 
alltsammans fullkomligt. Men om 
vi äro ärliga uti att förtrösta pa (~ud 
uti alla omständigheter, skall han 
göra det lefvande uti våra hjertan. 
Laten mig Yarna eder för att söka 
allt för mycket tillfredsställelse i rdrn 
1'ynct eller andras tankar. De djupa
ste och skönaste tankar kunna icke 
nära själen, med mindre l gån till 
Hud och laten honom gifva eder 
verklighet och tro. 

Välan. Gud hjelpte mig och i sju 
eller åtta år gick jag framåt ·alltid 
i-;ökande och alltid emottagande. 
H vad vi behöfva är att lita mer på 
Oud. Han gaf mig nåd a.tt förtrö-

sta på honom i mörker och i ljus. 
· 8å uppstod omkring 1H70 den stora 

helighetsrörelsen. Brefven, i:;om kom
mo m i "'l'he Christian" rörde mitt 
hjerta och jag sympatiserade med 
det, som egde rum i Oxford och 
Brighton, och det var mig alltsam
mans till stor hjelp. 

Törhända, om jag skulle tala om 
beliggöreli:;e, att jag kunde berätta 
eder om en afton i min egen studer
kammare i Kapstaden. Likväl kan 
jag icke säga, at.t det Llef min be
frielse, ty Jag kämpade ännu. Jag 
vill säga, att hvad vi behöfva är 
fullkomlig lydnad. Ltltom oss icke 
vara såsom Haul, som, sedan han 
Llifrit smord, underlät att i striden 
mot Agag utfärda Ouds dom öfver 
synden till det aldra ytter:;ta. 

Senare kom jag att i mitt sinne 
mera sysselsätta mig med den he
lige Andes dop, och jag öfverlem
nade mig sjelf at Gud :;å fullkom
ligt, jag kunde, för att mottaga detta 
Andens dop. Likväl blef det neder
lag. Det var, !';Om om jag pa ett 
eller annat sätt icke kunde få, hva1l 
jag önskade. Under allt detta snubb
lande ledde !lock Gud mig utan nagon 
särskild erfarenhet, som jag kan pii
peka; men i det jag Her tillb~lm, sa 
tror jag nu, att han gaf mig mer 
och mer af sin välsignade Ancte. 

Jag kan kanske gagna eder mera, 
genom att icke omtala nägon sär
skild erfarenhet, ntan helt enkelt be- · 
rätta, hvad jag tror Gnd gifvit mig 
nu, i motsats till de för~ta lO aren 
af mitt kristliga lif. - .Iför det för
sta har jag lärt, att hvarje dag ställa 
mig fram inför Gud sil.so~ ett kärl 
för att fyllas med den hehge An?e. 
Han har fyllt mig med den välsig
nade förvissningen, att han såsom 
den evige Guden har åtagit l:!ig att 
fullborda sitt eget verk i mig. 

Om det är en lexa, som jag lä
ser dag för dag, så är det denna_: ~Det 
är Gud, som verkar allt. och l alla." 
0, måtte Gud hjelpa hvarje~broder 
och syster till att fors tå detta. Jag 
skall säga dig, hvarest pn tager fel. 

/ . 



Dn har aldrig af hjertat trott, att 
Gud genomför din fräl:ming. Du tror, 
att om f'll malare åtager sig att ut
föra en målning, så måste han noga 
gifva akt pa färgerna och på hvarje 
j>enseldrag. Du tror att, om en snicka
re förfärdigar ett bord eller en bänk, 
så vet· han, huru han skall utföra sitt 
arbete. Men dn tror icke, att den 
t•vigP Huden utarbetRr sin bilcl i 
dig. Kom ihåg, att icke en minut 
Rf ditt. lif skulle vara utan Gucl. Det 
tro vi icke. Yi önska, att Gud skall 
komma da och då, t. ex. om mor
gonPn, och så skola Yi lefva för oss 
sjelfva två eller tre timmar, och så 
kan han komma in igen. -

Nej, l-lncl vill hvarje ögonbliek ver
h i din själ. 

Lät mig tro, att jag är (~uds barn, 
att Fadern i Kristus genom den he
lige Ande älskar mig och att jag 
får förblifra i hans närvaro, icke ofta 
utan oupphörligt.. .Förlåten iir rem
nad, det aldra heligaste är öppnadt; 
ge11om min <+uds nad har jag att 
taga min vistelseort <ler, och der 
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t>kall min Gud lära mig, hvad jag al
drig hade kunnat lära utanfö~_. 

Du kanske fragar mig: "Ar du 
fullt tillfredsställd !1" Hud förbju<lf', 
att jag skulle säga. det. Med min 
själs djupaste känsla kan säga1.. __att 
jag är tillfreds med Jesus nu. lYleu 
jag har också medvetande om, huru 
Hmgt fullare hans rnids uppenhareh~e 
kan vara. Låtom oss aldrig <lraga 
i betänkande att säga: "Detta är blott 
begynnelsen." När vi äro förda in 
i det aldra heligaste, sri. begynna vi 
för»t intaga var rätta ställnmg gent 
emot Fadern. .:\Iatte han lära oss 
vår egen intenhet, förvandla oss till 
likhPt med sin Son och hjelpa Of.1S 
att gå ut och vara till välsignelse 
för vara medmenniskor. Låtom oe:s 
förtröt> ta pa honom och prisa honom 
midt under medvetandet om vår egen 
ytterliga ovärdighet och midt under 
medvetandet om misstag o<·h ihål
lande frestelse till synd. I.atom oss 
trots allt detta tro, att C-tud iilskar 
att ho i oss, och latom oss oaflåtli
gen hoppas på hans ännu mer öf ver-
flödande nacl ! (i)fvers. för '!'. f;,) 

För nyom.vända. 
Af E. 6-n 

I f aderns sk ö t e. 

Enföllde so11en, som i~r i fa<lerns sköte. hnr 
11ppe11bnrnt honom. \.Joh. 1: lH.) 

~T är eufödcle Honen kom till oss, der, liksom Farao öfverlemnade allt Jk1 var han känd som grnndlilgga- i Josef!" händer. ]följaktligen sto<lo 
ren af en ny skapelse. I ho- de hvarandras hjertan mycket nära. 

Horn, det pen;onliga. Ordet, var Hud~ Yisserligen var han, det enda, kära 
J oh. 1 ; och för (l nd äro alla ham; barnet, hans härlighets ätersken, i 
Yerk kunniga; och han öfverlemnade faderns sköte. Han t>amverkade med 
hela aterlösningsverket i Jesu hän· sin fader i allt: och alla älskade ho-

11om derför att han var sa lik sin 
/ittftH'.. Hans begåfning v~r utomor
dt>ntlig. Han var den skonaste. In
gPn af himmelens erkeii.nglar kunde 
111iila si(J' med honom. Han \·ar (iuds 
l'ullkomliga. aftryck. 

.:\fe11 genom sitt menniskohlifv.aude 
blef han fattig hemlös, öfverg1fven 
•ll'h föraktad. 

1
Första natten sof han 

i <•11 stallkrubba. l>e första aren af 
sin lefo11d var han i landsflykt. Ii;i
gf•n kii11<le honom. Han var ei~ t~d 
mindre än äuglarne, Ebr. ~.: !I, 1 ~m 
, liid räknad bland o~ernmgsn;a:i, 
~lark. 10: ~H: Es. r,a. l• örrådd af Slll 

1•rrpu lärjunge, utlemnad i on?a mäns 
1iTirnler och förkai:;tad af sitt eget 
folk, dog han som en brottsling, öf
vergifven af alla. 

Ej under, om jag läst Joh. 1: lH 
sulunda: "Enfödde sonen, som vur 
i faderns sköte" OL'h icke tänkt pa, 
att. han äfven ~om. föraktad och tör-
11Pkrönt log i fmforns 1>kiite. Kiir jag 
-.ag hans djupa förnedring, tänk~e 
jag allt.id på, hv9:<l h~n hade vant, 
och fann honom i fnw1111ancle lancl, 
skild fran vänner och bekanta. Att. 
1•11 verklig Guds son ~an under sil.
' lana förhållanden hafva en klar 8.
skaclning af Gud . liggf'r . Ut~>m var 
11atnrliga nppfattmn~. , V1 soka den 
jordiska gestalten a~ var~. hopp och 
fatta icke dess andliga vasen. 

Der mcnniskaw; son gick bland 
liskare och tullnärer, i:;log han:-: hjnta 
inom eYighetens verld, och gen?~n 
lifret i det hi1111nelsk1t var h~n hoJd 
iifver den kväfvande atmosfer, .som 
iifverallt omgaf honom. L striden 
mot satans andemakter, som hade 
bestormat verlden, Matt. ö: ~, hvi
lade Guds Ande, den milda, rena, 
hvita dnfvan öfrer honom. Och ge
nom Anden kiinde han faderns kär
lek djupare än verldens hat. . 

Afven sönderslagen hvilac.le han i 
faderns sköte. "Smärtornas man", 

som verlden E:pottade i ansigtet, ~ar 
Gucls son, buren genom namnlosa 
kval i sin faders arinar. 0l'h hvar 
och en: som tror på honom, kan som
na in sasom barnet somnar med 
denna' glada förvissning: ":llin mo
cler vakar!" 'l'y den, som tror på 
honom skall lefra, om han än dör. 
Och lifvet iir i Guds son. . 

:::la hvilacle han under utvecklin
gen af elen högsta uppenbarelsen af 
l+nd. Ja min älskadC\. under den 
högsta lll)penbarelse11 af .. Gi;tds kär
lek, ropade ha~: "J?~t ar fullkom
nadt!" Det eviga hfvet, som var 
hos Fadern, bröt fram genom men: 
nil'1kosonens hjerta, när han dog i 

faderns sköte. Han lag vid Unds 
hj erta, när Josef fran .\ri matea fann 
honom. Hans fader väckte honom, 
der han hvilade sött under Pilati 
insegel. Gabriel drog undan jalu
sien och morgonsolen smekte hans 
vam'1a. Han var i faderns sköte. 

~\r icke du hans medarfvinge ( Hvi
lar icke du i Faderni:; sköter Om 
dn är Guds barn, _kan ingen hindra 
ditt hjerta att sla hos Q;ud. Och 
hvad O'Ör det väl då, om rngen an
nan fa~nn står öppen för dig. I gP
menskapen med honom har du mer 
än fader och moder. Nlå dina ar
mar omkring honom och hviska: 
Abba Fader! 

Det är icke du, som haller honom. 
Hau haller dig. Och du är hans 
skötebarn äfven i mörka stunder. 
Lita på hans oföränderliga kärlek! 
'l'ro pii hans allmakt! ~'ienclen skall 
stöta emot <len osynliga handen, 
som bisvärmen mot fönsterrutan: och 
<lu skall med dina ögon se Hud>t 
härlighet. Fru_kta icke.! ... . 

Du kanske wke alltid formmmer 
hans nän·aro. Men du skall dock 
alltid erfara kraften OL'h verkan af 
hans närvaro. Hau skall uppehålla. 
dig, om du är hans och vara din 
herde i mörka dalen. 
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FPån Vål' Zulumission. 

Beta11ia, r.:mhl.angeni P. 0. S. Africa, 
Port Shepstone, Natal den 2!! dec. 1899. 

Kära vänner, läsare af T. S. 
Jag lofvade för lä11ge sedan att skrifva 

snart igen. Alen tide11 har gått, och I 
haflren intet hört frän oss. Manga tan
kar röra sig i edra hjertan, och många 
extra böner stiga upp till Gu<l. för oss, 
då I hören att krig rasar så förfärligt i 
Natal, der vi bo. Ja, hftr äro många 
tusen utan hem, hvilka flytt från 'J'rans
vaal och fnln de delar af Natal, der kri
get härjar. Mm vi hafva fått bo i frid; och 
verksamheten fortgår på alla våra stationer. 
Låtom oss icke glömma att derför tacka 
Herren. \'i hoppas äfven att fa fortfara 
i frid på våra verksamhetsfält., om engels
männen vinna i kriget. Men skulle boerna 
vinna, kommer det att bliha en stor för
ändring både i ett och annat. l\Iatte Gud 
styra det så, att evangelium må få fram
gång och Herrens namn blifva förhf1rli
gadt ! Det torde vara af intresse för 
eder att h!lra om vårt lilla julmöte mPd 
folkfot lördagen dpn 23:dje, då vi hade ut
del11ing af de kliider, bvartill I skänkt 
medel frän olika håll. Det var en stor 
skara, lGO stora och små, som alla fingo 
bröd och tbt:. Och derefter var det bar
nens fest -- då de framkallades och fingo 
~~na pakrter. Stor ~ar d<'ras glädje, då 
v1 omtalade, att I sandt dem det. Sön
dagen hade vi möte, då huset var fullt 
af små och stora, särskildt på eftermi<l.
dagen, då barnen voro pr~·dda i d1• klä-

der, Rom vi köpt (och sytt) för de pengar, 
I sändt: och två stodo upp och bekände 
sig till Jesus. Juldagen hade vi julotta, 
dä vi kommo ihåg herdarm', .. om vandra
de · i nattt•n till Betlehem. På eftermid
dagen hade vi möte vid floden, då fem 
infödda och en hvit stego netl med Kri-
11tus i dopets graf. Det är viilsigna<l.t 
att få begrafvas, medan ma11 ftnnu är lef
vande i kroppen, s:l. b1•höfver ma11 väl 
icke frukta döden. Död.-n är en vinning 
för dem, som lefva det nya uppståndPlse
lifvet med Kristus. Vi hade Pn skun 
stund vid floden. Flera artade vittnt•s
börd, som voro gliidjando att höra pä. 
lllilnga vittoPu voro närvarande, som vi 
kunde se och hnra; men ännu ftera, som 
voro osynliga. Det är härligt att hafva 
vårt umgänge i det himmelska och upp
vflckta med Kristu!' söka det, som är of
va.n. Snart skall J1•sus, som är vart lif, up
penbaras, och vi uppenbaras med honom 
i härlighet. Det bar 1•rfarits, att I hat
ven bedit till Gud fiir oss; och Gud har 
verkligen varit oss iörnimbart nftra. Glöm
men nu icke att tacka Gud dPrför ! Vid 
utstationPn fortgår verksamheten nu som 

• förut. Men vi hafva ickl' någon evange
list der. Dock hoppas vi snart kunna fä. 
en. l\lå vi bedja skördms Herre utclrif. 
va arbetare! Vill nu sluta med kiirn 
belsniogar till Pder alla, I som iirPn i 
Jesus Kristus, från edra ringa medarbe
tare i c>vangelium. 

I och K. J. Johansson. 

Min sista resa i Sverige. 

Jag lcmnadc Torp den 7:de december, 
efter att hafva haft förmånen att få vara 
med på bibelkursen på Götabro, som var 
mycket välsignelserik och dyrbar. Man 
fdr i fortsiittningen tacka Gud för sådana 
sköna och biirliga stunder, som man haft 

vid Götabro. Hesan fortsattes till Pars
torp, Pinspo11g. Hade tre möten derstä
deK. Mitt sista möte var farvälmöte. 
'forsdagen den lO:de hade jag möte vid 
Sftfsj!I jernviigs:;:tation, fr11dagen <l.en ll:te 
i San<l.sjö och lördagen den 12:te möte 

p11 K . .!<'. U. K. i Kristianstad. Så fort-
ultes färden till Svedala, hvarest jag 

\'nr i tillfälle att stanna en hel vecka. 
Ma <lud välsigna alla de kära vänner på 
1lo1;sa platser, hvarest man fått dela an
d··lii;a. vfilsignelser med hvarandra. 

.Jag kom hem till far och mor dagen 
l1iro julaftom. Juldagen hade vi två m!l-
11•11 i Hultsnäs, predikant Vingren, min 
syHtor Hulda Ek och undertecknad. An-
11a111lagen hade jag möte i Oskarshamn; 
111,uså trettondedagjul. Nyårskvilllcn bade 
j:L~ miito i Berga och sedan ett möte i 'figer
Hlad. J<:rter 11ågra tlagars vistelse i mitt hem 
111~h efter mvckrn brådska med packning o. s. 
v., var 1lagen inne, då. man hade att så· 
l{a t>lt sista farväl i hemmet. Tänk, när 
1lon dagen kommer, uå vi fii. samlas hem-
11111 h(ls Gud, för att aldrig skiljas mer! 
l111rn man längtar att den dagen snart 
von• här! Det kännes svårt att behöfva 
rik ka handen till farväl. Men o, huru 
stort iindå att fil. gå J1'su ärenden och 
"it-ke söka sitt eget utan dot Jesus Kri
sl us tillbörer". Tåget rullade snart i väg 
fran Hyningsnäs, hvarest mina tre hem
mavarande syskon ha1le infunnit sig till
lik1\ med många andra vänner, bvilkas 
;insikten jag kanske aldrig mer far skåda, 
liirrfm på uppståndelsens morgon. Don 
n;ista plats, der jag sta11nade, var Nässjö . 
Ilen JO:de ja11uari ha1le jag möte i Hus
kvarna tillika med fr(lken Hall, som jag 
helt oförmodadt sammauträffade med der. 
'l'orsdagskviillen den 11 :te .. vat afskeds
miite i Askeby; <l.en 12 :te i < lrtomta. På 
hinlagen var jag ater på h!\gkval'toret 
Torp, äfven der föl' dm sista gången. 
l1Prrei1 har varit god mot mig och alltid 
sett till mig i nåd; och iifven vid af
'kedets stund bar han styrkt och bjelpt, 
prisadt vare hans namfl ! .. Tisdagen ilen 
16:de gjorde jag en titt till Orebro. Många 
kära vänner voro nere vid stationen för 
att Säga mig farväl j och Sa fortsHtte jag 
till Göteborg. Onsdagen den 17:de var 
en mycket arbetssam dag; ett och annat 
måste uträttas, innan vi lemnado Sverige. 
Torsdagen <l.en lH:de kl. 12 samlades en 

lil 

hel skara af kära m1ss10nsvänner för att 
säga ett sista farväl till missionär H. Tjä
der, som med fru och sitt lilla 1li måna
der gamla barn återvände> till Kina, och 
hvilkas sällskap jag får glädjen åtnjut:i 
undc•r resan. i\.fven flera af mina gamla 
vänner voro der. Ett par sånger sjöngos 
}Jå. däck; missionär Tjäder ledde i b!ln. 
En sång, ledd af ka}Jten Ilratt, ~jöngs 
från stranden, då båten lade nt från land. 
Det kändes underligt att Jemna fos terlan
det, och tanken kommer smygande, att 
det kan vara sista gången, man sett sitt 
hemland. Dock allt står i Guds hand . 
Vi hade något känning af den starka sjö
gången på Nordsjön; men allt gick väl; 
pris ske Gud! På l!!J'dagHeftermiddagen 
ankommo vi till London. Jag är Iörtill
fiillet på Kina Inland Missionens fostrings
hem. Missionär Tjäder med familj iir pi'~ 
K. I. riI:s hvilobem. Vi lemnade England 
för att af gå till New-York på lördagen 
den 27:de januari. Må Herren i fort
sättningen göra resan lyckosam! 'fil! 
sist vill jag bedja om Edra förböner. 
Jag känner och erfar, att må11ga bärn 
mig på bönens armar. Flera platser i 
Sverige borde jag bafva besökt, och sår · 
skildt sådana, dit jag haft kallelser att 
komma. Ji'lera 1ilatser har jag lofvat att 
besöka, mon ickP kunnat uppfylla !CoftC't 
och det icke af brist 11å vilja utan på 
tid och krafter. Och jag förstår, att värn. 
kära missionsvänner ursäkta och öfverse 
med detta. l'lfå Herren viilsigna alla do 
platser, jag varit i tillfiille att besöka, 
och alla de kära. vännel', jag varit till
sammans med! Min biin år, att G111l 
skall välf;;igna hvarje hem, hvarest ja1or 
har gästat. Gud välsig11e oss och göre 
oss trogna på den plats dcr han ställt 
oss, tills Jesus kommer. Da skola vi fa 
igen vårt lifs gerningar. Ett sista farväl, 
kära viinn <'r i vårt land! loJ1erliga hels-
ningar! Eder i Herren Emma Ek. 

41 :a Pyrland Roa<l. London ~4 jan. 190'.). 

"Var trogen intill d0den, så skall jag 
gifva dig lifvets krona". 
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0 roligheter i l\ in a. 
Mer än någonsin behöfra missioniirerna 

och missionsarbetet i Kina ;våra varma 
och enträgna förböner: ty faror af flera 
slag tyckas stå som hotande !floln .öfver 
<lettn arbete äfrensom ock öh·er s1elfva 
landet i politiska förhållanden. Allt se
<lnn elen mot missionsarbete \·änligt stilm
<le kejsaren Kuang-hsu hlef afäntt IHHH, 
ha oroligheter. af flera ~lag yppat ~ig 
l1iir och der 1 landet. )\ u senast hafva 
s\·Ara oroligheter utbrutit i provinsen 
Ki:rng-si hvilka dock hufvudsakligast va
rit riktade mot romerska katoliki>rna, men 
ju ilfven haft ett mer eller mindre skad
ligt inflvtnnde på elen protestantiska mis
sionen.· Hå till exempel berätta några af 
Kina-J ulaiul-)[iss1onens arbetar!'. bosatta 
i denna 1n·oyins, om de svårighet('!', som 
mött dem pil. grnnd af dessa utbrott mot 
katolikerna. I en sta,l, Ho-kt'•o blef Kina 
l 11Jn11cl )J issionens station öfvel'fallen OC' h 
plundrad, S(•dan katobka stationen med 
kapell Ol'h allt blifrit fullstämligt 11etl
brändt. )Iissionärerna måste taga sin 
tillflykt till magistratens bostad. Htatio
nen hlef genom Guds nåd henna<l från 
att hlifrn uppbränd, men blef my(•ket 
ill1L ramponera<!, och missionärerna l'örl0-
rade allt hvnd de egde. Här syuteR det !lock 
ganska klart. att tiendtligheterna endast 
voro riktade mot katolikerna. !l<'h det 
var dessa, som i siu tur sökte hämna sig 
på protesta11terna. Ma11dari11erna OC'h 
stn<lsfolket hafya hela tiden vir-mt sip; \·iiu
liga mot missionifrema och bistått <lem 
p:\ alla vis, sä att elen systern, som skrif
ver om den11a Hak, sä<>'er just, att i11gen 
utlilnlli11g kuucle hafva bevisat di>m mera 
,·iinlighet ()('h tillmötesg:'ternle. N11gra .af 
de personer, som varit med i npproret, 
voro redan häktade och straffade. deri
bla1Hl t1·tim1r kafoliker. .\fven utstatio
nerna \'Oro· hotade med öfverfall, så att 
trots mau<larinernas histii.ud hafva mt1-
hända iifren <lessa hlifvit uppbrända eller 
plunclr1ule. ..Från en annan station Kuci
k'i Rkrifver e11 annan syster ocks11 om oro
ligheter och sdrig;hete1· båcle der och pi\ 
Htstationerna; men ditintills hade Hud he
Yarat dem, sä att ingen olycka hade drab
bat dem. Oc·h hou säger: ''Pris ske Hud, 
ntt han har bevarat OS» i frid och »äker
het unde1· denna vec- ka, som gått, ej 
Rå, att det ej varit uägon fara, utan 
~A. att han har Levarat oss dag 
för dag och natt efter natt!" 0<'kså i 
d1:mna stad var rom. kat. kapellet upp-, 
brän<lt. Och ett midre sådant, 11, mil frlln 
stade11, var ocksi\ förstördt; äfvensi\. hade 
en hel del infötlda, hvilkn, voro meq,lem-

mar i kat. församliu~en, fått sina hns 
plundradt' och upphrä11da. Det siigt>s, all 
('Il hel katolsk by hlifrit upphriind. Dt•
na förbittring mot katolikerna lir my!'ket 
allm!iu: och mnn undrnr, huru dt>t skall 
"å till slut. Jag ti-or åock t>j. act 1le, so111 
hafva ondt i sinnet mot katolikerna, Yilja 
göra oss nägon skada. Yär störstn far:i 
iir no~ frän några laglösa personers si1la. 
som 11afra rest sig llj)P för att plu1ult·a. 
Dock tror jag. att (hu skall bevara oss." 
En tredje Hyster skrif\-er fn\n 1-h-sha11: 
"Vi hafva eu mycket orolig och pröfv:rn
<ll' tid här. )fen Herren ,·erkar un1ler
bart för oss Ol'h bevarar oss 1 frid och 
lugn; och vi ft't röna mycken välvilja fri\J1 
fofkets sida: iifveu iui\n"a u tomstl1en1lP 
visa oss viinlii!;het. 1 lönt'lgs kom en ,-ar
uing frän högsta ma11darint>11 till ledarne 
för katolska verksamheten, tillsiigaude 
dem att lemna platsen, eftcrs0m eterns 
statiou var hotad me<l att bhl\·a upphr:ind. 
Alla katoliker i staden hafra d('rför tagit 
ut•d sina helgonhilder och i stället satt 
upp kinesiska rökelsesk:\lar. 11\"armed cl•• 
ilsyfta att frän siµ; atletla missta11karua 
01i1 att de Hro katoliker. KatolikPrna ä1·0 
mwket illti omtnkta i Kiang-si. .\1\-eu 
migrn af vllra församling:imecllemnrnr haf
va fått lida p:\ olika ,·is: och detta pluu
drande och upphriim1ande ;;ker me1l m:u1-
<larinemns Yetskap. Det iir dol'.k ej u11-
<lerligt: ty katolikerna hafva ntllat oe.r
liörda hesyilr meil sina riitteg<1ngar. 1'u 
iiro <le i sin tur förbittrade pil. o;,s, t>me
dan ej y(tra stationer och Kapell ilro för
störda. Djefvulen iir i full vcrk~amhet: 
men jag tror. att iifven detta -;kall lilnda 
till <tuds. namns förhärligande och lian>< 
rike!! utb1·e<lande. Hundrntlen frt nu höra 
.Te~usnamnet, som kanske ej fätt höra tlt>t, 
0m ei detta inträffat: och man kan tar ka 
Gud iifren för sömnlö><:\ niitter." l>ettn 
tilldrog sig allt i första hiilftt>n af okto
ber 1111\na1l och gifrer oss just t'n lit<'n 
inblick i missio11iirernas lif od1 f'örh1\llnn
llen. Ot'h vi m1L af hjertat bedja (hlll för 
n11ssio11iirernn. att han hilller sin hand 
skyd1la11d<' O<' h bevarande öfver dem samt 
äfven för cle i11födde troemle, att de mä 
blifra st1111dakti~a under alla pröfningar 
od1 försökelser, de mil hafra att genom
gå. Herrens verk liar dock framgång trots 
allt motsti\llll fr:u1 cljefrulens sida. Hamma 
tidnin~, som hragte oss de ofran anför,ln 
nyheterna. berättar ilfven om eu tillök
ning af :2H I personer till Kina I.nla11<l )[is
sionen~ församlingar på 1111gefär en ml\
nnds tid. 

------
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Kära smli värmer! 

0 
A;.TT FA.1 

Den som, heder, han får, och den som söker~ han !inner, 
och för honom, som klappar, skall det varaa H}Jpl:'\tet. 
Luk. 11: 10. 

M m söndag (d. 18:de febr.) hafven I V en sådan skön berättelse om en 
man, en förnäm rådsherre, som 

sökte efter lifvets högsta gåfva, sin själs 
frälsning. Hans namn var Nikodemus. 

Han hade hört talas om Jesus, men 
för judarnes skull vågade han icke om 
dagen besöka honom. Men da natten föll 
på och allt blef tyst i den bullrande sta
den, smög han sig till det tillfälliga hem, 
der Jesus bodde, för att af honom under
visas om salighetens väg. 

Nikodemus var en bland dessa sökan
de själar, som med hela sitt hjerta läng
tade efter sanning och frid; och "den 
som söker, han finner". Jesus är genast 
villig att försaka sin sömn och öppna sin 
port för den sökande och sanningstörstande 
nattvandraren; äfven om natten l.Jar han 
sin mottagningstid. 0 huru väl är icke 
det! 'fy de äro många än i dag, som 
icke våga sig fram till Jesus i dagens 
ljus. En falsk bl.1·gsel och menniskofruk
tan håller dem tillbaka. ~'rälsningsbe
hofvet är dock för skriande, för djupt, för 
att låta sig nedtystas. Och så komma 
de i sin syndanöd, i sitt sökande efter 
lifvet, till Jesus om natten; och Jesu svar 
på detta sökande blir ännu i dag det 
samma som då: "Den som söker, han 
finner." Älskade barn, bar du käot denna 
längtan efter Jesus, hans förlåtelse och 
frid? Säg, bar du det? Du vet med 
dig, att du varit stygg, varit olydig, varit 
osannfärdig under dagen; samvetets röst 
förebrådde dig. Din frid, din glädje var 
störd. Din lexa blef så svårlärd, din lek 
förlorade sitt behag. - Hvarför? Du 

kände, att Guds misshag 1.Jvilade öfver 
dig; ty du hade syndat! - Dä börde du 
en inre röst, som manade dig att genast 
gå till Jesus och bedja honom om för· 
lätelse. Men du skämdes att gl'i. till din 
bönevrä pä dagen; och så fick du gå med 
detta syndens stingaude törne i ditt bjerta 
ända till kvällen. Då först, när alla lagt 
sig till b vila och det blef tyst och stilla 
omkring dig, då vägade du nalkas Jesus, 
din egen dyre, älskade Frälsare och för 
honom utgjuta ditt bjerta. - Men månnl' 
Jesus tog emot besök då? Kanske han 
var så sårad af <lin feghet, att han vände 
dig ryggen? 0 nej! "Den, so.m k~m
mer till mig, skall jag sanmrligen icke 
kasta ut!" säger han. Du smög dig sä 
ljudlöst i din bädd. Syster Miirta sof :e~ 
dan, Emil också. Nu föll du på kna t 

din lilla bädd. "Gud, ~om hafver barnen 
kär!" började du, me::;. kunde ej komma 
längre - tårarna ville k\rii Eva rösten; 
du kunde blott i afbrutna meningar säga 
till Jesus: "Älskade, gode Jesus jag 
har har - varit - sä stygg - så Htyg~. 
- Ack - förlåt, - förlåt din - lill1• 
Nils - J esus! Jesus!" Och Jesus hör 
din bön, han drager sitt ångrande barn 
till sig i famnen och säger: 

"llin son, min dotter, dina synder för
låtas dig!" Och fridens dufva, som var 
bortskrämd genom din synd, kommer åter 
och bygger sitt bo i ditt bjerta; och snart 
slumrar du så ljuft och stilla under dess 
snöbvita vingar. - Du har likt Nikode
mus sökt Jesus om natten och funnit 
honom. Lyckliga barn! 



8of i ro! 
Frhlen vakar uti ditt bo. 
l-ncler viugen, 
störd af ingen 
växer som liljan cli11 hamntro. 
Sof, sof i ro! 

- 1)4 

Men icke blott i vår högsta angelfL- • 
g-enbet få vi söka Jesus om natten. Nej, 
<la det blifvit natt för oss i det jordiska, 
vill han hjelpa, om vi af allt hjerta söka 
honom. I sjukdomens natt vill han komma 
med läkedom. I hrödbekymrens natt vill 
han gifva oss honung m· klippan och olja 
i krukan. Skola än de vingade korparna 
skaffa oss bröd i öknen, eller stafven öppna 
källspräng i klippan, Herren skall icke 
l'örgiita oss, ty han är densamme urtidens 
Gud i dag och i går och densamme i 
evi1?bet. 1\Iånga underbara sätt och medel 
använder han till vår hjelp, såsom vi af 
följande berättelse skola finna. Han, som 
fordom tog skattepenningen för sig och 
Petrus ur hafvet, han kunde också på 
barnens böner förvandla floden Eders vat
ten till guld, ty den som beder, han får, 
och 

elen som söker, lvin finner! 

I det stora kejsardömet Tyskland rin
ner den lilla floden Eder fram genom rtt 
landskap rikt på omvexla11dr behag och 
1>könbet. Branta, skogbekliidda berg lyfta 
sina bjessor mot skyn. Vilda klippor med 
söndervittrade ruiner af feodalborgar, grö
na, saftiga ängsmarker i dalarne, der den 
lilla floden Eder flyter som ett grön
ocb guldskimrande perlband. Om man 
följer floden n1'danför dl'n väldiga slotts
rninen till höger, kommt'r man snart till 
en liten ekdunge, der en gulmiilad stuga 

funnit sitt skydd. Den beboddrs vid denna 
tid af fru Nordeman, enka efter en skick
lig verkmästare i Frankfurt. 

Fru Nordeman var en flitig och gud
fruktig kvinna; men det var ganska be
kymmersamt för henne att försörja sig 
och sina trenne barn med det lilla sy
arbete, som gafs henne af den niirlig
gande byns befolkning. I sommar hade 
det gått temligen bra, men nu nalkade s hö
sten. Oktober kom, stormen ruskade på 
den lilla stugan, som om den ville slunga 
den ned i floddalen. 

Den kalla höstdimman och de många 
umbäranden, fru Nordeman fick under
kasta sig, hade alldeles uttömt hennes 
krafter, sä att hon ofta måste intaga sän
gen. När oktoberskymningen föll in i 
den lilla torftiga, men rl'na och hemtref
liga hyddan satt fru N. med JilJp Karl i 
sitt knfL och säg ut öfvt>r elen uppsvällda 
flodbädd!'n. Den ena tån'n efter den an
dra föll tung och het ned öfver den af
magradr kinden. Hon hadP nyss utdelat 
don sista brödkakan till barnen hvari
från skulle bon få bröd i morgon? Det 
var lwnnes tysta fråga. 

"Mor!" sade lille Karl och sllg så tro
hjertadt upp till modt>rn, hvarför gråter 
du?" 

Ack, min gol-:se, suckade fru N orde, 
man, jag vet icke, hvad det skall bli af 
oss. Bröd ha vi intet rnl'r och potatiS('I\ 
är också snart slut. Ingenting kan jag 
hPller förtjt•na nu, se'n jag blf'f i;å klen. 
Ack, min Gud, min Gud, hjt•lp oss du, 
ty jag vet ingen råd mer. Och bittert 
gratande lutad<' hon sitt hufvud mot fön
sterpostt•n. 

(Forts.) 

- ------~ 

- liö -

Af pastor F. B. Meye1-. 

De öfvervunno honom för Lammets blods sknll och 
för deras vittuesbör<ls ords skull, or.h de hafva icke äl-

1
. . . . . skat .sitt lif allt intill döden. l-pph. 12: 11. 

b1blens d:d]e kapitel läso. v1 om, vit uppehållen af fursten för Persiens 
huru den gamle ormen, som rike (Dan. 10: ·13), en tycllig anspel-
heter djefvul och satan, fram- ning pa någon stark, ond ande, som 
trädde och förförde den nya fördröjt hans ankomst till Daniel. 
varelsent som Gud hade upp- Och Hesekiel begagnar om Tyrus 

byggt af jordens stoft. Genom en sådana ord, som i deras fulla menirlg 
lögn förledde han honom att afvika endast kunna ef?a sin tillämpning pa 
fran den trohet, han sa ofta hade den mörka ande, som beherrskade 
lofvat, när han vandrade i Edens staden. I fullkomlig samklang med 
sköna !under i samtal med sin Ska- dessa tvänne framställningar säger 

l)are. Och genom den första hand- oss apostlen, att vi hafva icke strid 
ing~n af olydnad förvärfvade satan mot blod och kött, utan - mot ond-

ett mftytande öfver Adam och hans skans andemakter i himlarymderna. 
slägte, hvilket. han aldrig fönmmmat \Ef. (): 12). Framgår icke tydligt af 
att efter sin yttersta förmaga göra allt detta, att om framgång skall 
bruk af. rönas i fråga om ett lands evange-

Seclan fallet skedde, har mennisko- lisering och afguderiets kullstörtan-
slägtet beherrskats af fursten öfver de, sa måste den starke mannen, som 
luftens makt (Ef. 2: 2), ln-ilken ock- beväpnad fredar sin egendom, blifva 
sa rent af ko.llas denna verldens ( eg. bunden med trons och bönens bojor? 
tidsålderns*) Gud. (~ Kor. 4:: 13). Nannolikt är, att om missionshisto-
Och hela det mångskiftande syste- rien kunde .skrifvas fran den him-
met af afgudadyrkan, som har lika melska synpunkten, vi skulle finna 
stor utbredning, som menniskosläg- att hvarje framsteg varit samtidigt 
tet, är till sitt väsende en dyrkan med ml.got utkastancle af de onda 
af onda andar (1 Kor. 10: '.20). 0l'h andar, som under alltför lang tid 
gåfvorna, som offras af afgudadyr- haft sitt starka fäste i hedningarnes 
karne, frambäras för att blidka de mörka vidskepelse och afgnden ett 
onda andarne, hvilka enligt deras utkastande, som stått i samband med 
erfarenhet äro mycket fruktamivärda. ödmjuka helgons tro och bön, hYilka 
Det är helt visst, att hedendomen kanske genom stora afstånd af land 
är den mörka mantel, under hvilken eller sjö varit atlägsnade fran stri-
ondskans furste höljer sig sjelf och den:> skådeplats. l\Ien vi kunna gå 
sina trogna tjensteandar. Daniel be- ännu längre. Bakom hvarje djupt 
rättar, hurusom ängelen, som kom inrotad orättfärdighet i den "kristna" 
till honom,. rönt motstand och blif- lagstiftningen, såsom t. ex. rusdrycks-

* ) Skriften titlar också om en annnn, en kommande ti1lsålder, då satan skall vara 
hunden uedstörtad i afgnmtlen och då det ordet skall förverkligas: "Verldens rike liar 
blifvit vår Herres och hans 8mordes, och lian skall re!!;era fran evighet till evighet!" 



intressena, det jättelika osedlighets
systemet, :-:om håller skaror i t.räl
domsbojor o. d., hafva vi :-;äkerligen 
icke att göra med kött och blod 
utan med de onda andarne, som in
taga. och styra menniskohjertana. 
Och häraf framstår klart nödvändig
heten af att hafva af Anden genom
trängda menniskor antagna i striden. 
Om vi kämpa mot andar, huru dår
aktigt att använda köttsliga vapen, 
sädana som vältalighet och mensklig 
lärdom! I kunnen endast besegra 
ande med Anden. Och ingen men
niska kan hoppas hafva framgang i 
denna strid, som icke allaredan lärt 
he~ligheten af ett s.egrande lif', ocl~ 
hvilkens egen ande icke är styrd af 
Guds Ande. 

Häraf inses bönens betydelse, eme
dan ensamma själar genom denna. 
heliga öfning äro i stand att göra 
sitt inflytande gällande i striden. 
Den åkallan och förbön, som offras 
i f"nsamheten ja om sä. vore i öde
marken, kan i1jelpa till att fälla ut
slaget i striden, liksom en liten vigt 
kastad i vågskålen till de stora tyng
der, som äro der förut, kan komma 
vågskålen att ::;änka si~ ät den sidan. 

Vi kunna ej förblifva neutrala i 
striden. Om vi icke äro för Kristm;~ 
äro vi mot, om vi icke församla med 
honom, så förskingra vi. Det har 
en stor betydelse i fråga om Guds 
rikes tillkommelse, om. vi kämpa en 
god kamp och väl fullborda värt 
lopp. Ma vi derför i och genom vär 
lif"rre Jesu Kristi nåd lefva så, att 
ett heligt inflytande från oss må ut
gii. till de mest atiägsna delar af 
verlden och under alla kommande 
tidsåldrar till Jesu ära, så att genom 
oss vår (i nds frälsning och makt och 
rike må komma. och Hans Krist må 
vinna hyllning och pris! 

Segrens trefaldiga hem/lghet 

Den himmelska menniskan Jesus 
Kristus har uti sig sjelf fullkomligt 
krossat det ondas makt och lagt 
grunden till alla deras förlossning och 
seger, som tro på honom. Hans 

(i(i 

ande uppfylld af kärlek och lif och 
f ullkom11g undergifrenhet under 
Guds vilja i tjenandet af menniskors 
barn är en klippa, mot hvilken hel
vetets vågor bryta sig och npplö::;as 
i skum. Och i den man, vi indricka 
denna ande och äro sa.mmanväxta. 
med Kristus till delaktighet i denna 
natur och klippfa:-ita. karakter

1 
skola. 

äfven vi blifva mer än segervnmare. 
Kristus har i vår natur lefvat ett 

lif af fullkomlig sjelfförnekelse och 
kärlek. Han ensam har öfvervunnit 
fiendens makt och är upp~1öjd öfver 
s.llt herradöme och väldighet och 
makt och myndighet. <-lenom tids
åldrarna lefver han ett lif af ren 
och upphöjd godhet och mennisko
kärlek. All ren och äkta kärlek, som 
finnesh är en ntstralning fran honom. 
Och ans kärlek åstadkommer de 
välsignade segrar, hvarigenom mörk
rets rike förstöres. Och så vidt vi 
äro förbundna med honom, utbyta 
vår egen natur mot hans och i vårt 
fattiga li~ återgif va nagot ~f hans 
oförliknehga väsendes outsägliga.har
moni och skönhet, skola iifren ,.i 
segra. Kristus-anden i oss skall 
segra öfver djefvulens sjelfviska an
de. Ifärleken skall mäktigt öf ver
vinna hatet. Korsets kämpar, som 
icke älska sitt lif alltintill döden, ega 
makt öfver "all fiendens kraft och 
intet skall kunna skada dem." ")lina 
barn, l ären af Gud och hafren öf
vervunnit dem, ty den som är i eder 
är större än den som iir i verlden." 
1 Joh. 4: 4. 

Lammets blod. 

Det enda tillfredsställande svaret 
på djefvulen~ anklagelser inför Gud 
är Guds LR.ms försoningsdöd, för 
hvilken ordet blod är ett fullt och lik
tydigt uttryck. Lat honom säga 
hvad han vill emot oss - och han 
kan knappt gå till öfverdrif t. 

Det finnes . dock ett tillfyllestgö
rande och tillfredsställande svar: 
"Jesu Kristi, Guds Hons, blod har 
renat våra hjertan och utplånat hand
skriften i stadgar (= vårt skulde-

G7 

l111d\ som var oss emot och låg oss 
1 viige11, och den har han tagit bort 
1wh fastnaglat den vid korset." In
I 1•1. vidare s,·ar behöfs. Detta ord 
1tfgiir tvisten. 

~len här finnes sannolikt äfren en 
djupare mening. Kristi blod beteck-
111Lr ock hans fullkomliga kärlek, hans 
1'11lla nnderordnande under l!'adrens 
vilja, hans uppoffring till det allra 
yttersta för vår frälsninO'. Och om ' 
vi dricka af detta blod o~ äro döpta 
i d<'1111a ande och "i vart kött npp
f'yllit hvad som fat.tas i Kristi lidan
dc·11", ~å lära Yi hemligheten af be
,;tii11dig se~er och kunna bestå äfven 
i '1 .. 11 onda dagen. Då vi predika 
blodet, bringa vi nt i VElrlden den 
c •n~i>nnyttiga. kärleken, inför hYilken 
l11·h·etPts makter icke kunna bestå. 

digt vittnes trohet framställa natu
ren pa sin duk. Låt honom sedan 
vidfoga ett or<l till förklaring. Hå
lunda skall han på ett slående sätt 
kunna blotta felaktigheterna och 
oskickligheten hos "den skola, han 
önskar få bort. 

Sädan är Kristi tjena.res kallelse. 

l>å Yi förkunna Kristi blod och 
allt. som deri innefattas för menni
Hkolmrnen, så frigöra vi dem från 
dPn fruktan för syndens straff, hvar-
1111clPr de eljest måste förblifra trä- 1 
lur. Yi tillförsäkra dem frid och 
li<'f'rielse fran samvetets förskräckel- ·1 
H<'r och en bruten lags anklagelser 
cll'h vi ingi.fva dem begär att lära 
l11•mligheten af en sjelfförnekande 
l, ii rlek och fnllkomlig sjelfnppoffring. 
Sa iifvervinna vi genom T ,ammets 
blod. 

När gynsamma omständigheter och 
förhållanden äro nödvändiga vill
kor för verldemi frid, sa låtom 
oss visa att vi ega en förblifvande 
frid i Herren, hurudana än de yttre 
omständigheterna kunna vara.. Niir 
verlden glädjes med den munterhet, 
som en god helsa och lekamlig me<l
gang skänker, eller i dryckeslaget, i 
danssalongen o. s. v., latom oss bära 
vittnesbörd om att det osynliga och 
eYiga kan skänka outsäglig och för
blifvande glädje. Dertill äro vi födda 
och dertill äro vi komna i verlden, 
att vi skulle vittna för sanningen 
Och Sa Yederlägga de lögner, med 
hvilka satan bedrager hela verlden. 
Den som är af sanningen han hör 
den sanne Herdens röst och förka
star det falska för det sanna. 

Oe heligas utgifvande af sitt lif. 

"De hafva · icke älskat sitt lif allt 
intill döden". I den stora striden må
ste Yi följa vår miistare i oinskränkt 
sjelföfverlåtelse. Motståndet mot det 
onda måste fullföljas intill blods. 

Vårt vittnesbörds ord. 

\'i äro sända i verlcleu för att 
1110tstå. djefrulens lögn genom att 
vittna sasom vår mästare gjorde, 
\'ittna för sanningen. Man kan icke 
11Hdslå. villfarelsen genom att blott 
frnmhalla. sanningen i sitt ta.11 då 
111a11 dock icke vandrar i den. An
I 11g att artisterna. under en viss tid 
··~a ett falskt begrepp om naturen 
01·h målarekonsten. Måhända upp
:-.lar då en väldig .kritiker, som upp
I 111·ker och klandrar dessas misstag. 
Mc-11 hans ord skola dock icke fram-
1,ringa samma verkan, som om han 
\'11re i stånd att med ett sannskyl-

1 Liksom Paulus måste vi blifva villiga 
att utgjutas såsom dryckesoffer. 

Det måste blifva endast en afsigt 
• - att göra Guds vilja: ett syfte -

att befria menniskor fran djefvulens 
makt: en den allra största och star
kaste kärlek, för hvilken inga. svå
righeter äro för stora., inga offer 
för dyrbara. Liksom vår Mästare 
öfven-inna vi. under synbar svaghet: 
vi segra uncler skenbara. nederlag. 
Vi krönas och uppstiga på tronen, 
då våra fiender tänka, att de utplå
nat våra namn under himmelen. 

(Fri öfvers. för T. 8.) 
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Jrrstjernor eller s. ~. högre kritiker. 
.Tud. lH. 

Ett varningsord af l!ibelransakare. 

~e sönderrifva grunden. livad skall 
~ den rättfärdige uträtta? 

Manga af oss hafva läst och hört om 
sätlana ~rofva hädare och smädare af 
vår Gud och de heliga skrifterna som 
V. Lennstrand, Berghell och lngersoll, 
den senare amerikan, och uu alla, sil vidt 
vi veta, döda. Deras död passade i styc
ke med deras lif. En svensk metodist
pastor hörde af Herghell sjelf från den 
tid, då Herghell och Lennstrand tillsam
mans böllo hädareföredrag, att B. en gång 
fann Lennstrand på knä, bedjande Gud 
om förlåtelse för sina hädelser och smä
delser. Detta hindrade dock icke den 
arme stackaren att fortsätta med dylik:. 
föredrag. Hans drifkraft i verksamheten 
tör nämligen hafva varit begär efter rwgot 
slags rykte och namn samt irikumster. 
lliisten l Hfl2 tillkännagaf J,ennstraml, att 
han måstt• upphöra mod verksamheten, 
om han ej finge ekonomiskt understöd. 
Listor, hvarå allmänheten kunde teckna 
bidrag åt honom, utlades da i Stockholm}> 
boklador, men intresset för saken var så 
obetydligt, att icke minsta bidrag teckna
des. En själsfrände till Lennstrand lof
vade honom tlerpå för ändamålet 1,00\.• 
kr. om året, hvarpå han fortsatte. Han 
dog 18V5 11ä hösten. Robert Irigersoll 
i .Pör. Staterna hade en temligen stor 
förmåga t>Om förelåsare och förkuunare 
af otrossatser och smädelser, öfverhufvud 
mycket gamla och många gånger veder
lagda, men sådant hindrade honom icke 
att alltjemt mycket käckt framställa dem 
för lyssnande skaror, hvilka betalade sina 
2r> 11 50 cents person för att få lyssua 
till den talangfulle smådaren. En dag 
vid ett dylikt tillfälle var han ovanligt 
uppriktig. Han yttrade då: "Att jag hål
ler på med drssa fritänbrföredrag, är ej 
underligt, eft<•r jag dermed förtjenar ett 

par hundra dollars för afton. l\len hvar
för I, medlemmar af evangeliska sam
fuud, betalca 25 ce11ts hvardera för att 
fa höra smädas, hvad I väl hållen dyr
bart, är mer, iin jag kan inse". lJen 
gången talade otrosbjolten sanning. 
Nu är ii fven han död. Om Berghelt, 
som var från Finland och 1K90 för hä
delse dömdes till fästningsstraff här i 
Sverige och derpå förvisades ur landet, 
mon med det samma lyckades komm:i. öf
ver till Amerika, berättade en ameri
kansk tidning för någon tid sedan, att 
han efter förskräckliga motgangar der 
omsider, vid försöket att framställa ljus 
för fotografering, sprängdl' sig i;jelf sön
der och blind och förskräckligt medfaren 
fördes till Alexian Brother's hospital i 
<'hicago. Sedan hafva vi ej alls hUrt om 
honom. 

Är det 1lylika. otroshjeltar, som kallas 
för höqn kritiker'! Nej, visst icke. In
gen behöfver blifva narrad och förförd 
af dem. Deras verk äro uppenbara mörk
rets gcrningar, och de framträda öppet 
som Guds och hans ords fiender. Icke så 
de högre kritikerna i För. Staterna och 
'J'yskland. Dl' likna fasthellre den pesti
lentia, som i mörkret vankar, och tjena 
och likna den, som för att främja sina 
planer förskapar sig till t•n ljusets ängel, 
och genom dessa irrstjernV'r blifva för visso 
massor af kristendomsbekiinnare bedragna 
och förförda, medan de inbilla sig endast 
vä.w i upplys,iing. Deras antal är ty
värr kanske Icp'io och sa långt till dem 
står, sönllerrifrn <le grunclen, d. il. 
skriftens guddomliga ingifvelse och myn
dighet och rota i den jorden som svin. 
De äro i allmänhet lilrda män, teol. och 
Hlos. doktorer, lärnre och profer;sorer vid 
högre evangeliska skolor och universitet 
eller predikanter i stora moderna amer. 

I 
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'"' 1111ili11~:u samt rikligen aflönade. De 
''" K1tl1111da satta att lära och försvara 
• 11rls cml och sanning, men äro i stäl-

li 1 itudlösa förnekare och ödelilggare af 
•l1•11 amma. lJe gå öfverhufvud så till 
vlll(n, att 1le behandla skriften som annan 
l1tt1•ratur, påstå t. ex., att Moseböckerna 
111 arken iiro skrifna af J.[oses el11•r på 
dt•n tid, de sriga sig vara skrifna, utan 
li1111{t efter af fyndiga och slipade judar, 
... 11111111tl1•tles med öfriga historiska och 
profotiska IJibelltöcker i Gamla 'l'estameu
lol. 11 vad alltså betråffar förutsägelserna, 
11" manga fullbordade gammaltestamentli
k'IL 11ro(et'iorna, Guds allvetenhets herr-
111{11 under, som så ofta möta oss i skrif
t u11, sii blir det enligt dessa li1rda herrar 
l111{11m märkvärdigt med dem. De högre 
hitikerna försäkra oss - att bei1i8a sina 
past;icndeu anse de ej nödigt - fast de 
oljos i nästan alla uppgifter skilja sig 
lrnn hvarandra, att de skrifvits af för
ilugna judar, r;edan härnlelserna intriiffat ! ! 
l >o m;tnga uppmbarelserna, undren och 
I l't" kncn finna naturligtvis lika litet nåd 
l'iir deras ögon utan föranlPda dem till 
manga vidunderliga förklaringar, t. ex. 
nit mänga af skriftens berättelser och 
personligheter äro myter, d. ä. dikter och 
sal{or som t. ex. Noah och arken, Abra
lmm, Josef, tåget öfver W!da hafvet och 
.Jordan. Somliga skriftens berättelser 
111aste fattas bildlikt o. s. v. Andra 
1iro evolutionister, anhängare af de11 me-
11i11gen, att menniskorna härstamma från 
djuren. )ledan de siilunda otvifvt1laktigt 
.irn otrogna och gudlösa förnekare af 
1:11th; sanning, äro de dock alls icke an-
1{1•lf1gna att mista sina befattningar och 
1l1•rmed följande rundliga inkomster. Der
f ire komma de ock emt•llanåt med fraser 
~1l1l:ma som dessa: "Den gamla viird-
11a<lsvärda bibeln mä vi naturligtvis hög
nkta, i all synnerhet som dess inlly
t11111le att förädla, btija och civilisera 
11wuskligheten äro oomtvistadt" m. m. s. En 
11d1 annan af dem såsom dr Lyman Abbott 
1 llrooklyn, dr H. \\". Heechers efter
l r;i1lare, finner dock sin ställning så falsk, 
ntt han lemnar sin befattning. .Följande 
illustrerar stiillningen nu (sammandrag ur 
1111 amerikansk tid11.). l\Iet.episkopalkyrkan, 
dot I alrikaste evangeliska kyrkosamfundet 
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i För. Stat. med omkring 5,000,000 med
lrmmar, har i Kew York för sitt bokför
lag en stor byggnad, (the Book-Concern) 
dit hundratals met. pastorer från million
staden och omgifningen regelbundet en 
dag i veckan samlas för att diskutera, 
prata o. s. v. En dag i vintras uppträdde 
der inför omkring 400 met. pastorer en 
pastor N. N. med ett föredrag, som vis~t 
var märkvärdigt i sitt slag. Han förkla
rade deri, att han omöjligen kunde tro på 
skriftens guddomliga inspiration öfverhuf
vud, t. ex. på Israels tdg genom Höda 
hafvet, solens och månens stillastående 
på J osuas ord, pa de tre ebreernas rädd
ning ur Xebukadnezars eldsugn och Da
niels ur lejonkulan, på Jonar; vistelse 
i den stora fiskens buk o. s. v. Han ha
de det ungefär på samma sätt i fruga. 
om de nytestamentliga undren och var 
säker i>å, att han uttalade många em
betsbröders åskådning och mening här
utinnan. Dock ville han visst 'icke 
clerför anses som någon förnek,i,re och 
otroshjeUe, ty han trodde på Jesus .Kri
stus som Frälsaren och hölle åtskilligt i 
skriften som af Gud ingifvet, och förkla
rade till sist, att han vore förvissad, att 
det skulle blifva oundgiingligt för de evan
g(•liska kyrkorna att skaffa sig en annan 
gmnd och regel för sina predikanters lära 
och bekännelse, fm en obetingad tro på 
skriftens guddomliga auktoritet.· Detta 
föredrag helsades af de närvarande med 
stormande applåder. Den värde talaren 
matte sålunda hafva riktigt uttryckt sina 
rmhetsbrödes åslådning och öfvertygelse. 
\'id följande sammanträde uppträdde en 
annan metodistpastor emot den l'öregaende 
talareu, men han nedtystad!>s och utka
stades af embet~bröderna. En tidnings
man frågade en närvarande met. biskop, 
hvad han tänkte om den "liberale" pa
storns framstii llning. Han svarade, att 
han ej fäste sig mycket vid hans nonsens 
och trodde ej, det skulle hafva mlgon vi
dare påföljd för denne. Således kan tlet 
stora kyrkosamfundet, som i förra århun
dradet grundades af den store gudsman
nen J. "\Yesley, ej från si,q utesluta dy
lika pastorer. Det är sa genomsyradt 
af samma sunleg, att de måste fördragas. 
De få stå kvar, och hvad inflytande de 



hafva på samfundet som ett helt, på mil
lionerna medlemmar är ej svårt att för
stå. De öfriga stora kyrkosamfunden i 
Amerika, baptister, presbyterianer, kongre
gationalister, episkopaler och luteraner, 
bafva det nog ej bättre. 

Se bär en annan illustration. }'ör sju 
är sedan var pastor Fay Mills en af 
Amerikas stora väckel;.epredikantPr (reviva
lists ), som med stor begärligbet hördes 
af tusenden, medan skaror bekiinde sig 
på hans möten hafva blifvit omvända och 
slöte sig till församlingarna. Hvad är 
han nu? Jo, en UJ)penbar förnekare af 
Hkriftem; gnddomliga inspiration, af förso
ningen, af synden, ja, trll ocl1 med af 
Guds tillvaro som person, och i stället 
att blygas och sörja öfver ett säuant för
färligt fall, iir han stolt deröfv!'r. ~fog 
måste satan och hans härskaror triumfera 
Mver att hafva fatt Jet derhän i ilet fria 
Amerika, och icke är det underligt, att 
mängden af församlingar i de evangeliska 
samfunden der ute hellre göra ~käl för 
att kallas klubbar för nytt<t och nöje 
iin Huds församlingar, och kar.ske mången 
gång ej hafva inom sig en enda vPrkligt 
frälst medlem, ifriga som de iiro att roa 
och förlusta såviil medlemmar s11m icke 
medlemmar på hvad sätt bfö;t kan ske. 

Äfven i vårt Sverige iir nog angeläget 
vara vaken, på det ej en liknande af
gruuelsströmning här må göra sig giil
lanele. Bland stabkyrkopre~terna fördra
gas allebanela folk saYiil i lefvernet ut
sväfvande personer som Ritschlianer 
bvilka anse många gammaltestamentlig~ 
personer som myter. Yidare spreds och 
sprides förmodligen ännu ett präktigt il
lustreradt och mycket rekommenderadt 
IJibelverk kalladt Böckernas Bok med 
förord af Glad~tone och innehällande teo
logiska afhandlingar af olika engelska och 
amerikanska teol. doktorer, men ae~sa äro 
nog, så vidt vi kunde se, lzögre kritiker, 
ulfvar i fårakläcler, irrstjernor, och 
visi;t är det skäl för den, som vill en
faldigt tro oeh lyda Gud och hans nad3 
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ord, att taga sig till vara. Den omstän
digheten, att teol. doktorer och professo
rer förkunna något, iir ej minsta siikerhet 
för, att förkuunel~en är enlig meel Guds 
ord eller den en gång åt Je heliga. öf
verlemnade tron. Ye, ve, de arma får, 
som vårdas af och följa de högre kriti
kerna, och att elessa far kunna räknas i 
milliontal och herdarne, d. ä. ulfvarne, i 
tusental, förbättrar säkert icke stiillningen. 
Må den, som kan, taga varning! Paulus 
siiger: Svära nlfvar skola inkomma bland 
eder, hvilka icke skola skona hjordPn, 
och nr er Pgen krets skola mä.n U}•pshl, 
som skola tala det förviindt är, för att 
draga liirjungarne efter sig". Apg. 20: 
2!!, 30. Den som har örou att böra, han 
höre. 

Sii länge de evangeliska k.nkosamfun
den trängas, bårdt ansättas och förföljas, 
bibeluilla de sig merä11tlels fri~ka och 
varma, och trängseln drifver dem a1t balla 
sig tätt till deras himml'lska hufvud, Jesus 
Kristus. Men när de irke längre trängas 
och flirfölja~, utan i ~tället viixa väldigt 
i antal, i rikedom, i makt, då är faran 
iruktansvärdt stor, att de talrika medlem
marna i de stora för~amlingarna och 
kyrkosamfunden och framförallt pa:;torema 
och lärarne låta sig nöja med ett tomt 
skon af gudaktighet, alld1•les försakande 
lm1ften, ftlska vällust mer än Hud, att de 
IJlifva alltigenom laodicei~k:J och sardiska, 
l'ppb. 3: 14-17 och 1, 2, och att pa
storerna och liirarna blifva legoberJar, 
ulfvar orh irrstjernor, som föröda och för
störa hjorden, i st<11l1•t för att föda och 
vårda den. Huru mii11ga kyrkosamfund 
och pastorer bar det icke rPdan gatt så. ! 
.\.ndra ga med stora sh•g at samma håll. 
Gud, vår Gud hall dina barn vakande, 
1Jrinnand1• i anden, enfaldiga i tron och 
angelägna att fä bära korset efter Jesus, 
d. ä. att för hans i:kull försaka, offra och 
utgifva os~ och V<irt! Enda:<t sa kunna 
vi bevaras, iibka hans uppenbarelse 01·b 
iirfva han~ rike. 

Nelly Hall. 

--
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F.rån Sydame:rika. 

"All t hYa<l I viljen att menniskorna skola göra. eder, 
det gören 1 ock clem." 

Hvilka sublima sanningar har icke Jesus 
I\ ristus uttalat; sanningar, hvilka äro o
t•motsägliga, hvilka träffa just elen rätta 
punkten, vidröra den ömtå.liga strängen, 
just i elen afsikt att visa bvad men11iskan 
är och hva<l hon genom Guds nåd kan 
lilifva. De ofvan anförda orden utgöra 
e11 hel lagbok. De innefatta i sig lagen 
och profeterna., och, om de efterföljas, 
iiro de nog för var religionsundervis11ing; 
•>ch vi beböfva icke mer. Just så som 
jag sjf'lf önskar att hlifva b1•handlad, skall 
jag behandla andra, detta är och bör vara 
mattstocken för alla mina ord och hand
lingar gentemot min nästa och min bro
der. 1\1å vi då ständigt tiinka, da vi 
hafra att umgås med mPnniskoroa: "Skulle 
jag önska att blifva så Lehandlad ·~ Hur 
skulhl det kilnnas fur mig, om men
niskorna behandlade mig så? Ueligionen 
har icke sitt högsäte p å Jlredikstolen och 
i kyrkan, utan i d('t alldagliga lifvets be
styr, ej allenast i munnen med sköna ord, 
utan äiven i handlingar, som alltid tala, 
n<;h många gånger mera än orel. Latom 
!lSS derför van<lra som visa, icke som 
11visa, köpande tiden och tlllfällena, ty 
dagarna äro onda - -

Det torde vara åtskilliga, som vänta 
att fä böra niigot från mig. Och 
1lrt med allt skäl. .Tag vill derför 
hryta den länge rådande tystnaden och 
l1eriitta något om mina. erfarenh1•ter. Jag 
har icke varit tyst, derför att jag intet 
haft att meddela, utan derfiir att jag stått 
••rh stiir i kritiskå omstfmeligheter, och 
alltjämt väntat på någon lösning på elessa, 

De, som varit intrPsseraele och följt 
med i mitt arbete, veta, att jag för omkr. 
nio månader sedan öppnade en mission i 
!'Il i-tad, som heter M.ul. Då jag öpp
nade denna station var det af nitälskan 
fi•r Herrens namn och fiir själars fräls
ning. Jag väntade jn också helt såkert 
ntt -.nart få perRonlig hjrlp hem i frän. :\I en 

då jag ingen bjelp fått, och då utsikterna 
om att få hjelp iiro mera mörka nu än 
någonsin, mäste jag uppgifva stationen. 
Det är nu på tredje året, sedan jag lem
nade Sverige. Dock synes det så som 
ännu ingen hunnit att Lesinna sig, om 
han skulle komma mig till bjelp. Det 
kändes som ett "bakslag" för mig, och 
gick ej utan strid att uppgiffa stationen. 
Men jag maste göra det af följande or
saker: 1 :o. Det är ju icke tänkbart, att 
i längden hålla ut l 1nsam pil en 11lats, 
der alla ä.ro fiender och der man icke 
bar ens sil mycken bjelp, som att se till 
dörren, att icke en massa småpojkar kasta 
in sten och smuts i salen, medau jag ta
lar. Jag försökte så länge som möjligt. 
Men då jag såg, att jag af brist på kraf
ter förlorade mera än jag vann, ansåg 
jag det bättre att gifva upp. En andra 
orsak är, att hyran kostar omkr. 600 kr. 
pr år. Och det är icke möjligt för en 
ensam att i längelen betala dmna summa 
med det underhåll, som sändes. Deremot 
kunna möjligen två bjelpas åt med det 
underhåll, de bafva, att hyra lokal och 
arbeta tillsammans. Öfvervägande allt eletta. 
och meel de små förhoppningarna jag har 
att få hjelp, ansåg jag !Jäst att öfverlemna 
stationen till "tbe l 'bristian A lliance mis
sionen". Jag har dock icke derföre varit 
overl.s&m sedan eless. Genast reste jag 
till en broder, som har en engelsk-s11ansk 
skola och hjelpte honom {'Il månad i sko
lan och har för ul'nna månad (januari) 
öfvertagit missionen här, medan ball me1l 
familj rest för att njuta en välbeböflig 
hvila. Jag har blifvit uppmanad af några 
Lröder att besöka en tysk koloni, fvr att 
bland dem predika evangelium samt dö1m 
några, som kommit till tron och som ön
ska att följa Jesu och apostlarnas liira 
ilfven med biinsyn till do1iet. Så att 
jag kommt•r v. G. att besöka dem i 
nästa månad. Jag är alltså icke overk-



sam, fastän jag far bär såsom hemma i 
Sverige arbeta andra i händerna. Jag 
predikar hvarje vecka Guds ord i offent
liga miite11 samt sprider dessutom trakta
ter. \'i hade bär dopförrättning för nå
gra dagar :-;edan. En af dem, som dci})
tes, var en yngling om rn år, son till 
en a11otekare. Denne yngling har genom
gått några klasser, jag tror fyra, i det 
bästa läroverket, som staten har i Jlue
nos Aires. Han har ämnat att följa sin 
aflidne fader i hans yrke, såsom apote
kare. .Men som medel fattai: att studera, 
iir det mycket ovisst, om han kan fort
sfttta. Han är en rätt präktig ung man, 
?ch om man ba<l.e någon visshet om hjelp 
i arbetet, skulle kanhända just en slidan 
ung man blifva till välsignelse i missio
nen. Han är för närvarande rätt starkt 
förföljd. Förliden söndag var han hos 
mig hela dagen. Och på maadags mor
gonen, tlå hans moder, som är ifrig ka
tolik, kom hem fran messan, befallde hon 
sonen att bränna bibeln och alla prote
stantiska böcker och komma tillbaka till 
katolicismen igen. Om han icke ville 
detta, hade han att lemna huset. Hon 
hotacle äfven me<l. att tillkalla polisen, för 
att vräka ut honom, ifall han icke sjl'lf
mant ville ga. I sitt betryck skref lian 
till mig, friigande, om han kurnle fä en 
tillflykt i vårt hus. N"aturligtvis bejaka
des hans ön8kan. Och han bar nu flyttat 
hit, medtagande sina böcker för att studera. 
Jag vet icke, huru hans moder bar tagit 
det. Men det är en stor skam för henne 
som tillhör den "bättre" klassen, att ben~ 
ues son blifvit kättare. 

Jag bar aldrig kunnat tänka mig ka
tolicismt·n~ falskhet lögn, bedrägeri och 
snikeubet efter penningar sådan som tlen 
verkligen är. Man behöfver lefva ibland 
dem för att förstå detta eläntle. 

Yi hafva i dagarna haft en fest här, 
kalla<l. "romaria", som är af spanskt ur
sp:ung, <ler folket samlas för att dansa, 
dncka och bedrifva sadana laster, som 
följa dylika tillställningar. Till denna fest, 
som börja<l.l• en söndagsförmiddag, skulle 
den katolske )Jresten göra en början ge
nom att hålla messa och på så :;ätt in
viga högtidligheterna. Presten medtog 
hostian eller det helgade brödet, som en-

ligt katolikernas lära är förvandladt till 
Kristi kropp och blod, själ och guddom, 
så att Kristus är personligt och materielt 
närvarande deri. Pa detta sätt började 
denna fest, som var en förgård till hel
vetet. Förlidet år sålde vitl denna fest 
en nunna bier för 1 peso pr flaska 
(= 1 kr. 35 öre) för välgörande ä11da
m:il. I'a dotta sätt förstå dessa hycklare 
att göra. ett af Kristus och Belial, endast 
för att tjena sina intressen. Det iir en 
verklighet att arbetrt bland katoliker, för 
att bringa. dem till sanningens kunskap, 
är hårdare än blancl tlem, som aldrig hört 
ett ord om Gud. Här försiggå sadaua 
ting, som man för anstfindighetens skull 
icke kan nf1mna. Och allt far 11assera, 
<l.erför att det kommrr fran pre~ten och 
det presterliga ståndet. Sant är det ju 
äfven, att folket älskar mörkret, i hvilket 
de ock fritt fä sofva sin säkPrhetssömn 
QStiirda af alla, tills tle vakna på andra si
dan dödens port och fä. se sitt elände. 
I t•n vis~ mening tycker folket om, att 
man gisslar don katolska kyrkan och pre
sterna, ja många gnugga händerna af för
tjt1sning deröfver, t,r de se betlrägeriet 
bland dem. Men da jag vänder svärdet 
mot dPm sjelfva och framhaller nödvän
digheten af omvän<l.else och pånyttfödelse 
da mulna ansigtena, och de vilja ej bör~ 
mera. Dock gifves det fall bland de om
vända, som i.i.ro sköna och gifva enom 
mycken glädje. Jag har med glädje sett, 
huru <l.e troende omfattat sanuingarna, dä. 
jag framlagt den enkla hibelsanuingen. 
Här, såsom öfver hela verlden, predikas 
allt för litet Guds rena ord. Predikan
terna äro gerna böjde för att hamra allt 
för mycket på den katolska kyrkan, och 
detta blir ingen själaspis för barnen. Det 
är ju ock naturligt att man känner sig 
böjd att sönderrifva den skarlakansrötla 
manteln, i hvilke11. skökan är hioljd, på 
det att man ma se hennes verkliga, af
skyvärda, af boleri förpestade gestalt. 
Här är ju riitt många, som man kan om
viinda hvilken dag som hP!st till en pro
testantisk kyrka full af lyx och stat, ty 
Jet är hvad den fåfänga verlden önskar. 
Men omvända dem till att efterfölja den 
fattige, föraktade Nasareen, det är icke 
sä lätt. Alla vilja hafva religion, alla 

11~11111mas för att benämnas med ordet 
"h111l11ing". .Men ma11 vill bafva en reli-
1e1u11, som gif ver fritt lopp åt köttets lu-
111 ar och passioner, en religion, som man 
t.1111 stata. med pii. högtidsdagar, vid hriil
lup, barndop och begrafningar. l\Cen för 
ull del nämn icke ofvan anförda text: 
"Il vatl I viljen menniskorna skola göra 
1•der, det gören I ock dem." Ty deri
~1mom stöter man för l 'annan affärsman-
1um, som är så van att ljuga och bedraga, 
som han är van att tala. Det är ett törne 
för den, som far fram som en tyrann i 
sitt hus. Det är en tftrande kräfta för 
elen girige, som haller på att skrapa till 
sig med rätt och orätt allt h vad han kan 
fa af denna verldt•ns gods. Nej, rur icke 
vitl dessa brännmiirkta samveten med san-
11ingon ! De tåla henne icke, de vilja 
icke haha henne, det år en pina ftir dem. 
l\len gif dem en religion med pomp och 
ståt, ~tiitliga tempel, granua tal och ut
si1kta fraser; och do skall få en hop af 
viinner. Men Gud blir din ovän. Ar <l.et 
icke en verklig sanning, att den i1rotostan
tiska k\ rkan liksom den katolska häller 
11a att· allt mer och mer blifva en förfi
nad teater, der presten ftr aktör och sång
löreningen aktriser och ahörareskaran den 
passionerade publiken? Ar det icke en 
sanning. att tusenden af de frireligiiisas 
predikanter söka alla till buds stående 
medel, för att blifva beundrade, afgudade, 
IJeryktade som märkvärdiga personer, för
~liimmande Kristi ord: "I åren verldens 
ljus och jordens salt?" 0 hvem skall 
besttt i profvet, då dagm kommer. som 
skall pröfva allt med Pld ! Derföre frodas 
passionerna, undergräfva och untlerminera 
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karakteren, iifven der man skulle hafva 
rätt att vänta helig fromht't och gudlig 
hängifvenhet. Och när gru11den är untler
minerad, faller huset, och dess fall är 
stort. Måuga, liksom de hafva tvi\ ben 
att gå med, hafva tva karakterer, en för 
för kyrkan och religionen, en annan för 
hemmet, affären och tle stunder, de iiro 
utom synhåll. Derför går sanningen gra
tande pa torget, ty hon har funnit så fii 
vänner; kyskheten hr.jer klagorop, der
före att hon blifvit fjettrad med vanmak
tens bojor, frimodigheten har sökt sig 
ett ensligt hörn, för att gråta ut. 'l\ 
hon har blifvit förlamad, och s;ingens 
tuturdufva har flytt sin kos, sårad och 
bedröfvad af <l.esea skärande missljud, 
Tro, hop)l och bi111 äro lika den sista, 
röda flamman i vester, som vittnar om 
en härlig sol, som retlan gatt ned. 

Dagen närmar sig. De himmelska ska
rorna. bereda sig för anskriet, tlen helige 
helgar sig, dt•n ohelige fortsätter att orena 
sig, tlen Jjnmme skall Herren utsp~ ur 
sin mun och afskilja fran sin församling. 
Dagen närmar sig, clå ouppf,rllda profrtior 
skola blifva verklighet, då fåren skola 
1-;kiljas från getterna, då. man skall ski•r
da hvad man siitt, och da alla tillfäl
len att göra det goda hafva fl~·tt. Ma 
Herren förbarma sig iifver OHs, och ma 
han ännu ! ~·ekas att föra många till verk
lig s innesändring, detta önslrn.r och be
tler eder broder och metlarfvinge i löftet 
om evig härlighet, i-;om är oss gifvet i 
Kristus Jesus. 

Bror Neil. 
Adr.: Las Flores, Escuela Inglesa F. 

G. S. He11. Argentina S. A. 

Från Kina. 

Dyra missionsriinna ! Guds frid! 
Det iir en stor näd och ynnest, som 

Herren bevisat oss, dft han gifvit oss i 
uppdrag att bland hedningarna förkunna 
evangelium om Guds nåd. Det är icke 
endast vi blir ute pä. hednafältet, !-!Om blif-

vit delaktiga af den11a. nåd, utan äfven I, 
kära vänner, som understödjen oss med 
böner och metlel, och salunda sätten oss 
i stånd att vara biirute. Vårt arbete är 
gemensamt; och när skördens dag kom
mer, skola vi också geme11samt skörda. 



Vill nu berätta något från en missi1mstur, 
nyligen gjord tillsammans med vär bokswi
Jare 'f'ien. Vi besökte manga b,Yar och för
kunnade den sa1me Gud1•n och frälsaren 
Jesus Kristus för dem. Sålde ocksa böc
ker, då 11ågra ville köpa. På somliga 
platser gi\r det ej så lätt att sälja höc
k('r. Somligas fördom och fruktan för 
våra uöckf'r iir rätt stor. Derför får man 
stun1lom hiira <lumma inbillni11gar om hvil
ken skada det kan göra att köpa och läsa 
dem, sasom att ma11 Ur hufvudvärk af att 
läsa dem och att på tredje dag1•n, sedan 
man köpt dem, de fatta eld och brinna. 
På somliga platser kan man dock sä.lja 
ett rätt stort antal böcker. De hållas ej 
dyra, 6 11 7 cash för hvarje exemplar af 
de olika evangPlierna. (7 cash utgöra ej 
fullt två öre.) Det är bi1ttre att sälja 
böckerna än att skänka bort d1•m, emedan 
dP då blifva bftttrl' lästa. Så få vi da 
sprida Guds lefvande ord och p<>rsonligt 
frambära vitt11t1sbördrt om frälsning för 
d1• i mörker vandrande. Vanligen far ma11 
ej g1•nast SP frukten 1lerat' hiirute. l\f!:'n 
det är godt att fä gå ut med eva11gelium 
ml'd den fulla förvissningen, att det skall 
bära frukt. I en del byar, som vi be
sökte, lyssnade rätt många ganska upp
märksamt till det budskap, sl)m vi hade 
att förkunna.. Jag kände mig lycklig öf
ver att fä vittna för dem. T'ien talade 
tlcksä gruwiligt om för dem det falska i 
Jeras afgudadyrkan och manade dem att 
tjena den lefvande och sanne Guden. Kan
ske det kunde intressera vännerna att höra 
nagot frän bylifvet här i N. Kina äfven 
hvad det lekamligiL beträJfor. Jag vill H 
gifva. ed1•r en bild från ett l1em, som vi 
gäst111le uti. :Familjen bestod af 4 med
lemmar. Till näringsgren had1• d1• ett 
litt•t j0rdbruk. Far och mor i hust>t voro 
rätt gamla, 0ch så hadt• de en son och 
sonhustru. Sonen var 18 år och den un
ga hustrun 14 år gammal. (Efter kine
si~kt f;fLtt att räkna sin ålder il.ro de va11-
lig1•n Ptt år eller mer y11gre ä11 hvad 
d1• säga.) Att den unga hustrun ej var 
så mycket afliållen, dt't kunde man tyd
ligt märka. Då dr spisade sin tarftiga 
måltid, sutto de tre l'å "kangen", mP11 
hon stod nedanför. H vad arbete beträf
far, fick hon också göra så mycket som 
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möjligt. livad hon och andra hennes ge
likar i detta land få lida, det vet han, 
som har re1la på alla me11niskors ger
ningar. 

Deu nämnda familje11s ekonomiska om
ständigheter syntes vara ganska torftiga. 
De s11isade två gånger om dagen, och 
eHer hvad de i::ade hestotl <lera~ mat van
ligen af en rätt af små gula gryn ko
kade i vatten med 11ågot litt•t hatremjöl 
uti. Denna rätt kokas älven utan mjöl, 
och små potatis m<'d skalen på a11viindas 
ofta dt>rnti. lfrt var nöjsamt att S•', med 
hvilken aptit de i<pisadt' sin tarfiiga rätt; 
och ga11ska 11öjda och belåtna syntes de 
för öfrigt vara med sin ställning. Na
turligtvis är dPt många familjer, som hafva 
det bättre iin dPn här beskrifna. Men 
en stor proce11t af folket både i stad och 
på hind har det alls icke bättre, somliga 
hafva det sftmre. I det nämnda Ju•mmet 
,•ittnade jag för dem om d1•t hPm, der in
gp11 nöd finnes, och huru vi skulle kunna 
komma dit. 0, att de kände honom, som 
ult'f fattig ftir vår skull, på dt>t att vi 
genom hans fattigdom skulle varda rika. 

Förutom byar besökte vi en stad vid 
namn Ping.lo. D1•r vittnade vi uti' pä 
gatan och salde e11 del böckPr. Ett rfltt ~ 
stort anfo 1 menni~kor lingo dl'r hörn om vä
gt>11 till lifvet. De bPmött1• oss väl. De 
känd1• igen oss, sedan vi förra vintern besökte 
dem; och det är, som om de kände sig 
litet mera förtroliga, då de sett enom 
förut. I de1111a :-.tad fi11ues iinnu ingen, 
som tror pä Jesus. .'\ro de icke "sasom 
får uta11 herde"? Det kännas smärtsamt 
vid tanken pa dessa skaror, som rusa. fram 
emot evigheten utan det minsta hopp. Vi
dan• bt>sökte vi en kö11ing, som heter T'sirig~ 
p'ing. Här stanna1le vi tre dagar. Denna. 
plats är folkrik. \'i vittnade ocksa här 
uti' i1å stora gatan, der dt>t var mycket 
folk. Sålde också böcker. Sålunda fingo 
många höra om den sanne Guden och om 
honom, som kom till jorden för att frftlsa 
det som var furloradt, så ock om afgn
darnes vanmakt och det dåraktiga uti att 
hylla 1lem. Äfvt•n här kämle de oss 81'

dan förra vintern. Br. Perso11 liar också. 
förut besökt dessa platser. l 'nder det vi 
voro a den sistnämnda platsPn, kände jag 
särskiltlt behnt 11f att bt>dja, att HPrren 
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m.dte frälsa nägra der. Om Herren drö
J••r något, skall nog sn~rt äf~e11, d1'.r vi:ra 
1•11 liten församling af återlosta, i Jesn 
l!ym blot! renad1• själar. . På h1•rbergPt, 
ilcr vi bodde, träffade v1 en mal\ s~m 
11yntes vara rått intri>ssera~ af .. att . h,o~a 
li\ran". Han hadP förut hort !aran i T .~1-
.111-fu, lmfvudstad1•n i denna provins. Af-. 
'on hade han hiirt katolikl>rna. I?et blef 
. I .>a t'1llfälle att visa ho11om sk1ll11ade11 
~·• unu . få 
.. mellan dem och oss. Mannen 1 r .~a 
h·•dde litet utanför köpingen: Han bJod 

. att d·l vi skulle vända tillbaka, kom-11ss, " . k ~ . d 
ma in i lians h1•m, hvilket v1 oc ·s .. ~JOr e. 
lian fick då. ytterligan• höra sannmgt'Ils 
onl. Han bjöd oss på ~e och satle i·n-
ligt kinesisk sed 1lera artiga ord. • 

Hans si11nt' tycktes vara ganska oppet 
till att förstå i;;a11ni11gen 0' att .Gud finge 
I riilsa honom! De band, som bmda he~-
11ingarna, äro verkli~en ?1änga och stark~, 
uch den förvillelse, i bvtlken ~·· l~fva, ar 
1. Somli'ga som känna sig tilltalade 
I )Up. ' J • d tt 
af sanningen, bafva dock_ . ic~e mo • a. 
lem11a sitt fUrra hedniska hf'. for att !olJa 
Herren. Den meni11g, som liggPr uti den 
af Israels barn fordom uttalade otrossat
seu: "Gör os:< en gnd, som k~n gol. fram
f,ir oss"' aterfinner man djnpt inrotad hos 

många af kineserna. Då man talar till 
dem om den Jefvaude och sanno Guden, 
blir man ofta tillfrågad, om man kan se 
honom eller ej. Och då vi förkunna, _att 
vi här icke kunna med våra lekamliga 
ögon se · Gud, mena de, att man måste 
hafva gudar, som man kirn se, oc? ät dem 
gifva sin hyllning. Dock hafva k1_nesn~a 
i allmänhet 1•tt begre11p om e.tt ho.gre va
smde. De säga: Den som later v1~.dar~1' 
blåsa och gifver reg11 är Lao-t ie11-1e 
(= himlens ärevördigr eller gam!~ fader): 
Och då d<'t ickP kommer regn, saga de· 
L<t0-tien-ie gifvPr icke regn. ~<'n då de 
bedja om regn, bedja de l'j till honom 
<li•rom, utan till J,ong-pang, regnguden; 
och då de tacka för r<'gn, så tacka de 
också ho11om derför. Salunda kan man 
äfven på kineserna tillämpa hvad Paulus 
såger i Rom. 1: 21. 

Men vår Gud och friilsare skall dock 
hafva många till del äfvl'll härute. Dyra 
syskon! J,åtom oss tro, bedja och arbl'ta 
för kinesernas frälsning! 

Hjertliga helsningar till alla vänner 
Eder i Ht'rren förbuntlnP broder 

O. r;.. . .S:arsson. 

Soh-ping-fu tlen 8 Jec. 18H9. 

FPån våP Zuluinission. 

Bethel 111. S. Inyoni I'. 0., Znluland 
den 8 ja 11. 1!)()0. 

• Hakade 111 is1iiomi:(inuer ! 
"J:'örhlifven i min kiirlek.'' 

1:~'dan har t'tt är rullat hä.~1, och vi 
hafva just i.tigit öfver tröskeln till ett nytt 
ar och ett nytt århundrade. Och man 
bn omöjligt undgå att !'Il stor, obesvarad 
traga ställ1•s fram för 1•11s hjerta: "~v:1d 
här 1letta ar och detta arhnndrade l sitt 
~ki1tl'?" 'Ctan tvifvl'l stora ting, men ~nnu 
okäncla och det är hPlt visst det basta. 
Det är ~o~ för barnet att l<'adm1 v.~t ~<'t 
•>Ch att ha11 älskar 11ss mt'd en oforan
,1erlig kärlek och endas: hys1•r frit.lstan-

kar m1•1l afsp1•nde iiå oss. Men nu,_ sy
skon hitom oss förblifviL i Guds karlek 
och 'vänta vår Herre J1•sus .. Och så ma 
ju komma bvad som helst; v1 sko.~il dock 
vara liickliga i ho11om och fr~tktbcira_nde! 
ty "den som förblifv1•r i mig och }ag i 
honom han bär mycke11 frukt." . 

Men då vi stå, sa att säga, på gran-
en kunna vi t'J. undgå att SI' tillbaka på 

s ' dJl . k t det, som varit. Men äfven a .v• ~1s _a 
blichn tillbaka, så fimia vi v_erkhg gla~.Je 
och tillfredsställels1• endast i Gud_s ka~
lek. J>a grand af denna kärlek aro VI, 

h . d vi· äro i dag r: u,ds barn, bevarade v.1 . • · t 
g<'nom allt. Ara vare. Gud! H~fva V1.u_-
rf1ttat något under d1•t gån g1ia aret, sa ar 



det Guds nåd, som uträttat det. Genom 
hans nåd stå vi i dag med ett blankt 
skuldebref och Ptt rPnt samvl'tt', om vi 
anoars vandrat och vandra i ljuset. Det 
är min önskan, att lata vara vänner, som 
bedja och :ubeta med och för oss, se nå
got af Herrens verk har vid Iletbe I. Me11 
hvem ka11 förtälja HerrPns väldiga gn
ningar i1 D1· stä 1•j till att ri1kna. Jag 
känner det. 

1) Herren har uppehållit oss till kropp 
och sjfil. Det bar ofta SPtt mörkt ut; 
utifrån strider och inifran l>edrflfvelser. 
l\1en HPn·en har fört igenom allt, fyllt 
våra b1•hof samt gifvit oss hPlsa, kraft 
och mod att gä framat. Det är ju så, 
att i den mån verksamhPten växer, ökas 
behofven och omsorgerna. Och inge11 ma 
tänka, att vi äro utan svårigheter med de 
troendt>. Nej, man kan känna sig radlös 
il>land och alldeles som Paulus frukta att 
man arl>etat fafängt. Det kan förekomma 
sådant, som man ej kan förklara för an
dra än drm, som sjelfva bafva erfarenhet 
i detsamma. En gammal missionär här 
ute sade en gang till en yngre: "Du kan 
prisa clig lycklig, sa länge du ej har na
gon församling." Dt>n gamle man11e11 sade 
dPt naturligtvis med tanken på hvad han 
sjelf erfarit. Nu må ingen tänka, att jag 
menar, att vi hellre vore utan troen1lP. 
Nej, vi prisa Oud, att vi få SP själar friil
sas, och vi pris<i oss äfvpn lyckliga, att 
vi få uppfylla i både var själ och kropp, 
hvad som fattas i Kristi lidanden för haus 
kropp, som är .församlingen. Det är lla
ligt fiir hjertat att bil.rå Jesu börda; och 
vi vilja för ingen tlel vara den förutan. 
I allt har Herren hulpit. }'å vi tlela be
dröfvelsen, så få vi ock dela glådjen. Och 
den fir sådan, att man glömmer bedröf
velsen för glädjens skull. Det är ock 
<lerfön• som I oftast fan del af glädjen, 
segrarna o. s. v., då I fån href ifran 
missionsfälten. Kärleken har en undt•r
bar natur (se 1 Kor. 13). Då denna kär
lek bor i oss, kunna vi balla ut. Den 
som har denna kiirlek, han kan ldta sitt 
lif för fåren. 

Il) Vrrksamheten bar under det flydda 
året bedrifvits af mig och min hustru, 
fröken Häggberg s~mt tre infödda evan
gelister. Yi bafva visserligen fyra evan-

gelistn, mt>n när <len fjerde blcf antagen, 
måstP den tredje lt•mna oss och gå att 
arbeta, för att kunna betala sina skulder, 
och Gud Vl't, om han kommer att upptaga 
missionsarbetet igl.'o. Heguliära mr.ten 
hafva hallits hvarjl.' söndag på B!'tbel samt 
vid tre utstation1•r, så ock om onsdagarna 
här och vid 'l'ugela utstation. l\fända
garne bibelläsning ml'd evangelisterna. 
Tisdagarna möten vid utstationen "l'm
sunclusi". Evangelisterna göra da kraal
besök. Torsdagar möten vid utstationen 
"Olwandhle" och samtidigt i en troendes 
kraal på en annan 11lats af en af evan
gelisterna. Lördagar kraalbPsök. Bästa 
tidt>n för möten är eftermiddagarna. 

111) Skolan har bär bPdrifvits af min 
hustru och friiken Häggberg, pa sista ti
den af min hustru ensam. Vidare har 
hon haft syskola samt söndagllskola. Pa 
tva af utstatiorn·rna bar skolan skötts af 
de evangehstn, som bo på desamma. Vid 
dt>n tredje hafva vi ännu ingen skola, 
emPdan vi ännu Pj hunnit få hvarken evan
gelist Pller samlingshus der>-tiides. Willys 
hustru har skött skolan under hans fn1n
varo. 

1\1) Kroppsarbett• saknas naturligtvis 
aldrig pa en station. l\lan maste repa
rera, bygga, plantera nagot de. Dess
utom hafva vi i ar l>yggt två samlings
hus vid utstationerna "Olwandhl1·" och 
"Tugt>la". l\len vi önska mycket, att vi 
snart må blifva i stånd att fa Ptt par till. 
.Församlingen underhaller nu sin egen 
evangelist "Jim Bukosini" vi1l Tugela. 
En ung man i Durban har ensam under
hållit Z1relibanzi l\Izimela. Di• andra tva 
Mablahlana l\ItemLu och Willy iikoli un
derhållas från vänner i Sverige och Amerika. 

Medföljande statistik utvisar, huru verk
samheten star vid 18!19 års slut. 
Döpta (39 män och 62 kvinnor) 
neslutna .....••.. 
Dötla .•..••• 
Kommunikanter . . . • . . 
Skolor ... . 
Lärju11gar .. . 
Höngagsskolor 
U tstation1• r . . 
Utpost ...• 
Evangelister ••.. 
Troende, ännu ej döpta 

101 
!I 
1 

!Il 
3 

G0-70 

3 
1 
4 

GO 

\I 111 t.1~011 så min hustrus, min och bPla 
,, ,11111i11gons hl'lsning ! Hafven tack för 

11111 lorltöner, medel, bn•f och allt edert 
11 l11•l1• och all sympati, som I undt>r dt•t 
th•ltla. ;m•t hafven visat oss! Låtom 01:;:1 

111111 11 på, så längr dt•t hett•r i d_ag ! Ma 
1111.:011 göra mindre under det mgångna 
.1rnt än han eller hon gjort und1•r det 
~1rngna, utan i stället m1•ra! Mera ~ön, 
1·i;knn I Uvad intet annat kan utratta, 

1:a11 h1inen. Ack, att vi hade 011 dulJbPlt 
Nit 11tnr skara varma, troende förebecljare, 
-.11111 vi hafva, da skulle helt visst resul
ti~tt•t blifva annorlunda också. Ilehöf<le 
f 'mi111s vara så l>t>roende af de troenrles 
rnrhilrwr (se Ef. 6: 1!1, 20), huru mycket 
mora tia vi! 

Tacken äfven G1d, att vi fä i-:itta sä 
11sti1rda af oroligb!'tt•rna i landd. Hitin
t 1lls har int1•t skadligt nalkats vart tjäll. 

Ed<'r i J1•su kärlek förbundne 
Hans Nilsson. 

~llskmle syskon och medctr/Jetan, ! 
U-wls fritl! 

Näd vare med ecler, och 
fritl af Gud, vär Fader, 
och Herren .J e!;us, Kristus. 

2 '.1.'ess. 1: 2. 
l'aulus började sa godt och helsade för

samlingarn a, till hvilka. hau .skr~f, m~d 
de:-:sa välsigna1le ord, hv1lka l'J m1 :-:tat s111 
kraft, utan inuebiira lika mycket fiir os:1, 
-..om för dessa, till hvilka l'aulus skref. 
~fa n<ld och fri() af Gud Faller och Her
ren Jesus Kristus bvila öfver eder, kära 
vänner, som läsa delta! Tiden bar uu 
g<itt, jag tror nära ett är, sedan någo~ 
var synligt i T. S. friin 1!1•nn~ p~ats: V1 
hafrn sedan dess haft tre clopturrattnmgar 
•JCb fcitt döpa sju stycken, fyra en gang, 
All en gang ocb. tva senast. D?u tr~dje 
k.>m ej, tast han förut öns~atl~ bl_1t~a clopt. 
lla han fick höra att v1 eJ till<1te na-
1.{iln, att d~icka öl, :;om iir ! .församlingen, 
s<i. blef det väl för svårt för honom ocb. 
han kom ej. Af dessa, som vi ha döpt 
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under fiiregåend1• år, var det endast eo som 
har blifvit troende det årPt, de öfriga voro 
troende sedan 18!18. Här äro några re
dan, som ha hlifvit frälsta under det gång
na året deribland ett par gos:;ar, i<om 
jag tro; verkligen mena allvar. Det är 
så kärt att se <lem och tala med dt•m. 
De visa stor flit i hade söndags:-;kolan och 
hvardagsskolan. Tre män af .dem, . sor;n 
lemnade sig åt Gud 18HH, ha rva aifall1t 
och ~mas nu mycket sällan till. Det ko
star ;1og Pj så litet att lemna allt och 
följa Jesus. Vi ha en liten söndagsskola 
också. Vi hade frst för dem annandag
jul, då gauska mycket folk _vm· samladt 
och en ma:;~a barn. Dt> undfagnad!'s med 
l.Oekervatten och bröd :-:amt karameller och 
sm~bröd, s1t gåfvo vi dom, som hafva va
rit flitiga~t i sö11dags~kohm, en .enkel 
kostym klfider t d1•t köptes fiir pennrngi~r, 
som kommo ut för '.lulubarnen ). I man 
tro att barnen voro glacla, som fingo klä
der. Vi ba nu en skola på 15 barn och 
ön:-:ka om cleesa blefve ihågkomna ml.'d 
en kostym kliider detta ar af iulullarnens 
v:inner ·i Sverige. llarnen;; lott här är att 
ga 11akna, sa att en enkel kostym är_sä upp
muntrande Mr dem; och de 1Jeh11fva det 
verklige11 pa vintertide11, ty clä fä de nog 
frvsa ibland. 

·Herren har uncler det gangna aret väl
signat oi-;s med e11 son, som nu iir litet 
i-.fver sex mih1adPr, han växer och 
iir kry. Mil. Herren få välsigna honom 
att han ma blifva till välsignelse för dett:L 
arma folk. Som I s1•n gt•nom tidningarna, 
sa iir det krig i landet, men vi fa 11og 
bo i trygghet här, ty boerna komma ej 
s:i. langt som hit ned. Det är en ganska 
varm sommar detta ar, och vi känna, att 
det tär på. kroppskrafterna. 

Hedjen för oss att H1•rren må uppe
h alla och Levara oss !Jade till kropp och 
själ. 

Edra i Jesus förbund11a 

Elin Ol'h K. r. Karlsson. 

Fridhem l\L S, Ulcmlale den % janu
ari rnoo. 
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Hotande hungersnöd i Kina. 
~'rån flera dPlar af Shnnsi-provin:-.cn 

hnfra uu<ll'rrättelser in!.!;il.tt. att en riltt 
alh-nrsnm hu11gers11öd stl\r för dörrt>n. 
Den si~tn sumnrn.reu r:~ dc_le en myr ket 
lån~vang torkn med den föl1<leu att å vii-;sa 
orter i Hö<lra delen af proyinHl'n, skörden 
»log sä alldelei-; fel, att det blef icke det 
minsta att in herga; or h liten och knapp 
hlef skönlen öfrt>rallt. Hedan i höstas 
höjdes derför pri>iPt på föiloilmnen, 01•h 
det hnr stigit undan för undan, S[L ntt 
det hlir mycket svårt för tlet f'nttiga fol
~et at~ kunna köp~ sig mat till sitt iifren 
i_ vanh~a fall_ torl'tiga. uppehi~lle. Ty tmf
t•_g llr 1 sanmng det fattiga folkets mat i 
Kina; OC'lt niir d:1 iif\·cm <letta untlanclra"es 
de1~11 ~t\ blir det nö<l. som öf\•erg:lr all lle
-;kulnmg. Det beriittas och:\, utt folket 
på många platser i södra tlt>len af pro\•in
>!en ej ~ns kunnat sä sitt 11öst lt\'ete pA 
grund nf torkan. Ocl~ detta fön•iirrar sa
ke11 li11nu mer, ty <la blir llt>t JU ingen 

skörtl Hiiilt_a år heller. En 11t\·i\g linnes 
JU dock iifren ur denna uiid, och det ilr 
att nu ropa clen lefrnnde (; udens namn, 
nil.got som lloc·k Hert:tll't nf de arma ki
neserna icke kiltmer till. :\len de, som 
hafva liirt kiinua honom, hedja nog mn·
ket ifri~t till honom. att han ma. afrii1ida 
<lenna sdtra hemsökelst>. Och 1111\ ,·år:i 
käril, kristna Yiiuner hltr hemma hi,.:trL 
dem! :\fil vi liedja vår kitre hi111mtbke 
}'a<ll'l' ;:e i 111\tl till sina bortkomna orh 
förYillll<lt' barn derute oe h s1lnda t!em re"n 
från himmelen, att d<' llll i Ar m;\ fa ~:\ 
och skiirda, att nöden r j 11111. blifra llllt 
för S\'itr. Och mil. vi ål' ven bedja H i>nen 
sil111ln si11 Yii1•knnclr> Ande ihlnnd di>m. så 
att m<tnga genom den11a 11ö1l m:"l vakna 
upp ur ,.,ina synder ot•h Yiinda sio· till <len 
barmhi>rtige skaparen fri111 Il\ ilk';°:n cle ,,:\ 
lilu~e 0ch s(~ <lJ11pt hafvn afrikit att tle 
ml!. hlifra friih.tn från allllliµ; och' lekain-
lig niid. ' 

~21- )'{ågol för barnen att få. -1+8> 
(Forts.) 

här i hokeu, att floden Eder i forna tioler 
fönle med sig guld och att man redan 
pä. trettonhundratalet hade ett guldraskeri 
här. 1\r 1s;7 lät landtgrefven af Hessen 
till och med pregla sina kr.-•uingsdukater 
cleraf. Det är väl samma flod, som rin
ner här förbi, mor?" frilgade han. "Ja 
det är tlet vi~st det, min gosse," sade 
modern. "Tänk mor, om det finnes guld 
der iiun u ! Nftr jag nästa gång Hr följa 
med bror Frih dit och fiska, skall jag 
se efter. Kanske finner jag guld der. 
Då, mor, skall nu fa det, så kan du köpa 
mat dt oss." - "Tack, min gosse," sade 
modern, "i vår skall du få fi:ilja med 
:Fritz dit och fiska foreller. Nu är det 
redan för kallt att hållas der." Nu var det 
dags att gå till hvila, lampan släcktes 
och snart lågo alla stugans invanare i 
lugn siimn, förgätande alla jordens sorger 
och bekymmer. En var det dock, som 
ej pä länge somnade. Det var den lille 
sjuårige Karl. Han låg med ,;ppna /lgon 
och bara funderade på, hur han skulle 
bjelpa sin mamma. Tänk bara, om det 
fanns guld i Ederlloden -- då! då! Slut
ligen kniip11te han ännu en gång iho11 

.D a ~tog lille Karl sina :irmar om mors 
- hals och sade: "Mins mor, hvao mor
mor sade, 11är hon lt'fde? Hem sade: 'Xiir 
man ingenting förmår och ing1•nting har, 
då fär man säga dPt ät den gode• Guden 
i himmelen.' Om vi nu tala om för Gud, 
a~t vi äro så fattiga, tror inte mor, att 
Gud då skickar o:-;s mat i morgon? Säg 
~or, tror du inh• det". :\lodcrn nickade 
jakande at gossen: "Jo visst, Karl lille; 
jag ville så gerna tro dd, ty dPt iir nog 
Gud ensam, som kan hjelpa oss" sadP 
hon. "MPn om han kan bjelpa oss, då 
behiifver Ju väl icke gråta, mor?" fråga
dt> Karl litet tveksamt. "Nej, min gN;sf'," 
sadP modern och smekte gossens mörk
lockiga hufvud. Jag vill ej gråta ml'r, 
utan förtrösta på Herren igen, såsom så 
många ginger förut, ehuru det är så svårt 
att i talamod förbida hans till. 

Aftonlampan tändes. Karl skulle ännu 
en stund få sitta uppe hos mor och liisa 
iifver sin geografilexa. De andra Hsko
nen hade redan gått till sängs. :\lodern 
fortsatte med sin sömnad, och Karl läste 
sin lexa i småsjungande ton. Plötsligen 
såg han upp och sade: "Mor, det star 

111.L sma händer och bad: "Gode Gud, 
111. mig finna guld i floden och låna oi;s 
lil<•t mat i morgon!" åerpå somnade han. 

l·'i'oljandc morgon väcktes hau 11f F1 itz, 
111111 gjorde sig i orduing att gå till sko

l.111. Heguet hade upphört; solPn sken 
c\ vackert fram mPllan dP gulnade löf

\ 1'11. Karl satte sig upp i sängPn och 
I r1igad1>: "Mor, har Gud skickat oss nå
g-011 mat ännu!'" - "Icke ännu," sade 
ilon bl'hmradc modern. "Då var han 
viil infr ·hemma i gar kvflll, när jag bad 
honom. Vi skola väl be~ja honom sända 
oss mat Pn gång till då, mor, ty nu är 
han 11og siikert hemma; ty solen skiul'r 
11å VlLCkl'rt frä11 hans fö11st1•r n· .Modern 
gick och sattt• sig på sängkanten, tog 
lill1• Karls hftndl'r i sina och bad: "H1•m•, 
förbarma dig öfver oss!" .Mer kunde hon 
icl.o säga; tårarna höllo på att kväfva 
ho•nnes röst. Stackars frn N., i dag var 
hon sä särskildt beklämd. Hon kände 
:-iig också så matt och kh•11 till sin kropp 
- den enda ljusstralPn i henn1·s mörker 
var h!'nnes lillP gosses tro till Gud. Och 
under det hon torkade tararna, hörde hon 
liksom l'n röst hviska: "l'tan att I om
viinden ed!•r och vanten såsom barn1•n, 
skol!•n l alls icke inkomma i himmelri
ket." Hon blygd1·s öfver sin misströstan, 
men hon kunde icke bortjaga d1•n. l'n
der det ho11 hjelpte till att kläda sin lille 
gosse, svartnade det för hennes ögon och 
hun föll tillbaka i gossens bädd och svim
n<Lde. Maria, systl'rn, höll på att skrika 
högt af förskräckelst'. M"n Karl lade 
handen på hennes mun och sade: "Skrik 
icke, mor har bara somnat - låt heune 
sofva ! Kom bara mi•d mig, så skall du 
tå se, hvad jag har tänkt ut, att vi i.kola 
göra. l\Ien var så tyst, så tyst, att inte 
mor vaknar." Dt'rmed drog han sin lilla 
syster med sig ut ur stugan. Och i 
uästa ögonblick voro de i det ft ia. l'tan 
strumpor och skor vandrade de i den grå
kalla höstmorgonen med hastiga steg nedat 
floddalen. När dP kommit ett stycke, sta11-
nade Karl och sade: "Ser du, ;\!aria, 11u 
skola vi gå till floden och leta på guldet, 
som lär ligga på uotten der. Och så ga 
vi till handelsboden och kö1)a mat, sä att 
mor får något att äta, nä.r hon vaknar." 
Derpå fortsatte i.le siu väg. 

l\laria var mycket förtjust öfver malet 
för deras vandring. Och så gingo de häda 
sma med gladt mod framat på i.len st6-
niga bergssluttningen ned till i.len guld
gliinsanoie floden Eder. 

Snart voro rle framme vid tiodHtranden 
och sågo så lyckliga och hoppfulla ut, 
ehuru deras föttrr voro alldelt•s blåröda 
af köld och ansträngning. Lille Karl 
stod stilla ett ögonblick och fun1lerade. 
Derpå vände han sig till :-;y:-;tern och sade: 

"Xu. Maria, mastP vi hedja till Gud 
om bjelp. Annars finna vi nog icke gul
det i floden. Se'n klfi' vi af oss och gå 
nPd i vattnl't." 

Sagdt och gjordt! D(• häda sma knä
hlljde på den fuktiga marken; och Karl 
nästan skrek fram sin bön till Gud i föl
jande ord: "Käre, god<' Gud, var snäll och 
lat oss finna guld i ftodPn llu, Rå att vi 
kunna köpa bröd åt oss och mor, ty det 
tog slut i går. Kår<', gode Gud, hjelp 
oss! Amen!" 

l\laria sade efter samma ort.I, som Karl 
bad, ehuru tystare. St•dau började bade 
hon och Karl kläda af sig. Det gick ttj 
så fort fiir den lilla flickan, l'medaa hon 
var van att mamma hjelpte henne. Men 
lille Karl stod snart i bara skjortan och 
skulle just stiga ned i vattnet, då han fick 
Iföra ('Il röst från sluttningen ropa till honom: 

"P"jkc, pojke, hvad tag(•r du dig till?" 
och framför Je förskrilckta barnen stod 
pliitsligPn en herre klädd i jaktkostym 
och med bö:-;sa på axeln. 

"Nå barn," eado jägan•n nu nwra vän
ligt, "hvad tänker ni taga er till?" 

"Jo," sade Karl hurtigt, "'·i tänka söka 
guld här." 

"Söka guld?" frågade jägaren och till
lade småskrattande: "Har man hört pa 
maken till kryp! Knappast krupna ur 
lindan börja degenas t söka guld !" Derpii 
drog den främmandl' den lillt• frysande 
go:-;sen närmare till sig och frågade: "Nå, 
hvad skall du göra mPd guldet tlå, lille 
affärsman r(' 

När Karl såg, att främlingen ej ville 
göra dem något ondt, blcf han snart för
troligare mot honom och berättade om 
moderns Fjukdom och att den sista bröd
kakan tog slut i går, men huru bror hadll 
läst i en bok, att det fanns guld i flo-



den, och hum de nu bect Gud om att fä 
Ptt litet stycke att köpa mat för, så att 
mor skulle få äta sig mätt, när hon vakuade. 

.lt'rämlingens anlete uttryckte djup rö
rels1", medan lille Karl på ::.itt trobjertade 
sätt om ta lade hela familjen i; historia; och 
smekande Karls hufvud sade han: "8kyn
den er nu och klädPn på er igen, så skall 
jag, som har dessa stora vattentilta jagt
stötlar på mig, bjelpa eder att finna gul
det i Edt>r." 

Karl nickade belåtet och blef så glad, 
när han såg främlingen stiga ned i vatt
net och böjandP sig ned upphemta något, 
som glänste, ur vattnet. 

"Na, min gosse," sadP han, "tror du, 
att rletta är nog att bjelpa eder i <lag?" 
Och så höll han upp handen, hvari tvä 
blanka gnldmynt blänkte i sol!•n. 

"Ja, ja!" skreko häda barnen på en 
gång. "H vad mor skall bli glad," sade 
lilla Maria och knäppte ihop sina händer. 
När Karl säg Maria stä så der och blicka 
upp till främlingen, kom han ihåg att de 
nn borde tacka Gud för den undfångna 
hjelpen. Och så drog han sin lilla sy
ster med sig ned pil. en tufva och sa föllo 
d1• på knä inför främlingens ögon och 
tackade Gud för hjelpen, i det Karl sade: 
"'fack, kii.n', gode Gud, att du har skaffat 
oss gnid gen\Jm denne snälle herre." Och 
så gick han fram till främlingen och mot
tog de hada guldslautama ur hans hand 
samt tackade honom för bjelpPn. 

"Tack, tack, miu goss1.," sade denne. 
"Nu skall jag följa 1'r pa vilg ett stycke 
genom skogen." Och nnder tiden blefro 
11!- de förtrognaste vänner. Lilla Maria 
glömde alldeles bort sin rädsla och hlyg
bet. Hennes lilla mun var knappast tyst 
ett 1·nda ögonblick - hon lrnra friijdado 
Hig vid tanken pä. hnrn glad mor skullP blifva. 

llnder tiden hade fru Xllrdeman vak
nat ur sin långa svimning. Men hon var 
för trött att stiga upp och inslnmrade 
ig1·n, tills Frih kom hem ifr:in skolan och 
glall b1•lsade "god middag". "Hvar äro 
Karl och Maria?" fragade han, rl:l ban ej såg 
till de smii hvarken i köket eller i kammart>n. 

"Jag vet ej," sade modern; "jag har 
jn ej haft n•da på något, som timat 1111-

dt\f min långa vanmakt." Pörsökande 

samla alla sina kraftl'r stl1 g hon nu upp 
ur sängen och ut på förstugubron och 
ropade så högt hon kunde barnens namn. 
Detsamma gjorde Fritz och skyndade till 
skogsbryrn·t, der deras enda lilla get bru
kade ga på bete. Modern försökte att 
följa honom, men sjönk utmattad ned pä 
en sten vid vägen. Öfverlemnande sig 
åt mörka aningar började hon ropa på 
Gud i sin nöd, och som ett svar härpå. 
hörd!• bon högljudda röster niirma sig 
skogsbrynet. "l\Ior, mor!" ropade de fram
S})ringande barn('Jl och viftade med sina 
hiinder högt öfver sina hufvuden, "vi kom- • 
ma mPd guld ur floden. Gråt inte nu! 
Griit inte nu!" Karl var <len, Rom först 
ha1m fram; och han berättade om allt 
sammans, huru denne främmande herre,• 
1-'0m nu ledde Maria vid handen, hadt• 
hjelpt dem att s1jka guld i Ed1•r, och huru 
han funnit :2 stora vackra slantar. 

EmPllertid hade främlingen i jagtkosty
ml'n hunnit fram till dt'Il förlägna ankan 
och intygat sanningt>n af barnens herättelse 
samt bad ht•nne hälla till godo med pengarna. 

Sedan han i den låga hyddan fiirfragat 
sig om frun;; sjukdom, ref han ett blad 

· ur sin planbok och skref n:lgra rader derpå 
och l1•mnad1• frun med tilb;igelse att h1•mta 
dessa liihmedl'l fran apoteket redan i af
ton. 'l'y den främmande var ingen mindre 
än storhertigens lifmedikns eller hottäkare, 
som hade kommit på villosIJär efter det 
förniima jagtsiillskapet, som vistades på. 
ett närgränsande ~lott. Sedan han ytter
ligare gifvit barnen 1•11 lit.m penuing
gafva och at frun några föreskrifter, af
lägsnade han sig, följd af fruns tacksä
gels1•r och barnens glada utrop: ''Yäl
kommen åter!" 

När han efter hemkomst1•11 lwrättade 
för jagtsiillskapPt sitt äfventyr, hesliito de 
iifriga att hopsamla ett penningehidrag ät 
!'nknn och barn1•n, hvilket följande dag 
särnles ht•nne. Förkrossad och saligt för-
1idmjukad inför sii många bevis på Her
rens omSC\rg om de sina, utbrast den fat
tiga en kan: "Densamme, som förYandlad1' 
vatten till vin, han kan ock genom bar
nens tro förvandla vatten till guld." 

Och den, som förtröstar på ll!•rren, kom
mer icke ptl skam, tillägger er vän 

Onkel frie. 
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r§, att jag kamle /,ummets 1>:?\ ~amm, .<om mi=n.z,.,. ,,,,,. ,. 
Jfrart oaonblick besj1019a. ( >ch öppnot himlars rike, 

,lfrtl Ju•lig (riijcl 1>å barnaris, !>itt l;jufra namn för sjiilen har 
.ftfrtl hjerta och med tunga! En kla 11g förutan like! 

Sl<"im in, (huls folk. i sångens kor 'l'y c711 med blocll'l kiipt rnir; fri 
< kh l!tt vår j11liPlkijr bli stor Från syndens strafl' och slafn'ri 
Af yamla och af unga! Ej ifrån mig du rike! 

l'i se 0 ucls milda, rma T,<1mm 
I ticfrn lclngt tillbaka 
/ 'å J,Joria, nii r _ 1l1rahmn 

Vill cli>r sin son fiirsaka. 

'l'!J .,.f/Jrahwn i anden >iå.<J 
I >t·t o/f"erlamm. som föreliig, 
<h·h /ick lwns frälsuing smaka. 

I 'r()fete rnas evungel ist 

1·:8a i'ls reclct.n hade 
Sett, lw rn Gud p<I ./esu 'l Krist 
I 'år syndabcircla lctde, 
/11•t J,mnm. som ej 11p11liit sin 1111<12 

Till mot.5t11nd. rn1•n i <Wclens stund 
· Det är fullkomnadt f·· 8adl'. 

I irt Lammet ock Jolwnueil srlg 
Si!) w'irma .Jurclons strchuler 

t!l'h stiya necl i f/tldr nR vcl.g 
< J1·h diipas af hans lulnclt'I". 

I l<m rnpar: Si Guds Lamm, som bär 
All verldens synd! D1•t J\ris/118 c1.r, 
.'i11m U ucl af rulcl os.~ 15äuder. 

.\"iir diy jag >ier pci Ziuns bery 
I härlighet 11cli c7rci. 
1~·u slagtudt r.amm i p1trpurfiir.fJ, 
De clj1tpci såren l1ära, 

Dci längtar jag att offra. /(i 
Jlin amlf. -~jul och kr()JlJ> of'l-1,sci 
Fiir dig, Gwll'! Lamm, dd kära! 

Då rill jag, köpt m1'd /Jlod och sch·. 
JJin egendom här rara 
Och föl;ju LammPt, lwart det gur, 
I liclancle och fara. 
Och öfrct mig upzid den ton, 
Som sj11n!Jct>1 1Skoll fiir Lanw1etl'! t roH 

Till gyllne harpor klara. 

Ocll cla .1 .Ja, dti Nkul l La1mnef>1 z>ris 
.lay bättn kunna sj1111gu 
Mecl ct11glcinw i paradis:; 

Necl ri·n och J11•liy t1t nga. 
.Jfe11 i11till d1,1;.q lila)/(1 jurdens trtmg 

J11g dig rill ärn med mi11 s1/ng 
Bland gamlo och blmul w1ya! 

\Fritt frän dn.m~J..nn nf Erir ) 
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Den slagna klippan. 
AI K-dt. 

2 Mos. 17: 6. 

~· . ·:il • et är en af de underbaraste I Jl och härligaste fö~bild~r till ~ Krist.us, som v1 forna i den 
här of van citerade versen. Ifran 
äldsta tider har den tilldragelse, 
l:lOlll här skildras, mäktigt tilltalat de 
troendes hjertan, såsom en sinnebild 
af de andliga välsignelser, som för
samlingen erhåller genom :Kristi li
dande och död. Derom vittna äf ven 
Roms katakomber, den äldsta kri
i;tenhetens underjordiska grafplatser, 
s0m ofta äro prydda med just denna 
symbol. 

Moses fick af Gud befallning att 
slå på klippan. Och Paulns säger i 
1 Kor. 10: 4, att lsraels barn drucko 
ur en andelig klippa, som medföljde 
dem, och 

klippan var Kristus. 
I dessa apostlens ord maste först 
och främst ligga den betydeli;eu, att 
klippan, som gaf Israel vatten under 
deras ökenvandring, förebildar Ifri
stus, hvilken genom lidanden full
komnad sasorn vår frälsningshöf ding 
(Ebr. 2: 10) tillfredsställer de and
liga behofven och vederkvicker det 
försmäktande hjertat, som allenast i 
honom kan i sanning finna sin upp
fyllelse och frid, sin sanna lycka och 
glädje. Men vidare ligger ock i apost
lens ord den l>etydelsen, att det var 
Kristus, som stod så att säga bakom 
den synliga och lekamliga klippan 
och ur denna i sin allsmäktiga nåd 

gaf lsrael det vatten, hvarefter <le 
törstade. Ty han var ju den Guds 
ängel (Es. G3: !l), den oskapade för
bundsängeln, som enligt Guds löfte 
skulle gu framfiir dem under öken
vandringen, berara dem pr't i•äyen oc:h 
flJra dem till den ort xom Herren bi:· 
redt. (2 Mo><. :l3: 20, 21). 

Kristus är en klippa evinnerligen. 
Och pa denna klippa är Herrent> för
samling fast grundad. Dödsrikets por
tar skola icke varda henne öfrermäkti
ga. För det otrogna, högmodiga och 
egenrättfärdiga hjertat är Kristus en 
stötesten och en förargelseklippa. 
:\Len för dem, som förtrösta pa honom, 
är han "en helig tillflyktsort" (Es. 
8: 14). "Derför heter det ock i skrif
ten: He, jag lägger i Zion en utvald, 
dyrbar hörnsten, och den, som tror 
pä honom, skall icke komma pil skam." 

.Men b:ttom oss nu gifva akt pä att 
klippan har blifvit 

slagen af Moses staf. 
Herren sade till l\Iose: "1'ag clin staf 
i din hand, med hvilken du slog elf
ven, och gack! Si jag skall stå. der 
framför dig vid klippan på. Horeb, 
och du skall sfit p11 klippan, Ol'.h vat
ten xkall utgå dernr, så att folket 
får att dricka." Och Mose gjorde 
sa inför Israels äldstes ögon. 

Da Hud genom Mose gaf lsraels 
barn sin lag, hvari han uttryckte 
sin heliga vilja, så hotade han pa 
samma gång dess öf verträdare med 

·1 l1111111else. Se f> :Mos. 27: 2G. Men 
11 lirnLen lags förbannelse hvilar 

•• 1,,, blott öfver brottslingarne i Is
' 111•1, 11tan öfver hela Adams slägte, 

11111 utan något undantag står brotts-
11~1 inför Gud. "Här är ingen åt-
1lu 11 na<l; ty alla hafva syndat och 
lro ut.an berömmelse inför Gud." 

N ii.r Adam föll, drog han förbannel
''' ickP blott öfver sig sjelf utan öfver 

l11•l1L slägtet, ja t. o. m. öfver mar-
111•11 (J Mos. 3: 17). Och ingen men-
111~ka kan genom sin ansträngning 
utlyfta denna börda från sig sjelf 
01·h än mindre fran andra. Inga 
l11'11wr och tarar kunna utplana en 
1•1ultL synd. Ingen har något att fram
"i"'a inför Gud till sitt rättfärdigan
d11. Allt är inneslutet under synd 
01'11 dom. Och om uagon skulle för
~iik a att sjelf arbeta sig upp ur syn
clt>ns bottenlösa. kärr, så skulle han 
clol'k blott sjunka allt djupare ned 
i dPtsamma, alltmer känna sitt sam
Vl'tes stingande anklagelser; och allt 
I nisilösare och bittrare skulle det 
Yttnmäktiga hjertats klagoskri ljuda: 
".lttg arma menniska, hvem skall 
I.unna frälsa mig:' Mina missger-
11i11gar gå öfver mitt lmfvud; sasom 
Pil tung börda äro de mig för tunga 
rnrdna. ~yndaskulderua äro mig 
<'•fvermäktiga."' 

Men hvad ingen menuiska förmår, 
uilmligen aflyfta förbannelsen, det har 
I\ ristns kommit för att göra. Men 
dervid måste han sjelf träffas af 
fi>rbaunelsen. Klippan måste blifva 
,.;lagen med Moses staf. Om Mose 
tillika med Israeb; folk hade stannat 
n<>danför klippan och sett pa den, 
ja, med beundrande blickar l>eskådat 
dess majestät, ja hvad de än före
tagit sig, så hade dock icke derige-

HH 

nom en endå rlroppe vatten kommit 
fran klippan. Nej, Moses måste slä. 
med sin staf på densamma. Sa mii.
ste ock Kristus blifva sargad för 
va.ra öfverträdelser och slagen för 
N'ira missgerningar. .Näpsten lades 
itppc"t honom. att vi skulle hafva frid 
Vi gingo alla vilse såsom får; hva;. 
och en såg uppå sin väg, och Herren 
kastade allas rata synder 1t])p1"t honom. 
... Det behagade Herren att slå och 
plåga honom. (Es. 53). 

Han ha.de ingen orätt gjort och 
intet svek fanns i hans mun, ej en 
oren tanke i hans hjerta. Likväl 
rardt han en för/Janneli1e. Han måste 

' i det han bar upp våra synder i sin 
kropp på korset {1 Petr. 2: 24l, blifva 
en förbannelse för oss, för att så. 
friköpa oss fran lagens förbannelse. 
:Klippan har oss till välsignelse och 
lif blifvit slagen af 1\loses staf. Det 
var nödvändigt att Kristus blef ett 
försoningsoffer genom sitt blod (Rom. 
i.3: 23). 

Om Kristus talat aldrig så nåde
fulla ord och gjort aldrig så nåde
fulla geruingar pil. jorden och på allt 
sätt uppenbarat sin kärlek till men
niskorna, så hade vi dock med allt 
detta ej kunnat finna lif och fräls
mng genom honom. Nej, han mä.ste 
smaka ducle11 för oss. Och det hjel
per icke, om vi kunde aldrig så rö
rande måla Guds och Kristi kärlek 
till menniskorna, om vi icke predika 
den korsf'äste Kristus. Det är endast 
Lammets blod, som kan rena ett be
ftäckadt samvete och gifva ett oro
ligt hjerta en fast och väl grundad 
frid. Det hade ej hjelpt Israels barn 
under den ödesdigra sista natten i 
Egypten, om de velat skrif va på sina 
dörrar: "Gud är kärleken"' eller "Gud 



är nådig" eller om de velat i gemen
sam bön anropa Gud om förskoning 
fran det förderf, som öfvergick Egyp
tierna. Nej lammets bloä måste en
ligt Huds förordning vara stmket på. 
dörrposterna. och pa det öfra dörr
trä.et. "Bfoilet skall vara för ett tec
ken på de hus, i hvilka I ären, att 
när jag serbloclet,jagvill gå förbi eder, 
och att förderfvaren icke skall skada 
eder, i1är jag slår Egyptens land." 

})·ån dNl slagna klippan 
flödade ratten, 

sa att Israels barn, stora och sma, 
fingo dricka, så mycket de ville. ~å 
ock här. "Kristus har friköpt oss 
fran lagens förbannelse, da han vardt 
en förbannelse för oss ty det är 
skrifvet: }'i>rbannad är hvar och en 
i:;om hänger på trä - på det att. 
Abrohctms viilJ3ignel1:;e skulle tillfalla 
hedningarne i Kristus Jesus, och på 
<let att vi skulle undfå . lmleni; lö/le 

genom tron." 1Gal. 3: lö, 14). 
Af sammanhanget i dettn <+ala

ternas H:dje kapitel framgar otvety
digt att med Abrahams välsignelse 
menas riittf'ärcliggörelsm genom tron. 
"'l'y Abraham trodde U inl, och det 
Yardt honom räknad! till rätt(cl nlig
J!etu. Och på samma sätt blifva "de, 
som äro af tron välsignade med den 
troende Abraham." Och detta ii.r en 
outsäglig välsignelse. Gud vare tack, 
att vi i Kristus hafva återlösningen 
genom lwn1:; blod. syndernas /'örlåit'lse. 
att vi äro rt'itt/ilrcligyj1ml<i ynwm 
Kris:Jfi blod! Det är elen första väl-
8ignelseu; den väckta sjii.len törstar 
efter. Och du, som tilläfventyrs i 
sanningens ljus känner dig oren och 
dömd för dina synders skull, kom 
till den slagna klippan, öppna ditt 
hjerta och drick! 

lilen en ännu djupare välsignelse 
omtalas här, nämligen Andens Wfle. 
Hvarje troende eger ju ]{rii:;ti Ande. 
1 H.om. H: U). Men Andens löfte in
nebär ännu mer. Ty löftet Yar och 
är att 11pp/ylla1:; med den helige Ande 
1 He Es. 44: 3; Apg. 1: i>, 'l: 4-; gf. i>: 
lH etc.). 

Och om någonsin Guds barn be
höft vara uppfyllda af den helige 
Ande, för att kunna öfverYinna, all
ting väl uträtta och blifva bestån
dan<le 1Ef. ti: rn 1, så är det visser
ligen i den närvarande tiden. Hum 
inverkar icke verldsanden nedtyn
gancle och förlamande på G-uds för
samling! Huru lefver icke en stor 
mängd af Kristi bekännare, säsom 
om de sökta endast efter det som 
är härnere, efter att göra goda af
färer, att förtjena så mycket penni11-
gar i:;om möjligt med det mei-;t lin
driga arbete, att förskaffa sina barn 
sa goda utsigter HOm möjligt för 
detta lifret o. s. v.! ~len da drifves 
man ju af sam~a sinne som denna ve.rl 
<leus barn, har samma intressen och 
samma mal som de. I stället för att 
drifvas af Guds An<le och alltmer fyl
las af Anden, drifves man af verl<ls
anden och fylles alltmer dermed. 
l\Ien verldsanden är raka motsatsen 
till l+ncls Ande. l\[ärk väl, att det. 
är efter ditt lif och dt> iure käll
s1n·ttngen till ditt lif och icke efter 
din bflkiinnelse och dit.t yttre delta
gande i kristliga verk och öfoingar, 
som halten och värdet af din kristen
<lom bestämmes! H nru mangen gäng 
gör i:;ig icke äfven bland Guds folk, 
lJåde pa det lekamliga Ol·h andliga 
omraclet en kiittslig }.;onkurrens gäl
lande med åtföljandi:>, icke alltid enti 
så sanning~enliga, förordande af sitt 

I I Il c>na och afund a andra sidan! 
I I 11111 smyger sig icke sjelf viskheten 
111 M\'Pll pa heligt område, och huru 
11l,1•r man icke mer eller mindre sitt 
~ .. 1. 11nder sken och namn af att 
11),11 det Jesns Kri~tus tillhörer! 

1111111 sparsamma äro icke mängen 
i11A" linds barns gåfvor till Herrens 

•'l·k, under det att, då det gäl-
1,,,. ,.11 sjelf, man har räd till alle
l11111cla onödiga utgifter, utgifter till 
li 1111r<> möbler, finare kläder, öfver
ll11digare bord o. s. v.! :Man gör 
l.1111~ke de egna iinskni11garna i stället 
'"" U uds vilja till rättesnö1·et för sitt 
I d's di ktan och trakt an. Man vill 
Ji.,Jll't> hafva en börs full af guld än 
•·t t hjerta fyldt af den helige Ande. 

I ld1 vidare, huru sällsynta äro de 
I.i i>1tna, som verkligen insätta sin 
111/ och ::;in~ kraft i HeJTens tjenst! 
l\I 1111g1t älska rederkrifkel.sestunclenw. 
111Pn få äro de, som lwllrt 11t i sjel(
/1m;uka11de arhete (U1· Herren. Huru 
fn, som för Herrens sknll vilja offra 
~il-\" för andras väl och tjena med 
glildje utan att vänta lön Ol'h ta('k 
1d' menniskor! 

Tycler väl allt detta på, att Herrens 
lofte om "de lefrancle strömmarna" 
1.loh. 7: H81 blifvit förverkligacltr O, 
,.j hehöfva sannerligen uppfyllas me<l 
d1•11 helige Ande, om vi skola kunna 
lu•varas obesmittade af verlden och 
1 ••tt rent, himmelskt sinne söka en-
1 I ast linds vilja och välbehag! Och 
Cl 11<1 gifver sin helige Ande ät dem, 
mm bedja honom. ~a be<l i tron pä 
l•'adrens löfte! Och sknlle bönhö
rl'hit'n komma i en annan form än 
dn väntade skulle C lnd begynna 
visa dig din sjelfviskl1et och ditt fUr
dorf, sä som cln aldrig förr sett <let, 
:-.kulle han nppenbara för dig fula, 

mörka Häckar i clitt hjerta och lif, 
der du förut icke anade att sådana 
fnnnes -- skulle han bryta ned dig, 
sa att det till och med skulle före
komma <lig, som att ( 1 nds Yerk uti 
dig skulle alldeles ga under - skulle 
clu komma till korta och målet 
synas mer atlägset än någonsin -
sa wr stilla. <+nd handlar i kärlek 
och vishet. Hau ser djupare äu dn, 
och hans tankar och vägar äro sä 
mycket hiigre iin dina, som himme
len är högre än jorden. Han måste 
upprycka för att knnna plantera
Han måste nedbryta för att knuna 
uppbygga. \"ar vis::; om, att han 
förderfvar dig icke. I [an har städse 
sitt öga pä. målet, äfven om det un
derstundom sknlle synas så, som om 
ham: handlingssätt med dig vore eg
nadt att atläg:ma dig fran målet, din 
fulla frälsning. Bida stilla i tron 
vi<l nådastolen nnder ntgjutaude af 
ditt hjerta! Dn må· icke tänka, att 
dn kan storma himmelen och liksom 
i egen kraft i ett enda slag rycka 
till dig pingstvälsignelsen. 1\fen <:lnd 
skall i sinom tid gif1•a dig hvad ditt 
hjerta begär. "Låt din mnn vidt 
upp, :::;a vill jag uppf11lla honom!• 
- säger Herren. Ps. 81: 11. 

På grund af den pa < }olgata skedda 
försoningen vill <-tud ingå med dig 
i den allra innerligaste kärleksge
menskap och i fullheten af sin Ande 
bo nti dig och uppfylla templet med 
1:1in härlighet. 

Pa den sista, elen stora dagen i 
löfhyddohögtiden stod Jesus och ro
pade, sägande: "Om någon törstar, 
så komme han till mig och dricke ! 
Den som tror på mig, ttf hans lif 
skola, såsom :::;krif ten har sagt, tlyta 
strömmar af lrfvande vatten" 1Joh. 



7: 37, 38). Utan tvifvel var det den vid 
denna högtid förekommande vatten
ösningens ceremoni, som skulle er
inra om, hmu Hud klöf klippan och 
och gaf sitt folk vatten i öknen, 
hvilken gaf Jesus anledning att pa 
detta i:;ätt söka vända folke~ hjertan 
01·h sinnen från skuggorna och före
bilderna till honom sjelf, som i sin 
person erbjöd och erbjuder uppfyl
lelsen och verkligheten. 

Han stod inför dem såsom den 
lifskälla, som gifver det törstande, 
oroliga hjertat vederkvickelse oeh ro. 
l\fen löftet i dess fullhet knnde dock 
ej förverkligas förr än på ping-stda
gen, såsom Johannes ant.yder: "~li>n 
detta sade han om .. Anden, hvilken 
de, som trodde pa honom, skulle 
undfå, ty den helige Ande var icke 
ännu gifven, emedan Jesus ännu icke 
var förhärligad." Ji'örst sedan.Jesus 
gifvit sitt lif till ett försoningsoff er 
och sasom den uppståndne frälsaren 

ingått i sin härlighet, kunde han öf
ver de väntande och törstande sjä
larne sa utgjuta sin Ande: att de, 
mättade med hans lif, icke blott för 
egen del skulle hafva sina behof 
uppfyllda, utan ock sjelfra blifva 
förvandlade till lifskällor för sin om
gif ning och för den döende verlden. 
Och detta är att hafva "lif och i>/'
vernog.u (h·h hvilka möjligheter 
öppna sig icke här icke blott till 
ett rikt och fullt inre samlif med 
Ond, utan ock till ett fruktbart lif, 
ett lif i kärlek, tjenande och utgif
vande, ett lif, <ler < +nd blir ärad, ett 
lif i trohet mot honom och hans vilja, 
ett lif, som, om också det framlef
ves i ringhet och obemärkthet och 
under pröfvande förhållanden, dock 
måste bära evighetsfrukter! 

"Af hans lif skola flyta strömmar 
af lefvande vatten." Det är löftet. 
:hla Herren sjelf besegla det i mitt 
och ditt hjerta och lif ! Amen. 

E:ri. bek:ä::n..:ri.else. 
mn broder, som bevistade Keswicks

konferensen 1b~8 berättar: 
Det var en af de sista dagarna 

under mötet. På programmet stod: 
"Vittnesbördsmöte." Jag förstod icke 
hvad som menades dermed. 

Först framträdde en person och 
vittnade med ande och lif om den väg, 
hvarpa Herren hade vunnit och fört 
honom. 

Ha kom d:r A. Pierson frän Ame
rika. 

D:r Pierson, som jag sedan tie.r~ . 
år tillbaka känt genom hans sknf
ter, är en berömd kristlig författare, 

en genialisk, begafvad man, ja jag 
tror, en af de mest begafvade mäu, 
som jag i mitt lif träffat. Jag hade 
redan före detta möte hört honom 
tala, och jag vägar säga, att jag al
drig har hört en gudman med ett 
sadant ljus i Guds ord. Hvad hans 
person angår, sa hade jag mäst säga 
till mig sjelf: Aldrig har ja~ mött 
någon, som i högre grad bunt prä
gel af att "hafva ingätt genom lllJ:C· 
ken bedröfvelse". Jag sag den frid, 
som iifvergä.r allt förstånd, lysa ut 
från hela hans. personligh~t. Men, 
tänkte jag, hv1lken mäktig kamp 

111 • In 11·k':' hafva. egt n1m, innan 
d .. 111111 'ald1ga menmskoande på detta 

1111 hlifvit lagd tmder Guds Ande! 
l >1w stod han nu på talarestolen 

1111•1 I slntna iigon och knäppta hän
d11r och allas blickar på sig. 

\ h;kade viinner, Hade han, lyften 
1•dm hii.nder mot himmelen och bed
Jnu ! Hedjen för mig, ty det jag 
:-knll_ säga ä1: af den beskaffenhet, 
1Lt I. Jag behöfver edra förböner mi-
11ut. for minnt. 
. !llan har anmodat mig att tala här 
1 dag, och det har ( hld öfversatt för 
111ig salunda: Dn skall aiiägga en 
1'ipp~n bekännelse inför allt folket! 
~hna vänner! J!'ör tre ar si>dan 

hade. jag icke knnuat göra det: nn 
vet Jag, att (fn<l vill bära mig ige-
nom. · 

Jag är, som T alla sen, en gam
mal man, och de iiesta af eder veta 
att ja~ är prest i Amerika.. ' 

Gud har handlat underbart med 
~ig, ja, ~-ä. öfvermättan nådigt. att, 
Jag kai:i bor1a .med att säga, att An
den dnfver mig att förhärliga Gud 
i det jag blottar min egen skam oeh 
m:;elhet. 

M~tt troslif sönderfaller i fyra af
delmngar och märkvärdigt nog är 
det 10 år i hvarje. 

Jag blef omvänd till Hud och blef 
p~est. ~ erren h.ade gif vit mig stora 
gafvor, Jag blef kund och berömd 
öfver hela Amerika såsom andlig 
författare: min verksamhet var be
tydlig, och mitt hjertas fåfänga 
var stor. Det var de första tio ären. 

Det var oro i min själ. Jag käm
pade e.mot den, så mycket jag kunde. 
Jag ville älska Hud öfver allting 
och tjena honom allena hvad det 
än skulle kosta. l\len ;å ä andra 
sidan hade jag ett namn att försvara . , 
mitt anseende som författare att 
häfda.. l\len Guds Ande arbetade 
dj?past der nere och visade mig 
mm naturs bottenliisa förderf. 

Oro oeh kamp och djupgående 
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studier i ordet. Detta var den an
dra afdelningen, andra tio åren. 

* * * 
Gud använde mig. l\Iänga själar 

kommo till J;Ierreu genom min för
kunnelse. l\Iitt namn flög öfver till 
Europ.a och längre . . . - men inne i 
den lilla hjertekammaren der inne 
hvarest lifvet bor, och hv~rifran lif
vet utgår, såsom Herren säger hum 
säg det ut der r 0, vänner o~ jag 
kunde beskrifva det! ' 

Min församling hade byggt mig 
en stor kyrka och ett hns åt micr 
sjelf och till detta hns ett torn .'.: 
ett ställe, hvarest jag alltid kunde 
vara helt ostörd - ensam med min 
Gud. Och jag var ensam med ho
nom <ler. Der begyntei jag i ensam
heten att bedja högt till Herren. 
. Om hvad som försiggick der vill 
Jag ~lott säga: 0m nagon troende 
menmska har varit nära. heh-etet -- -
och jag tror, att di>t till och med 
ganslia nära vid himmelrikets port 
är en väg, ett häl, en nedfartsväg 
:;om förer direkt till helvetet 01~ 
det är någon troende menniska som 
varit nära helvetet, sa är det jag. 
Detta var den tredje afdelningen 
de tredje tio åren. ' 

De slutade med, att den välsigna
de doktor X. från New York besökte 
mig. Da han tog afsked af mig 
sade han: "Pierson, ni har fatt stor~ 
nådegåfvor af Herren. Xi kuncle lilif
ra ett utvaldt redskap i vär tid. Jag 
lofvar eder en sak, och det är att 
jag hvarje dag jag lefver skall b~dja 
fö!" eder, att ni må lJlifva en man 
fylld med Guds Ande." Han hade 
genomskadat mig. 

* * * 
Ha nppraun den .. .. mm. Några 

G:nds s~nd!3~ud ifrån England, fri
g')orcla i Kristus, hade kommit till 
Amerika. Di>t var mina älskliga vän
ner pastor l\Iurray från Sydafrika 
och domprosten \Vebb Pebloe fran 



London. - Nu skulle Gud lofajun
gas, tillbedjas, förhärligas öfver he
la jorden. 

De kommo äfven till mig, den 
berömde läraren i lsrael. De kommo 
för att tillrNla bruden och berga in 
skördar för Renens räkning. De -
tva kära vännerna talade. l\lm för
samling och jag sutto stilla och lyss
nade. 

Da mötet var slut, framträdde en 
af dem och sade: Ja. om nn här är 
någon, s?m <+ud har g.ifv_it ~e~t sådant 
begär efter ett helt lif i Kristus Je
sus, ett lif i .\nde och kraft, sasom 
Hud har bestämt <let för sina barn, 
nagou, som sjelf har försökt sig pa 
att vinna det och för hvilken det 
har misslyckats, nc'lgon som hungrar 
och trör1Star efter det härliga samlif 
med Herren, hvarom vi haf va hört 
i afton, - uligon, som vill bekänna, 
att han icke har det, att han icke 
förstår det, att han ingen utväg ser, 
men som är villig till allt, hva.d 
Herren vill - om det är nagon så.
dan här tillstädes, och Gud gifver 
honom frimodighet dertill. må han 
gifra sig till känna. Yi vilja med 
glädje bedja med honom. 

Det uppstod en paus, eu paus lik
som med lif och död i sig. I )a reste 
8ig en man, den ende, och denne 
man Yar jag, den store, berömde dr. 
Pierson, församli11gens pastor, läro
fadern för hela landet, den man, 
som alla i så manga Hr hade sett 
upp till och beuudmt sasom ett mön
ster för en kristen. .Ja, vänner, Gud 
gaf mig kraft att resa mig och der
merl bekänna för hela min fön;am
~ing och hela verlden, hvilken u8ling 
Jag var. 

* 

Fn'm den dagen daterar 8ig eu ny 
afdelning i mitt lif, den fjerde, den 
härliga8te o~h saligaste a~ dem al.I~: 
Friut den t1den daterar sig ett hf l 
Herren, 80lll jag aldrig hade anat 
kunde fönmnas eu menmska att lefva 
på denna jord, ett lif i frihet, i An
dens frihet, meci ljus och kraft och 

tjenande och med lycka, ett lif, som 
gör att jag i dag kan bikta. 

Mina vänner, trots detta, att jag 
i några och trettio ar hade varit 
Guds barn och had<1 fatt nåd att 
föra många själar till Jesus, :-:å hade 
mitt lif dock i verkligheten - för 
dem, som stodo mig nära nog att 
se och följa det, eller för dem, i:;om 
på afstand hade haft nog af Guds 
Ande för att genomskada saken -
så hade det dock pa manga sätt 
varit en stötesten för andra. Jag 
hade ett sjelfviskt, hersklystet sinne, 
och det skall ieke lemna sig utan 
Yittnesbör<l. Jag hade dolt för men
nisko1-, hvad jag kunde dölja. Men 
dernen• i församlingen, midt ibland 
eder sitter en, för hvilken jag icke 
kunde dölja mig, och det är min 
hustru, min älskade hustru. }i'rä.ga 
henne, och hon skall Yittna om, hv1l
ken förändri1w Renen i nåd har 
verkat i 8itt skröpliga redskap. 

}lina bröder och systrar från nu 
och till slutet är mitt iif i1n~gt till att 
förkunna Herrens pris och H errens 
makt, icke som pastor för en för
samli11g, utan jag har förstått, att 
jag skall rpsa igenom <let stora Ame
rika och vittua, att den trofa8te Hu
de11 håller trn till evig tid, att jag 
skall förkunna det i Herrens kraft, 
så att här och der ett Guds barn, 
som strider den förtYifiade kampen 
mot synden och köttet och liggn 
under, må lyfta. upp sitt hufvnd ~ch 
lyssna till och höra d~t mäktiga 
evangeliet om den oföri-kyllda. nåden 
i Jesus, om Kristi clöds kraft och 
Kri.sti lifs krafter. (Öfvers. för 'r. 8.) 

Kasta ett guldmynt i bordet, så skall 
!less viilljudattdl• klang förkunua: "Här 
ä.r det rena guldPt ! " Ställ en trot•nde 
man ptl. predikstl.llcn eller lat honom såsom 
J1usfader ll'da morgo11bunen i 8kötet af si11 
familj, och den 1 .. na trosklangen skall 
pril.gla hvarje hans ord. 

- - Hll --

Mai-ia Magdalena 
:-itod bland de sörjande kvinnorna 
vid Jesu kors. 

Hon såg intet annat för sina ögon 
än den korsfäste. Hon hörde intet 
annat än hans röst, och hennes hjerta 
blödde af sorg. 

Dä, berättar den gamla sägnen, 
ropade l\Iaria fran )lagdala i iifver
ma.ttet af sin smärta: <),spikar, spi
kar, hvarför hafven I så obarmher
tigt genomborrat min frä~sares hän
der och fötter:' Och spikarna sva-
1·ade: Vi voro blott jeru och !:dum
rade i hergeni- malm. Det är dina 
synder, .Maria, som hafva smidt oss 
till spikar för frälsarens händer och 
f'öttPr. 

Och l\laria ropade: 0, törne, törne, 
hur kunde du vara sa obarmhertigt 
att sära till blods det ädlaste huf
vud? Törnet srnrade: det är ej nfr 
skuld. Yi växte på J erikoslätten 
och buro de fagraste rosor hvarje 
blomman.de \•år. Det är dina i;yn 
der, l\Iana, som flätat os.s till kran
sen om hans gyllene hår. 

Oc·h )faria ropade: 0, kors, kori;, 

ht'!-1" k~u-~de du . var_a så ~ymt; att bä~a 
mm tralsare i doden1 · Och korset 
suckade och svarade: jag växte som 
ett blomstrande trä<l i skogen, <ler 
vinden susade i min krona och fag
larna sjöngo i mina grenar. Det iir 
<lina synder, Maria, som gjort ett 
kors af mig. 

Då lyfte ~Maria fran l\Iagda.la sina 
tarfyllcla blickar till den kor.-fäste 
u~der sorgsen klagan: 0 frälsare, 
mma syndn äro oräkneliga. 

Och friilsaren svarade: "l\laria Mag
dalena, räkna ej dina synder! Räk11a 
blott mina sår! Genom mina sar 
~r du helad!" Da kom synderskan 
ihåg profetens ord: "han är sargad 
för var~ .. mi~1Sgerningars skull och 
slagen for vara synders skull, näp
~ten la~ nppä, honom, pa det ,.i 
skulle frid hafva, och genom han.
sår äro vi heladP !" 

Hennes ögon hvilade nu blott pa 
friilsarens sär. Och smärtan öfver 
henne::; synd byttes i glädje öfrer 
frälsarens uåd. Rå fick l\Iaria från 
Magdala frid. 

Fö:r nyomvända. 
Af E. 6- n. 

I faderns sköte. 

Enfödde soneu, som iir i foucrns sköte etc. 

I. I frnd det inm:urlr. 

H vilken fröjd att vara hans! HYil
ken lycka att vara Dens sköte

barn, som är kärleken sjelf. HYil
ken trygghet! 

l:o 1 Denna öfrer all beskrifning 

h?ga och utkora?e ställning h?-r blott 
l~n sasom menmska vunnit. 

När grnfarbetareu skall gå ned i 
grufrans mörka schakt, byter han 
om kläder. l\Ien han byter icke om 
~jerta, och hans ställning till famil
jen är oförändrad. Ilan omfamnar 



sin hustrn
1 

han kysser barnen och går 
i;;edan neCI t.ill ~itt arbet.e. Sin l<urak
ter tog han med sig. Hitt he~~ har 
han högre upp, och der är hans hJert.a. 

Den enfödde Sonen utblottad~ sig 
sjelf. Och hans menniskoblifvaucle in· 
nebar saknad, lidande, blodHsvett och 
kval. Me11 då han aldrig hade för
verkat sin bunwrätt. kunde han icke 
heller förlora sitt eviga ursprung. 
Han lefde med sitt hjerta i den rena, 
himm~lska verld, som var hans ur
sprungliga hem. Han var af Gnd. 
Och Jen inre frändskapen drog ho-
11om til1 Guds hjerta, såsom magne
ten drager fih1panen. Hans menni
skoblifvande kunde icke afbryta kor
respondensen med Gud. 

Äkta Guds söner kunna aldrig skil
jas från Gud. De finna iifver allt 
f'U himlastege med skinande väsen. 
Afven om de ha ringa magt, finna 
de en öppen dörr. Aldrig Ulir Vf'rl
den trängre för Guds barn, än att 
de kunna andas. Det finns alltid 
uågon vrå för Abrahams altare. Den 
apostoliska anden triumferar med 
hjertat i himmelen och fötterna i stoc
ken. Kärleken vinner målet för sin 
längtan, hur verlden rasar. Fran Pat
mos säg Johanne:,; den hvita tronen. 

}'astän i verlden var Jesus i\' ke 
af verlden. "I ären nedanefter, jag 
är ofvanefter." På jorden var han 
U11cls kära barn och stod alltid i be
röring med den himmelska verlden. 
Och dess innevånare hade ingen 
stön-e omsorg än att stund för stund 
följa utvecklingen af hans verk. Och 
under utöfuing af Faderns vilja hade 
ha!l deras samverkan. såsom perl
fiskaren har arbetslagets, då han 
med fara för sitt eget lit' hemtar 
upp hafvets rikedomar. Yisserligen 
kom han i smärtsam beröring mPd 
synden, liksom perlliskaren mE>d hafä
djuren. men han var dock alltid Guds 
eget kära barn. Och det var i~og. 
Han kom. Han genomsökte alla diup. 
Han fann mig och satte mig som 
en juvel i sin krona. Ocl1 han bar 
mig - - hvart~ 'J'ill sin kungaborg. 
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Och alla Guds änglar blefvo glada. 
Du är hans. Genom hans förbund 
med dig har du kommit i besittning 
af hefo v11du111ens fullhet, sa.som Re
becka blef insatt i Abrahams rike
domar genom sin förening med Isak. 
H vila i den kärlek, MOm Gud har 
till oss ! De kungsvägar, som· Her
ren valt för sina barn, genomskära 
höjderna. De som tro pa Gud fä 
icke sällan vatten ur hardu klivpan. 
Hanna tillbedjare sky ej tii.redalen. 
Bortom dalen ligo-er Herrens hus. 

:.!:o) Dehna ställning innebär att 
sta närmare Hud än någon annan. 

Abraham lefde nära Gud. ~krif
ten kallar honom tre gånger "Guds 
vän". ~Iose hat le så hög ställning 
inför Gud, att Herren anförtrodde 
honom hela sitt hus. Men ingen af 
dessa t:ar i Faderns 8köte. 'l'y han 
hade icke blifvit uppenbRrad för 
menskligheten som fader. "Enfödde 
sonen har _uppenbarat .. honom." .. 

Ha11 är i faderns skote. De mota. 
hvaro.ndras hjertan i en och samma 
Ande. De känna, tänka, älska med 
hvarandra. Ingen står Guds hjerta 
närmare än Jesus. Han är cncle so
nen, arfvin~en till allt. Och det va1· 
icke blott i himmelen, utan här på 
jorden, som han var i faderns sköte. 
Och Hud vare lof, han vi.~ste det. 

Men grenen hör till stammen. H vad 
skulle trädet vara utan grenar!' Du 
är hans lilla gren. "OchJif han. dig 
ger utaf fullheten sin!" Ar du icke 
haus medarfvingP i' Dn kan genom 
din frälsare komma närmare Gud 
än Abraham, Mose och Elia .. Hva_r
för i' Emedan llerren kommit dig 
närmare. 

Josef har blifvit upphöjd. Och 
han skall föra alla sina slägtingar 
till hofvet. Detta är hans beslut. 
Om någon är andligen trött, förla
mad och värkbruten, hemtas han af 
den allsmäktiga naden. 

Om <lu än varit en grånad syn
dare, kan Jesu kärlek upplifva din 
ande. Kom! Anglar skola bli dina 
fostrare! 

m --

En varnande bild för de unga. 
~ 

3] minnets dunkla · ljus ser jag framför 
~ mig en gammal man, som m!'d svaga 
steg stapplar till sin plats i Guds hus pä 
söndagen. DC't är en af försommarens 
ljufliga dagar. Fälten stå klädda i ny 
prakt, och skogarna genljuda af lif, sång 
och glädje. l\len denne gamle man är 
icke dess mindre insvept i sina tjocka 
vinterkliider. l'ndcr hela gudstjensten 
sitter han med bC'täckt bufvud af fruktan, 
·1tt den milda juniluften till äfvC'ntys torde 
andas allt för hårdt på hans svaga hydda, 
sa att han derigenom kan blifva angripen 
af dödens köld, som snart kan komma 
hans lifskälla att förfrysa. Det är en un
dt•rlig och riirandt• syn, att se dennt' ål
derstignp invalid pil en sommardag skälfva 
i sina tjocka vinterkläder, under det han 
lyi;snar till det ord, som bjuder vaqdra
rt•11 att återvända och lofvar hvila at de 
trötta i den himmelske Fadreni; hem. 
livad iir den hemliga. orsaken till den stora 
--org, som har lagt sa tunga bördor pa 
den gamle mannens skuldror och gjort 
lifvet för honom till en bedröflig och trött
"am pilgrimsfärd? Jo, han blc>f i sin 
unga mannaalder frestad, och han egde 
irke mod eller hjerta att säga: "Nej, al
Jrig !" Lockelsen till synd kom till ho
nom, såsom den kommer till många i ly
sande och tjusande former. Han var om
~ifven af de unga, de glada och de tank
lösa, för hvilka lifvct blott var en nöjets 
helgedag och döden en förfärlig olycka, 
på hvilken ma11 bör tänka så litet som 
miljligt. I sadant sällskap, borta från 
fi1räldrahemml'ts och familjealtarets skydds
viirn och inflytelser, tänkte den ungt' 
mannen, att han vill<• njuta af lifvt•t, utan 
att dock blifva väm•, derför att han sett 
•lch deltagit i, hvad verlden kallar nöjen. 
lian hyste ingen tanke pa att blifva en 
1llllig menniska. Han gjorde icke något, 
som den glada verlden omtalar med någon 
vilrre benämning än ungdomlig oförsigtig
het. Den frostelse, som kom i hans väg, 
miitte honom med musik och skönhet, 
~:ing och glädje. lian var omringad af 
alla de tjusningar, som skön konst, fin 

smak och ett gladt, ystert umgänges hyf
sade och finkänsliga. sällskapslif kunde 
åstadkomma. Han tänkte, när den ly
sande årstiden var tilländalupen, och han 
l1tervändt till hemmet, att han skulle kun
na intaga sin gamla plats vid föräldra
härden, utan att kärlekens skarpa blick 
skulle kunna märka hos honom något an
nat än förra dagars okonstlade oskuld. 

l\Ien nej! Det var gift i den berusan
de glädjrdrycken. Lifvets och helsans 
lagar voro brutna, och d<'D arme ynglin
gen måste bära följderna af sin synd och 
darskap till sin graf. I femtio långa år 
under lidande och sorg ångrade han sin 
synd. lian lärde under denna tid att 
ömma för de fattiga, U}lpmuntra. de mod
fälda och återföra <le bortkomna. Med 
glädje hade han velat uppoffra all sin 
rikedom, ja, alla sina timliga förhopp
ningar, om han kunde h:rlva fått tillbaka 
sin ungdoms friska, ofördprfvade helsa. 
Han trodde och var viss på, att hans synd 
var honom förlåten; men ingen anger eller 
förlåtelse kan förändra eller up11häfva den 
eviga försynens Jag, hvilkPn lägger öf
verträdelsens kroppsliga följder på för
brytarens hufvud. Denne g-amle mans lif 
var i · sanning en allvarlig varning till de 
unga att i Jesu namn stå emot frest<•l
sen, äfven om den skulle locka mrd äng
laröster och beströ vägen med blommor 
från paradiset. Dr March. 

När Gud har bragt oss ned inför ·sina 
fötter i erkänsla af vår egen fullstäudiga, 
ovärdighet och intenhet, då omskapar han 
oss och upphr>jer oss till fruktbärande 
grenar, till tt•dskap, som han kan bruka 
i sin tjenst och till sin ära. 

;\r det en plats i din själ, hvarest Guds 
Andl' icke obt>tingadt har väldet, så kan 
du icke ega Guds An<lPs fullhet. 

--~--
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På r esa till Kina. 

Adriati&ka hafvet den 30 jan. HIOO. 

Afokade missio11sciinni•r ! U-ucls frid! 

I sista brefvet meddelade vi om Her
rens ledning och bjelp nnder resan till 
London. Vi vilja nu fortsätta med vår 
reseskildring. 

DPn 11 jan. var de11 för afresao från 
London bestiimda dagen, då vi ställde vår 
färd till ångbäten ~Britannia", som lag 
förankrad i 'l'bemsens mynning. Hiioe
möte, till önskningar om Guds välsignel
ser, farvältagande och näsduksviftning bör 
till börj c111 af dylika resor; och allt detta 
gick raskt för sig, sa att några tårar 
bunno visst ej att komma på någons kin
der. Om ett par timmars tid voro vi om
bord; och ytterligare en kort bönestund 
i var bytt tillsamm:ms med de två. brö
der, som. följt oss dit, utgör de sista. min
nena från den morgonen. Gud välsigne 
dem, som gjort sitt bästa för var bekväm
lighet om bord! Såsom res kamrater hade 
jag R Pettersson och en skotsk broder 
mr l'rquhart. Bo tu•dje person mr Whol
lenberg frän Tyskland skulle förena sig 
med oss sju dagar senare i Marseille, 
bvilket han ock gjordl'. 'MPJ den nämnda 
båten resa vi till l'olomlio på. Ceylon, frän 
bvilken plats vi fortsätta med ångbåten 
"Coromandel" till Shanghai. Heselinien 
från London till Shanghai med ballplat
serna är följande: London, Gibraltar, Mar
seille i södra Frankrike, vidare genom 
BonifaciosundPt och ~Iessinska sundet till 
Port Said i l•:g,rpten; vidare g<>nom 8uez
kanale11 och Röda hafvet till Adt>n, iifver 
Arabiska hafvet till ( 'eylon, iifver Ben
gafo;ka viken och genom Malacca-sundet 
med hallplats under vägen vid Penang 
och Singapore. Derifran ut pä den ki
nesiska sydsjön och upp genom kinesiska 
(isterhafvet till Shaogbai med uppt'håll 
viJ Honkong. Yanligen tager dl'1ma resa 
sex veckor. l\led afseend(• pli "väder och 
Tind" hafva vi nu redan gjort olika er
farenheter. I Engelska kanalen var sjön 
temligen lugn ocb alla vor11 vi friska. 

Men komna ut pa Biscayabugten hlefn~ 
manga illa.mäende och sängligganJe. Dock 
ansag1Js vi då bafva en myck1•t god resa, 
jämfördt metl hvad det vanlig<>n brukar 
vara. Af fruktan för denna del af resan 
föredraga manga att med jernvägståg resa 
iifver .l!'rankrike till l\[ari;eille och dPr ga 
om bord, hvarigenom iusparas S\'X: dygus 
resu. omkring Pyr<'neiska halfön. .l!'ör egen 
del kände jag mig kry; men mina kam
rater voro sämn>. Luften var kylig, s:i 
att man på diirk väl behöfde både ytter
rock ock kappa. Efter fem Jagars res".!. 
ankommo vi till Gibraltar och fingo deri
frän till Marseille det utmärktaste väder 
med varmt solsken om dagarna och kunde 
i underrockarne i;itta på däck njutande 
af d,en vårartade värme, som kom oss till 
mi>tes. 

K viillarnes Ktilla frid med fullmånem; 
sken öfver t•n 1:>pegelblank hafsyta hidrog 
till att stflmma vara hjertan till högtid
liga känslor. Den kvällen, vi lemnade 
Gibraltar, var det sa der ljutligt. l\Ie11 
en blick åt söder, der Afrikas kust under 
flera timmar var synlig, paminde oss så. 
vemodigt om kriget i södra Afrika, och 
Anrlen manade o::is kraftigt att bedja för 
denna i Sa manga afseendPn nödställda 
verldsdel. I England var kriget det dag
liga samtalsämnet, och månl?a Guds barn 
der betraktade det såsom en str11ffd,1m 
från Gud öfver engPlska 1wtionen. Matte 
det snart blifva slut! 

Marseille är en af de största hamnstä
derna i Frankrike med .wa,HOO invanare. 
Der besökte jag en katolsk kyrka untler 
pågäende gudstjem.t, hvilket gaf mig sär
skild anledning att prisa Uud för dl•n hi
bet, vi ega, och det ljus, som vi nu van
dra uti. 

Drl. vi Jpn 18:tk lemnade denna hamn, 
såg det betänkligt nt, ty en valdsam stMm 
rådde, hvilken med hvarje minut tillt11g
i styrka, så att det tjf1t och bven i ma
sterna och tågvirket. Vågorna vräkte in 
i hamnen med sadan väldig fart, att sma
batarne (lfverspolades deraf. Vi käutle 

••ss litet fruktande; men i gemensam btin 
an~örtrodde vi oss iit vår Guds beskydJ, 
h vilket lugnade våra oroliga bjertan. 

De fpm följande dagarna öfver Medel
hafvet till Purt Said vo~o alla stormiga, 
11ch den kollosala baten rullade betydligt 
pa vågorna. Allt färre blef antalet af 
hordsgäster i matsalongen; och fä voro 
Je, som kunde njuta af en måltid. Men 
,}et var ni1dvändigt att spisa, äfven om 
det kåndes motbjudande. Ty ju mindre 
man förtär, desto mera •~nsättes man af 
~jiisjukan. En liten vederkvickelse er
hjiids de sjösjuka vid ge11ornresan af de 
tvd f1irutnilmnda sunde11 i Medelbafvet, der 
lngnare sjö kunde locka alla man på däck. 
I >011 20:de passerade vi det vulkaniska 
berget Stromboli, 2,500 fot högt. Å dess 
norra, branta sluttning, ej långt fr:in dess 
t•lpp, syntes f)·ra rökpela.re uppstiga, bvil
kas ymniga rökmolu stundom insvepte 
bergets bjessa. Det berättaJes, att ä 
1111rdiistra sidan virl bergets fot bri men-
11iskor och idka frukt- och vinodling. Pa 
aftonen samma dag reste vi genom Mes
si11a-sundet, der allt, il hada sidorna tyck
tes vara sommar. ..\ italienska sidan säi.ro 
vi staden Regio och ä motsatta sidan Mes
sina. 

J>en 23:dje fingo vi syn på E~ypten 
114•b skyndade att afslnta vara bref. som 
h:irifrån skulle sän~as till Sverige. Der 
i l'urt Said lingo vi tillfälle att ga i land 
11~b taga en 11romenad å fast ma1·k, bvil
ket var skönt eftt1 r gnngningen på J\frclel
hafvet. Det i; llm e11 främling bär snart 
uppmiirksammar är folkets envishet att 
l.'1irn onödiga tjenster, deras skicklighet i 
att tigga och stllra öfvertalningsförmilga 
,,.,r att vimrn kunder; vidare deras oför-

1, 'imdhet i att begära hliga priser för 
v:~ror, barnens lättjefulla lif pil gatorna 
1 cle inföddes stadsdel, kvinnornas egr11-
.J01mliga ansigtsbeklihlnad samt cle bättre 
lnltades till bälftAn europeiska och till 
h 1 I ften arabisk ;1 k liillsel. 

'J'rollkonsten synes ä111111 i dag vara 
hiigt uppdrifvi>n bland Hams afknmlingar. 
J 111 komma ombord ncb sf1ka genom sina 
1i.:11urier förtjena pPnningar. Den 2..J.:dc 

l1•11111a1lc vi denna plat~ och fortsatt1• ge-
1111111 Huez-kanalen och H.-1da hafvrt. Dil 
111a11 fran däck blkkar ut öfver de san-

Jiga och kala öknarne; komma de bibli
ska berättelserna, som stå i samband med 
dessa trakter, en om lilligt i minne. I 
synnerhet gå tankarna tillbaka till de per
soner, vi fran hibel11 kiinna, och som nå
gonstädes bär kllrsat ilen vattenväg, vi nu 
följa, endera gacnde, akande eller ridaurle, 
såsom Abraham, Josef och hans bröder, 
Jakob med hela sitt bus. Moses, familjen 
Josef, Maria och Jesus och den etiopi
ska kamreraren. Dr flesta af tlessa bafva 
vid sina färder bär i öknarna måst um
bära mycket. som vi nu njuta af. 0, hvilka 
und~rbara känslor fylla ej ens hjerta vid 
dessa stilla begrundantlen och jemfJrel
serna! 

Ej minrlre högtidligt var det den föl
jande morgonen, da vi i soluppgangen 
togo i betraktande den plats, der Gud 
delatle Hiida bafvets vatten och fcirde Is
raels barn torrskodda igenom, mru för
gjorde alla Egyptier. .\ vestra sidan om 
vikeu, söder om Suez, stå iinnu de eviga 
bergen kvar, bvilka voro vittnen till Her
ren Zebaotbs drapliga gerningar för 3,391 
ar sedan. Vända vi Så vara blickar Pmot 
den .'istra stranden, mliter oss en laglän
dig, kal sandiiken, som mer och mer höjer 
sig inat drt l'etreiska Arabien. Längst 
bort vid boriso11ten ses d1•n bergskedja, som 
längre i S•ider bildar Siuaiplatan med d11ss 
toppar. Der borta pa stranden sjöngo 
limiels barn frälsningens ocb jublets sang 
- "llfnse så11g" (2 Mo;;. HJ: 1 och itilj.). 
Kanske var det en morgou liknande dennH, 
d:t vi 8!odo der betraktande, och troligen 
vid samma tid pä dage». Morgonen är 
sånge11;; tid. ()kenlandet och bergsked
jorna, som vi dE>mrn förmiddag r;;ago, tyckas 
hHfva så myck11t att bPrätta oss pa nytt, 
med ledning af hvad vi fran bibeln rednn 
känna till, om folkets stiindiga bPhof 
1lerus knorr, syndafall och längtan tillbaka 
till Egyptl'n, om huru dP uppre11ade gän -
E?er fre stade Herren, men huru han fylld1• 
deras bebof i bårlighet - huru han med 
de "eviga armarna" mättadt'. Hiskade, he
lade och Hllvarligen tuktade dem - huru 
de genom otro och olydnad "föllo i ök
nen" och ej inkommn i bvilans land. En 
varnand11 ri'>st tyckfs ljuda till oss fran 
d1•ssa öknar ilnnn i dag; och Jet synes 
vara den enda nytta, dessa ofruktbara 
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trakter kunna göra. Vid middagstiden 
sågo vi Sinais toppar dunkelt i fjerran. 
Man kan ej med visshet veta, hvilken af 
de tre, som utgör deu heliga höjd, der 
Mose hade möte med Gud. Men man sö
ker gissa det lifligaste man kan. Med 
de vördnadsfullaste känslor och tankar 
blickar man dithän, frågande sig sjelf: Ar 
det en verklighet, att jag skådar de berg, 
der Gud allsmäktig i majestät och ära 
gifvit sitt folk lagen? - Ja, det är så. 

Vår bat gled hastigt (24 it 25 km. i 
timmeH) och snart hade vi allt detta bak
om oss. Söndagen den 28 sågo vi ön 
Mokka ä högra sidan niira sundet mellaH 
Höda hafvet och Adenviken. Det är fran 
denna ö vi få Mokka-kaffet. I niirheten 
häraf sjönk ångbåten "China" för omkr. 
3 år sedan, men har nu upptagits af 
svenska bolaget "Neptun". Farvattnen i 
dessa trakter anses vara. mycket farliga . 
Kl. 8 e. m. samma dag hade vi ett möte 
anordnadt i 2:a kl. salong, då mr l'rqu
hart predikade. Många deltogo, och vi 
kände oss glada att på. detta sfttt offrnt
ligen få affägga ett vittnesbörd. Enskilda 
samtal med våra medresande förekomma 
ju ofta, och vi tro, att Herren skall vftl-
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signa utsädet i någras hjertan. I Aden 
stego många resande af, för att med an -
nan båt fortsätta till Bombay i Indien. 

Vi äro nn på Arabiska hafvet, och s kola, 
om Gud vill, anlända till ('olomho om 
söndag. Den sist gångna veckan har Gud 
gifvit så gynnande väder, att vi oafbru
tet kunnat begagna tiden väl genom bi
belläsning, kinesiska språkstudier jemte 
annan läsning och skrifuing. Det stjen1-
klara fästet nattetid påminner lifiigt om 
Guds löfte till Abraham (1 Mos. 15: 5). 
Sistlidoe natt steg jag upp kl. 1 för att 
få glädjen se den stjerngrupp, som va11-
ligen kallas Södra Korset. Pem st.jernor 
bilda nämligen ett kors. 

Gud. bar särsk:ildt fröjdat mitt hjerta 
genom en bönhörelse under resan, i det 
mitt ena knä blifvit fullkomligt återstftldt 
fran en skada, som förorsakades af ett 
fall hemma i Sverige på en af mina re
sor. Gud vare lof och pris! 

lfroder Pettersson och jag förena oss 
uti att sända edl'r alla vår helsning. 

Eder i Kristi kärlek förbundne medbro-
der Nathanael Carleson. 

Vår adr. är: c o l'hiua fulaud Mission, 
J>aoting(u via Pekiog. North-China. 

F.Pån vå:r egen :mission. 
Den 11 jan. afgick X athanael Garleson i 

,.;illlskap rned ]1Jn1xt Pett~r11•0t1 från Eng
lan<l, och skullf' de. om allt ~il'k vill, 
vara i Kiun elen 2'2 febr. 

Emmn I·:k, som tagit vägen öh-er Ame
r ika, lemna1le Göteborg den W jan.-lr· 

Cltat'lotte /(ar lman anses för svag att fil 
ittervilmla till Kina och arbetet bland ki· 
neserna, som hon så mycket illskar. 

Lm1ri11, Carl<'sfln ma:ste, för att ytterli
p;are stllrka sina krafter, tillsvidare stanna 
}n\ Götabro me,l s ina tvi\ små. 

A11.q. Km·IRHn1t skall resa hem att hvila, 
dA N. l 'arleson kommer ut. Han tlmnar 
t11ga vägen hem öfrer Amerika och be
,·ista den stor:t mis,;ionskonferensen i 
,"iew-York den :24 april - I maj mm, der 
.alla evangeliska missionssamfund skola 
representera~. X. ( 'arleson väntar att fä 
träffa honom vid kinesi s ka kusten. 

i-;ys trnrna Jem111 Lundell och .Tu~fitia 
E11yi·all1 som nu vistas vid fostringsltem-

met Ynng-cheo nilrn Sli:tng-h:ti, töra då 
fa fölJa med broder X. l 'ar!N;ou upp till 
n'irt eget tlistrikt i n orr. 

Oud har låtit våra kinamission!irer,, led 
glesna pli. senare tiden, och tler ilro )u('· 
kor. som liehöfva fyllas med nya arbe
tare. H\•ilka af våra evangelister horn nu 
metl afsee111le 1\ Kina H ern•us röst: "I I ,·em 
vill vara \':'trt bndsk:tp, h\'E'lll skall jag 
sända:·· och svara: "H ilr är jag, H erre, 
siiud mig !·· Ett par af v11ra t>vangelister 
hafra redan anmiilt sig fö1· Kina. 

Fr:in S. .\frik:t hafra ,.i allt emellanåt 
href. Hf'rren vare lof, trots det :tlh·:tr
samma kriget tlerute h afva \':'tra 111is,,io-
11ilrer. som äro på sjelfr:t krigsskådeplat
st>n, :\:Hal oC'h Zulu, sa långt mcddel:tu
tleua gt\, hitt ills setat i r o p:\ :<iua fem 
stationer under den hö:.;stes he8ki~rm od1 
den allsmäkti:.;es skugga. !Je fyra statio
nerna li11:e;a p:'1 lande t näm kusten och 
hafvn e j heller 11\·arken boskap eller majs, 

* ~:mma Ek hnr nu den lo febr. i AmerikA blif\it yigu meu missionllrcn K Mart in Ekvn\l• 
hvilkcn. arbetl\t i Kina. i llo ktor Rim}HJOJ\8 1nisliivn. 

11 <kulle kunn:tt retn. boernas rofgirig-
1 
I 11•11 I 1•mte stationen, Emanuelsons, ilr 
, 11.d,, ltul'vudstad, P. ~lnritzl,urg, ocksä 

11 1111 I. nsten och hamnstn.den Durhan. 
i\ Nl.orwu EmamirZ,1101111, som yarit i H. 
\I 111.a 0111kring 10 år hafva hegilrt och IA.tt 
1lll1l1•lse :itt resa hem till 11\•erige att 

111 du. sn.mt t öra möjli~en redan vara på 
111(. medan A andra :<idan Erik A11<lt>t·11son 
11111 nygift snart viil åte1Til11der till H. 
\111ka. \"åra lllissioniirer derutc kun111t 

.. 
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FOR 

Kära små vänner! 

enligt brefven till och med fortsiltta mis· 
sionsverksamheten bland de svarta un
der kriget Hil. omtalar Jo/uit1.1~mi i sista 
brefvet, att de haft julfest filr mo storn 
och sma kaffrer i\. deras station, att tvä 
svarta vid ett möte jultiden lemnat sii:; :It 
Gud, och andra bekänt sig vara frälsta, 
samt att de nyss döpt 5 svarta och 1 hvit. 
De hafv:i. nämligen sommar derute n11. 
( hid gifve oss att troget med böner, å
kallan och tncksl\geh;er omfatta och styrka 
dem alla. ...Y. H . 

0 

FA\e 

Meunis kosonen hafver makt på jorden att förlåta 
synder. Mark. 2: 10. 

D ;1 I söndagen den ll-l:de mars följen h varje dag en veckas tid; och uu sko len 
den dyrbara beriittels1•n om den lam(• I fil. höra resultalct af vara förböner. 
mannen och Jesus, rann mig i min- Det hade gätt så långt med Anton, att 

11Pt ett skönt exempel från söndagsskolan vi hade nödgats utvisa honom från vär 
p1t Jesu makt att förlåta synder. söndagsskola. Det sved i vara hjertan; 

.\nton Björk var en af våra större gos- men det var alldeles nödvändigt för att 
Nitr. .i\Ien till min smärta maste jag säga, ej hela klassen skulle blifva besmittad 
nit han var en af skolans plågoris. Stor af hans okynne. Dock ämnade vi icke 
och stark förtryckte han smagossarne och alldeles utesluta honom, utan under tiden, 
var på allt sätt retsam emot dem. Ett som vi bådo för honom, skulle han för 
godt och kvicl"t hufvud hade han och var att pröfvas vara skild från oss nagon tid. 
ufö,tan a!Uid den förste att svara }lä frå- En söndag derefter funno vi honom och 
l{nrna i sin klass - när det föll honom hans moder staende utanför var söndags-
111 - men det var visst ej alltid. Nej, skola. l\lodren bad oss om att återupp-
f1ir det mesta var han oa1>pmärksam och. taga Anton ibland oss, sägande: " Jag 
lrntsig samt narrade kamraterna att skratta vet nog, att han har uppfört sig illa i 
itt de allvarligaste ting. Ofta hade klass- skolan, men han är tio gånger värre i 
lml1Lren talat vid honom både a.llvarligt hemmet; och jag är rädd, att det blir 
och mildt; men intet syntes hjelpa.. An- aldrig folk af h onom, om I ej viljen för-
l.1111 förblef en fridsstöra.re. banna er öfver honom. " 

Sä kommo några af oss öfverens om l\Iodrcn var en gudfruktig kvinna och 
att, just likasom i eder l>eriittelse för i ville gema se sin s tackars Autou frälst 
•litg om den lame mannen, bära vår oly- i ungdomsåren, innan hall skulle sändas 
clige Anton fram till Jesus i bön för ut i den villande verlden. 



Vi sade då, att vi skulle taga honom 
på prof ännu en gång, om ,han lofvade 
att vara stilla och uppmärksam. Jag fick 
eo ide, troligen af Gud, och sade till kvin
nan: "Dröj litet härute," och gick så in 
i sliodagsskolan och ringde ihop barnen. 
All liisning upphörde, och alla lyssnade 
upprniirksamt. "Gossar!" sade jag da, 
"Anton Björk, som vi måste utvisa biiri
från i söndags, beder att få komma åter. 
Men vi kunna inte mottaga honom igen 
med mindre än att någon af er vill gå 
i borgen för, att han uppför sig stilla 
och anständigt. Är det någon af <'r, som 
vå~ar det?" 

En tystnad uppstod. De äldre gossar
nR i hans klaso; skakade på sina hufvu
Jen och menade, att de känd0' Anton 
filr väl. De andra brydde sig icke om 
honom och voro icke särdeles angeliigna 
att få honom ater. Slutligen tyckte en 
liten gosse, att det ändå var synd om 
Jen store, stygge gossen, att han ej skulle 
f.t vara med dem i deras älskade skola. Der
f.'\r steg han modigt fram ur båukPn, hoijde 
sin barnsliga riist och sade: "Jag vill gå 
i borgen för honom." 

"Du John!" sade jag, "en sådan liten 
parfvel som du? Vet du då, hvad det 
vill säga att gå i borgen?" sporde jag. 

"Joo, 1ll't är att ansvara för honom 
och blifva straffad i hans ställe, om han 
blir stygg igen." 

"Nllja, det var rätt. 1\fetl är J.u villig 
då att taga mot straffet för Antons skull?" 

"Ja, det är ja~ - Jesus gjorde så 
fur mig,• tillade han blygt, den älsklige 
gossen. Vi alla lärare och lärarinnor 
voro afväpnade, och ja.g skywlade Ul'd 
till den balföppna J.iirren, der Anton och 
hans moder hade stått, och bjiiJ. Anton 
komma in. Anton inträdde och gick med 
nedslagna llgon bort till sin klas~ och 
satte sig vid Johns sida. l>et såg nästan 
ut på hans min, som han skulle hafva 
tänkt nngefär så: "Jag vet nog, att jag 
är en stygg pojke. l\lrn fullt sa nedrig 
~om de tro mig vara, är jag ända intP. 
Aldrig skall John få stryk för min skull. 

!lli 

:N'ej då - aldrig!" Det var Guds Ande, 
som verkade detta uppsåt i Antons bjerta. 
Blygseln öfver hans J.aliga uppförande 
hade kommit; och det var första steget 
till en föråndriug. 

l'å hemvägen från söndagsskolan märkte 
jag, att dl'n långe Anton och den lille 
John gjorde sällskap nedåt gatan, talande 
med hvaranJ.ra. Fruktande för, att John 
icke skulle hafva mycket godt af .\ntons 
sällskap, helst som den senare var kän1l 
för att bearbeta sina mindre kamrat1•r 
med sina väldiga knytnäfvar, följde jag 
d!' båda gossarna pä afstånd. När de 
kommo till Johns hem, veko de af in]llt 
garden och sprungo upp för en trappa 
till skomakareverkstaden, som nu stod 
tom. 

Jag beslöt mig då för att tyst smyga 
mig efter för att se, hvaJ. de båda gos
sarna skulle taga sig till. .När jag kom 
UJ>p, var dörren låst inifrån. Det var sa. 
tyst J.eri11ne till en början. Sedan hörde 
jag en gosse gråta och en annan bedja; 
och jag igenkän<le Johns rllst och hörde 
honom säga: "Käre Herre Jesus, gör An
ton, som vari~ så i;tygg och syndat mot 
dig, till den allra snällaste goss<'n i vår 
söndags~kola." Och jag börd<• denne 
sjelf instiimma med i bönen med många 
suckar. 

Vi hade varit tre stycken, som förut 
burit fram Anton för Jesus. Nu var John 
don fjerde, alltså voro vi lika många som 
de, hvilka buro fram den lame mannen 
inför Jesus. Och likasom han dä frfllsttl 
och hjelpte, gjnrde han också nu. Anton 
blef en helt annan gosse; och särskildt 
var det röraml1• att se hans tacko;amhet 
och trob!'t mot lille John, hvilken han 
allti1l tog i försvar mot de stöm• gos
sarnes elakbetn. När vi bildaJ.p vår lilla 
Mnekommitt.: för de unga, var Anton en 
bland de första, som sk:refvo in sig. Och 
vi hafva godt hopp, att den Jesus, som 
hade magt att förldta hans synder, 
ännu oger hans unga bjl'rta och eu gäng 
i himlen vill möta sin gamle vän 

On~el €ric. 
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* * Det är fullkomnadt! * * 

".$J\et ä>" fullko11rnadf," det mäktigt ljöd 

l"l'i\n Jesu liippa.r, när i sin död 
I I an uppfyllt lagen för alla. 

SA. ~iltigt offer för oss han var, 

:'>ilr all vfl.r syncl han pi\ korset liar, 

,\ lt Gud oss ".heliga" kallar. 

Fiir mig, för mig hni· Huds Lamm förblötlt. 

För mina synd~r i kval hau <lött. 

I li'l >:itt "'Fullkomna1lt" han säger. 

:->i\ vare bannlyst mitt ve och ack; 

I stä.llet ljucle mitt hjertas tack! 

'l'y nllt i Jesus jag e~er. 

~ 
0 
0 
0 

.Ja, hör tlet ordet, du klena hjord! 

1 Anden vandra ot•h tro hans ord, 
Ty Herrens löften ej svika! 

Är J.u i Jesus och lian i dig, 

Hå skall d11 segra uppi\ din stig, 

Oc- h mörkets fors te skall vika! 

• I>et iir f1tllko11111nrlt !~ 0, lösens-ord ! 
Uu segerjubel fi.ir dödsdömd jord. 
0, må kring verl.le11 du sknlla! 

I>u templets förlät har liragt itu, 

}~n ny, en lefvancle \"iig gaf du, 
En himmel, tippen för alla! 

"f)et ii"r fullkom11adt!" O, l1ör det clu, 
l'•lm vandrar fjerran från Hud ilnnu 

Och Jesu kärlek fi.irglömmer. 

0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 

Fr:'\n denua himmel, Yår längtans land, 

Gtul sjell os,.; l·iicker sin failershn11<l 
Att ut ur dödc11 oss frälsa. 

,\ek, i det ordet du knn bli fri 

1-'rll.n synclens straff och <less tyranni; 

'l'y evig frälsning dl't gömmer! 
(~ 

Der få vi hörn. iinuu en gån~: 
"Det är fttl 'ko1mrndt!" i änglars säng 

Oss segerjublo.nde helsa. 

n f>et ti"r ft1llko11111aclt !"' Yar tröst, ya.r tröst! 
Du utarbetade, kvalda bröst, 

Horn ,·ill dig helga och rena! 

llet iir fullkomnndtl 0, tro det då! 

F"llkonilig frälsnit1g. den finns att få 

1 .Jw1 n.D·e,. allena! 

Fritt frt111 <lanskan ~f E BI('. 

7 
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~ä:rlek:en..s t""'V"'å:n.g. 
Öfvers. från engelskan för T. 8. 

I"" risti kärlek tvingar oss, som 
hålla så före att en har dött 
för alla, och derföre hafva 

( alla dött. Och han har dött 
för alla, på det att .de som 

lefva icke mera må lefva för sig 
sjelfva, ut.an för honom, som för dem 
har dött och nppstatt. 2 Kor. i">: 
14, 15. 

Huru majestätisk, upphöjd och 
djup är. ~cke denna text! "Kristi 
kärlek tvmgar oss". Aposteln för 
oss in i det allra heligaste af io:in 
egen själ och låter oss förstj\ den 
hemliga bevekelsegrunden, som be
::;jälade honom och kom honom att 
handla, liksom om han vore en dåre~ 
en vanvettig sYärmare. "'l'y ehvad 
vi äro utom oss, så äro vi det för 
Gud - - - ty Kristi kärlek tvingar 
oss." 

I. 

Det finnes mycket uti denna text, 
som kräfver vårt uppmärksamma 
aktgifvande. För det första, hvad 
menas med Kri1sti kärlek'! Är det 
hans kärlek till oss, eller vår kärlek 
till honom!> 8äkert <len förra. Och 
likväl äro de ett, ty likasom solske
net framtränger till månen och fran 
den kastas tillbaka till jorden, så 
att den lyser med en lånad glans, 
så ' är den kärlek, som vi hafva till 
Kristus eller till menniskor, en ater
spegling af Kristi kärlek till oss. 
Vi älska Gud, emedan han först äl
skat oss. - All kärlek i dessa kalla 
och kärlekslösa hjertan är utflödet 
och återspeglingen af den kärlek, 
som begynte uti honom och ström
made ned till oss, och sedan gar 
tillbaka till honom och till verlden. 
Kärleken är af Gud, och du skall 
aldrig förstå kärleken uti dess dju-

paste oeh renaste uppenbarelse, så 
framt du icke blifver genomträngd 
af Guds kärlek till dig, och i det du 
emottager den låter den utstråla: 
såsom diamanter, som hafva blifvit 
mättade med :-wlljus, skola fortsätta 
att gläm;a, äfven om de förflyttas 
till ett mörkt rnm. 

Vidare är ordet t vingar fullt af in
tresse. Det angifver ett beständigt 
tryck, sil.som när vatten är tvingadt 

. att flyta ned i @ särskild kanal, 
eller när en menniska är bringad 
under ett oemotståndligt inflytande. 
Paulns säger: "Jag handlar som jag 
gör, emedan jag är under inflytan
det af ett mäktigt tvång. Jag kan 
ej göra annorlunda, jag är ej -herre 
öfver mig sjelf. Förundren er icke 
öfver nagonting, ::;om syi1es ovanligt 
och excentri::;kt. Tillräkna Kris tus 
all min öfverspändhet, ty det är han::; 
kärlek. som drifver mig och som är 
ansvarig för alltsammans ". För na
gra manader sedan läste vi om en 
upptäckt, i kraft af hvilken, genom 
en mycket kraftig ljusstråle från re
flektorer på stranden rörelsen af en 
torpedo kunde regleras i vattnet pa 
ett afstand af 1 Is eller 1

, 2 mil, så att, 
om denna ljusstrale flyttades fram 
och tillbaka, torpedon följde dess 
rörebe långt derborta i hafvet,. Detta 
kan begagnas som illustration på 
det sätt, hYarpa den rena stralen af 
Kristi kärlek från himmelen verkade 
på en sådai1 man som Paulus eller 
skall utöfva infly tande på oss sjelfva, 
sa att ,·åra handlingar i verlden skola 
vara under dess mäktiga tvång, och 
vi handla eller tala, sasom han vill, 
icke i stand att göra annorlunda. 
.Måtte strålen af Kristi fullkomliga 
kärlek, hvilken fön;t var uti honom 
Rasom Gud, och äfven är uti honom 
såsom menni::;kosonen, styra, beherr-

I • 1 l('h tvinga oss! Gif också akt 

I 1111. dPt heter: Den t r ingar. icke: 
1, 11 / 1 i11ywle eller skall t rinya. utan 

IJ. 

Låtom oss ll'!JCka vå den l är dom. 
1. 11 t vi ugar oss alltid, sasom dagern: 

111111.t 1ga klot alltid utöfvar sin drag-
11l 11~>l lcraft på planeterna inom dess 
11111 rndt,, 

denna t ext g ifver oss. Den utvisar 
·j de två hvarandra motsatta medel-

" I\ ri sti kärlek tvingar oss. :-:om 
l111lla så före (eller: ellledan vi hålla 

!
, punkterna, omkring hvilkamenniskor-

' 
nas lif röra sig. För det första märka 
vi "sjelfvet" såsom medelpunkt -
"icke lefva sig sjelfva ;" för det andra, 

11 t'iirn l, att en har dött för alla, och 
d"rfiir hafva alla dött". - Det är: 
tlf11. .-;om genom tron hafva gemen
/,·1111 11u•cl honom i han~ död - och 

11 o dPlaktiggj Jrda deraf. Alla, som 
l111 fva. laggt hans graf emellan sig 
1 l(' li sitt förtintna och genom dödens 
port. .gat t ~n i påsken:-: lif, skola kom-
11m till erfarenhet af att Jesu kärlek 
Hr <"ll mäktigt tvingande kraft. Kraf-
1 •'Il af Kristi kärlek förverkligas en-
1 lnst på sådana villkor. Blott de, 
•1111t veta, att de hafva dött med 
'' ristus, och som önska, att hans 
d1id må vara utgangspunkten för de
m~ bästa lif, kunna :-:ärra med apo
~ ~·"ln: uKristi kärJek t~ingar ~ig." 
1'.nda::;t dessa hafva lärt att icke 
l1•fva för sig :-;jelfva utan för honom. 

Ha långt som du förstår att till
c•gna dig hela betydelsen af J esn död 
I ci r dig, inträder du i detta sanna lif 
rn·h blifver tvingad af Kristi kärlek. 

Kristi kärlek tvingar icke den stora 
111ängden af det kristna folket -
l. t11gt derifrån. Hvarförer Emedan 
d e icke förstå och icke till dess höga 
viirde uppskatta den djupa betydel
seu af Golgata, i kraft hvaraf Kri
stus har öfverfiyttat alla troende fran 
1 leima verlden in uti den andra, ty 
när en själ en gång rätt värderar 
detta och i erfarenheten genom döds
porten g år in i Guds lif, då börjar 
den att. först å Kristi kärleks tvång. 
l~u har icke känt. Kristi kärlek tvinga 
dig, emedan du icke blifvit döpt med 
hans dop eller druckit hans kalk. 
l\Ien om du ville en gång gå in uti 
dessa rikets inre hemligheter, så 
:-:k~~lle du ti.11 ~en g~ad, s?m d';l aldrig ~I 
dromt om, i ditt hf uÖrJa erfara det 
oemotståndliga tvånget af Jesu Kristi 

1

. 
kärlek. 

den i tppståndne Kristus ·- "utan för 
honom, som för dem har dött och 
uppståW'. Då vi hafva Kristus, den 
uppståndne och lefvande, till vårt lifs 
medelpunkt (eller centrum), så kallar 
verlden oss exeentriska. Den menar 
dermed, att vi äro öfverspända och 
svärmiska. Men i det ordet ligger 
egentligen den betydelsen, att vi äro 
afvikande från verlden i afseende på 
vår medelpunkt. Och det är sannt. 
Vårt lif rörer sig icke kring samma 
medelpunkt som verldens lif. Det 
finnes endast dessa två medelpunk
ter: "det egna jaget" och: Kristus, 
omkri.ng hvilka hvarje medlem af 
~enmskoslägtet rörer sig. Syndens 
mnersta väsende är sjelfviskhet . Att 
lefva i sjelf-elementet eller såsom 
apostlen här säger: för sig sjelf, är 
just att vara en syndfull menniska. 
Du erinrar dig, huru Adam och Eva 
i lustgården rörde sig omkring Gud 
såsom deras medelpunkt. Han van
drade med dem och talade med dem 
på paradisets stigar. Frestelsens 
mnebörd var at t sät ta sjelfvet i stäl
let för Gud. "När kvinnan sårr att 
trädet var godt. att ät a af, oc~ att 
det var en lust för ögonen, och att 
det var . et t kosteligt träd, emedan 
det gaf förstånd, tog hon af frukten 
och åt". 

Men det tog en alldeles motsatt 
vändning, då sat an i öknen kom till 
menniskosonen, den andre Adam. 
Han sade t ill honom: "Säg at t dessa 
stenar skola varda bröd" - det är, 
til~åt din egen naturs ingifvelser att 
bhfva det bestämmande element et i 
hela ditt lif. Men H erren sköt med 
ens frestelsen tillbaka, sägande: "Icke 
af bröd allenast lefver menniskan, 
utan af hvart och ett ord, som ut· 
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går af Guds mun". Han gick till
baka till Guds ursprnngliga bestäm
melse med af seende pa menniskan 
Yid hennes skapelse och sade: "Nej, 
aldrig, min Faders vilja är min va
relses utvalda och högsta medel
punkt." Om du betraktar det all
männa verldslifvet, det verldsliga 
sinnet köttets begärelse, ögonens 
begärelse och lefvernets högfärd -
så är det allt sammanfattadt uti detta 
enda begrepp: Jag -- sjelfviskh.et, 
sökandet af sitt eget. För att till
fredsställa sitt egna jag hafra män 
anfört krigshärar, stormat bergfästen 
och kastat sig i äfventyr och faror: 
xjelf har pulserat under munkens ~a-. 
pusj0ng och prestens kappa; s;etf 
bar uppstigit på domaresätet och 
haft inflytande på dei:<s utslag; det 
har besjälat de flesta af de stora 
verldseröfrarne och konungarne, all
tid utandancle sin förpestande ande
drägt upp~ den menskli~a n~~ure~. 
Och friilsnmgens fulla mnebord ar 
icke att befria menniskan från hel
vetet från lidande, från straff, utan 
att sft förändra det innersta af v11rt 
lif att den välsignade Herren Jesus 
må blifva A O('h 0, allt i alla. 

Det var nödvändigt, att ( )rdPt blef 
kött för att vi skulle Nhalla en per
sonlig medelpunkt, omkri_ng hvilken 
vara lif kunde hvälfrn sig: det var 
nödvändigt. att Kristus dog pa kor
set, 1Jå det att vi skulle s~ällas under 
förphgtelser af en o.ändlig tacksam
het· det var nödvändigt, att det skulle 
bli 'en uppståndelse, pa det att vi 
skulle med Jesus ingå i ett nytt lif 
och regera uti ett nytt område. Rom. 
5: 17. Hålunda afser hela Gnds be
mödande att befria oss från sjelfvisk
hetens helvete, som är den andra dö
den och införsätta oss i den rena, 
osjelfviska kärlekens himmel, som 
är evi~t lif. Guds natur är kärlek, 
och himmelen är kärlek. Och de 
heliga varelser, som lefva der, lefv~ 
ett lif af fullkomlig kiirlek. ( hn v1 
endast kunde förflytta varmedelpnnk~ 
till denna himmelska verld, skulle v1 
redan börja att lefva uti det eviga, 

ty kärleken är evigi och i himlarna~ 
ty himmelen är kär ek. Huru skönt 
är det att vi veta, att Jesus stod 
upp igen för dett11. ändamål! Om 
V1 allenast, liksom vi hafva lefvat 
i sjelf-elementet, kunde begynna att 
lefva uti Kristus-elementet, lffilket 
välsignadt lif skulle det ieke blifva! 
Dag för dag, då du vaknar pa mor
gonen, så säg: "För honom, :<om dog 
och uppstod igen." Under hela ~a
gen, när frestelserna bestorma dig, 
när pligten är tung, när andra me~
niskors trängande behof pressa sig 
inpå dig, håll i att hviska: "För ho
nom, som dog Ol'h uppstod igen.". 
Och på aftonen, då du lägger dig 
att hvila, säg till Jesus: "'Jag ~e
höfver att sofra nu, på det att 1ag 
kan uppstiga i morgon och lefva för 
di~ som har dött O('h uppstått för 
mig." Hå skall från ,Jesu kors och 
tron ljus falla öfver hvarje pröfning 
och svårighet. 

III. 

Låt os8 nu undersöka kraften af 
denna text. Kärlek och sjelf
vii:;khet il.ro motsatser. Likasom nat
tPn försvi1mer, du degen gry::, . s~ 
fönn-inner sjelfviskheten, när h .r1st1 
kärlek intränger i hjertat. H vilken 
syn är mera intag~nde, än att. se, 
hnrn, när kärleken mkommer ntl en 
menniskas hjerta, den förvandlar dEtt.! 
Två. eller tre stora författare hafva 
användt detta sasom motiv för be
rättelser, som hafra blifvit lästa öf
Yerallt - berättelser om män, som 
haft i:;ig sjelfra till sin medelpunkt, 
rörande sig inom sina trånga kretsar, 
mt>n som plöhiligt kommit under kär
lekens förtrollning. Ett litet barn 
har kommit ~ deras v.äg och under 
vidrörandet af dess IDJUka hand har 
dPn harda skorpan af sjelfviskhet 
och sjelfbelatenhet gatt bort och ~en 
mPnskliga naturen utvel'klat sma 
kronblad och ntandats sin vällukt. 

~a skall kärleken besegra sjelfvet. 
Det behöfves icke att kämpa ellel' 
att gå igenom smärtsamma erfa~en
heter, utan blott att Gppna edra hJer-

l11r .l~sn Kristi kärlek. Detta är 
l1~t11111. Naturligtvis maste du bedja, 

11 d1•t iir din lust att bedja, eme
'" 111111 ljnfligt drager dig till sina 
o1111r. I lu maste läsa din bibel, men 
I ,, hnr som helst och såsom en 

I ldiglwt, utan emedan han i sin 
I 11 l1•I; drager dig till trädgarden, uti 
I \ 111·· "l\ll~ar han väntar dig. Du 

11 t ilr m1ssionshnset och blandar 
11~. t illsalllmans med Guds folk icke 
1,,. 1'01· att dessa saker hafva nå~on 

1 .. , tj1•nst eller kraft uti sig sjelfva, 
1tt 1111 Pm edan han är der. O<"h han 
d111~Pr dig Ol'h intager dig med ett 
'" 111otsta11dligt behag. 1II Y.1): Wl. 
I l1•f, \·igtigaste i religionen är der
l 1111• ,\! t lefva med hjertat öppet för 
I 1 i"'t ns. Oeh huru sysselsatt du än 
11 och upptagen af dina dagliga 

l•ligf f'I' kan hjertat alltid hallas öppet 
111• 1..: ristns sasom ett fönster för sol

I p1·iot, och du skall finna, om dn lef
\ "'' så., att Jesu kärlek skall luttra 
'"''' rena dig, öfren·inna din sjelf-

1·11.lu•t och komma ditt lif att röra 
1g omkring en ny och helig medel-

1•1111 kt.. Gud skall blifra allt i alla. 

ff. 
I .1iJ. oss gifva akt på rarningen 

d 1•111111 text. 
1..: risti kärlek !:>kall icke bjelpa eller 

li1I t.rn, och rena dig, om du icke, sn 
l1111gf. du förstar, lefver på. påskHidan 
Il r h Il.Ils graf. !>etta är ett väsentligt 
\ illkor. Huru kan du frän denna 
d11,; lefva {>å påsksidan!' l allmän-
111•1 . 11atnrhgtyis. antagey <lu fram
•l 1lllningen af Homarnes O:te kap. 
""" Galaternas 2:dra kap. Och på 
i.;rnnd af dessa. kapitel balla vi före, 
11 t I Il nd betraktar oss såsom saclana, 
om diitt i .Kristus och med Kristus, 
11 1d.t hela Unds församling har gatt 

l'.•·11nm grafren in i clet himmel8ka. 
'1••11 huru kunna vi göra det till en 
\ .. rl,lig lifserfarenhetr Endast på 
d11t. ..;ättet, att vi taga något ondt 
111•!1 syndigt uti yårt lif, li.varemot 
d1111 helige Ande strider och behandla 
d11t. lie1-;ti:imdt, dö från det, afgjor<lt 
1 n~ta bort det, vägra att mottaga 
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dess förslag samt lef va med Kristi graf 
mellan oss sjelfva och det der. Det 
kan finnas i ditt lif nå~on, som det 
synes, oskyldig sak. hnlken du har 
lätit passera ända hitintills; men ny
ligen har det börjat blifva en tillta
gande oro med afseende på den; dn 
har känt dig mer och mer ängslig 
och besvärad, då du har tänkt pa 
denna sak: dn har känt att den pa 
något sätt förderfvade och förgiftade 
ditt lif. Välan, du måste bestämdt 
dö från denna sak, och lata den upp
ståndne Kristus sta mellan dig och 

, det <ler. 8edan skall du erfara un
derbara ting, nästan omöjli~a att be
skrifva. Hvarje gang en SJäl vågar 
handla så. !.-lynes det som om luften 
hastigt renailes. Och Kristi kärleks 
i<ol strålar rakt och djupt ned i hjer
tat, oeh blifrer en 1<törre och mäk
tigare och mera tYingande kraft. 
Hasom dimman öfrer London hindrar 
i<obtrålarne att skina. in, sa har ock 
den dimma, som blifvit kastad öf
ver ditt lif genom efterlåtenhet för 
köttet undanträngt. Kristi kärlek. 
Men då denna blirvit bortsopad, sa 
skall du blifva inspirerad af en ny 
drifkraft. Ack, att Yara hjerta.n måtte 
glöda under insJ?irntionE'n af denna 
text! :Må det bhfrn en hjelp för dig 
att se kärleken såsom icke så mycket 
ett känslornas barn som fast mer 
riljans. [ denna mening är det sagdt: 
"Du :skall älska Herren din Gud af 
allt ditt hjerta, af hela din själ och 
af alla dina krafter."' Hos somliga 
yttrar sig kii.rleken lifligt och passio
neradt, den kan i>måle eller gråta: 
och hos andra är den ett stilfa gö
rande af GudH vilja. Men hvad be
tyder det, så länge som .Kristi kär
lek hos · oss blifvit en till växande 
princip och kraft? Och den skall 
vara så, i den mån vi kasta bort ifrån 
oss allt, 8om bedröfvar Huds helige 
Ande och alltid lemna våra hjertan 
öpl?n~ för U·uds _ljuf'va, sta~ka kärlek. 
h .. nst1 kärlek tnngar dem ibland oss, 
som äro sådana, som halla fore, att 
Kristi död måste nöclvändigt inne
fatta vår död med honom. 



Kärlekens ljuflighet. 
~vad är det? Jo, fullkomlig kärlek, 
) ' ~ hvilken fyllt•r, utvidgar och öfverflö
dar i våra bröst; kärlek, som förer sin 
svällandl' väg upp till förståndet och vil
jan, öfversvämmande alla egenskaper i 
vårt lif med sin kostliga bölja; kärlek, 
hvilken fyller tungan, utväljer de bäst 
passande ord och gör rösten len och ljuf
lig eller också bevarar i en välsignad 
tystnad; kärlek, hvilken lyder Gull i allt, 
och likvllJ utväljer den mest ödmjuka och 
gömda väg för att göra det; kärlek, hvil
ken hopsamlar alla sina sorger, lidanden 
och smärtor och lägger dem i Hugsva
larens sköte, och som gifver solskl'n och 
glädje åt medmenniskorna; kärlek, som 
gerna arbetar i vingården i hettan hela 
dagen utan uppmärksamhet, erkiinnande 
eller annan lön lin den att under natten 
hvila vid frälsarens fötter; kärlek, hvil
ken tillater dem, som stå öfver en i em
bete, rikedom eller lärdom att bemöta 
enom orättvist, hvilken ej sägl'r någon
ting om dl't hårdaste bemötande och det 
fräckaste hån, utan mottager allt endast 
såsom kärleksfulla slag från den him-

' 

melske Fadrens hand; kärlek, som kan 
så den ädla säden i lidande, förföljelse 
och tårar och sedan gå undan och villigt 
låta andra skördti och erhålla prii; derför; 
kärlek, som följer syndarena till helvetets 
port, sökande att förminska och lätta deras 
lidanden, äfven då man ej kan frälsa dem 
från fördömelsen; kärlek, hvilken ifrigt 
söker att dölja sig sjelf och förhärliga 
Jesus, att ntlemna all sin kraft för att 
få himmelen full och för att rena, upp
lysa och försköna denna mörka jord samt 
förminska jordens sorger, och som ingen 
annan lön fordrar än en stor tillväxt i 
kärleken. 

Är detta för våra bjertan ett bårdt tal? 
Synas dessa prof vara svära? Kom ihag, 
att så. längo vi förblifva midt i denna 
kärlekens ström, komma vi ej i beröring 
med de skarpa kanterna och de bvassa 
hårda stenarna. Ren, oskrymtad, sann och 
iidmjuk kärlek underlättar mödan, läker så
ren, förljufvar lidandena och är sin egen lön. 

Detta lir det mest heliga val vi kunna 
göra. 

\ Öfvers. frän engelskan.) 

I 

Fö:r nyom.vända. 
Af E. G- n 

I faderns sköte. tForts.) 

Enfödde sonen, som är i faderns sköte etc. 

Il. Jivarigenom tlet 11vpe11bants. 

Enfödde sonen är alltigenom en 
uppenbareli:;e af Gud., lif. 

Hvarje ord och handling var en 
yttring af det inneboen<le gudslif
vet, och verlden kunde af hans ger
ningar sluta till hrem lian var, :>å-

som trä<lgärdsmästaren genom den 
frukt, :;om trädet frambringar, kan 
bedöma dess inre natur. 

I honom se vi det enda, kära bar
net, som aldrig, ens för ett ögon
blick, drog sig tillbaka eller förne
kad e sin höga ställning. Han lu
tade sig intill fadern, såsom det en-
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1l,1i!.11barnet, och lefde blott i 
1, 111111 Vflrld för att uppenbara fa
lr I Il' 11 lllll Il. 

I o. 1~·11 orubblig förtröstan pct Gud 
'I" 11/111 mcle hltu'~ lif i faderns sköte. 
I 111 .kan il'ke t~·o på någon, som 

111 11ld1J..:' kiint. V1 kunna en<last tro 
I'• d1111 ~om motsvarar vårt förtro-

11d1•. I )!'1111a förtröstan pa Hud var 
f "' 1111fi'1dde sonen 1wt11rliy, ty han 
I 1111d11 fadern. Den uppenbarades 

11 11•rli~1·11 - sa:;om den äkta, sanna 
I 11111 1dltid gör genom li<lande och 

1111lrf n; men uppri~mels~n till den 
I 111 nrnt.ro, som aldrig tv1flar, är att 
ni.it i andegemenskap me<l Gud. 

1.d,n själar förstå hvarandra bäst. 
11 \'11.d är naturligare för ett barn 

111 ntl. lita pa sin moder. ( >ch bar-
1111 I rou behöfver aldrig något annat 

11 p1·11 än dessa: "Sa har mamma 
IJ.tl !" Så viir det, fastän i mycket 

I 111TI' grad, med enfödde sonen. 
111111 genmötte hvarje tvifvel med 
,J,. is11 ord: "Det stär skrifvet!" 
c 1t-l1 hrnrken djefvul eller verld 
I, 1111d11 Tubba hans tro pä. Gud. Den-
1111 tro är frukten af gemenskap med 
1l11cl. Tron måste alltid näras af 
~11domlig uppenbarelse. Vi kunna 
nldrig tro pä en Gnd, som vi icke 
I 1~ 1111 a. 

S1 mon måste emottaga Andens be
··~li 11g, för att kunna tjena Gud 
11111 Pli verklig son. Vi<l J ordans 

d m11cl, der han blef döpt af Johan-
1111s, tick han <lerför emottaga denna 
I 11rsiikran af sin fader: DH t'ir min 
rlfH/Wcle l:iOn: i cli!} /lur jag eft [JOUt 
/,, l111y. Luk. 3: ~2. Och Jesus vän
d11 t,illbaka från Jordan, fnll af den 
lr••ligf\ Ande, och fördes af Anden 
I dl iiknen och frestades i fyra tio 
dugar af djefvulen. Luk. 4: 1. På 
d1·11 gnnomgripande förnimmelsen af 
c i 11ds kärlek följde en bard strid 
11101. lögnens fader. Satan riktade 
11rld1111 mot barnaskapet, likasom bo
"1111t rikta sina anfall mot <le engel-

1.it officerarne. J or<len hade icke 
1•du11 A<lams fall hört den himmel-
1.it riisten: .. JJn iir mitt kiira barn!" 

c l1•h satan blef ursinnig, då menni-

skans son <lelaktiggjordes af den 
helige Ande för att åt oss återvinna 
det förlorade barnaskapet. Gal. 4: 5. 
Deraf hans oförskämda spörjsmå.l: 
"Är du Guds son?" 

Skulle Jesus bevara tron på. Guds 
kärlek, hade djefvulen gjort upp en 
annan plan, som ingår i den förra. 
Sedan Herren hade fastat i fyratio 
dagar, blef han hungrig, och satan 
passade på att, i dessa för hans pla
ner gynsamma ögonblick, fresta ho
nom till llli88bntk ltf sin barnarätt. 
"Säg till dessa stenar, att de varda 
bröd!" De yttre omständigheterna 
voro mycket pröfvande; och Jesus 
hade kunnat göra manna af öknens 
stenar. Men då hade han genom 
detta förnekat sin fader och blifvit, 
som djefvulen sjelf, en öfverträdare 
af Guds vilja. Genom att så be
gränsa tiden för denna pröfning ha
de han förlorat dess mål. u Det står 
skrifvet", sade Jesus, "menmskan 
lefver icke allenast af bröd o. s. v." 
Herren kan gifva sina barn bröd, 
men han kan äfven uppehålla dem 
ut.an bröd. 

Djefvulen riktar sina vapen mot 
äkta gudssöner. Allt sedan Jesu tid 
h~r denna fråga ljudit: "Är du G:uds 
son?" Och djefvulen blygs icke att 
fresta till och med dem ::;om hafva 
Andens vittnesbörd, tiil tvifvel på 
de osynliga tingens ver~lighet och 
sanning. Och emedan t.iden är öf
vervägande materialistisk och tros
lifvet inom församlingen svagt, fin
ner otron en mycket gynsam jord
mån. I allsynnerhet skall djefvulen 
söka, om möjligt är, försvaga deras 
tro och göra dem vapenlösa, som 
ha bekänt en lef'rnnde tro. Under 
en tid, då tviflets ande rnfvar öfver 
oss, gäller det att vara tecknade 
med Guds insegel. Jesus kunde be
vara tron, derför att Guds AndE> 
hade beseglat den himmelska rö
sten. Den största nppen barelse är 
ganglös, om den saknar Anden:; in
segel. 

För menniskan är trons väg una -



titrlig. Ingen menniska ha.r lefvat 
i ständig, oafbruten, fullkomlig tro 
på Gud. Till och med Abraham 
sviktade. ~enniskan är lika snar 
att klaga öfver öknens torka, som 
att jubla öfver Herrens under. De 
troende haf va stor anslutning, så 
länge de vandra 11 ndrens räg, men i 
pröfningemi hetta afslöjas "<len blan
dade hopen" -! Mosb. 11. .Matte vi 
vara iikta söner, som tro på ( +ud ! 
Tron har ännn aldrig sett niigot 
Mara utan korsträd. 2 Mos. H>: 2o. 
N aden är iumängd i allt. Änglar 
skola tjena den, som icke har velat 
tjena sig sjelf. Guds son afvisar 
den i:jvarte tjenaren, och Guds äng
lar bära mat till honom. Den som 
öfvervunnit får äta af Grnls manna. 

Din tro är sva~. Kanske du är 
såsom det nyfödda barnet. hvilket 
föga känner den moder, hvilkeus 
bröst det diar. l'llen ditt begär ef
ter Gncl vittnar om, att det hf, som 
hal· blifvit tändt i din i:;jäl, är af 
gudomligt ursprung. Havidt du är 
Guds barn, är du hans egen bröst
wfci11ge, och hela Andens fullhet är 
din, såsom en faders rikedomar till
höra barnet fnin den stund, det 
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föddes till verlden. Du är hans 
skötebarn. Lita pa din fader och 
säg: "Det star skrifvet". Tron stär
ke:-; genom att hålla Gud sannfär
dig. }{om. 4: 20, 21. Lat ( 1-uds ord, 
och ej dina känslor, afgöra din fräls
ning. gn gumma tillfrågades, om 
hon var Guds barn. "I gar", sva
rade hon, "var jag Guds barn hela 
dagen men i da~ är jag det icke". 
Hon litade pa sma känslor. Men 
hvad är känslan i jemförelse metl 
Gud:-; ord. Ack, hvarför tviflar du 'r 

Jesus är fullkomnad i tro på ~ +ud. 
Om din tro är svag, är dock lians 
en verldsöf vervinnaude tro. H vila, 
du oroliga hj erta, i Jesu Kristi tro. 
En missionär sade: uom det verk
ligen är sä, att vi vid Jesu ankomst 
skola förvandlas genom tron, huru 
skall det gti för nng (" "Broder", 
svarade jag, "Jesus är trons full
komnarr·'. ·- u'l'ack Jesus'·, utbrast 
missionären, "du skall hjelpa mig 
med din tro. Din tro är fullkomlig, 
och du i-;kall hjelpa mig med din 
tro. Tack Jesus!-

Slut dig nära <len ende som al
drig kan tvitla, och du skall få lju!:! 
öfver grafveu. Luk. 24. 

Uppfylld m.ed Anden. 

~ d~ sädant land som 8ydafrika, 
~ der vi ofta lida af torka, finna 
vi :! i-dags dammar eller reservoarer, 
gjorda i ändamål alt uppsamla och 
förvara vatten. Pä somliga landt
gårdar har man en källa, men med 
en ström sa sYag, att man ej kan 
vattna med den. Der fins en reser
voar inrättad för Ynttnets uppsam-

lande, Ol' h re:;ervoaren fylles genom 
ett sakta, stilla tillflöde fran källan 
dag och natt. Pä andra laudtgårdar 
fins alld€'les ingen källa: r<"servoa
rerna byggas då i bädden af en flod 
eller i en fördjupning, tler vattnet 
kan :-;amlas, när regn faller. Pa en 
sådan plats fylles reservoaren. när 
ett starkt regn faller, ofta på några 

• 11111mar, oeh detta är förenadt med 
11 hrnsande och en valdsamhet, som 

'' I ,, iu· fri fran fara. Det tysta och 
I dl1t tillflödet pä det förstnämnda 
11111«"1. iir på samma gang desto säk-

1 Lr1•, alldenstund strömmen, ehuru 
d1•11 synes :-;vag, är beständig: men 
I rnkter, <ler regnfallet är osäkert, 
J 1111 l'll reservoar :;tå tom under mä.-
1111dor, ja ar. 

I lt•f. gifves samma atskilnad i det 
1llU., på hvilket Andens fullhet kom-

111 .. r. Pa pingstdagen, vid tillfällen 
' •la 11ii.got nytt är i görningen, när 

11111 vändelsens Ande utgjutes i hed-
1111la11d eller väckelsen i bland de 
l.ristna, uppfyllas menniskorna ha
.t igt., kraftigt och ögonskenligt ir.ed 

di•n helige Ande. I hänförelsen och 
l'riijder. öfver den nyss funna fräls-
11i11gen är Andens kraft onekligen 
111irvarande. Och dock gifves det 
1ir,..kilda faror för dem, :-;om sii.lunda 

111ottaga den. Yälsignelsen är ofta 
I iir mycket beroende af gemeoska-
111•n med andra, eller O<'kså sträcker 
d!'n sig blott till dP öfre och mera 
l1it.t åtkomliga strömningarna af själs
lifvet; det bestiga är ofta det yt
liga; viljans och det inre lifvets djup 
ha ej uppniltts. Det gifres andra 
kristne, som aldrig ha deltagit i en 
~1'ldan märkbar erfarenhet, men hos 
hvilka Andens fullhet änd;\ visar sig 
lika tydligt i deras djnpa hängifven
lint för J

1
esus, i <lera:-; vandring uti 

hans ansigtes ljus i-;amt i medvetan
det om hans heliga närvaro, i ett 
t 1fiirvitligt lif af barnsligt förtroende 
'wh lydnad samt i eu ödmjuk och 
..cjt>lfnppoffrande kärlek till alla, som 
omgifva dem. De ha sina förebil
der i h\'ad Barnabas var: "en hug-
1'\"ltlelsens son; en gocl man oeh full 

med den helige Ande". Hvilket af 
dessa är nu det rätta sättet att upp
fyllas med den helige Ande'( 8varet 
ä1· lätt. Det gifves gårdar, på hvilka 
bada de nämnda reservoarerna fin
nas nndersWdj ande hYarandra. Det 
finnes äfven reservoarer, der läget 
är lämpligt. vid hvilka man använd€'r 
bada sätten.att fylla dem. Det'jem
na, stilla, dagliga tillflödet för:-; er dem 
med vatten i tider af :->träng torka: 
och när regntid är för handen, knnna 
de mottaga och förvara stora förråd. 
Det gifves kristne, ::;om ej äro nöjda 
med mindre de fo särskilda, kraftiga 
besök: den brusande, mäktiga vin
den, de stora vattufioderna och elds
dopet - rlessa äro deras sinnebil
der. Andra ater tycka att källan ' , 
som invärtes rinner upp oeh sakta 
flyter fram, är den riitta bilden af 
Andens Yerk. Lyckliga de, sorn 
kunna igenkänna Gud i båda ioätten 
och alltid hälla :-ig redo att lata väl
signa sig, pi\ hvilket sätt han kom-
mer. .A11dre1,- lifurray. 

Jag, H erren, är din läkare. 
2 l\fos. 15: :w. 

Se dig omkring! Öfverallt förnimmer 
du klagan och suckan. Och sa läugt 
ditt öga när, ser du sjukdom och nöd, 
lidande och jämmer, till dess hela verlden 
blifver ('tt sjukbns fullt af sjuka och li· 
dande, sjuka till sjiil och krop11 - men 
blott en läkare: Jag, He:rren. 

:\fen var tröst! Han är hvad han sä
ger. Han kan hela, ocll han vill hela, 
och han förmår iitt beij<'na alla sina sjuka 
11å Pil gång . 
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FPån Zulu. 

. .Prån vår missionär Hans Nilsson hafva 
vi erhållit ett bref dateradt den 14 febr. 
d. å., hvari han omnämner kriget och om
tala'r, att våra syskon derute hela tiden 
varit utom all fara. Och af allt att döma 
skola. de väl vara det äfven hftdanffter. 

Han fortsättN: Ganska många flyktin
gar, som måst fly undan boerna, åro här. 
Dessa säga alla, att ingen, som aj sjelf 
erfarit det, kan göra sig en föreställning 
om, huru barbariska och raa boerna äro. 
J<'IPra exempel kunde nämnas, men jag 
lemnar det. 

Vi bafva det ovanligt torrt och varmt 
denna ~ommar. Men Herren har hitintills 
uppehållit oss till kropp och själ. !lfrn 
nog skulle det vara mycket godt, om Her
n•n vill, att vi s~ola stanna flere somrar 
här, om vi kunde fa något slags hus att 
bo uti utr vid sjöstranden. Det kunde 
sättas pä en sidan plats, så att det på 
~amma gång kunde begagnas som utsta
tion. Syskon, viljen äfven I framlägi:ra 
denna sak i bön inför Gud, då I bedjen 
för oss och zuluerna? Det är stor nad, 
att vi hitintills kunnat verka Herrens verk 
utan ringaste binder af kriget. Och Her
ren bekänner sig till arbetet, i det att 
själar lemna sig åt Gud. Vi hafva nu 
börjat reguliära möten pä ännu ett nytt 
distrikt. Der hafva vi mötena i en kraal. 
Och några synas med allvar vakna upp. 
Våra evangelister bafva hittills artat sig 
väl, så att vi kunna ej annat än prisa 
Gud för dem. Stundom kunna vi nog fa 
träffa både Judas och Demas ibland de -
infödua medhjelparne. ~len ej går det 
1lerföro an att tänka, att det ej är från 
Gud, att vi skola hafva infödda evangeli
ster. Nej, bedjen Gud, syskon, att han 
sänder ordet med en stor t>vangPlister
skara. Det är ej alla evangelister, som 
kunna skrifva evangelier eller epistlar, ej 
heller bota sjuka eller nppväcka döda, eller 
prt•dika, så att 3,000 omvändas på en 
dag - deras namn äro ej så mycket 
kända; men nog äro de till välsignelse 
ändå. Om on evangelist ej skulle kunna 
vara till sä m~ eken synlig nytta flir andra, 

sA, om han är en r verklig evangelist, har 
han vinst deraf för sin egen själs till växt. 
Jag bar känt det lättare att vittna inför 
evangelister än inför predikanter, emedan 
de förra oftast äro mera hungrande och 
mottagliga än de senare. 

Syskon, vi lefva nu 11å sjette dagens 
(eller tillredelsedagens) solnedgång. G-Ora 
vi oss redo? Och bereda vi väg för ko
nungen, som kommer? Annn finnas tilat
ser bfir i :1.ululand, der de ej veta om, 
att han är kommen, ej heller att han skall 
komma igen! Syskon, må han ej, då han 
kommer, finna oss sofvande eller overk
samma! Stärken slappa händer och veder
kvicken svigtande knän, t.'· hämnd kommer, 
Guds vedergftllning. Han kommer sjelf 
för att hjelpa oss. 

Herren bör bön, prisen honom med oss! 
Just nu i kväll fingo vi bref ifrån en bro
der i Durban, som ber att få untlerballa 
en infödd evangelist här i wluland. "Förr 
iin de ropa, vill jag svara, och medan de 
ännu tala, vill jag bönhöra". Vi fä. dropp
vis af tusenårsrikets välsignelser i uenna 
tid. Derför få vi äfven något af ofvan
niimnda stora löfte redan nu --

Hvem önskar nu att blifva den lycklige 
att fä. gifva medel för ett samlingshu~ för 
denne t>vangelist att hafva möten och skola 
uti? De, som sända sina medel tiU den 
himmelska banken via Zulu, komma ej att 
förlora något derpå ! 

De innerligaste helsningar från oss alla, 
svarta och hvita här vid Bethel ! 

I Jpsu kårlek inneslutne 
Hems Xilsi;o11. 

netht>l M. S. lnyoni P. 0. Zululand. 

D:I vi hafva ringa kraft och äro om
gifoa af stora svåriglwtl•r, viirderar Her
n•n så mycht mer det lilla vi uträtta och 
betraktar det såsom ett Htörre bevis på vär 
trohet. 

I Il besök hos våra missionärer i 
Norra Kina. 

I 1 .lnh. Hiuman, som tillsammans med 
111 1111,.1 ru µ;1ort en resa i Kina, ~ilr:-\kildt 
il 1,.:t att ht•söka SYenska ~fissionens i 

11111 111t1oncr or.h uppmuntra missionil
' 11111 1 dt•ra,, arhete. har äfreu, si\som 

'" 1l1111~t.11•11dp bref Yisar, kommit i tillfiille 
11 111111na11träffa med Yllrn missionärer 

... nu 11: iua. Yi intRK:t med gliidJC det 
11il1~1L, nppm1111trn11de hrefyet. 

Toronto, ( 'anada •len 24 febr. HOl, 

/11 ',. pa~lor Kiltl.~/erlt. Högt aktade bl·Odl'r ! 

1'1d .. 11 har gatt mi::; ur hil11clerna. Det 
lo" l.111µ;1• l<>p;at mig i t:inkarne att silnda 
• 11 l11ols11i11µ;, isymierlwt sedRn \•i, min hu

I 111 , ,.. h 1ng, hacle µ;li~dj en fil hesöka edra 
'1•1 l's1·11umtt'r i Kmn. Xu. sedan vi för 
" 1uana1l sedan lenmat Kina och kommit 

1 1111 ·ra stillhH än som erLjuclt's undl•rett 
o1l.11l1µ;t r<>smule, ilr det kärt fa sätt:t en 

11 I clo·l önskningar i frll.ga om korrespon-
1, 11 i \'t'rket. 

t:ft1•r att hafra tillhringat sommarhalf
••I pi\. "Hveuska missiouens i Kinn:' fiilt 
•udrn Sh11.nsi. och kommit till Tai-yuen-

1 11 pil n\r resa mot kusten. ledde Henen 
1 flnnu tio dagar norrut. för att vi Nknllt• 

I 11 t. .. lsa på iifn•n 11elµ;elseförhunclets111is-
•11;11· .. r i nordligaste cleleu af Shan,,i. 

\ 1111 lit"•vk hos dem fr1unstår såsom ett 
ol ol1• k:ira~te mi1me11 Yi föra me!l oss 
t 1111 I\ 11.:l. \'i hade en lång resa bakom 
,,.J1 .. 11 lru1µ; resa framför oss och voro 

clo•rt'iire ;;i\nlele>< t:1cksamma öfver sysko-
111•11s \'iiuliga omtii11ksamhet.11tt samlas i 
'""' y11in istället för Ho-1iing. som först 

11 r lii 11 kt. hva1·iµ;enou1 Yl Les parades ej 
11 l.1 olngars resor. Htationen 1 T><o-ynin 

•It• tlt'mnar ett synnerli~t ljust OC'h gladt 
• 11111'. Hård.en är rymlig, ho11ing-;n1mmt'n 
11·11 1•11kelt men mycket niitt inretlda. µ;at11-

'l'''llt't och motta~ningsrummet sa till
lo ·"~aJl(1e som möjligt Ol' h bakgård.en med 
11111 husdjur landtliµ;t hemtre.tiig. 

I 111l1•r konfercnsdaµ;arne, förda afsi1les 
• d I lerren, talade han ljutliKeu till n'Lrn 

111 .. rtan. ~Iig föreföll de~ som hlef Herren 
hor o~-; hiLrligare, hans kiirlek oss en ri

"'"' skatt. hans viigar högrt>, hans tjenst 
.. rooo:'111sriknre och hans välhf'hng oum

l .. 11 l1µ;are än 111\gonsin förr. 
1 't an att vara, vare sig parti:.;k eller 

1 .. q,J att prisa menniskor, m:'\. det dock 
11l11tas mig, att till Uuds ilra och de bedjan

ol1• 'ilnuernas i l1emlandet 11ppmuutra11 
11,~11, att Helgel»eförliHndets kinami>:sio-

11111·,.r ilro en prydn1Ld för J e»ti Kristi liira. 
Ho• Hro icke hlott hevnrade i ett ödmjukt 
l11·1·01•rnlc af Herren, utan ock i frimodig 
t 111 t riistm1 pä honom. "Herre, l1evnrn e,·in-
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nerligen sådan ht'ig och sil.dant sinne 
dina tjena.rf'S hjcrtan !" 

Om aftnarne efter dagen-; hihel.st11di11m, 
bönemöten och öfrerlä11:gHingar berättn
d_es om Herren» dd.pliga ~erningar och 
siöngo:, sånger till striingaspel under hal
leluja-stämninµ;. ·'Eri<'s" oförlikHeliga kvii
den och "E. G ns ·'hjertesiinger" fingo 
den· id. ej för första gängen, hlifva ti Il 
stor \"älsignelse. 

~ista morgonen, dit vi voro sarnl11.de vid 
frnkostbordet, emottO" hroder Karlsson 
underrättelsen om broSer OustafHoHs <lö1l. 
Denne. liksom hrode1· Karlberg, hade niLm
lig<>n af -sjukdomssknl förhindrats att kom
ma till 'l'so-iiin. Den "lilla klena hjordeu·' 
blef s:\luncla hPlt plötsligt iln klt>nare, 11va!l 
arbetskrafter angär. Efter en stunds tyst
nad sades några or!l hiir och der om v:'tr 
(; uds "hehaµ;liga vi I ja•', me11 hvad hjer
tana kitnde vnr uppenbart no~. \'i S<' hlott 
det närvarande. vår Fader tutde det nilr
nnande och det tillkonnnaude. (:ifr<•n 
Gud äran O<' h makten! 

.\tt "han har satt somliga till evange
lister" det står lika IPfvande för Helgclse
förhundets kinamissin11iirer som arhetare 
i hemlandet. De vidmakth:\lla tlerför evan
gt•listembetet om~orgsfnllt och hnfv11 pA. 
ett glätlim11le sätt lycknts att uppodla 
samma gåfva hos de i11födtla medhielpar
Jle. Yi skulle vilja pt'l olet varm11ste up\>
mnntra håde 1le ute- o<'h hemmavara111 e 
i tletta styrke. 'l'emlenserna inom vilr 
t iols frikyrklighet äro ju st\dnna, atL her
darnes och lärarnes antal oalh\tligeu växer 
11u1ler det cvangt'listel'Jlns minskas i oro· 
vill'kande grad. L:ltom oss tillropa alla 
GtHl>< Yittneu, hvilka hafva en s1111n evmi
geli><tanda: 

"Gör en evn.ngelii förkunnares verk, ut
riltta ditt emlJpte f11llst:irnli~L." 

)I ed de loj ertlig-aste hilhmingnr till vn
tron Htcl in Ol'h 11crr Herg'lvist, hvilka pg 
har glildjen att känna. är jag i Hnrl'n 
tillgifne Joh. Rinman. 

O deladt åt H err ens sak. 

Från b()rj:rn af )loodys och Sankeyi> 
samarbete gjorde d1• upp med hvarandra, 
att de aldrig skulle mottaga 11ågon be
stämd lön, aldrig taga upp någon kollPkt 
för sig sjelfva. eller inlata sig i några 
slags affärer. .\.t Ht•rrens sak ville de 
odPladt egna sig, vissa om att H1•rrPn 
ähPn skulle draga försorg om deras un
derhåll. 
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En och annat fråf1 Venjan. 
Det fol~et, som vandrar i mörkret, skall se ett 

stort ljus. OfveT rlem som bo i mörka skuggor;; 
land, skall ett ljus skina". Es. 9: 2. 

" V enjan: livar ligger Yenjan~" hör jag 
lii:snreu .. fräga. Jo, \"enjan är en sol'
kt'n i ( >stertlalarne, begränsad i ve

;; ter af )faluug. i norr af L1ma och Elf-
1lalen, i öster af .:\iora och i söder af 
.J erna. HoC'knen har fem byar. Kyrko
hya är bygd pi\ ömse sidor om Vauän, 
1ust vid Ans utlopp i \·enjan-sjön. Dennn. 
l>.V: ilr ganska i;tor, en kvarts mil lång. 
Al socknens omkr. I.~)() inv. kommA. u11-
gefilr tv;\ tre<lJedel1t1· på kyrkobyn. l<'ri'ln 
kyrkobyn till niirmaste by iir två och en 
k\·arts mil. till närma,,te jernvägsstation 
Yimo \)lora Veuerns jPrnväg) 1ir drygt 
tre mil. 

\"enjan har fordom varit en myeket fat
tig sorken. För omkring 50 år sedan an
viindes vauligen bark bröd: det lilr varit 
llH\nga hem, der clP ej ens hade tillrär k
ligt af denna torftiga kost. Deras enda 
11iiringsfå11g \'ar tillverkning af lagu;k!irl, 
><om cle efter häst forslade ll\nga \'ilgar 
för att siiljas. På dessa resor följde oft:i 
hustrun och barnen med: de hl'ukade <hl 
förskaffa sitt uppehälle genom bettliug. 
Hedern1era företogs utdikning af jon!en, 
hvilkf.t htnlc till fölid, att de ej längre 
hemsökte,.: af dPn skördPn förhiirjande 
frosten. Jliu förhättrncles de Pkonomiska 
fiirhälla11Je1m, i,;ynnerhet sedan dl' bör
.1n<le säljn af si11 prilktiga skog. Trots 
detta hör dot·k \". iiunu till de fattiga SO('k
nitrne. 

1 andligt hänseende iir V. en mycket 
murk socl,::eu. I>ork började lekmanna
predikanter Yerka hii1· reditn 181i5. PA vi'l.
ren 11iimnda ii.r blef hemmansegareu K. N. 
Karlson vä1·kt genom liisni11g af en reli
giös skrift. Vic! samma tid kommo ett 
par rnilu hem till \"., lwilka under sin 
handt>lsresa blifvit troende. Följande höst 
kom genom deras fon;org en predikant 
till Y. och höll några möten. Ofvan-
11äm11de K. blef myt'ket kraftigt J,eröt·tl 
nnder miiteno, men tick ej frid me1\ Gud 
förrän kort före jul samma år. N11 kal
lades predikanter och en mindre vil.ckel
"c uppstod. De flesta af dem, som d!I. 
11lefro f'riilsta. reste sedan till Amerika, 
orh nil.grn hafva dött. K ;.;', Karlsou iir 
den entle, som är kvar af de troenlle frl\.11 
'1.enun tid. 

Al'eu svunno hä11, och nästan iuge11 fri 
audlig nirksamhet utöfvades i V. Emel
lel'tid glömde Gud ej bort den mörka o!'
ten. Kort efter nyår IHH!i kom en tro
ende man fr:'m \" ermland. \·id namn .Jon 

'rorlijörnson. till Y. for att köra timmer. 
Drifren af Kristi kärlek samlade ha11 fol
ket om söndagarne och ilfven flera kväl
lar i veckan, p1·cdika11de Guds ord i An
dens och krafteus bevisning. Eu kraftig 
väckelse uppstod. och manga kom1110 till 
tron. 
~edermera stannade verksamht'lten af: 

det kom ej nilgon pre<likaut mer iin högst 
ett par gånger om Aret. Ingen henlt' 
fanns för fåren, hvadan de förskingrades. 

l>ä vål'a systrar Ililma Andersso11 och 
.Judith Bergström kommo hit, kort efter 
påsk lHHH. fnnnos blott rn\gra fA, som hade 
Iif i G1ul: och dessa voro som rykandt
vekar. lltrren villsignade systrarnas verk
samhet 01·h själar friil::;tes, isynnf•rl1Pt af
t'Hllingar från ilen förra värkelsen. 

Vintern ll"l!l!I .. verkade samma systrar 
å.ter en tid i \". Afven undertecknad gjorde 
dA. ett besök <ler. 

1><' troende på plats<'n isa111ma11slöto sig 
födidet Ar till Pli missionsfiirening. Me1l
lemmar11e voro da nägra och tjugo. De 
fnttade samtidigt beslut att hygga ett 
missionshus, och hafva nu l?rnndeu lag<l 
till detsamma. Emellertid kunn1\ de ej 
l'ullhorda byggaudet, om ej Guds liara pi\ 
andra platser hjelpa dem. Broder och 
syster, du ,;om af <:ud fA.tt jordiska ego
clelar, 1·ill du ej hjf>lpa dina fattiga nå.de
.syskon i Yenj an att. hygga en p~edikolo
kal? (He uppropet 1 denna t11lnmg !l Be
hofvet ilr stort hlir Dryckenskap och au
dra svrnler gå i S\·ang. Vet a11ses just 
ej skamligt här, att en kvinna ''tar t>n sup .. 
tillsammans med miinnen. M!l.11gn kv111-
11or il.ro slafvar under dryckenskapslasten. 
L!tsaren kan häraf förstil. nödvändigheten 
af att evangelium blir predikadt hiir. 

Hiitt mvcket folk samlas pit mötena. 
Ol'h Oud~ Ande verkar synhnrligen pit 
rnlmgas hjertan. l"ndert. har 1111 \·erkat i 
\'eujan tre veckor: un1ler tiden kom ur
ven pred. A. Fridherg från Dal. Ausgf. 
dit. Det var mycket uppmuatramle att 
fil h1elp i arbetet. Br. f•'. stannade :>ex 
<lagar. Guds viilsignt'llse \·ar öf'vcr os~. 
och nl\~1·a syndare höjde siµ; vid kol'set. 
_\.ra vare Ullll ! - Kvi11norna i V. hörj:ult'. 
meclan vi voro der, en arhetsfiircniug. 
ähreu hölls en missionsa11ktio11, hvilken 
gi<~k ~auska brn. Det sknll nog ljusna 
1lfren i Y. l>er C:ud hegynt ett verk, skall 
han äfven fullborda det. trots alla satan;, 
föt'sök att omintetgöra dt>tsamma. l>en 

lh 11 \ <'rksamhetens i V. historia är 
1 11.udt f'xempel härutinnan. 

1111 lie;t•n vill jag ulh arli~t l~ga Huds 
1111 I'·' hjertat att bedja för ' . och för 

I 1 11111rka trakter i vArt land. iifven:;om 
11 .. 11 rn n!l.~on slant för missionshus-

1 . ,., 1 \". ''Ilva<l ~odt h var och en gör, 
lo t kall han få igen af Herren". Detta 

1111 ko111rner att hlifva ett "bönehus för 
tl In I o Il,". ( Es. 51i: 7). Det skall nilmli
' 11 \nra öppet för alla sanna .Jesu vitt-

'" 11, 111\cle mil.n orh kvinnor. "Der Hor
'' 11·• Alllle är, <ler H.r frihet". \.1llsigne 
1.11.f nllt sitt verk! 

'l'oll styrelsen samt alla vii1111er och knm-
1111.,r siindas kärn fridshelsningar från i 
I 11ol1•11 oC"h riket melldelaktige brodern 

Gustaf Fredberg. 

Pa&tor Charles lnwood från Jfog
l1111d skrifver frän Darjerling den 27 dec. 
f11rrn året, hum som ba11 ballit möten i 
11 nlkuttå. Om ett af dessa möten berftt
t11r han: "Kyrkan var fylld af on vörd-
11adsfull och mottaglig församling, och 
111uler hela tiden var Guds kraft mäktigt 
f11rnimbar. L"nder predikan blt'f en kristen 
11i kraftigt öfvertygad om sitt behof af 

111111 helige Ande, att han stod u11p och 
l1i1rjade i den mest ifriga och gripande 
lon högt bedja om Andens fullhet. Jag 
11pphörde att tala, till dess han slutat, 
•ll'h liksom om intet afbrott egt rum, bör-
1.ulo jag sedan att visa, huru denna pingst
' .tlsignelse kan blifva vår. 

Eftermötet var ett af de mest frukbiiran
clo vi varit med om. Efter gudstjenstens 
Nlnt berättade den infödde pastorn för mig 
utt öh'or tjugo af hans folk blifvit om
v:inda under de fem hallna mötena. 

Det är förgäfves att söka frambringa 
l{oda frukter af ett dåligt träl!; och likasa 
k1m man spara sig omaket med att söka 
I rambringa goda frukter af ett köttsligt 
hjerta. 

--»·>>O<<~ 

lO!l 

Fullkomnadt! 
Hvilket mäktigt ord, uttaladt af den 

korsfäste Guds Son, - det näst sista, 
innan han gick i döden för oss, belastad 
med alla våra synder och vår adamitiska 
naturs förbannelse I 

Och hvilket saligt befrielsens ord för 
oss! 

Huru rymmer icke detta enda lilla ord 
i sig en verld af nåd och frigörelse för 
den fallna, syndbetungade själen, som 
låtit sig dömas af ordet och Anden! 

Det är trons dyrbaraste och allra kost
ligaste ord! 

.När jag har det, då är jag tillfreds
stf1lld, ja då är jag salig. 

Hvad kan djefvulen da göra mig? Hvad 
kunna alla språkets andra ord, vända emot 
mig med sannfärdiga beskyllningar för 
synd och orättfärdighet göra mig, niir jag 
har detta enda i famnen, nii.r Gud den 
helige Ande i nåd har laggt det ned i 
djupet af mitt hjerta som min döende 
Frälsares försäkran om, att nu är allt 
gjordt och fullkomnadt, som måste göras, 
om jag skulle frälsas. 

Ja, med all min skam och skuld lagd 
på honom, de11 oskyldige, böjer min själ 
sig i tack och tillbedjan vid Jesu kors 
och tager ordet "fullkom11adt" af hans 
egen mun såsom rn evig, osviklig till
försiikran om alla mina synders förlåtelse . 

Jag har 11·lJerätt till <' Il oafbruten hvi'a 
i Kristus. 1" u är det blott fråga om 
huru mycket af min n:i<lerätt Guds HPlige 
Ande kan fä införa mig i. 

* .:+ 
* 

Da hf1starna arbeta så hårdt på berget, 
att de bryta plogbillar, väntar husbondt•n 
icke att så mycket arhete ska'! utföras, 
som då lättare åkerfält upplöjas. 

* * * 
Ett friskt simw är kroppens helsa, mpn 

afvundsjuka är röta i benen. Ords. 14: 30. 
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MissionsundePPättelsei-. 

Engelska kJrkomissionssällskapet inbe-
1-ä.ttar, att icke mindre än H4 nya missio
närer Hlrnl gingo antingen pil egen be
kostnad eller underhallna af enskilaa eller 
församlin.,ar. Af de H0.5 missioniirerna i 
detta sälhikap underhållas :JW helt eller 
delvis pä detta sätt: 51i underhålla sig 
sjelfva helt och rn delvis, och !Xl autlrn 
underhållas af enskilda gifvare: återsto
den af dessa :nn, af församlingar eller 
sitlh;kap. Sällskapet har anviinclt bidra
gen till sin lnmilraår:sfoud att hetiicka 
den lmst på lj(),lOl pound (f>5(),()Kl kr. l, 
. -;om omnämutles vid dess sistn. ftrsmöte, 
od1 !let tillkäunagifver. att en inkornst 
äfven sista aret pi\. 150,00l ponn<l skall 
hehöfvas för att klarera riikenskaperna 
för det kommande. 

Det omniimnes också. att för humlra 
år sedau voro siillskapets grunclläg~are 
u; stll.nd att tinna en enda engelsk mis
sionär, som cle kumle ,;ända ut att bära 
evangelii budskap. och det tycktes. som 
om dörrarne till den hedniska och mu
lian1edanska nirlden voro alldeles till
slutna. Nu, pris ske (hnl, öfrertlölla öpp-
11!\ dörrar allestädes, och de mis;;ionärer, 
,;om fr:\n ~tor-Hrittannien och Irland ut
s:;l\tt .i sitllskapets leder, ehuru mycket 
för få, räknas i tusental. Ue11 2,IU>:dje 
missiouilren, hustrnrna o beriiknndc. nf're
ste sistlidni> mars. Den tusende afo;ick 
J&«J, sä att tli>re hah-a ut!.!;iltt pt\ de sista 
1!l :1ren iin under de föregilcmle 'il. An
talet öfverhufrutl årligen under de första 
ri0 i\ ren var H 'I,, fr:\n l&t!l till lHHI vnr 
<let nitton och fran J&;'j till J::l!ltl nn· det 
70 'I•-

Från Indien. Antalet europeiska och 
amerikanska missonllrer i Indien lK!lH iir 
2,7!l7. Hindu P11trfot skrifver: Den in
födde kri,;tne förakta;; i allmänhet af 
europeerna Han hnr ock blifvit illn be
ryktad af meuniskor, som föga älska ho
nom. Det är derför uppfr1skamle att 
finna on man sådan som sir Alex. :.'llac
keuzie vid ett missionsmöte prisa de in
föddn kristna. som ··hängifua, ötlm1uka, 
rena och uppriktiga menmskor; att känna 
dem vlil, var i sanning att älska dem 
mycket". 
. "'Ho1!1!ign infödda kristna hafva pi\ sin 

tid bliiv1t mycket utmärkta; den störste 
uutida bengaliska JJOeten hladhusutl1m 
I>utt, var en omvän 0ch äfven den stora 
bengaliska skaldinnan 'forn Dutt, h\·ars 
förtidiga död afskar en bana, som gif· 
Yit de största löften!'· 

Förfoljelsens resultat. Den norske mis
sionären i i'>irabe, ~fadagaskar, inberiittar. 
att jtust under di>n sista förföljelsensvär
sta ti<l mottogo:o; W nva medlemmar i för
samliu,gen genom doirnt, och under lop
pet af (iret döptes 411;_ Att mänga föllo 
bort under för,;ökelsen. iir icke underligt. 
"Yllra inföddn. pastorer hafva verkat mc1l 
ett nit, som. öfrcrträffat allt, hvad vi ku11-
nat ,-änta i en sådan tid. Detta iir silr
skilt sant i fräga om rastor Haril\-ana. 
Hnns församling hör til det distrikt, dcr 
hr1lendomen haft och ännu har sitt star
kaste fäi;te·' . 

Välsignelsedagar i Yestal'rika, Nigeria. 
F.11 infödd evangelist ,.,krifver sålunda: 
:\län:,11. kommo tiil den första evangelii;ka 
predikan. och omkring femtio sutto pil 
marken kring ,-erandan. .Jag stiillde föl
jamle ty1lligt för dem. 

1) Om de kände behof af en samlings
lokal, ;;kulle de bygga en, om än aldri:;!; 
sil enkel. De hade trii i skogen till po,;ter, 
löf till takti\ckning och lem till vilggar. 
JJe voro alla \•älsignade med tv!\ hände.r 
h\•ar: de hehöftle blott am·äntla tlem. Af
gu<lallyrkare b.'·gga yanligen upp hus ät 
si11a afgudar, och sålunda hörn tle, som 
tillhe1lja den sanne Guden. by!!;ga ett hus. 
U<'r de kunde tillbedja honom. 

:!) 0111 de skulle tjena Gud, mitste de 
genast uppgifva afgud~ri och fotish!sm. 
Gull är e11 mtiilskantle Gud och skulle icke 
gifva sin ära ilt fåfänglighet. Om de voro 
färdiga att uppgifva allt för Kristi skull. 
som dog för tlem, sä skulle Gud blifra 
deras fader o<·h vän. 

Resultat: Afgudarne uppgifna.. 
Heclan mötet ,·ar öfrer. stannade en af 

milunen \"id namn :.latluagn e fter. Denne 
man ilr känJ som den störste jäµ;~·e pil 
platsen och sägei; hafva dödat tio hu<l
hil.star. tio hul'flar, en elefant och en stor 
miingd vild,.,,·i11, rådjur. marsvin, apor o. 
s. v. Ehuru icke infödd i l"gholo. har 
han 1lock vunnit sådan makt och intly
tande, att han tar försteget Iör so111li~n. 
af kun~arne. Han frågade. hvad han skullt> 
µ;öra med somliµ;a afgudar. Jag svaradP 
honom, att lle måsti: taµ;a i; ur hans hu,; 
oC'h offentlig-en förstöras. Hii.rtill sam
tyckte han; och vi bestämde, att det skulle 
ske kl. 11 e. m .. då de, som brukade jorden. 
kommit hem. En timme derefter bar en 
af hans unga miin till oss l1a11 s afgudar 
od1 ha(] oss komma in i hans hus pi\ e. 
m. och se till, om der fnnnes 11ägot annat, 
som skulle bort. ( 'ar! och jag sökte dM. 

11' 1•11 vrä oeh utgöto v:"1rn hjertan i tack
'"'' l11•t I ill < ~ud för såilan 11ppmuntrau 
I\ I. :l -;amlacle Yi alla de unga milnnen 
11 11.1µ;rn af barnen. som lärd e lä;;a, och 

111r.11 lill :\[aduagns hus. Många af hed-
111111•.111u1. dra~na tillsammam; af nvtikcn-
111 1, 1,01111110 ock för att se. Efter si\11g 

• li l.1111 började förstörelseverket. ~Jadu
' :11 0., '' lkt•ni:;a" - högste afguden. som 

I 1111ldes hal \'R hegåfrat honom med för-
111 • -.1. att blifra eu namnkunnig jägar e, 
I 11µ;• I ram. De11 var vilpnml med knifvar 
111•li krokar, hvarmed hn11 skulle verkstillla 
l1111iol pi\ .:\laduacrns fiender, hade ock snö-
11111 111t«l perlor, buffelhorn, tlodhilsthetar 
111•li dito tänder, hvilket allt gjorde den 
I ill l't t afskyviir<lt föremål. Deu hjclplöse 
il 1~111lt>11 beröfvades snart denna ~titt. lat les 

I 1111 l·orµ; tillsammans med a11dra mi11dre 
111· 11 .... ~i.ntles till mi,;sionsgi\rden att afvakta 
1l"t olleuthga hriinnaudet. 1"ril.n :.'lla<lua"n" 
hu-. 111lijödos vi till ett nnuat och deroftcr 
I dl lin nu ett till vt\1· största förvilning och 

111 

taeksamhet. [ ln-arje hus. dit vi iuhjödos 
~orttogo vi icke encla.c;t triiafgudarne ocl; 
förstörde le1·afgutlarne utan ilfven hvarje 
spär af vidskepelse. om det än var ett 
litet horn eller en samman bunden trasa. 
.Jag . k_an icke bestämtlt uppgifva antalet 
med1cmgrytor, vi sönderkrossad!', men det 
var minst fyrtio. Dessa hade bereclts af 
landsdoktorerna för olika ilndarnäl som
liga för att drifva bort trolldom, 

1 
andra 

för god lycka och somliga för att drifva 
bort fiender i krigstid. Den förfiirli":t 
stanken. som utµ;iek från några af <les~a 
mediciner, ntr nog att frmnknlla malaria
feber, och tinder:igt är, att Yiira hedåra1le 
bröder k1u1tle hat\·:i trott <lem i uä.-ot 
~a~neJip;a. n 

. Herättel'?en om <11>tt11, nfgudafi\r>1tiira1ule 
frän det mre af landet "1\ige1·ia'· är af 
d~t 1~ilrkligaste, vi näµ;onsin liist. I dettrt 
~1stnkt h:i.r mis:<i~usverksn111heteu olyck
h~tv1!< varit O'-tad1i..; oeh arbetnrnes antal 
nll<leles otilJr[lekligt. .X. H 

l!} trax utanför en 
r-..;f} delsstad bodde 
111ed en 18-ärig son, 
•hmten. 

]{ågot för barnen att få. 
större engelsk han
en troende doktor 
som nyss tagit stu-

I•'adern var mycket angeliigen om att 
f1i plats för sin son i någon bankirinrätt-
1iing i niirliggande stad. Efter rätt man
l(IL ansträngningar lyckades det. Innan 
lian skulle tillträda sin plats, tog fadern 
honom afsides och sade: 

"!'llin käre Gilbert, nu lägger jag dig 
pa hjertat, att du alltid uppför dig öd
mjukt och höfiigt mot alla, du kommer i 
hrröring med och framför allt, att du all
I 1d förblifver ärlig och pålitlig. Din ka-
1 aktär för lifvet skall nn bildas, och grun
den för din framtid läggas. Glöm dcrför 
irke, att tron pä din frälsare år den såk
waste grundvalen till all lycka och välgang. 
4: ud vare med dig!" Gilbrrt tackade fa
drra för hans räd, och följande dag intog 
han sin plats i banken. Innan han lem
n:ule hemmet, hade hans kiira moder skänkt 
h1•nom en tafla, hvarpä hon broderat föl
jande tfmkvflrda ord: 

Du Gud ser mig. 

I lonna hade han hängt upp öfver sitt 
:-.krifbord; och ofta var den honom till 

uppmuntran i arbetet och till hjelp i fre
s tels erna. 

Den unge bokhållarl'ns arbl'lsamhet 
och plikttrohet hade snart förvärfvat ho
nom sina förmäns förtroende och kamra
ters aktning; ocll det dröjde icke länge, 
förrän han fick taga hand om en af kas
sorna. Det ålåg honom att se till, att 
allt var vit! försegladt och stängdt, niir 
arbetet var slutallt för dagen. Och sär
skildt var nyckeln till hans kassaafdel
ning honom ensam anförtrodd. 

En dag efter slutadt arbete fick Gil
bert hesök af l'n skolkamrat, som var 
liksom han anstiilld hos en bankir i sta
den, der det spekulerades mycket djerft 
i börspapper. 

Denne unge man omtalade för Gilbert. 
att det just nu fanns ett mycket förman
ligt tillfälle att p4. en summa af !i,000 
pund (omkr. D0,000 kr.) i hast göra 
en icke obetydlig vinst och tillade: "Du, 
som har hand om en särskild kassa, skullt> 
nog pä ett par dagar kunna låna dessa 
f>,000 pund, utan att någon pä så kort 
tid saknade summan. Tänk nu på saken. 
så kommer jag igen i morgon och får 
ditt svar;" och dermed allågsnade sig. 

Så snart vännen gått, kom snikenhe-
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tens demon öfve1 Gilbert och frestade 
honom och ingaf honom begäret att söka 
skaffa sig denna extra. inkomst, helst som 
h:m just i d&.g hade fått in dubhla sum
man af det erforderliga i sin kassa. Till 
l'n början afvisade han den lockande rö
sten. Men svagare och svagare blef mot
~tåndskraften, ju mer han tänkte på den 
vinst, en sådan affär skulle skaffa honom. 
Xär han derför sett till, att alla lås voro 
väl i,,tii ngda och han skulle taga nyckeln 
till sitt eget kassaskåp, kunde han ej mot
stå frestelsen, utan framtog den sedel
bundt, som innehiill ö,000 pund och vägde 
den i handen, dervid lilickande sig om
kring liksom förvissande sig om, att in
gen lievittnade hans företag. Just då föll 
genom Guds trofasta ledning hans blick 
pii. moderns minnestafla: "Dn U ud str 
miq." I samma ögonblick kastade Gil
bert in sedellJunJten i kassaskåpet och 
~jiink darrande ned p<i sina knän; och 
striickande händerna mot Mjden ropade 
han ur djupet af sitt bjerta: "0, du min 
moders Gud, fräls mig fran denna svåra 
synd!" 

Länge låg han ~å pi sina knän och 
hekände inför Uud, huru ovärdig han var 
sina förmäns förtroende och k;1mraters akt
ning, och huru langt, långt , liort han gatt 
ifrån Gud den sista tidtin. .\ngrens bittra 
men heb 1samma tärar flödade ned för 
hans kinder, och sjelffi1ra ktet pressade 
tunga suckar ur hans hribt. Det var ett 
sådant ögonblick, da den störst;. af alla. 
lifsfrågor afgöres - då det goda skall 
segra eller dö, då själen skall antaga el
ler förkasta Guds friilsning i Je~us. 

Vi äro dock glada att säga, att Jesus 
denna gång vann en fullständig seg-er. 
Det stod ju sit sk1int i vår minnes vers: 
"Derigenom att han varit frestad, kan ban 
71jelpa <lem, som fresbs." Detta gjorde 
också Herren Jesus meJ denne ånger
fulle .\ ngling. Han hjelpte honom så full
ständigt, att han icke blott stängde sin 
kassa och gick hem, utan också påföl
j .mde dag begärde ett enskildt sa.rota! 
med bankdirektören och bekände öppet 
och iirligt sin svara frestelse till oärlig-

het och bad att fa en lägre plats i ban
ken, enär han ej längre var värd det 
förtroende, man satte till honom. 

Direktören var en vis och god man, 
som mycket rördes af Gilberts uppriktig
het och sade derför: ul'l"ej , min unge vän, 
ni får behålla eder plats, ty nu har den 
all vise Guden visat eder, It uru fåfängt det 
är att lita på sin egen kraft. Hans kraft 
skall nu fullbordas i eder svaghet. Derför 
kan jag med trygghet lemna kassan i 
edra händer, och hågkomsten af ordet: 
Du Gud ser mig skall äfven fortfarande 
bevara eder från srnd." 

Glädje och blygsel omvexlade i den 
förkrossade Gilherts själ. Men detta hans 
förmans förtroende gaf honom en ny kraft 
och ett tränganJe behof att visa sig det
samma fullt värdig. 

Detta visade han också i fortsättningen 
och steg från den ena förtroendeposten 
efter den andra och blef en utmärkt 11likt
trogen man, som rikt gagnade det sam
hälle, han tillhörde. 

Xär han som en aktad familjefader ledde 
bnsandakten i sitt hem, ladll man gen märke 
till, huru han i bönen "Pader vår" sär
skildt betonade de orden: "Och inled o~s 
icke i frestelse, utan fräl s oss ifran ondo .. u 

Gud välsigne eder, I kära unga vänner, 
att taga lärdom af Jenna skildring ur 
det lefvande lifvet. .Frestaren ii r ej död 
Hnnu. Han är i ständig verksamhet att 
f.mga unga och gamla än med den syn· 
den än med en annan, den ena gröfro 
än 

1

den andra, den ena uppenbar, den an
dra hemlig. Lika farliga äro de alla för 
vår sjftls timliga och ~eviga väl. Men 
Jesus iir kommen för atL frälsa sitt folk 
ifran deras synder. H-111 dig till honc>m, 
du lille frestade gosse; hallen eder till 
honom, I alle, mina kära små! Och du, 
o moder och fader, gifven I edra barn 
en sadan uppfostran, att de, n iir nöden 
kommer, äro vana vid att anropa sin mo
ders Gud, sin faders frälsare? Til.nken 
härpå och glömmen ej den stora räken
skaps<lagen, beder med kärleksfullt all
var eder och barnens vän 

Onkel Eric-

}B~ Du Gud ser mig! ~~ 
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~n:-i Je11 förfärliga, händelserika 
{j ' ) dagen, l1tngfredagen, hade 

~1 ~ fnllståndigt nedslagit tro 
~. l~ och hopp hos Herrens Yän-
1 • uer: döden, elen oöfver-

\'i nneliga döden hade segrat! 
\ u 1 liarle lärjungarna förut sett dii
' 11·11 iil'vervnnnen inför sina ögon. I,.. hade sett J airi dotter. enkans 

1111 i Nain 01·h La:1.arus uppresas fran 
d11 döda. Men han, som hade upp
' 1\1·kt. dPssa, han som da hade statt 
11il'i'n· dem såsom diidern.; och lifvets 
11..rr~, han var 1111 sjelf död, och det 
I 1111us ingen, i:;om kunde nppviicka 
li1111om fran de diida. 

\'iil hade s krifterna förutsagt och 
l11sns hade sjelf sagt dem. att' han 
l,111le nppstå. Men huru kunde man 

'1111ta af dessa lärjuugar med deras 
l.111 t sliga me:-;siastaukar, dessa, som 
tm:-:da~snattPn i Uetsernane icke 
lrndt> kunnat. vaka en timme med 
l11111om utan hade iifvergifrit och för-
11 .. lrnt. honom, oc:h s0m pä sjelfva 
l1111~1'rt>dagen hatle stått. långt ifr~n 
•wli >:ett. honom hiinga vanmäktig 
11"11 l'iir::::mägtaud<> på korset, till dess 
li1111 hadP- böjt sitt hnfvud och med 
ropet: "Fader, i dina hänrler l>ef all er 
pip; min ande", inför derns ögon 
11ppgihit sin ande, och dertill hade 
,. •• t t. den romerska soldaten sticka 
~11j11tet i hans sida, si\ att der uttiöt 
l1lod orh vatten, huru \·ar det att 
'1111ta af de,;sa lärjungar rne<l det 
1111da sanwet.et., mPd hjerta.t förmör
lu~dt. af mis,.riikning orh sorg och 
1111ssmod, de-sa, som Herren sielf 
lindC\ kallat klentrogna, att de >:knllA 
l11d\·a statt fasta Ol'h orubbli!?a i 
1 ron gent emot dödens förfärliga 
fnktnm? 

I lt>rren hade irke väntat det. Oeh 
vi, som af egeu erfarenhet ärn sa 
l11•ka11ta med tYifvPl och missmod, 
v 1 hiira. allra mi11st. fiirvånas och för-

argas. Den, pa hvilkPn de byggt, 
sitt hopp för tid oeh evighet, hade 
dukat under. Hvad fanns väl mer 
att hoppas pa ~ D e1-före har lördagen 
eller sabbatsdagen, som följde efter 
långfredagen, helt visst. varit den 
mörkaste dagen af deras lif. Så kom 
söndagsmorgonen. Eft.er ,.;abbateus 
slut lörclagsafton kl. () hade b·innor
na väl inkiipt de Yällnktancle kryd
dorna för att gå. och smörja den äl· 
skades lifiösa hopp, och tidigt. sön
dagsmorgonen före solens uppgång 
äro de tre: :Maria Magdalena, Maria, 
Jakob" moder, och Salome redan pA 
väg till, Josefs af Arimatea graf. 
( )ch så mträffade det, som star skil
dradt i :'.\larci evangelii lti: ~--7. 

Stenen Yar bortvältrad. lJe hade 
kunnat :-:para sig det bekymret. Je
sus var uppståuden. De .hade kun
nat. spara sig allt sitt döcls-bekym· 
mer oeh sorg och nöd. 'l'y han do~ 
för o.tJ; nppstä, på det att det till 
oss sknlle kunna ljuda oc:h sa åter 
igen ifran Oss ljucla: "Dn död, hvar 
iir din ndcl: dn dödsrike, lH"ar är din 
seger ? .:\Len Gnd vare tack, som 
gitver oss 1<Pp:er11 genom vår Hene 
.Jesus Krist.ns!" Cluds helige skull!' 
icke se förgängelse. Faclren, den 
allsmäktige, har uppvih·kt sin s011 1 
elen enfödde, fri'm de dcida "efter 
skrifterna". f+nd hade lrnllit. ord. 
H\·ad sorn för menniskor:-: ögon hade 
sPtt ut s:im nn~ergång oeh ueclerlag, 
det var i Yerkhgheten seger och hä1 · 
lighet.. 

Yill ni'lgon se rä.tt, så måste han 
se med <+nds ö~on, det. iir se i tro, 
hiira i tro ol'h i enfaldig tro tänka 
och :-:lnta till, att allt hrnrJ (fod har 
:;iagt, det :;iker, nch allt hvad Gud 
har lofvat, det uppfylles. 



'l'ron ser med Huds ögon; och der
för har tron alltid rätt, derför är 
tron alltid trygg och alltid glad och 
väl till modH; ty Gud är osårbar och 
oöfvervinnerlig, och alla makter <?~h 
krafter äro underlagda hans vilJa 
och hans minsta vink. Derför är ett 
lif i Gud ett lif utan omsorger, e~t 
lif i kärlek och salighet och ett hf 
i seger; ty den som står. P~. Guds 
sida, honom är segern pa forhand 
gifven. 

Ära vare Gud! Högtlofva?- vare 
Jesus Kristus som har brutit syn
dens makt g~nom att gå i döden 
med våra synder och som ha: ?ru
tit dödens makt gPnom att. ga ige
nom den och kasta den at sidan som 
Pn aftagd kl~n~, genom ~t 
uppstå från <le. döda gen?m Fadrens 
kraft och härlighet - fur att lefva 
för OSH. 

För:står du din lycka min broder 
och syster:.> Genom Kristi uppstån
delse har dn seger icke ~llena~.t öf
ver synden utan äfven öfver doden. 
Genom Jesu Kristi uppståndelse fr~n 
de döda skall du en gång uppsta hk 
din Herre och broder i hans förkla
rade eviga härlighet lik honom 
och ett med honom i all evighet. 
Kan ditt hjerta inrymma mera Y 

Kan det inrymma detta, då ser <lu 
med Gu<ls ögon, och då ser du rätt. 
Låt ingen förnuftets invändning från
röfva dig din rätt till nådens här
lighet! Ond är långt större oeh 
härligare. än ord kunna .. u tsä~~, o?h 
den bärlighet, han bestumt for dig, 
är Jängt störr~ än ~rd kui;ina be
skrifva och dm rättighet till hans 
härligh

1
et är fastare och säkrare. än 

ord kuuna uttrycka, ty den hvilar 
pa Kristi ~~d för d!~ och hans upp
ståndelse fran de doda. 

Svindlande som det är för tanken, 
är det dock icke för mycket. Tag 
emot <let oafkortadt. Du behöfver 
det till motvigt mot satan, verldPn 
och din fallna natur. ---: 'l'ag !'iv~d 
Gud bjuder dig af härlighet i sitt 
ord. Tag allt hvad hans helige J\nde 
kan tillföra ditt hjerta: men tag icke 
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sjelf, grip i.cke. till me~ egna ~ra~te_r, 
ansträng dig icke, tvinga dlg i~ke 
att emottaga oeh tr?. Ut?-n var stilla. 
och lät Anden gifra dig hvad du 
kan taga emot. . 

Re uppåt! Låt Anden fästa. dm 
tros blick på Jesus! Du skall ic~e 
söka honom på Golgata. .. Han .. ar 
icke der. Och du skall icke soka 
honom i Josefs graf; det va,,,r ustäl
let hvarest de lade honom . Men 
hah är icke mera der, ty han är 
uppstånden och faren .. till h~mll!-elen 
och sitter pä G~ld!'l hogra sida i ma
jestät och härlighet. Ha:n eger all 
makt i himmelen och pa JOrden och 
i sin gudomliga visdom och frälsare
kärlek styrer han de fiua~te trådar~e 
i ditt hans återlöstes hf. Han ar 
din fÖrsvarare hos Fadern, din ö.f
versteprest i det allra heli~aste, dm 
ri:ittfärdighet o~h din h~lgelse. Han 
är sin församlings hufvud och han 
är din konung oeh din broder, "det 
trogna vittnet, den förstfödde bland 
de döda od1 furst<>n öfver konun
garna på jorden, som äli>kar oss och 
har löst oss från vara synde~ med 
sitt blod och har gjort oss bil ett 
konungadöme, till prester _ä.t . <+ud 
och sin Fader! 14 Uppb. 1: o, h. .. 

Hvag och ovärdig som d1~ är, .. ar 
du dock bestämd för en evig. har
lighet. Och hvad skulle väl hmd~·a 
honom som uppväckte J es~s fran 
de döda frau att uppväcka dig, so~1 
tror på J esns, frän de. dö?a och for 
Jesu skull införsätta dig t det eYiga 
lifvets härlighet:.> Hätt all din falska 
ödmjukhet a sido. Hör och tro! 

-+->))}0{«<-

Kristus kom f.irsta gängt'n för alt frälsa 
oss. Andra gängen kommer han för a.tt 
t~iga förstlingsskaran ellrr bruden med s1_1{ 

i skyn. 'l'rPdje gången kommer l an for 
att regera med oss, 

* * * 
Gud gifver alltid dtt rätta i rätt I id 

...,..,,.....,. 
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En mas~s erfarenhet. 
(En fabel.) 

E" gång lefde en mask, som kunde 
k1i11na, tänka och tala liksom ett mensk

ll1<L vil1:1ende. Då den en höstdag kröp 
11rv11r ett k:llblad, hände den något under
l111rt, rnLgot, som vi skulle kalla en högre 
upponhardse. Den förnam det, som en 
k11111a af högre ljus skulle omstråla den, 
•'Il rr;immande makt uppfylla deo, upplyfta 
•lon och bära den i luften. Det förekom 
honom, som komme en ängel med hvita 
v111gar och tillhviskade honom något så
rnm musik, en ljuf profetia, ett bemlig
hnLHfullt löfte om fjärilslif och fjärils-här
hl{ltt't. Dock allt detta varad<' blott ett ögon
l11lcl;, och så var synen försvunnen, och allt 
Kick s10 vanliga gång. 

I )enna märkvärdiga uppenbarelse hade 
KJort ett djupt intryck på den lilla masken 
och det var honom omöjligt att afskaka 
•ig detsamma. Den kände .~ig som en annan 
vurelse, den anade en skön framtid. Med 
hola den svaga kraften bos en mask:
v11relse höll den sig vid det, som ängeln 
h:ule hviskat till den om c>tt fjärils-lif och 
••n fjärils-härlighet. livad detta egentli
gtin lletydde, förstod den ej. Väl iistun
•ladt• och öu.skade den mycket att klart 
(1irstå det; men ju mer han bemödade sig 
derom, desto hemligbetsfullare syntes för 
honom alltsammans. Och det bragte honom 
Mlutligen i tvifrel och oro och ufpressade ho
nom sucken: "Det är alltsammans blott 
fantasi, blott faetasi!" 

Han berättade sin erfarenhet för andra 
maskar. Dock hos dem fann han icke 
hlott föga tro, utan hvad 80m var ännu 
li:imre, de flesta begynte bana och sade, 
att den stackars lilla svärmaren blifvit 
tokig och blott då åter skulle komma. till 
rätta, om den gjorde bättre bruk af sitt 
mask-förstånd. De bestormade honom med 
alla möjliga frågor. De frågade: "Hvad 
iir en fjäril?" Och han. nödgades svara: 
"Jag vet det icke." Ater frågade de: 
"IIvad är härlighet?" Och han måste 
'lV<lra: "Jag vet det ej." Och ater igen 

frågade de: "Huru skall öfvergangen till 
en sådan högre härlighet försiggå?" Och 
han måste återigen svara: "Jag vet det 
icke." Med sådana frågor fortsatte de en 
lång stund, hvarpå han var fullständigt 
öfvervunnen. Och mycket utmattad af att 
ideligen svara: "Jag vet det icke," för
sjönk han i en djup tystnad. 

De andra maskarna kröpo deremot glada 
derifrån, begynte att gnaga på det till 
hälften förmultnade kålbladet och hviska
de: "Detta är vår härlighet!" 

På detta sätt lllef uppenbarelsen en 
källa till mycket lidande för vår lilla 
mask. Ehuru löftet icke genast gick i 
fullbordan, höll han sig likväl fast vid 
detsamma. Men då nattfrosten inställde sig, 
och han begynte stelna och väfva 
t>ig sin egen svepning, t>yntes det honom, 
som om allt tydde på, att hans dröm 
skulle blifva ouppfylld. Likväl höll han 
sig fast vid sin förhoppning om en fjärils 
lif och hftrlighet. 

Och detta hans hopp kom icke på skam. 
Han var förtorkad, skrumpen och begraf
ven under snömassor ocb nu, såsom det 
syntes, så godt som förlorad. Dock det 
syntes blott så. Slutligen kom våren, och 
plötsligt höjde sig ur törnbäcken en un
derlig, bevingad varelse. Denne sväfvade 
der, hvarest en gång kålplantorna stodo, 
från blomma till blomma. Dess förra bä
lande hade förvandlats till flyrande. Och 
hvar och en, som såg honom, förundrade 
sig öfver hans vingars präktiga glans. 
Nu behöfde den äfven ej längre stamma: 
"Jag vet det ej," ty den visste nu af 
erfarenhet hvad fjärils-lif och fjärils-här
lighet var. 

Der hafva vi, kära v!i.nner, en älsklig 
bild af uppfyllelsen af de troendes upp
ståndelse-hopp. "Det är icke ännu uppen
bart hvad vi skola varda, men vi veta, 
att när han varder uppenbar, skola vi 
bliha honom lika, ty vi skola. se honom, 
såsom han är," läsa vi i 1 J oh. 3: ~ • 
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Slutet på vårt jordiska lif rycker oss 
allt närmare och hvad sedan? -

Det gifve~ menniskor, som säga, _att 
man icke b\lr fråga så, utan hellre ata 
1>ch dricka, arbeta och vara glad, i stället 
fl\r att sysselsätta sig ~ed sådan,a frågor. 
Hvilka dåraktiga menmskor! Sa.som om 
de skulle kunna undfly sådana frågor; 
sasom om de icke vor~ mäktiga nog att 
tränga sig på dem just ~nder det_ de ä~a 
och dricka, arbeta och soka att g~ra sig 
glada; liksom om Gud ic.ke lagt ev1gbets
tankar i deras lijertan; liksom om de, s?m 
icke vilja taga sådana frågor p_i.~ sm~ 
läppar, icke skulle kfmoa dem brnnoa i 

sina bjertan. - Såhioge som vi ännu 
ftro i stånd att fråga, skola vi fortfar~ att 
fråga hvad som skall blifva af oss, då v1 dö. 

All'a pånyttfödda menniskor ~åga m~d 
psalmisten säga: "Jag skall mattas, nar 
jag uppvaknar af din åskådning" .(Po. 17: 
15) och med 11 posteln: "Nu se vi genom 
en 'spegel på ett dunkelt sätt, men då 
ansigte mot ansigte." .(1 Kor .. 13: 12.) 
Men vägen till detta saliga och vissa hopp 
antyder Jesus, då han frågar: "U~an att 
en varder född pä nytt, kan han icke se 
Guds rike." (Joh. 3: 3). 

(Öfvers från tyskan.) 

För nyontvända. 
Af E. 6-n 

I faderns sköte. (Forts. och slut.) 

Enfödde sonen, som i\r i faderns sköte etc. 

M ,..:=======:.....:..--9 , vudsakligen. för att vi~rna en ?bero: w · ende ställnmg Ot'b fa det .battre .. 1 

I jordiskt afseende. Deu ebreiske tra
len ville icke alltid blifva sin herres 
lifegen endast af kiidek till .~.in hus
bonde utan jämYäl för.egna f~~«lela,r. 
ö Mos. l ;-,: Hi. Men i <len ofverla
telse hvarom här är fraga, spela så
dana' sj elfviska ~ntressen ingen r~~l. 
8onen beträdde 11·ke lydnadens vag 
för att bli välsignad, utan för att göra 
dens vilja, ~om hade sändt honom. 

E. Gustafsson. 

2:o. Furlroenclef11ll öfrnldtelse. Is.
rael öfverlemnade sig åt Herren huf-

Ett skötebarn resonerar ej. Den 
sanna kiirleken gör var ställning en
kel och naturlig. ~onen öfrerl~m.
nade sig åt fadem utan nå~on biaf
sigt. Det kost.ade hono.~ te.rar och 
blod att göra faderns vilJ8:? men det 
yar ej ärelystnad utan karlek, som 
brin~ade houorn att dö. Mecl en soi;is 
tillgifrenhet öfverlemnade han sig 
åt fadern och trodde på Guds kärlek, 
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I , 11 du. han såsom \'år ställföreträ-
111•, t la!. 13: rn, kände Gnds vrede. 
I 1111 ~7: -!<i. I 8onens lif kunde al

l! 1µ, t'l1rnkomma nagon annan öf ver
l ll 1·hm at Gnd än förtroendefull öf-

' 1 l11l1•lse. Han lefde Uuds hjerta 
'' '" 11i~ra, för att kunna hysa några 
1' 1fv1•l om hans nadefulla afsigter. 

I >1•11 l:irjnnO"Pl1 som Jesus älskar, 
I 11lllwm11as i helbjertad öfvedåtelse 
1t l l1•rren. Helig öfverlåtelse är 
I 111k1t•11 af hjertats lif i li-nd, och en , 
d I' q ntrl' kännedom af Hud gör vårt 
il•,l,iljaude ät Hen-en mera genom

",·•••11d .. , sant. och gudomligt.. Hjälen 
111111·d e komma närmare Gud för att 
l,111111a i>fverlemna sig som ett barn 
1 lia11s vilja. Vi sluta förbund med 
li1111om bjerta intill hjerta och kunna 
wcl1m helt öfverlemna oss at (>Il äl
l..1u1de faders omsorg. Hur skulle 

"i annars kunna följa Lammet, när 
iljttpa saren glöda( 

( > !In Herrens eget, kära barn! 
I >1•Ua allt maste blifva en sanning 
t'1ir dig. Att Yara en kristen inne
l1iir att följa Kristus. Och endast 
d1>11 kan följa honom, som verkligen 
•/iir det. Det finns ingen annan möj
lighet att vinna målet än att jnga 
111ot detsamma. Ingen menniska blir 
li<'lig genom fromma önskningar. 
l1·ke hvad du tii.nker, utan hYad du 
~iir är lefrande gndsfruktan. Lyd-
11ndens Yäg har en trång port, meu 
giir anden fri. Ingen kan störa hvi
lan i H·ud sedan själen blifrit öfver
l1•11mad i denna förtröstan. Och huru 
111iirkt det än kan synas för vårt 
yl tre öga, skola vi dock alltid fä 
•,111nna m med dessa onl på våra 
lilppar: "Fader i dina händer be falffr 
Jau min a11d1'.> Luk. 213: 4ti. Oeh 
di\. skola de, som möjligen hafva ha-
1111.t oss, fälla tårar vid grafven och 
1o1ilga: "'Om någon är en kristen, t1å 
var han det." Kanske någon för-
11\.t renmar vid din död, broder, 
••ller någon själ föres till Herren 
~Pnom intryC'ket af din umgängelse. 
Men skall någon, som varit andli
gPn död, väckas till lif genom verk-
11i11garne af ditt lif, måste äfren du 

vara det rena, tysta lammet. Häg, 
vill du öfverlemna dig sA åt Herren!' 

( hn vi äro hani:;, hvarf ör skola vi 
rädas( En troende själ kan le åt 
vagornas raseri, då den öfverlemnat 
sig åt vindarnes Herre. Ingen smärta 
kan skilja oss fran den, som blifvit 
vår personliga <>gendom. Ps. 7i3: 2li. 
Den, som är välsignad af Ciud, väl
signar Herrens namn äfren då han 
förlorar allt. Job. 1: ~l. Glädjen i Her
ren är oberoende af fikonträdet och 
oxarne ~ stallet. Hab. B: H>- rn. 0, 
det är saligt att vara hans! "Min 
bägare flödar öfver." 

B:o. Jesu lif uppenbarades äfren. 
yer101n gudsliklzet. .b'ör något är se
dan kom en af mina slägtmgar frän 
Amerika, der han varit manga år. 
Genom vistelsen i det främmande 
landet hade han i många afseenden 
blifvit amerikanare. Men när han 
log, var han så lik sin far, att Yi 
alla njöto af hans leende. Minspelet 
var en medfödd egenskap, som ut
ländska seder och förhallanden ej 
kuncle utplana. 8å var det äfven 
med Jesus, falitän i mycket högre 
~rad. Da han log, kunde man känna 
igen hans fader. Och i hvarje tår, 
som flöt öfver hans kinder, kunde 
man se faderns kärlek. Han var 
hans härlighets återsken och hans 
väsens afbild. Och han återvände 
till sin fader ren oeh obesmittad. 

I känHlor, tankar, ord, böjelser, 
handlingar, medkänsla, kiirlek, glädje 
eller sorg var han lik sin fader. "De 
gerningar, som jag gör i min faders 
namn, bära vittuesbörcl om mig." 
'"Den mig ser, han ser faderu.~' "En
födde s011en, som iir i faderns skiite, 
bar uppenbarat honom." Och källan 
till hans upphöjda lif i:ir gemenskap 
med <+u<l. Hans <>gna ord: "Det är 
evigt lif att känna dig", afalöja den 
stora hemligheten. Han lefde i Guds 
hjerta och kände hans inre väsen. 
Derför kunde han i sin förnedring 
hafva en hög aucle och under lifvds 
stormar en oi:;törd hvila.. Han kunde 
alltid gifva triitta själen ro. Ty hans 
eget hjerta hvilade i Gud. 
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Här är mer än undervisning. Han 
är ditt lif. "Jag lefver, och I skolen 
lefva." Han vill göra hvar och en 
delaktig af det lif, som var hos fa
dern, men bar blifvit uppenbaradt 
för oss. Som en liten gren i det 
sanna vinträdet skall dn hvarje dag 
och stund emottaga och genom de 
frukter, som ditt lif frambringar, 
11ppe~Lar11; hans rena, upphö~dai su: 
domhga hf. Du är en 1em i Rnsh 
kropp, och han vill styra hela ditt 
hjerta och din vandel. Han är din 
konung ol'h vill råda öfver dig, din 
Herre, och du skall böja dig för ho
nom. Ps. 45: 12. Han är din brud
gum skön, oeh dn är till för honom. 

Din umgängelse i verlden star i 
förhållande till din själs umgiinge. 
Du maste ovillkorligen uppenbara 
hvad ditt hjerta umgus med. "Af 
l1jertats öfverfullhet talar munnen." 
Hvad du är beror väsentligen pä 
hjerta~s lif. De renhjertade se Ond. 
Matt. i>: H. Och de, som skada Her
rens härlighet, förvandlas till samma 
bild. 2 K or. 3: lH. Ditt yttre lif 
danas efter din askadning af tingen. 

Broder! Du är kallad att vara 
hans bild! Kraften dertill vinnes 
genoll) ett barns um~änge med ( lud. 
8ky en halfhjertad religion. LIViu
liigg dig", i Petr. J, "kämpaLI, 1 Tim. 
{): li. Djefvulen använder en slö 
kristendom till grus pa sin landsväg. 
Men helgade personer tillhöra altaret. 
Luk. J 4: BH- B5. 

4:o. Jesus äl.skacle sin fader. Och 
det var derför hans mat att göra , 
hans vilja. 

Du kan icke älska någon utan att 
förstå honom, men du kan icke hel
ler förstå nagon ntan att iilska ho
nom. Och elen, som verkligen mot
i<varar vart förtroende, lära vi ähika 
genom att kiinna honom. 1 Joh. 4: 
H. Att känna och förstå är vägen 
till andens fulla dag. Ef. 3: 17 1 !J. 
Den som älskar honom mest, förstår 
honom bäst. J oh. J 4: 2B. 

l umgänge med fadern blef sonen 
omfamnad och smekt af den renaste 
kärlek, som någon varelse kan känna 

och hela hans lif på jorden var en 
uppenbarelse af denna kärlek. Hed an 
Jesns hade hört den himmelska rö
sten: "Du är min älskade son!" gick 
han till Nasaret och predikade evau
gPlium för de fattiga. Hans läppar 
flödade af nådeni:; onl, ty med faclerns 
kärlek älskade han ett slägte, som 
ville mörda honom. Luk. 4. 

Så har äf ven du emottagit hans. 
kärlek för att uppenbara den i lif 
och umgängelse. "'Den, som icke 
älskar, känner icke Gud, ty Gud är 
kärlPk". Om du är född af Gud~ 
älskar du alla, som i:i.ro födda af ho
nom. 1 Joh. i>: 1. De i:i.ro dina 
syskon. 

När ungarne springa förströdda. 
kring sin moder, kunna de väl gnab
bas. :Men om de tlrifvas genom nå
gon fara till modersvingen, blif va de. 
sams. 01·h de krypa hvarandra så 
nära, att de riktigt värma hvarandra. 
Den, som lefver nära Gud, är frids
stiftande. Kristus är församliugens 
enhet. 

Dina bröder hafva med dig fått 
gråta vid samma hals. Om du kän
ner, hvilken na<l Herren bevisat. hur 
kan dn afundas Henjamin ( l Mos. 4B. 

T~ifvel pa Gud f\irmörkar tillvaron, men 
tro på Gud gör den ljus och bjertat lätt. 
'fy livad skulle clet väl vara för sväri ~h<'t 
eller nöd, hvari Gud icke skulle kunna 
hjel11a? 

* 

Flera mennh;kor hlif>'a fördömda genom 
girighet och hligmod än gl'n'lm dryckt'n
skap och utsväfllingar. 
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Ett kärlekens offer. 
Spetälskemissionären fröken Mary Reed i Indien. 

Ofvers. nf K. H. 

Ji änsyftande 11å sitt sista besök i In-
dien skrifver i1astor 1''. B. bleyer: 

"En af de angenämaste episoderna under 
mitt besök i Indien var förmänen att få 
atnjuta fröken 'l'boburns i J,ucknow gäst
fribet. En af hennes gäster var fröken 
l\Iary Reed, med hvilkeu jag hade mer 
än ett dyrbart samtal. Hon omtalade 
för mig sin underbara historia, huru hon 
fiirst upptäckte, att bon drabbats af den 
1.>miirtsamma och afskyvärda sjukdomen 
s11etäl:ska, slet sig ifrån sina anhöriga utan 
Htt våga taga afsked och slutligen in
Yigde sitt lif att bistå de spetälske i In
dien. Detta iir med ett ord berättelsen 
om början till den underbaraste missions
hedrift i Jet ~ista årtiondet. Hesultaten 
af detta lif summera;, i den uppgiften, att 
genom hennes arbete 123 spetälska mot
tagits i Gnus församling, och att genom 
bennes outtröttliga ocb framgångsrika be
mödanden de blifvit klädda, födda och 
herbergerade, en stor ocb viirdefull egen
dom inkö11ts, ocb en af de ädlaste asyler 
fiir denna klass upprättats. Ännu dyr
barare ilr det, att efter årat>ll af tålig 
undergifvenhet i denna förfärliga sjuk
dom, hon sjelf under sista året ledts att 
hänvända sig till Gud om personlig hel
bregdagörelse." Ett sådant lif är väl 
viirdt en kort skizz, hvilken vi hemta ur 
den lilla bok, som nyss utgifvits af se
kret<.'~aren för spetälsk<'missionen i Indien 
och Osterlandet. 

;\Iary ]{eed föddes i Obio, Amerika, och 
hlef vid 1G års ålder en allvarlig och hängif
Yen krist1•n. Hennes kristliga lif tillbragtPs 
ifrigt i hvarje för henneö1111en form af krist
lig verksambet. Efter en tid gr<'pl bon af 
en djnp åtrå att arbeta bland kvinnorna 
i Indiens zenanor, erbjöd sina tjenster 
till Kvinnornas Utländska Missionssli.llskap 
i blet. kyrkan, och up1111ådde 1884 In
dien. Hon sänues till Cawn1lore, men ben-

nes helsa bröts, och hon sändes för en 
tid till de nordliga kullame. Stärkt till 
helsan återtog hon snart sitt arbete, men 
1 sno blef hon omsider tvungen att åter
vända till Amerika och der söka helsa 
och krafter. Det var vid den tiden, me
dan bon var under läkarebrbandling, som 
frök<'n Heed med bestörtning erfor, att 
hon sjelf var spetälsk - två små fläckar 
bade visat sig på bennes högra hands 
pekfinger och på den ena kinden, hvilkas 
förskräckliga betydelse liikarevetenskapen 
ej kunde betvifla. Dä hon ankommit till 
New-York för ytterligare undersökning och 
behandling, bekräftades hennes värf;ta far
hågor. Det var då, som bon beslöt att 
fara tillbaka till Indien ocb tillbringa åter
stoden af sitt lif blanrl de olyckliga spet
älska, till hvilkas gemenska1i Gud så 
högtidligt och påtagligt kallat benne. 

Fruktande verkan af dPn förskräckliga 
nyheten på sin familj, nekade hon sig 
sjelf det deltagande, ile skulle hafva eg
nat henne, ocb gömde sin sorgliga hem
lighet undan alla utom en syster, och 
utan hugsvalelsen af ett kärleksfullt af
sked, smög hon sig i väg till Indien och 
satte sitt ansigte stadigt att bära det 
lifstidslånga lidan det. Följande bref, skrif
V<.'t till hennes familj, sedan hon uppnått 
Indien, förklarar hennes syfte ocb brly
ser b(•nnes tro, som intet annat kunnat. 

"Efter begrunrlande och bön finner jag 
det visast och bäst att omtala för eder 
eller låta den kära modiga syster fö•na, 
åt hvilken jag förtrott denna Guds för
syns skickelse, omtala hvad hon lofvat 
förtiga för eder. Hon skall omtala för 
ed<'r, hur vär älskade lt'ader, som är allt
för vis att taga miste, i sin oändliga kär
lek och vishet utvalt, kallat och förbe
redt l'uer uottrr att lära lexor af tålamod, 
ståndaktighet och undergifvenhet, medan 
jag skall bafva glädjen att tjena en mPn-



niskoklass, hvill-.en utan den förberedelse, 
jag fått för detta särskilda verk, icke 
skulle haha någon hjelpare alls, och me
da11 jag är kallad afsides bland dessa 
nödlidande varelser, som hungra och tör
sta efter frälsning, hugsvalelse och upp
muntran, lofvar Han, som kallat och för
beredt mig, att Han sjelf vill vara för 
mig en helgedom. <ler jag får gömma mig; 
och förblifvande i Honom har jag upp
fyllelse af alla behof". 

I september 18!11 förenade sig fröken 
Heed med spetälskemissionen i lrnlien och 
sattes att förestå deras spctä.lskeasyl i 
l'han<lang. Denna sköna plats är belägen 
i Himalayah-bergen, H, ±oO fot öfver haf
vPt. Den är helt nftra Pithogarhdalcn, 
der fröken Buddin, den mytket kända mis
sionären, arbetar. \'~irt utrymme tillater 
oss icke att följa alla dl•taljeroa i hennes 
verksamhet urnler dessa år, men henne.,; 
dagbok är full af tilldragelser, som gifva 
en litlig målning af lifvet i hemmet. 

l<'öljande utdrag skola återgifva några 
af dessa taflor: 

1:m 

"Der äro 11u 64 patienter i asylen, af 
hvilka 30 äro miin, 25 kvinnor, 7 gossar 
och 2 llickor. Af dessa f1ro 4!) kristna 
och 15 ofrälsta, Der har i år blott varit 1 
2 dop. Jag uppfordrar <lem icke att be
gära dop. Niir hjertana äro förnyade, och 
rättfärdighetens sol lyser in, bf'gära de 
dop. n höra från alla håll, att många, 
som borde vara bär i asylen, icke vilja 
komma för det kristliga inflytande, som 
här öfvas." 

"Mitt hjerta var så söndPrslifrt, och 
jag var så trött, icke af, men i arbPtet, 
som kroppsligt anstriinger mig, dä viig1•n 
öppnades för mig att fara hort på en 
månad att hvila och få ombyte vid ett 
besök hos mina gamla missionsvänner i 
Naini 'l'al..... Jag var borta tre veckor 
och en half, resande öfver bergen, och 
slog läger i mitt trefliga lilla tält. De
söket gjorde mig mycket godt. Sedan 
hemkomsten finner jag arbetet hopadt, 
väntande på mig, jag är upptagen från 
morgongryningen till skymningen, och 
mitt hjerta är myckl•t betungadt för de 
mig anförtrodda själarna. Ack, hed all
varligt för dem, att de må frigöras från 
syndens träldom!" 

"Jag kan blott säga i dag, att milt 
hjerta är uppfyldt med glädje denna vecka 
för Hans närvaro och ledning, hvilkens 
välsignPlse så uppenbarligen h\•ilar öfver 
det verk, Han ombetrott oss här. En be
tydlig mängd af dem, som förra året kom
mo till asyll•n, kommo nu in i var väl
signade Frälsares färahus. Några mycket 
intressanta. och dyrbara erfarenheter har 
jag mt•d <lem nu för tiden. Två döptes i 
söndags och åtskilliga skola mottaga dopet 
i morgon eller öfvermorgon. Sju eller 
åtta till hafva begärt dop, men jag fruk
tar, att icke alla äro fullt heradda, hvar
för jag endast vill framställa dem, som 
synas verkligen redo. " 

"Nyårsdagen gladdes mitt hjerta att 
få mottaga ett bref fran sii llskapet i 8tor
IlrittanniPn, under hvars öfverinseende jag 
sa påtagligen kallats att arbeta. Det be· 
viljar min begäran om tillåtelse och medel 
att köpa mer land och uppföra en sär
skild afdelning för vara män och gossar 
i institutet på ml.got afstiind från den 
plats, <le nu bebo. Guds försyn har !ätit 
mig välja och köpa en skön plats, som 
gränsar till vår eg(•ndom, fullt en fjerde
dels mil (eng.) från mina kvinnors och 
flickors hus." 

Detta år uträttas mer ii11 under ndgot 
af de tre föregåt>nde. Inom nägra vt>ckor 
~kola sju nya byggnader vara färdiga; 
tre af dessa iiro nu under byggnad, och 
de andra. fyra skola börjas innan detta 
bref nar eder. När dessa blifva färdiga, 
skola de rymma 80 personer. I de bygg-
11ader, vi nu bebo, rymmas 78 temligf'n 
väl, känna sig riktigt hemma och dt• flt•sta 
äro mycket tacksamma för dl'n hugnad, 
Herrens käre skaffare och förvaltare bt•
redt dem." 

Här är en liten teckning af ett deras 
möte. Jag säg en lång stapplande, hvit 
rad af mycktot hjelplösa varelser, som med 
betydlig svårighet kommo vägen uppför 
kullen. Omsidl'f hunno de fram, och vi 
fingo dem alla placl'rade. Ack, hvilkeu 
syn det var! .Framför kvinnorna och nära 
oss sutto tre små kära flickor, med sma 
tilldragande ansigten, men alla mycht 
spetiilska. De voro Minnie, Dipah och 
Gangali, alla underhållna af goda vänner 
i hemlandet. Bland männen voro tlere 

" mr med sorgsna. intressanta ansigten 
1•n liten nepalesisk gosse hade ett 

lrHkildt rörande uttryck i sitt ansigte. 
\ 1111 voro spetälska, de flesta särskil<lt 
~nrl hemsökta. !Ja alla voro färdiga, 

11l••1tgo vi en sång och hådo, sedan pre
•llkrule jag för dem öfver l!tt samtal med 
h r iHtus, belyst genom lierättelsen om kvin-
111111 vid brunnf'n. Herren öppnade min 
1111111, och jag talade utan svårighet till 
•lom pa Hindostani. Det var drrbart att 
ta förkunna den frälsande kärlekens rike
domar för en såtlan åhörarskara. De 
l{lada lef'ndena, nickarne af tillfredsställel-
110 O('h de hörbara svan•n, jag tid efter 
.11111an fick, visade, att de förstodo och 
t:"ladt emottogo, hvad jag pr(•dikade. Vi 
lt;ido sedan dem, som verkligen gifvit sig 
:it J1•sus Kristus och mottagit dt•t eviga 
lifvets glifva, att re~a sig. Ett rätt stort 
antal af bäde män och kvinnor, gjordl" 
sd. Jag såg, hur den lille nepalesiske 
gosser. tvl'kadc, men slutligen reste ii.fven 
han sig. Sednare sammankallade vi dem, 
'iom rest sig, och dem, som ii ro . dopkan
didater, och bado ett bön- och vit11ws
liördsmöte. .\tskilliga, hä<le mim och kvi11-
11or, gåfvo det klaraste vittaPsbörd om 
den frälsning, de mottagit genom Kristus." 

Längre fram skrifvcr hon: 
"Af de 82 spetälska i vår asyl, be

känna sig G4 vara kristna. Detta beti'ck
nar 18 ännn till namnet hedningar, af 
hvilka fem redan äro dopkandidat~ r. 

I berättelsen till sitt eget sällskap till
lägger hon: 

Under de förgångna 18 månaderna haf
v;i. 80 patienters namn inskrifvits i mina 
böcker, och det berättas, att inom ett om
råde af 10 mil (f'n och en half svensk) 
från oss äro mer än ..J-00, som borde vara 
här i as~·len. Jag howas få se de sista 
af dessa nya byggnader fulla, så snart 
muraroe hlifva väl torra. Hur mitt bjerta 
längtar att få se alla dessa menmskor 
icke endast vdrdade och skyddade, utan 
QCk alla samlade i Kristi färabus ! Af de 
fJ7 nu inskrifna patienterna äro blott [) 
utanför. 

En besökare' beskrifvl'r silluuda en jul-' 
fest på spetälskehemmet: 

På min viig till konfNensen från mitt 
aflägsna hem i Bbntan fick jag förmånen 
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· tillbringa julen hos den kära fröken Heed. 
På julaftonen utdelades varma koftor till 
kvinnorna i asylen, hvilket skedde i fria 
luften; 2H kvinnor och 4 flickor sutto re
dan på gräset, då fröken Reed och jag 
anlände. Eftermiddagssolens sneda strå
lar föllo mildt pä oss och de stackars 
varelserna framför oss. Pä afständ ut
bredde sig nordens snöberg, bakom bvilka 
!äg mit~ arbC'tsfält bland butanier och ti
betanier. Efter sång, tal och bön, hvari 
kvinnorna togo del, utdelades skänkerna. 
Det var en rörando syn utt S(' band
stumparne, som dittills gömts under dt> 
insvepande chaddars, uu framräckas och 
på ett eller annat sätt tilll•gna sig de 
treftiga, varma klii<ler, som kära vänner 
pä andra sidan hafvet sändt, medan en 
h var uttryckte sin bjertliga tacksamhet. 
Flickornas gåfvor hade sparats till sist. 
De fingo varma chaddars, vackra dockor 
o. s. v. Då fröken Heetl bilade fram 
dem och gaf dem skänkerna, sade hvarje 
flicka: i\Iama salaam. Fröken Heed vän
de sig leende till mig och sade: "Jag 
har tillatit dem att kalla mig mamma. 
De begynte sjelfva dermed -och som det är 
en glädje för dem, tillåter jag dem det". 

Mot slutet af 18ll7 förvärrades hennes 
sjukdom mycl.:et och bon skrifver: 

u Min bals an gripes mycket af sjukdo
men och vallar mig plågor, och jag kän
ner, som kunde jag icke tala eller sjunga 
mer, som jag gör i arbetet bland mitt eget 
folk nästa är. Jag blir en, som lider 
med många af dem. En vist> form af 
sjukdomen angriper ett dussin eller fler 
af de här varande. Somliga hafva all
deles förlorat rösten och hafva i bland 
stor svårighet att andas. De bedja nu 
alla mycket för mig och frukta att se 
mig lida". 

1 oktober 18HK tvang fröken Heeds hel
sotillstånd henne att draga sig tillbaka 
från arbetet bland de' spetälska och ånyo 
sluta sig till sitt förra missionsaällskap. 
l<'öljande är besökte hon åter Lucknow 
och bevistade mi~sionärernas årliga kon
ferenser. Det var kort före den tiden, 
som hon småningom fick den öfvertygel
se11, att Gud sjelf skulle silnda bjelp och 
helsa, och bon såg ständigt till Honom 
efter kraft under dessa lidandes år. 'fa.-



lantle om sina kroppsliga erfarenheter sä
ger hon sjelf: 

"Han gifver mig underbar l1elsa och 
kraft, långt, långt öfver hvad S•)m kunde 
Yäntas från rent mensklig synpunkt. l\Iin 
allmänna helsa har aldrig varit så god 
som detta sista år. Somliga mina viin
ner bafva det intrvcket af mitt utseende 
(ICh tleraf, att doktor l 'ondon sjelf för 
uh-ra m:l.nader sedan förklarade mig prak
tiskt helacl, att jag blif vit äterstäl<l. 
:\len jag vet, att in ~eglet till det verk, 
hvartill min Mästare satt mig pä < 'handag
hiijderna, blir så tyJligt synligt ihland, 
att ingen kan hetvifla, att sjukdome11 ännu 
fionr3 i mitt systt>m, ehuru min finger 
icke längre är i\ppen, som mer <in ett 
tjog gånger fiire 18H8". 

"Hvem kan annat fin erkflona Guds 
h'lnd, som hejdar sjukdom1'n till svar på 
många kristna bjertans böner, förenade 
genom den kristliga kärlekens dyra b md". 

"::\lycket ödmjukt tackar och prisar jag 
Gud vår Fader och Hl'rren Jesus Kristus 
vär Frälsare, lifvets, helsans och fridens 
källa, för underbart stärkt halsa. Han 
har Mrt min (vår) böns röst .... mitt 
hjerta förtröstade på hQnom, och jag är 
bulpen. Derföre gläder sig mitt bjerta 
storligen, och jag vi] prisa honom med 
min säng". 

Det är icke underligt, att der var nä
gon benägenhet å vissa persom•rs sida 
att ifrågasi"ttta hennes förfärliga och obot
liga sj11kdom på. grund af obenägenhet 
att erkänna Guds helande kraft. Men ett 
antal framstAende läkares vittnesbörd lem
uar intet tvifvel i 11ågot ärligt sinne om . 
verklighrten af hennes förskräckliga och 
obotliga sjukdom. Vi hafva just i en 
tidning funnit följande bref, skrifvet till 
henne~ pastor i Ohio och innehållande 
hennes egen förtroliga. berättelse om hen
nes t-illit ti Il Gud som läkar(>: 

"Jag sade doktorerna gång på gång, 
att jag kände, att helbregda~·irelseverket 
icke v2r fullbordadt, men att Han helar, 
frälsar, förlåtrr och kröner med nåd (ett 
alltjämt fortdentle närvarande), är det 
verkliga förltällaud(>t." 

·Jm 11ltryck i doktorns bref, som offent
liggjordes, innehöll sanningen, nämligen: 
- "~i är praktiskt helad, ehuru enligt 

hvad ni säger oss, giftet iinnu må finnas 
i l'rt system." Så ni s11r, dPr äro två 
stridiga sanningar. Välan. De kunde 
icke upptäcka nägot spår af sjukdomen 
utvärhn, och de tro, jag är helad! 

"Jag vet, att jag har gudomlig helsa 
till svar på bön, många hjertans böner, 
och det är nog för mig! Hur jag önskar, 
ni kunde Löra ekot uf det vittnesbördet. 
Jag sjongt>r det gång på gång, och jag klip. 
per just här ut det nr miu dagbok och 
sfmdt>r det till er. Sjung det a nyo och 
återsänd dt>t till mig. 

"Jag tror, der är ett stadium af erfaren
het hos många, som blifvit helade genom 
Guds kraft, likoande deu andliga erfaren
heten synda och ängra! ;\langa blifra 
helade först fran ro, sedan från en annan 
sak, men få. aldrig h"lsa. Da de vardu 
h1•latle, få de endast s(ycken af helsa, 
och då de fa förlåtelse stycken af fräls
ning. Men dit vi fä Kristus, U vi sjelfva 
lifvets grundval. Det är tlen välsig11ade 
hemligh(>ten !" Såda11 var hennes egen 
herättelse. 

Bombay Guardian tillägger följande 
om fröken Ht•9ds nnderhara helande: 

En mis)'ionär helbregdagjorcl. 
Frr1k1•n Reed, l'n missionär frän Am1•rika, 

fanu sig unilt>r hvila i hemlandet hem
sökt med tecken af e11 underlig sjukdom. 
Fröken Ht>t>d hade i flera är arh(•tat i 
l\Iet. Ep. missionen i Cawnpore, och under 
en hvilotid i Himalaya hade hon blifvit 
mycket intresserad i en sp1•tälskekoloni i 
Pitbogarh. Nu dJ. hon fann dessa under
liga tecken på sin Pgen kropp, tänkte hon 
genast på spetälska, och da hon råd
frågade några liikare, som voro specialister, 
bekräftade dP hennes farhågor. Hon gjor
dt• hastigt anstalt genom nagra förtr(lgoa 
vänner för åt!'rre3a till Indien, der hon 
sattes att förestå samma spetälskekoloni 
på Himalayas kullar, utan annan utsigt 
för sig än ett långs1mt lidande och en 
smärtsam död. 

Vi glätljas åt ·att finna följande med 
hänsyn till hemws hl'lande i Pn an11an 
tidni11g: "Det har någon tid varit den 
mt>uingen hos frökr11 Reeds omgifning, 
den missionär, som har en sa stor plats 
i de kristnas synpatier, emedan ho11 pä 

- · l~H 

ul H.1tl adragit sig spetälska, medan 
11 ui1111lat som missionär i Indien, att 

•11 hulle på att tillfriskna. Ingen me-
11· 111 hur användts, <'fter sjukdomen all
'" 1111 t•rkiinnes som obotlig, men frökt'n 
I , •I hur fri111 börja11 trott, att spetälskan 
~1111•· hiimmas och hon varda helad. För 

11 tl(rn veckor sedan lemnade hon sitt ar
l11·h1 i t 'handang och kom till slätterna för 
ull uncl,.r:-.iikas af skickliga läkare. Bri-

.1111.iltskär ('ondone och doktorn i Cawn
l'"ro ffirklarade hann(' praktiskt helad. 
I '111knn lieeds många vänner skola glädjas 
,.j v11r he1m1•s påtagliga tillfrishiande. Ef· 
tt•r hon förut blifvit undersökt af många 
h1"1i.ct ansedda läkare, hvilka alla voro ense 
1 !råga om sjukdomens natur, kau det 
wko betviflas, att hon hlifvit helad från 
uhotlig sjukdom. Vi anse vanligen under-
11•rkens tid tilländagången, men för dt•m, 

••m tro lll~ en verksam försyn, sk all 
• j11kdomens hämmande säkert antagas som 
1•tt t>xempel på Guds ingripande". 

Som ett helt är fröken l{eeds historia 
och hennes arbete på samma gång ett 
exempel på Guds makt och den sjelfupp
offrande kärlekens herrlighet. Der är nä
got oändligt rörande i taflan, den för
skräckliga upptäckten af den hemska sjuk
domen och sedan invigandet af, hvad s'lm 
återstod af lifvet åt dem, som ledo af 
samma förfärliga hemsökelse, den djupa 
tystnaden i henn1•s lidande, det tåliga ar
betet, det hoppfulla, glada, älskande tje
nandet, tlen dristiga framgångsrika föt(>
tagsamheten, och slutligen den storsla~n.a 
tro, som efter att sä läng1• hafva lidit 
efter Guds vilja, vågade taga emot Ho
nom som F3rlossaren. Hvilken målning 
af Guds makt och nåd, och hvilken ma
ning till alla, huru härd och pröfvande 

' deras lott än ma vara, till ett lif af upp
offring och tjenst för Gud och ett lidande 
slä.gte ! 

För visso är detta ett märkligt kapitel 
i den nutida missionens historia. 

Ars berättelse. 
Meddelanden från Helgelseförbundets mission i Norra Kina 

"Herre min Gud stora äro diua uncler och dina t!'n
knr. som du pä oss' bevisat. Dig llr intet, h~t: iag ville 
förkunna dem och t1da om dem, men lle stä icke till att, 
räkna." 

Just som jag satte mig ned fJr att 
skrifva något om verksamheten hä.r
s tädes för det gångna året, kommo 

1lessa ofvanstående ord af konung David 
till mitt hjerta. Den psalm, ur hvilken 
.Je;:sa. orde11 f1ro hemtade, är en tacksä
J?Pllie- och bönepsalm. Guds folk i fordna 
titler trodde på Jehovas kraft och seger 
i Hans namu öfver alla tidens strider. 
Uenom tron vunno de seger och prisade 
Gud: "Dig är intet likt." Vi, som nu 
lefva och föra korsets fana fram genom 
rn syndig och oren verld, äro icke till
fredställda metl en okänd och opersonlig 
kraft, som exi3terad!' i llydtla tiusåltlrar, 

nej, vi bafva lärt känna en perso~lig Je
hova vår Fader och Frälsare. V1 kunna 
med 'glfldjefullt bjerta sjunga Davids gamla 
sång: "Min Gud - Dig iir intet likt." 
Hans kraft och hjelp är nödvändig för 
oss som hafva att plantera korsets fd.na 
på 

1

hedendomens mörka fält, samt äro om
gifna af tusenårig hedendom med åtföl
jande laster och afskyvärda syndavanor 
af tusende slag, såviil som för alla, som 
arbeta och verka i hemlandet. Herren 
har geuom sitt lt>fvande sanningsord och 
nyskapande lifskraft icke blott en • och 
annan ~ång ve1lerkvickt oss, utan mattat 
oss, stiirkt och uppehållit oss, beskyddat 
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och bevarat oss under öfverhängande faror 
och på alla sidor vårdat och omhuldat 
<lSS. 

Pröfoingar hafva vi fått erfara derutin
nan att vårt lilla missionsband förminskats 
mod tvänne bröder under äret. Broder 
K. E. J,andgren hade att atervända till 
Sverige för sin helsas skull och lemnade 
oss i augusti manad, och plötsligt som 
ett åski;lag ljöd underrättelsen genom sy
skonkretsen att Ernst Gustafsson blifvit 
kallad hädan till hvilan d. rn okt., efter 
att blott haha varit här i landet i ader
ton månader. Fastän det kändes djupt, 
lärde Herren oss att iinda uuder ödmjuk
het sjunga: "Min Gud, - intet är dig likt." 

Under året hafva vi haft tvänne kon
ferenser. Arskonferensen hade vi i Soh
p'ing fu under midsommardagarna och den 
andra med kineserna från vart distrikt på 
T~o-iiin station de sista dagarne af året. 
Vid dessa båda tillfällen välsignade oss 
Herren rikligen. Synnerligt glädjande var 
det att samlas med så många troende ki
neser här, h varest för fyra år tillbaka 
icke fanns en enda. Stor var deras glädjP, 
och dyrbara, värderika lärdomar fingo de. 
Ljuset trängde inpå lifvet, så att, der det 
fanns något doldt i hjertat, det måste fram 
i dagen. Första dagen voro alla glada och 
sjöngo, men under tiden blef det gråt och 
bön samt syndabekiinuelse, så att det lik
nade något sammankomsterna vid Götabro. 
Sedan blef glädjen mera djup och ren. 
Behof uppstodo också i hjertana efter l'tt 
mPra helgadt lif i Jesu efterföljd. Pyra 
ämnen behandlades under konferensen: näm. 
lige11 bönen, Jesu återk..Jmst, ett praktiskt 
kristligt li(, i;amtföräldrarnasoch de tro
endes p1ikter mecl afseencle på barnens 
f rälffning. Vidare samtalades öfver två 
fragor: l:o) Bästa sättet att vin11a själar 
för Jesus, 2:o) Barnuppfostran. Uti dessa 
samtal deltogo kineserna med stort in
tresse. l'nder sistlidne oktober månad 
fingo vi ett besök af herr och fru Hin
man från Stockholm, just då en extra 
hvilostund förunnades oss under några 
dagars tid omkring Guds dyra ord på 
Tso-iiin station. Vi drucko ur källans 
flöden, så att vår säng ljöd: "Stora äro 
dina under och dina tankar, som du har 
l>evisat på oss!" 

1~4 

Härnedan vilja vi meddela något om 
arbetet på våra stationer under året. 

I. Soh-p 'ing fu. 

På denna station arbeta S. A. Persson 
med fru samt broder O. A. Larsson. Från 
den stationen skrifver Persson följande: 

l:o) Verksamheten bland de ävlre, hvil
ken innesluter bada könen, stadsbor och 
laudtbor, troende och hedningar. a) ?ifö
ten å stationen, hvilka iR.begripa bibel
klasser, söndagsgudstjensterna, opiumaf
brytning samt allmänna sammankomster 
uti "stora salen" ut till gatan, der många 
menniskor haft tillfälle att höra salighe
tens ord. Dessa möten hafva i regel va
rierat mellan två och tn• per vecka (sönda
gen undantagen), då vi utländingar tillsam
mans m('d de iufödda predikat evangelium. 
f\[äugcn torde undra på, hvarför vi ej 
ii11pna gatkapellet oftare? Härpå '>varas: 
Emedan vi funnit det vara godt för åhö
rarna att geuom vissa dagars mellanrum 
intrPsset uppehålles, och så. mycket som 
möjligt föredragen ma vara nya och fängs
lande. Slutligen äro vi ofta på resor och 
vandringar ibland folket, och man kan ju 
ej närvara pa tvänne platser p:i en gång. 
Det förstnämnda blir göras, och. det an
dra skall ej heller uraktlåtas. b) Hesor 
och b_vbesök i omnejden, hvilka vi hela 
året vi11nlagt oss om att upprepa sil tfttt 
som möjligt, då alltid någon infödd med
följt och histatt oss. Ansenligt många 
bysamhällen hafva sålunda blifvit bc>sökta. 
Inalles haha 21 dylika resor och turer 
blifvit gjorda utaf oss utlänningar (af mig, 
min hustru och broder Larnson), af bvilka 
de längsbt tagit en tid af 2 - 3 veckor. 
Dei;sutom har en kolportör varit anstiilld 
hela ärnt, och han har sålt och spridt 
1,\>HO ex. Pvangelier och andra utvi.Ida 
böcker ur gamla test., säsom skapelsehi
storien och ordspråksboken, samt gifvit 
bort goda traktater till lärare och hand
lare. Böcker och traktater hafva vi li
kaledes sändt till ramen, att iifven ?ilan
darinen må kunna läsa de evangeliska 
sanningarna. Bybesöken äro till stor viil
signelse, och mången arm, bunden själ 
har derigenom fått höra de rn1dcfulla or
den: "Kommen till mig, och. jag skall 
gifva eder ro." Flera finnas i byame, 

; 
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11111 tro pa Gud trots det att de fci utstå 
l111nla föramädelser och oförsynta beskyll
llllll{ar, att de följa utlänningar och för-
f.,,m den ömsesidiga friden. Bn familj, 

111m bor uti en by söderut har haft gan-
1!.11 mycket att umbära ifrAn fiendernas 

1111la, men de stå dock or~bbligt fasta i 
~in tro till Gud, Jehova. Afven till sju· 
I.as botande har Herren värdigats a11vä11-
1la oss, sina ringa tjenare. För utrym-
111ots skull kunua vi ej detaljera dessa 
,:1ker utan ondast gifva ett exempel till 
.losu ära och hans församlings fromma. 
N1ore i "Uei-iien pa", der vi hafva vår 
utstation, bad jag för en man mc>d en 
i•lakartad spetäliska, och Jesus helade och 
.1lerställde honom. llela hans venstra 
hand var i förruttnelsetillstånd och skinn
liis, och hela hans iifriga kropp började 
1111gripas utaf spetälskan. Utan Herrens 
mellankomst hade döden varit oundviklig. 
lhL jag för någon tid sedan var der och 
hetsade på honom, träffade jag honom 
midt på gatan, då hau ifrigt sträcktP fram 
.1rmen sägande med gliidjestrålande blick: 
"Nu är jag bra, hade icke Gud gjort 
•letta, huru skulle det da ha gått?" Prisen 
mod oss H.irren och lofsjungen hans namn! 
c ) Kviunomöten och husbPsök, hvilka 
alla ledts af min maka. Denna verk
samhetsgren är af Gud högeligen viilsig
uad. Flera kvinnor tyckas hafva rätte-

!igen uppvaknat och tro 11å Herren Jesus~ 
Möten med kvinnorna kunna uppdelas uti 
l:o) bibelklasser, då ordet uttydes ~ch 
utvecklas; 2:o) läsklassc>r, då de få ]ara 
sig känna skriftecknen, att de må kunna 
läsa i bok; 3:o) allmänna möten, dd äfven 
de utomstående ega rättighet att närvara. 

2:o) Missionen bland barnen i sko. 
lan. a) Hvardagsskolan, i hvilkon den in
födde läraren undervisar uti läsning och 
skrifning. Trottiotvå gossar inskrefvos i 
skolan vid årets början, men utaf dPssa 
hafva endast omkring 25 varit flitiga be
sökare. Många förtjena för sin textläs
ning med beröm godkänd. b) Sönd~gs
sko!an der barnen få höra en kort bibel
text utvecklai; samt svara på bibliska frå
gor, uppläsa minnesverssrne samt lära 
sig bedja och sjunga till Jesu iira. Flera 
sjunga utmärkt bra. Rr. J,arsson hur 
haft ledningen utaf söndagsskolan detta 
år. c) Undervisning för små flickor. Dcnn_a 
verksamhetsgren har nästan endast vant 
ett försök, ty endast en flicka har kom
mit för ständig undervisning och två an
dra tillfälligtvis. Men det härligaste af 
hela företaget iir att en liten rar flicka. 
på 8-9 år blef på ~esu~ troe~de och 
fick lycklig gå bem till fnd~bonmgarne 
dProfvan. 0, Herre, "allt hvad vi hafva. 
gjort, det har du uträttat för oss". 

(}'orts.) 

Från K i na. 
Shanghai den 26 februari 1900. 

.Ilskade missionsvänner ! Guds frid! 

- - - - "Och han förde dem till den hamn, dit de 
ville." (Ps. 107: 30.) 

t)fvanstaende bilielord har nu gått i vi äro glada och prisa honom. Hans uamn 
uppfyllelse på. oss Ernst Pettersson och vare lofvadt! . , 
mig, i det att He;ren, vår Gud, fört oss I mitt sista bref delgaf J~g e?er var 
till denna hamn Sb.anghai, som ligger resas förlopp . så. långt som hll { olomlio 
1,927 sv. mil sjGledcs från Göteborg via på ön Ceylon; vill d~rföre nu UllPt~ga träden 
8nez. Han har burit oss öfvcr de stora der och fortsätta. On ('eylons skonhe~ m.ot-
vattnen liksom på ör1111.vingar, hvaröfver svarar allt hvad som derom i;knfv1ts. 
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.Frän ångbåten nte på redden ser det ut, 
som von• den öfverallt beviixt med palmskog. 

Denna gäng voro vi ej i tillfälle att 
gå i land der, ty ångaren ".Britannia" var 
något försenad, så att vi kunde ej få tid 
dertill före vår öfverflyttning till den andra 
ångbåten, med hvilken vi skulle fortsätta re
san, och sedan var det omöjligt. Ty den
samma ångbåten kom från Bombay, der pest 
rådde, och resanden få ej från en sådan 
båt gå i land under resan, för att icke 
möjligen sprida den smittosamma sjuk
domen. Det gladde oss mycket att deri
från till Hongkong, hvilket är omkring 
510 sv. mil, få ressflllskap med öfverste 
Jlullard i frälsningsarmen jämte hans fa
milj. lian var en af de första officerare, som 
sändes till Indien för sjutton år sedan. 
.Pru Hullard har verkat i arml•ns tjenst 
öfver tjugu år. Nu voro de beordrade 
till Japan, för au der böja korsets banor. 
Dessa nådesyskon deltogo med oss i de 
dagliga uppbyggelsemötena, hvarvid vi ut
bytte tankar till ömsesidig nytta. Ett pas
l'ande tillfälle erbjöds mig pa detta sätt 
att af Bullard böra om armt•ns missions
arbete bland hedningarne och is,Ynnerhet 
i Indien, der den gjort stora framsteg. 

Söndagen den ll:te februari lade vi 
till vid Singapore, hvilken stad är belä
gen omkring sex sv. mil norr om ekva
tom. Detta är den sydligaste punkten, 
vi komma till under resan. Derifrån går 
<let mot nordost. Att der är sommar året 
om, säger sig sjelft. Växtligheten i~r öf· 
vermåttan stark, så att man förundrar sig 
deröfver, isynnerhet då man kommer från 
ett nordligt land såsom Sverige, och det 
midt i vintern. Många olika palmarter 
ses, af hvilka oljepalmen är egendomligast 
för sina rörartade hängen, som till tjock
leken äro lika med vanlig sjövass, ä hvilka 
hjertformiga, lädertjocka blad växa. De 

1 hänga från trädets krona änd<t ned till 
marken. Luften är mycket ohelsosam och 
fuktig den del af dygnet, då solen ej ski
ner, hvarför det är bäst att halla sig inne 
om kvällarne. Ebb och flod gör, att vatten
ståndet der i hamnen skiljer 15 fot i böjd. 
Befolkningen är buhudsakligast kineser. 

Emellan denna hamn och Hongkong 
hade vi starkare sjögång, så att j.ag kunde 
ingenting göra utom att hvila stilla. Till 

den sistnämda platsen ankommo vi sön
dagen den 17:de febr. En promenad på 
land der var obeskriftigt skön. De vackra 
trädgårdarna och blommorna deruti voro 
högst förtjusande. Ehuru det nu är vin
ter der, sågo vi dock morötter, rödkål, . 
spenat och hvarjehanda grönsaker växa i 
trädgårdarne. Engelska regeringen har 
arrenderat ett stort landtomr~de å fast
landet, på samma. sida som ångbåtshvarf
ven äro belägna, midtemot ön Hongkong 
med staden Yictoria, hvilken ö är eugelsk 
besittning sedan 1842. 

På kvällen samma dag var br Petters
son och den tyska brodern Wohlleherg till 
en gudstjenst i nämnda stad. Vid slutet 
inhjödos de till ett möte för sjömännen. 
För att fä. dessa samlade använd1•s en 
liten ångslup, som lägger till utml'd de 
i bamnt'Il liggande större ångarna inhju
dande sjömännen å dessa att få fri resa 
fram och åter till ht•mmet, om de vilja 
komma. Hem•n välsigne alla bl'mödanden, 
som göras att vinna sjömä1111e11 för Jesus! 

Till Shangbai anlände vi den 22 d1•nne~ 
på kvällen och hldvo som vanligt bjert
ligt välkomnade. 

.\.nghätarne hafva iinnu l'j hörjat gå 
direkt till hamnstaden Tientsin, dit ,.i 
skola n•sa, men torde göra det emot slutet 
af denna vecka. Vi få derföre vänta här 
några dagar och bereda oss för inlandsresan. 

Justine .1<~11gvall och Jenny Lundell skola 
resa med oss. Från dem har jag haft 
brl'f l'fl!•r ankomsten hit, och de säga ~ig 
hafva erfarit llem•ns hjelp. De äro friska 
och vid godt mod. Vi båda äro detsam
ma och glada åt att få på nytt inviga oss 
åt Herrens tjt>nst i detta land, frambä· 
rande våra kroppar till ett offer, som är 
heligt och Gud behagligt. 

mt telegram, som för kort tid sedan 
puhlicera<lrs från Kina, meddelande att 
kejsar Kuang Hsfl var död och att han~ 
nioåriga son "Pubsing" skulle bt•stiga tro
nen, är ogrundadt. Kejsaren lefver och 
styr rik1•t i samråd med enkekejsarinnan. 

Vänner, bären oss i förböner allt fram
gent. Vi lwhöfva det nu likafullt, som 
någonsin förut. Iledjcn utan återvändo! 

MPd bj~rtliga hclsningar från oss båda 
till alla . dem, som känna oss. 

Edt•r ml'llbroder Natlwno.el Carleso11. 
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Från Vestergötland. 

Frid af U ud tillönskas hvarje läsan af dessa racltr ! 

l\Iitt ansikte skall g11. med, och jag skall låta dig komnrn. 
till ro. 2 l\los. iJH: U. 

lli jag undC'r förra aret pä sensomma
' nn lil"h hösten besökte norra .\ngerman-
1111111 med Kristi evangelium, gaf jag df'.t 
lotld till vfmnerna att någon gang ge-
1111m Trons Segrar siinda en helsning. 
Hom nu en inre röst manar dertill, vill 
J11g gripa tillfället och skrifva; och ofvan 
unförda löftesord \ill jag ci tera såsom 
4•lt tänkespråk. Det uttalades ef Gud till 
l\lnse, som af honom fätt det stora och 
msvarsfulla verket sig auförtrodt att föra 
Israels barn genom öknarna till löftets 
1.md. Och Herren höll sitt ord. Han 
of vergaf icke sin tjenare ~lose; utan han 
gick före honom, tills han fört honom till 
ro. Densamme vill han ock vara för oss, 
~om han i närvarande tid tagit sig till 
(1ge11domsfolk och fosterfar. Under den 
tid af 3,300 år, som gått sedan i\Iose i 
~loabs land insomnade under siu Herres 
•igon, har hans hjertelag icke förändrats. 
"Den Gud, som var på Mose tid, han är 
likadan i dag." Bröder och systrar! Det 
iir äfven vår saliga förmånsriitt att få 
vandra i hans ansiktes ljus; och iifve11 
oss vill han möta i dl'tta löfte. l\[a vi 
höra hvad llerren talar, da han siiger: 
"Mitt ansikte skall g;\ med" ! 

Detta ord utgö.,- en försäkran o f 
löftesgifi:aren om hans ständiga nä,.. 
varo. Blifva vi honom trogna, så skola 
vi uti honom ega en alltid trofa~t vän. 
Han sviker aldrig. Han lemnar oss icke 
ensamma i en ond och förförisk verld; 
nej, icke ens för ett ögonblick: t~· han 
har sjelf sagt: "Jag skall ingalunda lemna 
dig ej heller någonsin öfvergifva dig." 
(Ebr. 13: 5). 

Hans närvaro är 'l:år trygghet. Bi
belns samstämmiga vittnesbörd äro nog 
talande bevis för att Herren är en sak
förare och stridsman för det folk, som 
vandrar med honom. Han stred för Is
raels barn emot de förföljande egyptierna 
och störtade dem midt i bafvet (2 ~los. 
14). lia':l var sjelf ett baner för sitt folk, 

då de angrepos utaf Arnalek i Hefidim; 
och den starke fienden föll för Josua och 
hans män, slagen med svärdi.egg (2 ~los. 
17). Han gaf konungen i Arad tillspillo, 
då. denne drog ut emot förbunds folket; 
och niir de anftillos utaf konungarna Si
hon och Og, så gaf ha11 dessa i deras 
hand ( 4 l\Ios. 21). Han gick före dem 
med väldig kraft och utbträckt arm un
der striderna för eröfringrn af löfteslan
det. Och längre fram minnas vi, huru 
han gaf de konungar seger, som lemnade 
sin sak i hans haud och anropade honom 
om hjelp i kampen mot mångdubLelt öf
verlägsna fiender. Och allt detta är skrif
vet till lärdom för oss, "inpit hvilka ti
dernas ände har kommit". Genom den 
kriift ifrån hiijden, som bhfvit oss skänkt 
i den helige Ande, vill Gud gifva oi,s 
seger öfver kött, verld och djf'.fvul. Äf
ven för den svagaste ibland oss står den
na kraft tillbuds. "\' et du ej och har du 

·ej hört, att Herren är en evig Gud, som 
har skapat jordens ändar, som icke triitt· 
nar, icke mattas, hvilkens förstand ftr out
grundligt, som gifver kraft ät den trötte 
och stor styrka at den •11iaktlöae ?" (Es. 
40: 28, 2~.) 

l\Iä vi i hängifven öfverlåtenhet, under 
den djupa förnimmelsen 11f vår egen oför
måga, kasta oss ned vid hans fötter, som 
kan hjelpa, och lita p::l honom. "I 8/iU· 
h1 t och förtröstan skall eder i.tyrka vara" 
(Es. 30: 15). "Han kommer sjelf för att 
hjelpa eder" ( Es. 3o: 4). i. Den som rör 
vid eder, han rör' id hans ögonsten" (Sak. 
2: 8). 

I hans ansiktes ljus finner själe?i 
ledning. Då de ur jernugnen förlossadtl 
tågade igenom öknarna, "gick Herren 
f ,.amför dem om dagen uti en molnstod, 
på det han skulle föra dem den rätta 
vägen, och om natten uti en eldstod, pa 
det han skulle lysa dem, så att dl' kundt• 
tåga bade dag och natt." En sådan ljus
källa i mörkret och en sådan "skugga 
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under hetta" vill iifven Herren vara för 
oss genom Anden, som han bar gifvit oss. 
Och hau är oss iifvcn gifven till en led
sagare, läromästare och viigvisare (Joh. 
14: 26 ; 16: 13). 

Till David och genom honom till oss 
talar han i Ps. 32: 8 dt•ssa dyrbara ord: 
"Jag vill lära dig och undervisa dig om 
den väg, som du skall vandra ; jag vill 
gifva dig råd och låta mitt ilga vaka öfver 
dig." Härliga lllfte ! Det ingifver i vära 
hjertan det saliga hOJ>pet, att vi kunna 
komma lyckligt igenom denna villsamma 
verld till det mal, mot hvilket själens läng
tan sträcker sig. "llvilken iir deo man, 
som fruktar Herren? Ho11om undervisar 
han om deo väg, han bör välja." Det 
medel, hvaraf den helige Ande betjcnar 
sig för att upplysa och vägleda oss, ftr 
vftast Guds dyrbara ord, öfver bvilket han 
sprider ljus och hvars sanningar han till
lämpar på våra lif. Må vi derför under 
hiin göra oss förtrogua med innehållet i 
våra biblar! Anden och ordet visa alltid 
ut ett håll. Om någon tycker sig höra 
en röst, hvilkcn manar till att taga ett 
steg eller utföra en handling. som år stri
dande emot Guds ord, han kan vara viss 
om, , att den riisten icke är Guds Andes 
rijst. Yarc Guds ord våra fö tters lykta 
och ett ljus pa alla våra viiger ! 

()m vi randra m,1-d och lefva for 
Gud, Slt skall hrm fylla alla våra be
hof Hans kärlek skall icke undandraga 
oss något, som är nödväudil("t för vä r 
existens och för vår fostran för det him
melska. Att hau fordom gaf sitt hun
grande och tvrstande folk mat ifran him
meleu ock vatten ur klippan, som brast, 
står som en borgen för, att han lika tro
fast och nådefullt skall sörja för de sina 
intill dagarnas ände. }fan ftr sig lik och 
lika rik. Se hvad han lotvar i Es. f)H: 11 ; 
J oh. 6: 35; Fil. 4: 1!J m. fl. f; tällen. Och 
icke ljn~er don ol'iirändedi~A ( 1 Sam. 15: 
29). Nej, icke ett enda skall sia fel af alla 
lians goda ord. Saliga alla dt', som i tillit och 
förtrö~tan taga löftes landet i besittning! 

'fil! Guds ära fär j ag meddela, 11tt han 
ända hitintills hulpit och bevarat mig, sa 
att jag fortfarande af nitd får vara ute 
med det glada budskapet, Kristi evange
lium. Har sedan detta arets biirjan be-

sökt flera 1>latser här i Vestergötland inom 
Lyr&stad. Frcdsberg, Undenä~, Elgru-as och 
Hofva socknar samt Gullspångstrakten; 
och nu pä senaste tiden söder om MariP
stad, verkande inom Björsätters, Lugn ås,• 
Hingsbackens och 1\fånstorps missionskrl't
sar. under februari och första hälften 
af mars månader har jag haft den gläd
jen att få vara ganska mycket tiUsam
mans med broder Oscar ('arlson ; och hafva 
vi, utom flera af de näm1ida trakterna un
der dagarna emellan den ~ och 17 fe
bruari besökt Uudskoga i Vermland. 

Herren har varit med enligt sina löf
ten, och efter som dagarnas behof kräft 
gifvil kraft. Att han på mötena genom 
sin Ande verkat har synts och förnum
mits d1•ruti att vi, som tro, ofta hört hans 
manande röst och känt hans utransakande, 
rena11de och vederkvickande kraft, och 
äfven deruti att t>n och annan förlorad 
son och dotter stått upp från slaftjenstc•n 
under synden !lch satan och i sin nöd 
atervimdt till Fadren och Fräl·are11, som 
med i1ppen famn och förlåtande bjerta 
ilar hvarje af synden beklämd själ till
mötPs. :Måtte han i sin sanning få be
vara, stadfästa, fullkomna. och för sitt 
eget bjerta ega alla dem, som hau kär
lek vunnit. Skulle någon, som ännu van
drar horta frän Gud i synden, komma att 
läsa dessa rader, så, kHra själ, Jcmna dig 
at JPsus ! . Fly till friilsningsklippan, in
nan floden kommer! "I dag" är fräls
ningens dag, men - hvem vot? - innan 
en annan dag f('ryr, kan den hafva gått 
förbi. "Söken Herren, medan man kan 
finna. honom, åkallen honom, medan hn11 
är nflra ! Den !lgudaktige öfvergifve sin 
väl(' och syndaren sina tankar och om
vände sig till Herren, s~ förbarmar han 
sig öfvcr hotwm, och till vår Gud, ty niir 
honom är mycken förlåtelse!" 

'l'ill sist en kär hclsning till Förbun
dets styrelse, missionärer och evangeli
ster samt till nlla syskon i Herren, bland 
hvilka j ag framburit Guds vittnesbörd i 
Östergötland, Vestergötland, X erike och 
Norrland. Gud välsignt• eder alla ! Bedj e11 
för mig! Ed1•r ringe, i KriRtus förbundne 

O~kar Svens~on. 
l\Iin adress är tills midsommaren eudast 

Sjötorp. 
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'i e Lammet på Golgata of}radt! J. Och dött för de lifdömda. fångar -

Försoningens hemlighet känti / S(tg, har dzt hmis kärlek förstått? 

, 1, ·h lyft dina bedjande blickar * 
tron till din kors/ äste vän! 

h'.iir: 
Se UllJl. se 11 JIJl, 

.;,. llJl/> ti/7 det bl<idawle Lamm! 

Se llJJP, se 1tpzl, 

1/1111 {rälsar frun synder ncl1 skam! 

* 

I ,, Så älskade 

Sin kärleks 

På grund 

Gud, att han gaf oss 

·välsignade son. 

aj hans död och f örsor 

ning 

rf3lir syndaren frälst genom tron. 

* r/)c tryckande syndernas börda, JVtt är han uppstånden och tefver 

Som bringat dig dJupastc ve, Och står med sin bön in/ ör Gi:d, 

Från sargade hjertat skall falla , .., l, rJJ<:r manar han godt fö1' de si11a 

Um blott dtt till honom 'l'tll se. I öfverstcpresterlig skrud. 

* . f!d korset på b!Jdande skuldra 

J Ian vägen till Golgata gått 

Kiir : 
Rall l!er, han ber, 

Att ri or·k m/1 kommlt e11 flltng 
Dit 11p11, elit 111>1>. 

"f JJr>r t•iinta r oss boningar må11y'. 

<'ONHAD. 



Il 

- 1:3<> 

+)--;.. I K risti fotspår. ~~ 
Af patitor J. l'aul. 

\/ ~.., 
~ 1~ et gifves troende, som mena, 
:; ~'J att man ieke alltid k~~ ga. 
v. ~ i Jesu fotspår. De tanka, 
att det är en förmätenhet att tala 
om en vandring i hans fotspår. gmot 
så.dana tankar måste man sätta bi
l >elns enkla sanning. Det star skrif
Yet: "Kristus har lemnat oss en före
syn, på det att I skullen efterfölja 
hau:-: fotspä.r." Och ater heter det: 
"Den, som säger sig förblifva i ho
nom han är ock pliktig att sjelf sa 
vandra, som han vandrade". Och 
apostelen Paulus säger: "Yaren mina 
<'l'terföljare såsom ock jag är Kristi". 
lian förutsätter såsom något allde
les nödvändigt och möjligt, att vi 
likasaväl som han kunna vara Jesu 
efterföljare. Yi måHte Jerföre pa 
skriftens grund erkänna: Vi äro 
verkligen kt!.llade till och bestäm~~ 
för Jesu efterföljelse. Sasom v1 l 

det svndiga blifvit den förste 
Adams· efterföljare. Hå skola vi i he
lighet vara den andre Adams efter
följare. Det är biblisk sanning, der· 
om kan intet tvifvel \'ara. Har du 
t\·itiat ända hittills, eller har du hit
tills iinnu icke förstått detta, så böj 
dig dock nu under denna sanning! 

En predikant hade redan under 
aratal förkunnat rättfä.rdiggörelsen 
genom Kristus och gjort det med 
glädje. Då hörde han en gang en 
ntläo·gning af stället 1 Petr. ~: 24, 0 

"H 'l hvarest det om Jesus heter: v1 -
ke11 våra synder sjelf bar i sin kropp 

upp pa triit, pa det att vi skulle nra 
döda fran synderna och lefva för 
rättfärdigheten." Da han begrundade 
detta ord, var det honom såsom en 
ny uppenbarelse. Han hade hitin
tills blott sett' och betonat de11 ena 
Hidau: "Kristus har burit vara syn
der uppå korset och derigenom gjort 
oss rättfärdiga." Deremot hade den 
andra sidan: "l'å det att vi, döda 
från synderna, skulle lefva för rätt. 
färdigheten", varit honom förborgad. 
l\Ien nu kom en öh ersvallande glädje 
i hans själ. Han iusäg nu, att Kri
stus var för honom gjord äfven till 
helgelse. Han sag vägen öppen att 
efterfölja Lammets fotspår. Då blefro 
hans predikan och lif nya. · 

O, Hud vare lof, att han genom 
Jesus har gifvit oss en sådan fräls
ning! Broder, syster, har du hittills 
blott betraktat den ena sidan af 
KrisLi offer, nämligen din rättfär
diggörelse inför Gud, ack stanna då 
äfven för den andra! Uikta än en 
gång din blick på Frälsaren for a.tt 
inse att han har eftarlemnat dig 

1 

sina fotspär såsom ett arf, en tei;tu-
menterad gå/'va. Dessa hans fotspar 
ii.I'o dina. De ligga inför dig. Du 
får och kan träda in i dem. De 
ligga framför dig såsom den nya och 
lefvaude vägen, såsom vägen, som 
för till lifvet. Du är kallad att till
träda ett arf. Tag hvad som är ditt! 
Huru daraktig vore den arfvinge, 
hvilken fatt en rik gåfva sig testa· 

j 
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111111f11rad, om han icke toge i be-
1rI11i11g hvad han verkligen har ärft. 

111111 har kanske ärft en Htor egen-
111111, men han låter sig nöja dermed, 
11 r han bor i huset: som tillhör egen

d11111P11. Hela åiern deremot later 
li1111 ligga ohrukad. YHn, du har 
I 1111ske fattat rättfärdiggörelsen. Dn 
l111r d1·ri såsom i ett hus, xom gifver 
dig- trygghet och i-kydd. Din själ 
Hl11djer sig deröfver, men Je~m fot
l)'11r ligga ä11nu obegagnade. Alla 
rit' stora skatterna af denna med J 

• l 11dasonens blod gödda iiker hafva J 

11111t1 icke blifvit uppenbara för dig. 
I In har ännu icke på denna aker 
I 111111it bröd tillf~·llest. Din själ bor 
1 1Mserligen i rättfärdiggörelsens hus, 
1111·11 den måste ännu lida brist. I 
1111111ing1 tiden är inne, att duma se 
... t. tillträda ditt arf i Kristus. 
~kola vi kunna vandra i Jesu fot-

par, sa måste vi först och främst 
l1111'va sinne derför. Det är ganska 
111111ii.rkningsvärdt, att de fyra hjulen 

1 111•8. 1 rörde sig alldeles lika som 
d1· fyra lifäväsena. Men dervid 
111ro hjulen alldeles icke vända efter 
111•:-:sa lif:-:v~isen, ntan de voro 7n-eurid 
dnm, och de hade äfren sina fyra 
111sigten, hvilka oafvänclt skådade i 
•i 11 riktning. Hnr kunde det komma 

11o1; att hjulen likväl gjorde samma 
riw1'lse som lifsväsena!' Det kom sig 
d11raf lifsväsenas ande var i hjulen. 
M,.d andra ord: Hjulen styrdes af 
/, t 11i11ne, som var i lifsväsena. 

1,ätom oss nu tillämpa detta på 
OM~! Genom hvem hafva fotspåren 
~jorts? Genom den ande, genom det 
111ne, :som yar i Jesus. Äfven i oss 

11111ste J esn ande O('h sinne vara, om 
1 i Hkola kunna vandra i hans fotspår. 
1 liiri ligger utomordentligt mycket. 

Ett stort antal af troende stä i den 
ställningen, att de veta sig va.ra. 
dertill kallade, att de skola efterfölja 
Jesu fotspar. De längta äfren efter 
att göra det. Men de klaga: "Vi förstå. 
många gimger ieke Herrens väg. Vi 
veta ofta ieke, hvad Guds vilja med 
oss är i det ochdet fallet." På detta 
sätt kommer man ingen väg. Vi må
Hte. hafra klarheL öfver,huruvida Jesu 
Ande är i oss. Paulus skrifver (1 
Kor. 2: lG): Yi hafva Kristi sinne. 
Det blir ett fafängt bemödande att 
söka efterfölja Frälsaren, om icke 
hans sinne leder oss. Att efterhärma 
och efterfö(ja äro tYa vidt skilda sa
ker. Profeten Heselciels hjnl skulle 
hafra knnnat helt och hallet efter
hiirma lifsväsena, O<'h det skulle dock 
alltsammans haf va varit intet. Sa 
skulle man äfren kunna försöka att 
efterhärma Frälsaren, och det skulle 
dock vara intet. Efterhiirmning ä.r 
alls icke efterföljelse. Jesu sinne 
må:ste utfödas i oss. J\Ienniskor, i 
hvilka detta sinne är lefvande, kal
las i Ebr. 5: 14 (.fullkomliga": "Dem 
:;iom äro fullkomliga, tillkommer den 
stadiga maten, dem som hafva sina 
sinnen genom vanan öfrade till att 
skilju mellan godt och ondtu. Då 
Jesu sinne är i oss, hafva vi de11 nö
di!Ja urskiljnin.tJsförmagan. Då se vi, 
hyad som i sanning är godt oeh ondt. 
Da är Guds vilja klar för oi:1s. Da 
ha vi blick för Jesu fotspår. Då. 
ligger var väg klar för oss, så att 
vi kunna vandra den. Det finnes då 
hos oss ett inre sinne, som klart och 
hestämdt leder oss. 

Ifrån Jesu fotspår utgår hans Ande. 
Det vore alldeles fabkt, om vi ville 
tänka oss vår Herres fotspår som 
någonting dödt. Han sade en gång; 



"'De ord, som jag talar, iiro ande 
och lif"'. Mottagliga hjertan skola 
märka att ifrån Jesu hela lif utgår 
en mäktig dragningskraft. Hvar
hf'lst jag än finner min l!rälsare, sa 
märker jag, att han ntöfrar en drag
ning pa mig. Jag ser honom ;;asom 
tolfårig gosse i templet i det hans 
Fader tillhörde. Han hör, huru hans 
folks vise män tala öfver profeter
nas förutsägelser. Kanske tala< le de 
just öfver Es. uB, öfver det kapitel, 
som handlar om Guds-lammets di\d. 
GoRseu lyssnar till Fadrem; ord oc.:h 
i fjerran skadar han redan ett kors 
upprest för• sig. Jag ser honom 
i öknen, hvarest han fastar i fyratio 
dagar och nätter. Hvarför kan och 
får han ieke äta och dricka'? Ack 
hiir har Fadren mycket att tala med 
honom och han med Fadren. Hiir 
skall han äfven möta denna verldens 
furste för att frestas af honcm. Så
som en gång ormen närmade sig Eva 
i paradiset, S<t närmade sig frt>staren 
<len andre .\<lam. l'>knen iir J csu 
Eden. 1\le11 verldsfursten finner in
tet i honom. Vidare ser jag Herren 
inför sina domare. Han är utlem
nad at en skara bödelsclriingar. De 
fil. utöfva all ondska emot honom, 
men huru stilla är icke Jesus, "'så 
att äiven landshöfclingen förundrade 
sig"'. Da Pilatus såg denne. .Jesus 
slagen af krigsknektarne, hånad, 
krönt med en törnekrona ot·h på spe 
beklädd med en gammal solclatman
t.el ::;asorn med en purpurmantel, då. 
dog hvarje ord af ringaktning på 
hans läppar. Han maste utropa: 
"'8e, hvilken menniska!"' Knn man 
betrakta detta utan att märka, att 
en underbar dragningskraft utgar 
ifrun Jesu fotspår'? X ej, mer eller 

mindre skall en hvar känna det. 
Om nu en menniska öfverlater -;ig ät. 
denna J esn dragningskraft. och hon 
uppgifver allt annat'fiir att nti :-iignpp
taga clet sinne, som var i Jesus, da 
blifver hon genomträngd af .Jesu 
Ande, då blifver hon l'å sinnad som 
Jesus Kristus. 

Det.ta kan åskadliggöras genom f'n 
magnet. nfan mä taga en stålpenna. 
Ol'h stryka pa den några gånger med 
en magnet. Då skall man genast se 
at.t iifven stålpennan har blifvit mag
netisk.· Hon har nu, för att sa ut
tryeka mig, ;;amma Wllle i sig, som 
magneten. Ja, hon har ufven såsom 
magneten sin positiva oc.:h negativa. 
pol. Hon blir desto -.;tarkare mag
netisk, ju mer.a hon blifrit bestru
ken med magneten. 

<i-emeuskap med vår magnet Jesus, 
hängifvandet at honom fyller Os~ 
med hans simw. .i\Ien I klagen kan
ske: "'Ack, vi bafra rPdan sa oft11. 
bedit, vi hafva gråtit, vi hafva ropat, 
vi hafva viintat oeh hoppats, ocl1 
rlock hafva vi icke Llifvit fyllda med 
Jesu Ande~. ::\Ian kan bedja och 
iifren grata, vHnta och hoppas, och. 
dock icke häugifva sig åt Herren. 
En själ, som har iifverlemnat sig åt; 
Jesus, har blif oit 1;/illa. i'>frerlem· 
nandet eger rum i stillhet och gör 
stilla. I kära ropande oi:h gratande 
sjii.laT, höTen upp att gråta. l>lifrc1• 
stilla! Men I svaren: "'Huru skulle 
vi da kunna vara stilln!' \'i hafr& 
jn ic:ke iinnu Jesu sinne, vi maste 
vara och bliha oroliga, tills .I esu 
sinne uppfyller oss."' Icke så! l vflr 
oro är eget arbete. Der lir ii111111 

den egna anden verksam. linru karn 
Jesu .\.nde finna rum <ler, ll\·arest 
vår ande gör sig bred och stor~ D<·I 
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1111 lvii ndigaste är att var egen ande 
l1111111lyses. Jernet kan Llifva mag-
11111 iskt, emedan det är stilla för mag-
1111L1'11s inflytande. Lemna alltså din 
oro, öfverlat dig stilla at din .J esrns ! 
l•'ortrösta pa honom, att han fyller 
dig med sitt sinne! Betrakta, huru 
.le:-ns uppfostrar sina lärjungar fiir 
f'ingsten ! För mig har det förr va
rit alldeles obegripligt, hvarföre Her
r•·n efter sin uppstandelse handlade 
~1i. märkvärdigt med sina lärjungar. 
t'iu uppenbarar han sig för dem sä
..,.,111 den uppi!tändne, talar uagot 
med dem och försvinner derpå åter 
<1c:h öfverlemnar dem åt sig sjelfva. 
J•:fter någon tid uppenbarar han sig 
ater för dem, men äfven rlenna up
pc>nbarelse varar blott helt kort. Så 
giir han flera gånger, till dess han 
pa himmelsfärdsdagen helt och hal
let skiljes ifran •lem. Äfven på denna 
sista dag af sin samvaro med de 
i-;ina efterlemnar han åt clem blott 
löftet, att han inom kort tid skall 
gifva dem sin Ande. Det sy11es allt 
rnra mycket litet och helt otillräck
ligt; och dock, hvilken vishet ligger 
ic.:ke i detta Herrens handlingssätt ! 
Han uppfostrar sina lärjungar till 
att blifra stilla. Han later dem 
''änta, åter viinta oc.:h ännu en gang 
viinta. De skola lemna all otalig
hets-ande, all egenvilja, allt uppgö
rande af planer. 

Kunde da under sädana omstän
digheter en enda af lärjungarna upp
göra en plan för sitt kommande liU 
( J, Herren krossade för dem äfven 
det sista egna. Ilan afklädde Ol'h ut
blott11de dem alldeles. Utan hvarje 
egen tanke, utan hvarje egen för
hoppning skulle de vänta hans Ande. 
Det är möjligt att i den lilla lärjun-

gakretsen den ena förr än den andra 
beslöt sig för att afstä allt eget. Yi 
veta det icke. Det kunde vara tänk
bart, att den liflige l>etrus hade svå
rare att besluta sig för detta upp
gifvande af det egna Yerkandet än 
den betänksamme .Johannes. Ett 
faktum är att på pingstdagen hela 
skaran var beredd. De haf va alla 
blifvit stilla. De egna planerna, önsk
ningarna, tankarna ligga för alltid 
i stoftet. De hafva nu blott ett 
hvarpå de Yänta: Jesu Ande och sin
ne. Se, da sker undret. De upp
fyllas alla med den helige Ande. 
.Jesu sinne strömmar jn i deras sjä
lar. Jesu Ande tager dem i besitt
ning. Emedan de hade dött ifrån 
allt eget gående, alla egna fotspår, 
sa passade Jesu fotspår fullkomligt 
för dem. (]'orts.) 

"Du kommer nog ickP frän Ta bor," 
sade en vän till en annan, då han hörde 
denne tala ondt om en gl'mensam kamrat. 

* * * 
Under lagen blifva både ödmjukhet1•n 

och frimodigheten borta. De trifvas blott 
under naden. 

* * 

Den Helige Ande måste ÖJlJHl:t ordet 
för mig, Herren mtlste säga sitt "effata" 
öfver det, innan det blifver mitt. 

Partisinne hindrar Gu<ls An1ll' att väl
signa. 



- liH -

Kämpa trons goda · kamp. 
Ett ord till de unga. 

Vill dn, min son, yara eu Herrens tjenarn, så.. 
bered dig pil frestelse. siiger den \'ise t<yrach. • ~: 1). 

~et kan icke egentligen blifrn mun frän fordom tid, pa det du friilst 
~ tal om frestelse, ::;å länge en fran dina ovänner och ur alla deras 
menniska lefver i synden. Ty hon är hand, som hata dig ma tiena lind 
da öfvervunnen af :-:ynden, en syndens utan fruktan i heligbet od1 rättfär-
träl, så::wm Jesus säger: H \'ar och dighet inför honom i alla dina <la.-
en som gör synden är ~yn<lens gar. Det är nad att fä liira känna 
träl. Hon är <la en kämpe i mörk- och tjena Gnd, hvilken med allsköns 
rets här. Om fienden inbrutit i ett välsignelse kröner sina barn och tje-
land och lockat nägra af det Ian- nare. l\Ien det är dnl.ibel nåd och 
dets barn att slnta sig till hon<im en outsäglig förmån att i nnga ar 
och kämpa i han:-: led, så kan. det frigjord från <le kötbliga begär_el-
i fråga om en sadan person icke serna, som förderfva själen, fä. t1ll-
blifva tal om att frestas till otrohet höra och tjena den käre himmelske 
mot sitt land och sin öfverhet. Ty .Padren, som städse har sin lust uti 
han har ju öfvergått pa fiendens si- att göra O$S goclt. l hani-i tjenst får 
da. Lika.~å~ då någon öfrerlemnat man icke svidande samvetssä.r och 
sig ät synden och blifvit dess tje- ett tomt, fridlöst l1jerta. }Jan be-
nare, kan det icke blifva fraga om att höfrer aldrig se tillbaka pa den tid, 
fresta honom till olydnad mot <+ud, man tjenA.t Herren, såsom en olyck-
hans rätte konnng, och afvikelse från lig och förspilcl tid. ( kh man be-
hans bud. Ty hela hans 1if är ett höfver iek~ unde~· sa~vets~g~. ~PP-: 
lif i otro och olydnad mot Gud, ett. skära en bitter tareskord tilltol1d af 
lif i strid mot (iucls vilja. det utsäde man gjort. 

Han. star på fiendens sidaJ och hans Huru mången har icke deremot, 
lemmar äro, såsom apostlen säger, fastän omsider funnen af Herren och 
öfverlemnade säsom 4)rättfärdigbe- renad i Kristi blod, dock under ett 
tens redskap (eller vapeu) at synden. helt lif fått lida af följderna af sin 
(Rom. ö: 13). Han har satt in :-:itt ungdoms dårskaper och :-:yn<ler. Der-
lif och sina lemmar i den strid, som pa skulle jag knnna omtala fruk-
mörkrets rike kämpar mot Gud och tansYärda exempel. 
rättfärdigheten. Och derigenom be-
reder han sig sjelf förderf och un· Ack, invig ditt unga lif i\.t H er-
dergang. Ju verksammare del han ren och hans tjenst! Kom öfver pil 
tager i striden, <lesto mer och desto den sidan, der man kämpar trons 
förr skall det blifva uppenbart., att goda kamp! nu står kanske tve-
de makter, han tjenar och af hvilka kandet .hvilken_ väg du sk~ll gå ige-
han drifves, äro hans tiender, som nom ldvt>t, hv1lken lekamlig kallelse 
under vänskapens mask och loc-kan- du skall välj a. Oeh det är ju i san-
de förespe.gli11gar ~ring.~ ho~om i ning hii1· fraga om ett vigtigt_ val. 
ett siikert och grufhgt forderf. Det är ju angeläget,, att <+ud far le-

Derför. unge vän, fly undan i tid da dig efter sin vilja, sa att <lu 
till det frä~sningens horn, som Gud kommer pä. deu plats, der du vassar 
upprättat, i enhghet med hvad han och der de gtifvor, Uud gifVlt dig~ 
talat genom sina heliga profeters kunna komma till den bästa använd-
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ning och den rikaste utveckling. 
jfen viktigare än allt annat är dock, 
att du utväljer Herren till ditthjer
tas klippa och din del, :-:å att du 
kan säga såsom vsalmisten: 11 Her
ren är min beskärda del och bägare; 
du är den, som uppehåller min arf
vedel." (Ps. lfi). Angelägnare än 
allt annat är att du aktar pil. den 
himmelska rösten, Guds kallel:-:e of
vanifrån1 hans kiirleks och nads ma
ning och dragning på ditt hjerta, 
att du ma komma till Jesus. (J oh. 
li: '37, 44). ..\fskild fran de många 
högljudda och lmllranJe rösterna, 
:-:om nå dig, ljuder en stämma sa 
stilla. så ömt oeh kärlek:-:fnllt och 
talande såsom ingen annan till 
hjertedjupet. Oeh elen stämman sä
ger: Min son 1eller dotter) gif mig 
ditt hjerta och lat niina vägar be
haga dina ögon." Lycklig du, om 
dn aktar pa den rösten i dag, om 
du icke gjort det förr! 

llurn kort är ieke din lefnads clag, 
äfven om den skulle komma att öf
verskrida det. vanliga mattet för en 
menniskas lif! Dröm den icke bort! 
Lek den icke bort! Öda icke bort 
den på verldens marknadstorg! Offra 
icke t>n euda dag tiJl i syndens oeh 
fafängans tjenst! Låt Jesus värfva 
dig i dag för sin här, att du, inför
satt i det himmebka, må begynna 
att strida den heliga striden! l\lån
gen ung man skyndar att frivilligt 
erbjuda ein ann för att i en lekam
lig strid kämpa för liYad som synes 
honom vara en god o<'h rättfärdig 
sak. .Mången har i en såda11 strid 
gifrit sitt lif. Men kanske har man 
under allt detta bedragits af en villa. 
.:\len den~ som iklädd rättfärdighe
tens vapen käm1)ar sasom Kristi 
stridsman, kan vara viss om att det 
iir helig strid, han kämpar. Yinner 
han också inga sådana lagrar, ::;om 
denna verldens barn sli. högt skatta, 
sa vinner han dock hva<l mer är: 
lifvet:-: ovanskliga krona. Och för
gäfves bar aldrig den menniska lef
vat, som tjenat Herren, om och hen
tH:':-: lif rört sig inom mycket tranga 

gränser, och hon dag efter dag haft 
att åter taga upp :-<amma e!'.lformiga, 
hvardagliga och prosaiska sysslor 
och pligter. Inför Gnd och evighe
ten är ett sil.dant lif af stort Yärcle, 
om också ganska hety<lelselöst i verl
dens ögon. Och det har liksom den 
fallande stjernan, som så hastigt ge
nomilar sin korta bana, lemnat en 
ljus strimma efter sig. Evigheten:-< 
himmelska ljus, hva:raf det varit ge
nomstrålat, har gjort det till en rent, 
älskligt och vHlsignelserikt lif. Dit 
deremot de "stora andarna", de högt 
begä.fvade, verksamma och mycket 

lJrisade män, som lyst sasom :-:trä.
ande solar på verl<lens himmel, men 

som dock under allt detta lefvat 
glömska af Gud, till sist skola be
tinnas hafva genomluµit en mörk 
bana och slnta i hopplfo;t mörker. 
Det skall icke kunna hjelpa dem, 
om sådana, som äro blinde och blin
des ledare, vid deras bar prisa dem 
saliga, utropande dem så.8om stora 
ljus i staten eller kyrkan. 

rJ. 

Så snart en menniska frigjord från 
synden blifvit rättfärdighetens tje
nare, begynner frestelsen. Djefvn
leu arbetar städse på att återtaga 
och i de fordna träldoms-bojorna 
fängsla den själ, som en gång und
sluppit honom. Han hvilar ·aldrig, 
han är aldrig trö~, då. ~et gäller att 
befästa eller utvidga sitt rike eller 
återtaga hvac.l han förlorat. Det är 
en alldeles naturlig sak. Da vi läsa 
om de krig, som biblen skildrar, så 
föma vi, att om en af de krigföran
de makterna lidit ett nederlag eller 
förlorat en stad, Pn fästning eller 
ett landområde. så sökte man att, 
såvidt möjligt, återtaga det förlo
rade. Och den, som gjort eröfrin
gen, måste ständigt vara . redo att, 
försvara, hvad han vunmt. < >eh 
så har det jn varit i alla tider. 
'J'ro ej, att djefvulen godvilligt släp
per någon själ eller att., om han 
nödgats släppa den, han nöjer sig 



med att sitta stilla och beklaga sin 
förlust. Nej i det allra yttersta sö
ker han att fasthalla sitt byte, och 
det blir alltid, da en själ skall blifva 
frälst, en het kamp om densamma 
emellan den star)rn, som väpnad be
vakar sin gärd, för att behalla sin 
egendom i fred och den starkare, 
som kommer öfver honom, för att 
rycka rofvet ur hans händer. 1Luc. 
11: 21, ~2,t. Och alltid söker den 
orene andt>n att ater vända tillbaka 
till sitt hus1 ll\'arifrån han nödgats 
utgå. Han begagnar till den änden 
a~l sin makt och list. Hall utspejar 
Själens svagaste punkter, för aLt 
kunna på det mest planmessiga sätt 
göra sitt anfall. Och blifver själen 
sorglös och säker i nagot afseende, 
tänker den: "Från den och den si
dan kan djefvulen nog icke komma 
at mig", så var viss om att fienden, 
som fran alla sidor noga utforskar 
och väl känner till staden "menni
skosjäl", kommer att göra sitt anfall 
först ifrån den sidan, liksom man i 
vanliga krig söker att komma öfver 
fienden just ifran det hall, hvarifrån 
den ej anar någon fara och såledt>s 
ej är beredd på anfall. Derför he
ter det sa sant i psalmen: 

Hil1lst att frestar'n liigger s11~ra11, 
De1· au minst förmodar faran: 
Rädan är hans sed, 
Vaka. själ! och bed. 

Derför, min dyre unge vän, som 
gjort d!3n saliga bekantskapen med 
J esm•, ikläd dig hela Gncls vapen
rustning, rättfärdighetens vapen till 
höger oeh till vem;ter! \.ar vaken 
och nykter! Jag läste en gång om 
ett par personer, som åtagit sig att 
från en bank i en "t.ad i Amerika 
till en annan stad på jerm·ägen föra 
ett ka"saskåp, fullt af penningar och 
värdehandlingar. J ernvägen giek 
genom obt>bodda, ödsliga trakter, 
der röfvareLand icke sällan hejdade 
och plundrade tagen. l\lan hade der
för vidtagit alla möjliga försigtig· 
hetsmatt. Och i<: ke vagade cfes:-;a 
män, åt hvilka ett så stort förtro
ende var gifvet, att taga sin sak 1 

vårdslöst. Icke kunde de öfrerlemna 
sig åt sömn, huru frestande det än 
kunnat. vara att slumra in. N" ej, de 
voro på sin Yakt. Med de laddade 
pistolerna i sina händer l,r,.,snade de 
till hvarje misstänkt ljud, redo att 
till hvad pris som hel-,t '·ärja sina 
skatter. 'l'y de förde mycket dyr
bara :-;katter genom ett farligt om
räde. Oeh gör icke du, kära Guds 
bam likasa. Hvilken oersättlig evig
hetsförlust, om djefrulen och ver1-
de11 skulle lyckas röfva ifrån dig de 
dyrbara skatterna: Guds nacl och 
frid, ett rent hjerta och ett godt 
samvete, Larnaskapet hos l +nd och 
arfvedelen i det himmelska, evighe
tens strålande hopp! Skull<.' dn icke 
känna dig pa det allvarliga"te manad 
att vandra i helig räddhaga, under 
det du såsom· pilgrim vallfärdar ge
nom fiendelandet till ditt eviga hem! 
'l'änk hvilkeu gråt och jämmer det 
skulle blifva, om du, villad af syn
den, bedragen af verlden och djef
vulen, utplundrad pa de andliga väl
signelserna i det himmeh;ka, skulle 
inga genom den mörka evighetens 
port. 

0, göm dig i bergfästet (J:>s. 18: 3; 
tii: 144: :2l, 

Och lat aldri~ djefvulen locka dig 
ut nr denna clin borg till strid pa 
öppna fältet. '1'.v det skulle för dig 
innebära nederlag och undergång. 
U ta.n förblif i Herren ! Han, som frälst 
rjig, vill och kan också bevara. dig. 
Ar djefvulen mycket angelti~en att 
slita bort dig från ( 1ud och förderf
va dig, sa är dock Gud mycket an
gelägnare att hevara dig. lian har 
köpt dig med blodet pa korset, han 
har haft möda och arbete för att 
vinna dig. O, du kan icke sjelf öf
verskåda till fullo, hvilka medel han 
brukat, hYilka vägar han gått 
för att vinna ditt hjerta. Du inser 
blott till en ringa del, huru kär och 
dyrbar dn är för honom. Din trygg
het liksom din lycka ligger der1, att. 
du blir stilla hos honom. 

Lef undt>r Herren" ögon oeh vid 
hans hjerta! Umgas ieke med nå-

- lil7 

lo<' il, som dessa heliga ögon maste 
111nd ovilja se på. Låt hans elds
ngon genomtränga och genomran-
1tka hela ditt hjerta och lif och gif 

I dl spillo allt, som han dömer ut. 
'l'nla med honom om allt. och se 
t l"amför allt till, att du s'tar i ett 
·~uclt förhallande till honom. Lat 
111gl"11ting fa förblifva i ditt inre o«h 
' t tre lif, som astadkommer ett ky
lig L förhallande, ett afstånd mellan 
honom och dig! Har dn blott go<l 
vilnskap med Herren, sa behöfver 
det alls icke bekymra dig, hvilka 
t a11kar verlden, som är stadd i det 
ouda, har om dig. "l<'ördenskull 
känner verlden oss ic:ke, emedan hon 
i1·ke känner honom." 1 I Joh. ö: 1). 

::-1e till. att du icke under kristen
domens , mantel och l1ekännelse11 af 
Herrens namn umgås med synden, 
om ock hemligt och förborgadt för 
menniskors ögon, 'l'y derigenom har 
fienden tillträde till ditt inre, Eu 
belägrad stad kan halla sig mot en 
öfvermäktig fiende, om elen är väl 
befästad och tillräckligt försedd med 
lifsmedel. Men finnas förrädare inom 
stadsmurarna, sa är faran dubbol och 
stadens kapitulation nästan t>n gif
ven sak. För de uppenbara fien
derna kan man vakta portarna, men 
näppeligen för fönädare. Ve i:;ta
den "menniskosj äl", om förrädare 
finnas inom dess omrade ! 

K-clt. 

·~o~-

Ars berättelse. 
Meddelanden från Helgelseförbundets mission Norra Kina. 

IL 'f'ao·iiin station. 

11 å denna station arbeta systrarna 
Mina Hedlund och Anna Johans
son. Derifrån skrifver l\I. Hedlund 

~ följande: 
"Freclikoverksamheten har hedrifvits 

som vanligt; sundagsförmidd. har allmiint 
mi1te Mllits, da vi alla samlats till guds
tjeust och evangelisten predikat; efter
midd. särskilda klasser med de äldre och 
barnen, då de undervisats i bibrl11s ord. 
Dagliga morgon- och aftonmöten med dem, 
som bo här på stationen. Men iifven 
utomstämde bafva infunnit ~ig ibland, i 
synnerhet på aftonmutet. l\1ottag11ing af 
hesökaro i gästrummet af evangelisten, 
samtal med dem om Gud och utdt•lande 
af traktater och skrifter. Pn•dikan i gat
kapellet af evangelisten fiir utomstå1•nde. 
.:\fven dt· andra troende bröderna hjelpa 

\.Forts.) 

till att vittna om Gu<l !ler, da <l.e hafva 
ledigbet frän sina arbeten. 

Arbetet bland kvinnorna, som förut 
sett mycket hänlt ut, syot>s nu mera lof
vaode. Pris ske Gud! Förutom de ofvan
oämnda söndagsmötena, då kvinnor äfven 
äro med, bah'a vi haft särskil<l.t möte för 
de troentle kvinnorna hvarje onsdags-e. m. 
'fvä gånger i veckan hafva vi undervisat 
kvinnor i läsning, hvilka önska lära sig 
det. Husbcsök i stad1•n hafva blifvit gjor
da i alla <l.e hem, vi fatt tillträde till. 
Nagra kvinnor bafva varit hiir från byarne 
under vissa tider af året, för att få under -
visning i Guds ord. Två kvinnor hafva 
upplöst sina hnndna fött<•r, äfvensä har 
Gud fått lösa <l.em frao syndens boja, sa 
att de af bela hjPrtat tro på Gud. Den 
ena af dem är 71i år gammal. 

Arbetet blancl barnen. Söndagsskola 
har hållits alla sö_ntlagar hela ård om. 



H vardagsskola har äfven fortgått under 
hela året. Barnens antal under vårter
min1•n var omkr. 30, under hösten mellan 
15-20. Den kinesiske läraren bar un
dervisat dPm uti de vanliga kinesiska skol
ämnena; och uti kristendom, geografi och 
sang halva dP l>lifvit undervisade af oss 
utlänningar 3 ~t 4 ganger i veckan utom 
söndagar. 

Bybesök hafva blifvit gjorda rätt ofta. 
)fiust >!O byar hafva blifvit besökta, som
liga af dem flera gånger unut•r året. I 
somliga byar bafva vi nu vänner, dit vi 
kunna gå för att få bo der och derifrån 
besöka kringliggande uyar. Arbetet i by
aroP synes lofvande, och vi hnfva att vänta 
välsignade resultat. Bokspridaren bar dess
utom besökt mänga, många byar. sålt 
skrifter och predikat Guds ord. 

Bibelkm·s har hållits biir under trP 
veckors tid (4-23 dec). Förutom dP tro
ende, som tillhöra församlingen, hafva 13 
män och 9 kvinnor varit med. Bibelläs
ningarne leddes af broder A. Karlsson på 
f. m., och på e. m. hade vi enskildt möte 
med kvinnor. Det var en mycket dyrbar 
och välsignad tid och till stor nytta 
rnr missionen. l'nder året hafva sex per
soner blifvit döpta och flera finnas. som 
äro intresserade för evangelium. 

In. lng-cheo .station. 

På denna station ha varit stationerade 
brödPrna E. Karlberg och E. Gustafsson 
samt en broder W. Grönland tillhöralllle 
finska fria missionen. Om arbefrt der 
skrifvrr brodPr Karlbl•rg följande: "Arhe· 
tet har under :'irets lopp varit af Ht•rren 
viilsignadt. Fem personer hafva genom 

' dopet upptagits i Herrens lilla förs;tm
ling här; och hafva drssa ej så litt't ge
nom ståndaktighet under tider af förföl
jelser fröjdat våra bjertan. 

Gatkapellet har periodvis varit lippet 
dagligen, och det har varit ett stort nöje 
att s1i, hurusom intresset att höra evan
gelium har varit större detta. år än förut. 
llenniskor af alla åldrar hafva här und1•r 
liret . fått höra om honom, som dog för 
syndare på Golgata. 

Hesök hafva ock gjorts i de omkring-
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liggande byarna, särskildt i sådana, der 
folket visat något intresse för evangelium. 
ITtstationen har blifvit l>esökt en 1t två 
gånger i månaden. Herren skall förviss<> 
gifva frukt :it i;itt verk äfven der. Åt
skilliga män fnin landet hafva kommit in 
och vistats här några dagar för att få b.öra. 
något om "Jesu lära". De~sutom hafva. 
vi två gånger dagligen samlats omkring 
Guds ord för att der söka uppbyggelse 
för vilra själar och vårt andeliga lita ut
veckling. ~fin hön till Herren är att dess;t 
möten må tjena till församlingens U)lp
hyggelse och tillväxt samt att all oriitt
färtligb.et må komma i dagen, bekännas 
och förlåtas. Att Herren hört denna bun 
ma följande lilla PXempel visa: En kvinna, 
som döptes pii våren, skulle för en tid 
sedan sy litet åt mig. Då hon såg, att. 
tyget var bra, så "tog" bon en bit af det. 
En tid derefter rnste vi en morgon 1 J ob. 
5: 17, att "all orättfärdighet är synd"• 
och ehuru bon förut ej trott det vara nå
gon särskild synd att " taga en tygbit". 
så fick hon nu klart för sig, att df:'t var 
icke heller "rättfärdighet". Genast l•fter 
mötet kom bon och bad om förlatelse. 

l ·nder aret bafva ett tjugutal perso1wr 
frän landet varit pa stationen och lemnat 
opiumlasten. L'nder tiden bafva. dP fatt 
höra genom evangelium om honom, som 
ej alleuast kan frälsa från opium, utan 
bån all synd. 

Hem•n bar under [tret till sin eviga hvila 
hemkallat två från denna plats, nämligen 
evangt•listen Uangs hustrn, som på värm 
afsomnade, samt Ernst Gustafs Ron, som i 
oktober fick bembuu. uDen lilla hopen" 
hftr bestar nu af 8 troende och uö11ta ki
neser; och icke så få finnas, som tyckas 
vilja lemna afguderit>t och tro på Jt•sus. 
- Ja, må de snart komma! 

Välsigne Herren i fortsättningen sitt 
eget verk pa denna plats. Och bjelpe 
han mig, sin ringe och svage tjpnare, 
att för dP troende vara ett föredöme samt 
ett ljus i detta mörker. 

IV. 1 Tuen-iien ch~o. 

På donna station hafva undertecknad 
och broiler K. E. Lanugren arbetat, tills 
han i augusti återväncle till Sverige. Hiir-
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111od följer en kort redogörelse öfver ar
'"•tet: 

SöndagsprPdikningar hafva söndagli
~l·n hållits kl. 10 f. m. Dessa hafva i 
regel varit besökta af de fä. troende, som 
linnas, hvilka bafva infunnit sig med sång
hnk och N. testamentet i hand. Ifven 
11agra fä icke församlingsmedlemmar hafva 
l.ommit för att höra Guds evangelium. 
J:Jtermidd. allmHnt möte i gatkapellet, och 
pi kviillarne en bibelliisni11g mPd de tro
t>ndl' och sökarne samt kineserna på sta
tinnen. 

Jlorgon- och aftonbönemöten ha ut
i,:jort en väsentlig del af missionsverk
'amheten här. Kapellet har varit öppnadt 
hvarje eftermidd. med undantag af lör-
1lagarne. Mötena ha i regel varit talrikt 
hesökta, och ofta bafva vi fått e1fara 
1:uds Andes närvaro och verkan på åhö
rarnas hjertan. Folket bar i allo uppfört 
sig lugnt och stilla inne l>å mötena och, 
~om det synts, med intresse lyssnat till 
evangelium om Gud och den han sfmdt i 
verlden till en frälsare. 

Frägo- och hi'lntmmet har under nlla 
torgdagar och marknadsdagar särskildt va
rit öppet för alla besökare. En marknad 
bär i staden varar under sex veckors tid, 
då folk frun när och fjerran komma, så 
att gator och gränder äro fulla. .:lfven 
hafva vi det öppet undPr examinationsti
den, då tusenden af unga miin komma 
från landet in för att blifV<L examinerade. 
l'nder dessa tider komma många besökare, 
som uå fa böra evangelium. 

Jfi.c;sionsresor i byarne hafva undPr 
aret flera gånger hlifvit gjorda, och mån
ga större och mindre bysamhällen hafva 
blifvit besökta dels af evangelisterna, dels 
af mig sjelf och dels församlingsmedlem
men "Cheou, som kraftigt tagit del uti by
missionen. Dessa predikoresor äro till 
ofantlig stor nytta och viilsignelse, äfven 
om man ej strax får se frukterna af sitt 
<trbete. l.'ilan förmärker, då man har be
sökt en plats några gånger, att de börja 
fa förtroende för enom och fördomarna börja 
så småningom försvinna. Nu börja de 
också att lyssna till berättl'lsen om vorl
dens friilsare, ja, äfven frdga och sam
tala om andliga ting. Dock äro mänga. 

byar alldeles otillgängliga för tillfället: och 
de visa bort enom från s ina områden. Det 
händer, att om man ej går, de kasta jorcl. 
och sten efter enom. Man måste dä gä 
för att sednare komma tillbaka. Ett skönt 
arbete är det att gå från by till by, fran 
dörr till dörr med evangelium. Men det 
iir förena.dl ml'd olfer ! 

Xolportörsverksamheten har bedrifvits 
af tre män, två under hela året, och en 
under sex månader. Dessa hafva gjort 
resor vidt omkring i distriktet och sålt 
öfver 9,000 h\•la N. T. och delar deraf 
förutom traktater, kalendrar och andra 
mindre skrifter. Detta är ett godt för
bC'redelsearbete ibland folkd, men för
enadt med många försakelser för kolpor
törerna. 

Tmktater, som jag inköpt, ha i tu
sental blifvit utdelade till villiga motta
gare för intet ·på eftermöten i kapellet, 
frågorummet och under byresor. 

Dopförriitt11i11g hafva vi haft under 
året en gang, som också var dm första 
i denna stad. Sex män blefvo genom do
pet upptagna i församlingen, sedan de 
under en längre tid blifvit undervisade 
och gifvit prof på sin tro på Herren Je
sus. Dessa fLro förstlingsfrukten från dPn
na plats. De äro barn, som behöfva fo
stras och undervisas. l.'ilen der Kristi 
sinne år, der skall Gud gifva växten. 

Ern ngelisti-erksamhete11. Evangeli-
sterna hafva mottagit besökare på f. m. 
och flitigt predikat i kapellet på eftermidd. 
Jag låter dem tura med att göra resor i 
byame. De ltafVa varit till mycken gHidjo 
för mig och välsignelse för arbetet. 

Fastän vi icke i våra rapporter hafva 
att omtala några stora ting, äro vi dock 
så innerligt tacksamma för b.vad Gud har 
gjort ibland oss. Hem•n tillkommer lira 
och pris för allt I 

Till sist ett innerliyt tack till alla, som 
hafva understödt oss med sina medel och 
förböner under arbetsåret. Herren, som 
känner eder alla, skall också rikligen ve
dergälla eder efter sina löften, såsom han 
lofvat. Vi hoppas att i fortsättningen la 
vara inneslutna uti edra förböner och ihåg
komna. med missionsoffer. 
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* Kol1)ortörerna underhållas af Engelska Bibelsilllskapet. 

Rnen-iien station den 30 dec. lH!l!I. 

Från Anterika. 

Xt'ira vänner i Herren! ... Yåd uch frid af Uwl! 

"Om I förblifven i mig och mina ord förblifva i Eder 
allt hvad I viljen skoleu I bedja, och det skall ske Eder.·• ' 

Sedan jag sist skref i Trons Segrar, 
har mitt namn blifvit tillökt med fyra bok
stäfver. Dock är tlet icke meningen, att jag 
skall stanna hår och icke gå till Kina: 
utan sä snart som min man fått någon 
tids h vila i sitt hemland, ämna vi be
gifva oss åstad till det afl ägsna landet i 
Öster och arbeta bland våra kära kineser, 
tills Jesus kommer. Yi firade vårt bröl
lop den 10:de febr. i Manchester, staten 
New Hampsltire, bland en stor vfmkrets . 
.l\Iin man har sitt hem der. .l\Iin syster 
och svåger, mr och mrs Simpson hafva just 
kommit hem från gränst•n af 'l'ibet, hvar
est de arbetat som missionärer i öfver 
sju år. De hoppas fa., efter ett par års 
vistelse här i landet för att stärka sina 
krafter, återviinda dit. Min andra svåger 
och svägerska, David Ekvall · och hans 
hustru, Hro också på viig hem. De ha 
arbetat som missionärer i N orcl-vestra 

Kina i provinsen Kan-suh i r> 1/-i år. 
E'ru .Ekvall är klen till helsan. Så, att nii.r 
vi nu samlas i sommar hemma, ha 
mina svärföräldrar sex missionärer under 
sitt tak, en välsignad familj i sanning: I 
slutet af febr. hade vi möten i Manchester 
både på svenska och engelska; .se
dan reste vi till en större stad i .l\Cass. 
state nftml. WorcPster, för utt hålla 
möten för "the Christian och .Missionarr 
Alliance". Dock när vi kommo dit, fingo 
vi Vl'ta, att det fanns omkring 12 tusen 
svenskar och flera svenska församlingar, 
äfven luthersk kyrka. I tlen sistnilmnda 
fingo vi icke uppträda naturligtvis; men 
baptisterna voro mycket snälla, så att 
möten blefvo annonserade för oss i tv:l 
olika kyrkor, som voro fullpackade af 
menniskor. I söndags talade vi icke 
mindre än fem gånger, hvilket var 11ästan 
mycket, särskildt när man går mellan mö-

tio11a på s i··ndagarna. Mötena både på 
1•11~elska och svenska voro väl besökta, 
,,,.h Gud välsignade oss, så att äfven om 
111an känner sig trött efteråt, gör det ju icke 
sa mycket. Jag har haft flera tillfällen 
att deltaga uti engelska möten. Min man 
1i r amerikansk medborgare, så att det är ickl' 
sa underligt, att han arbetar mera bland 
a merikanarna än svenskarna. Och äfvf'n 
j <1g är icke längre svensk medborgare, fast
iin vi häda äro fi-.tlda i Sverige. 

Man finner mycken ytlighet bland <le 
l,ristna i Amerika eller bland amerikanarna. 
~venskarna här uto synas mera varma 
fiir Gud och missionen än de infödda. 
' lch missionsintresset i Sverige är bra 
mycket mer, än hvatl drt är bär. Dock 
har Herren iifven många här ute som 
iiro snälla och gudfruktiga. Vi ha 
trä Ilat vänner till Förbundet äfven här 
genom fröken Halls och fru Kindvalls 
vistelse i Amerika, och !lfven genom 
Trons Segrar, som läses af en och 
annan. Det har varit kärt att sam
manträffa med vänner här och der, som 
ha den kära "Tro1rn Segrar". Vi äro 
nu i Boston. Efter en hel månads vi
stelse i Worcester och ,·ätt många mö
ten kändes det litet underligt att skiljas 
från våra viinner på den platsen. Bos
ton iir en mycket stor s(ad. Krokiga 
gator och svårt att hitta vägen. ~\.fven 
här ha vi vänner. Vid min ankomst till 
Amerika bevistade jag en större konfe
rrns just på denna plats och var i till
fälle att vara med om manga härliga mö
ten. I eftermi1ld~g resa vi härifrin till 
Rroghton; vi skola d1•r hesöka migrn vän-
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ner och bafva något eller några möten. 
Så resa vi till Crownwell och stanna ett 
par dagar på inbjudan af vänner till min 
man. Så fortsiitta vi färden till New-york, 
för att öfvervara den stora \\' erlds-mis
sions-konfcrensen den 21 - 28 april. Det 
blir en af de mest storslagna konferen
ser, snm någonsin hållits. .l\Jina syskon 
från Tibet och vi ba blifvit kallade att 
hålla missionsföredrag i Brooklyn sönda
gen den 22:dra a1)ril, då Sani..ey skall kom
ma oc8 sj unga på vårt möte. Vi upp
träda då i våra olika drägter, som vi an
vända på missionsfäl tet. Det har varit 
mycket kallt, sedan jag kom hit öfv.-r. 
.Mitt ressällskap herr och fru Tjäder med 
son fortsatte sin färd till Kina. Vi hop
pas att träffa dem någon gång <ler ute. 
Gud välsigne alla kära vänner i hemlan
det! Jag tänker ofta på viinnerna på 
alla de platser, jag besökte. Låter Gud 
mig få lefva, så gör jag nog en titt till 
Sverige. Och då kommrr jag nog på 
besök till många af de kiira hemmen, 
hvarest jag varit under min vistelse i 
Sverige under <le två sista åren. 

Tänker låta höra af mig genom "Se
grarna'· en och annan gång. lnnnerliga 
belsningar till alla de kiira i ~ordan-landet. 

I Herrens. t.jenst utgifna 

Emma €kvalt, 
född Ek. 

Roston den 1 0 april 1 DOO. 

l\Tin stående adress är under ett är: 

10 PClrter Street. ~lancliester N. H. 
NClrth America. 

F r å n Fi n land. 

Brudn· och systrar i Xrisflls! 

E'rån d1•ssa nordliga trakter af E'in land 
vill jag härmed sända några rader till 
"Trons segrar". Sedan jag i sept. förra 
aret öfver Stockholm och Vasa ankom bit 

Gamla Karleby. 

Xcid och frid! 

till Finland, har jag besökt G:a Karleby, 
·[:Jeilborg, Kemi, Torne<l och Haparanda. 

På alla dessa platser har Gud sanna 
troende barn, som lefva och bedja för 



hans rikes framgång. Några stora B!/n
liga segrar på någon af dessa platser 
har jag ej att omtala, men Guds ord, 
som han utsändt, skall dock aldrig åter
terkomma fåfängt, utan göra hvad honom 
täckes. Hf1r i norra Finland har den s. 
k. J,;estadianska rörelsen stor utbredning. 
Om denna rörelse kan ju i det stora hela 
sägas, att den ästadkommit godt, men i 
afsoende pä fördragsamhet mot olika tän
kande visar den en beklaglig hrist, som 
ofta åstadkommer kif och split och fi1r
bindrar arbetet bland de oomvända. Ta
let om korset är dock här, som annor
städes, en Guds kraft till frälsning för 
hvar och en som tror. 

Den oro och osi.ikerhet, som på det po
litiska området under det sist flydda året 
varit rådande här i Finland, har nog ej, 
såsom IDan C'n tid hoppades, bidragit 
till att folkets uppmärksam!let mera 
blifvit vålld till Gud och deras hjertan 
mera öppnade för sanningen, utan sam
ma förhållande, som på profeten Esaias 
tid rådde i Isral'l, gör sig äfven gäl
lande här. Man förlitar sig på Faraos 
hästar och vagnar, i stället för att vända 
sig till Herm1 och förtrösta på honom. 
Några få glädjande undantag härifrå11 fin
n as ju dock. 

Samma förhållande som i Sverige råder 
äfven här, näml. att Kristi bekiinnare haf
va olika namn, såsom frikyrkliga, meto
dister, baptister o. s. v. 

Den stora hop, som ej frågar efter lef
vande kriHtendom, utan blott nöjer sig 
med formen, ser på denna splittring och 
kan ej begripa, huru någon kristendom 
kan finnas derunder, och så anse de sig 
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kunna sofva tryggt pä sina läger af sä
kPrhet och egenrättfärdighet. Trots alla 
dessa hindc>r, hvarmed satan söker för
hindra Guds verk, går det dock framåt, 
om än efter vårt begrC'pp sakta och på 
förunderliga vägar. 

Här i Finland skulle hehöfvas ett stort 
antal evangelister, som genomreste lan
det från den ena gränsen till den andra, 
ty stora trakter tlnnas här ännu, dPr fol
ket aldrig hört någon annan predikan än 
prest(•rnas. l\Ien hvarifrän skola dessa 
komma? De predikanter, som redan fin
nas, äro fä. och räcka knappast till i stä
derna. 

En sådan rörelsC', som Hel.-förb. i Sve
rige, skulle vara af nöden här; men det 
är framför allt ledande krafter, som der
till saknas. Dl' svenska predikanter, som 
komma hit, kunna ej verka med den fram
gång och utbredning, som vore behölligt, 
emedan spräket dervid är ett hinder. Dock 
gäller här, som annorstädes, att bedja skör
dens Herre, att han utsänder arbetare i 
sin skörd; kanske derom bedes för litet 
här. 

Som en följd af den politiska osäker
heten utvandra äfven stora skaror häri
från till Amerika, hvarför äfven intressC'
na på alla omraden äro splittrade. 

En gång om året häller äfven den fria. 
finska missionen årskonferens; denna hål
les i år i 'l'ammerfors omkring den 20 
juni. 

Kåd och frid af Gud vår fader och 
1Jerre11 Jesus Kristus! 

Jlroderligen A. G. Hedin. 

Adress: Allianshuset, L 'leåborg. 

Missionsunderrättelser. 
Lefvande för Jesus. En infödd kine

sisk predikant, hvilkens lön var 75 cents 
i veckan (kr. 2: 80), afslog ett anbud 
från konsulatet om 50 dollars (185 kr.) 
i månaden, på det han måtte vara fri att 
predika för Rina landsmän. Hans lands
mii o sade om honom: "Der är ingen skill
nad mellan honom och bvken" (= biblen.) 

En ömklig berättelse. En m1ss1onär 
i lndien omtalar en berättelse om, huru 
man i ett djupt dike funnit ett spädt barn, 
öfvergifvet af sina föräldrar, emedan det 
var en flicka. Inom några timmar skulle 
hundarna hafva ätit upp henne. Föräl
dra.rne hade gifvit henne så mycket opium, 
att hon ej hemtade sig pa länge. N. Il. 
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}'lågot för barnen att få. 
Yi11tern har flytt O<'h v:lrtid ilr förhan den 0«11 turtimluf-

,·an låter höra sig i n\rt land. Hö~ V. 2 ka1>. 

\'aren ftr kommen och vintern är slut, hjelpa andra, och derfiir slippa de tand-
1 :lommorna våga på fältet sig ut. vftrk och samvetsförebråelse. De vilja s;I 
H:icken i skogen sin boja har mist, gerna likna sin älskade frälsare i att göra 
llofinken sjunger på grönskande kvist. godt emot alla. De ha så brådtom i dag 
I :11rnrn i byn att lära sig minnesversen för i morgon, 
Sjunga i kapp med lärkan i skyn! da de skola gå till söndagsskolan igl'n. 

lllärta kallade den bibelversen för "stora 
famnversen", ty i sängkammaren hänger 
en tafta, som föreställer Jesus med ut
bredda armar, sägande just de orden, som 
minnesversen innehåller, nämligen: 

Varen är kommen med solljus och sång, 
\'akna, o själ, ur ditt vintriga två11g! 
.I esus är solen, som lyser din stig, 
8mälte r hvar drifva, som finnes hos dig. 
Jlä. blir det vår, 
Om du hans nåd och förlåtelse fär! 

Ja, tycken I icke, kära barn, att våren 
iir en förunderligt skön tid? Det är pre
C'is som skulle den gode Guden förnya 
hela sin sköna skapelse och våra barnahjer
tan med. Det är som om pulsen hoppa
dt• i takt med bäcken och som om ögo
nen stralande vände sig mot höjden, all
<ll'les Hltsum dt> små bläsip)lorna. Och 
djupt inne i hjertat är det, som om sän
gens lilla lärka ville ut och pröfva sina 
vingar i det bhl och sjunga i de gran
naste dri liar till sin skapares lof. 
Och lefnadsmo'.!Pt, som suttit hopkrupet 
såsom en ruggig liten sparf, börjar på 
nytt att striicka på sig, vagan<le sig fram 
i solskenet, för att Ptt tu tre vara i far
ten igen för att fullgöra sina aligganden. 
Ja, pris ske Hud för varen ! 

Nils och Märta tycka det är så vad-
1igt roligt att leka sjömän i den stora 
pus3en på garden. Mors degtråg, hvari 
alla de sköna päskbullarna hafva slum
rat, utgör den stora segelskutan, och la
dugårds-Majas träskor äro de mest snabb
seglande slupar, som för ni.in·arande fin
nas i hamnen. Nils är en så ovanligt 
sjövan kaptC'n. Ja, huj, hvad roligt de 
ha! Det är annat det än att sitta inne 
och grina öfver tandvärk som klockarens 
Olle far göra. :\len sa kunde han lata 
bli och lägga alla sina sparslaotar i kara
mellboden, och i stället med hjertans glädjl' 
sto1)pa ned dem i "flarnens Tackoffer" 
till bjelp för de små, okunniga hednabar
nen. Nils och Märta hafva deremot lärt 
sig att uppoffra litet af sitt goda för att 

"Kommen till mig, l alle, som arbeten 
och ären betungade; och jag vill Vl'der
kvicka eder!" 

M:irta är så innerligt glad öfvt>r de or
den utla; ty då får h1111 vara. med. Far 
och mor U ·vara med, Nils och lilla J aj,1· 
fä vara. med; och gamla Karin i brygg
huskammaren får vara med hon, som 
jemt är så trött och klagar öfver den stygga 
"rämatiskcn", som gör ryggen Hå krökt 
vid tvättbaljan. Små barn fa också vara 
med, ty på taflan fitins en liten gosse, 
som ej är större än Nils. Och niir han 
får vara med, så fär nog de andra bar
nen det ocksä. Inte bara herrskapsbarn 
fa vara med, utan de fattiga och de sjuka 
bamen också, och lilla l\lärta strnlar som 
en riktig vårsol, niir hon säger allt detta 
åt tant Ebba, som iir på besök i dag. 

"Få de sorgsna också komma?" h viska
de tant Ebba så tvst. 

"O ja, o ja !"
0

' säger lilla l\lärta och 
krnJer upp i tantens knä. "Ja. da, tant! 
Jesus är, som vore ha11 till bara för att 
trösta. Mor säger, att Jesus i; kall af
torka alla tårar från våra ögon. Och det 
är nog för det, att han vill ha oss sa 
vackra i himmelen." 

Se så der småspråkade l\Iärta, och det 
var, som om alla vintcrdrifvor omkring 
henne måste smälta ned för vårsolen i 
henne!< ögon och det sorgsna bjertat dra
gas närmare den der "stora famnen", som · 
stod öppen för alla arbetande och betungade. 

Nu kom Nils in; och så måste tant 
Ebba med tårarna ännu glittrande i öguo
fransarne förhöra håde Nils och Märta 
minnesversen för söndagen. 'l'y de små 



ville kunna (len "som ett vatten", ty det 
var sagt, att onkel Eric skulle komma och 
förhöra dem den. 

"Men tant," sade plötsligen Nils, "hvad 
lir det att "vederkvicka" för slag, är d(•t 
något, som går kvickt?" 

Ack, nu måste tant Ebba 111, om ock 
genom tärar. "Ja, käre, lille Nils," sade 
hon, "det är nog så, att uen käre, gode 
Guden ville, att det skulle gå kvickt att 
ta~ t'mot uen nåd, han bjuder oss. )Len 
<let iir vår otro, som hindrar. 'l'y veder
kvicka. är detsamma som hugsvala och 
trösta, att gifva något läkemedel, som han 
läka ett b!Udande sår eller stilla var törst, 
niir andlig eller lekamlig hetta faller iifver 
oss." 

"Ja, nu förstår jag," sade Nils, "Gud 
vill, att det skall gå kvickt, för han har 
st~ många att bota; och så vill han ju, 
att vi alltid skola vara glada." 

Ja, så är det, kära barn. <lud har 
verkligen kostat pä oss så mycket godt, 
så att han ville, att vi skulle vara 
kri<'k<t uti att tillegna oss de veder
kvickelser, han skänker oss. 11len i stiil
let far en hörda här och en börda dt>r 
draga ned ose i stoftet; och vi glömma 
bort att lyfta vara ögon UlJP till t.ions 
berg, hva.rifrån bjelpen kommer. 

"A <lä riktit sant, att dä står alla," 
frågade tunnbindare-Johan, der han .. satt 
pR. fattigbjudningen bos doktorn. "A då 
riktit sant, fröken," sade han iin en gång 
till dPn vänliga sjuksystern, som passado 
upp vid bordet. "Ja," sade hon och tog 
ilen valkiga nftfven mellan sina fina hän
iler. Det är verkligt sant. J csus siiger 
sa i sitt eget ord: 

"Kommen till mig I alle - som ären 
arl.Jetande och betungade! Och då får 
.fohan vara med ibland dessa "alla" - iir 
Jet inte stort, käre Johan?" "Jo visst, 
jo visst; men tror fröken det löftet är 
för så mangåriga syndare - som - som 
jag?" "Ja, ja, stora och sma, fattiga 
eller rika s.1 udarc, alla fa de komma, och 
komma just nu," sade hon och såg sii 
iimt och deltagands på den gamle man
nen, att denne fick tårar i ögonen. 1 det 
samma ljödo preludierna till en sång frlln 
den lilla kammarorgeln dPrborta. Det ljöd 
så stilla och ljufligt niir doktorinnan sjöng: 

1-:1:-! 

Just som jag är, ej med ett strå 
af egen grund att bygga på 
jag kommer, o, Guds lamm! 

Det <ler var ju alldeles, som om det 
vore ämnadt at honom, Johan, och han 
lyssnade och drack alldeles som den tör
stande hjorten vid vattenbäcken. Och ju 
mer han drack, dC'sto mera flödade hans 
tårekälla öfver. - 'l'änk, att han fick 
komma sädan som han var utan ett strä 
af något godt - - -. 

Det var en skön stund, då den ånger
fulle och utarbetade Johan böjde sitt grå
nade bufvud för Jesus. Mycket okunnig 
och oförfaren var han i det andliga. Men 
dtit der ordet 11/la.. som stod i barnens 
minnesvers, det förstod han. Gud har ju 
också lofvat i sitt ord, att huru okunniga 
vi än äro, skola vi dock icke löpa vilse. 
dii. vi Iraga efter frälsningens väg. Ja, 
det som han fördolt för de visa och för
numstiga, det har ban i stor kärlek uppen
barat för de fåkunniga. 

Hamla Johans vartid kom sent, men 
den kom ändå. Kärlekens sol hade smält 
bort isskorpan i hans hjerta, turturduh'an 
lät höra sin rllst uen rösten, som ta
lar frid till fridlösa hjertan. Blommorna 
i det förr förfrusna hjertat började s1>ira. 
fram, doften af dem började genomtränga 
hans lif. - Grannarna fingo känna det 
och förundrade sig och började forska. 
efter orsaken, somliga till lifs, andra till 
döds - <'it förstodo de dock alla: 

Ett nytt lif har inträdt ! 
Nu slumrar gamle tuonbindar-Johan i 

grafven. Många vintrar hafva lagt sin 
mjuka snöfäll öfver hans stoft, mången 
var har smält bort det hvita tftckf't och 
lockat fram uppst:lndelsens vårtecken i 
dess ställe. Men ännu bidar han stilla 
pa den vårmorgon, då basunen skall ljuua 
och vi åter skola få höra ett: "Kommen, I 
alle!" nämligen "Kommen, I min Faders väl
signade, och tagen i bPsittning det rikr, som 
eder är tillredt från verldens grundläggning. 

Da ftr den eviga värtiden inne - dä 
iir Jifvets mörka vinter slut! 'l'ill d<•tta. 
rike åren I alle inbjudna för att vara. 
hos Jesus. Der skola vi få se honom 
såsom han är. 0 hvilken nåd, hvilken 
solljus framtid för barnen och deras ringa 
vän Onkel -Eric. 

--- -~~---

---------- - ---
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~ )t Himmelsfärdstankar. 

'" · ~ ,.. !{• u, som står och sorgset skådar 
·~'( Mot den bläa himlen opp 

i'«f~ Och som längtansfullt för-
;;.r- bidar 

Jesus, härlighetens hopp, 
Gläd dig, gläd dig, soqzsnc vän, 
Jesus kommer snart igen! 

.\n en gäng skall himlen remna, 
Och ur brusten silfversky 
Skall din brudgum till dig komma 
Under ängla!:>karors gny, 
För att hemta bruden hem 
Till ett nytt Jerusalem. 

Lät då detta himlens budskap 
Trösta fä din sorgsna själ, 
Och de dagar. som sta äter, 
Nyttja i hans vingård väl! 
?11en i himlen haf din skatt, 
Medan här du verkar gladt I 

:\lins, när händerna han sträckte 
Huldt välsignande till 'slut, 
Han till sina vänner sade: 
(.J-ån i hela verlden ut. 
Samlen folken till rn hop 
Genom lärande och dop!, 

Gån och rädden dessa arma, 
Som uti en villsam vcrld 
Tappat bort de rätta spären 
Af sin sköna himmelstärd, 
Lysen dem med edert ljus 
Åter hem till fadershus! 

Lysen dem, som döden vallar 
Mot en ryslig evighet; 
Lysen dem, som trotsigt valde 
Lögnaren till sin profet; 
Lysen, lysen mest ända 
Hem till Jesus barnen små! ' 

Ingen, ingen må förhindra 
Barnet pä. dess himmelsfärd, 
Ingen sudla oskuldsdrägtcn. 
Som de små är här beskärd. 
Nej, låt späda fötter sma 
Fritt på himlastigen gå! 

Får du sil. din Herre tjena 
Bland den nöd, ditt öga ser; 
Blicka, blicka ständigt uppåt, 
Och förnyad kraft han ger 
Ger. som ~var på. bönerop 
Själen än ett andedop. 

Kär du sist i striden di~nar, 
Skall igen i snöhvit drägt 
Himlens sköna budskap komma 
I den arla morgonväkt 
Och till sälla andars verld 
Föra ciig på. himmelsfärd! 

€ric. 

10 
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+-~ I Kristi fotspår. ~~ 
Af pastor J. Paul. 

n troende predikant kände 
sig vid den sista gudstjen
sten, han höll, drifven till att 
säga till frälsaren : 1"l'ag mig 

med, käre Herre Jesus, tag mig med!" 
Herren hörde denna bön och tog 
honom snart derpå till sig. Den 
käre predikanten var väl mogen för 
att tagas med. För honom var det 
vi:il slut med allt annat gä.ende. Han 
visste att Herren nu måste taga 
hono~ med. Han kunde icke nu 
mer annat. - Nå väl! Har en själ 
kommit derhän, att den ingentiny 
vidare kan, att den icke ens kan oroa 
sig mer, då blifver den Herrens byte. 
Då kan han taga den. 

Häri ligger, så långt jag ser, hem
ligheten till att blifva uppfylld m.ed 
J esn Ande. Yi erhålla det rätta sm
net för hans fotspår, om smaken för 
allt annat förgått oss, så att vi hung
rande och törstande låta hela vår 
håg falla på dem. 

Hkali jag anföra ännu ett exempel 
till förklaring, så vill jag erinra om 
vårt hviloläger. .Man kan under <la
gen betrakta sitt hviloläger, man 
kan glädja sig deröf ver, att man har 
det, och dock fattas oss helt och 
hället sinne för att utsträcka oss pa 
detsamma för att sof va. .Men om man 
är sjuk eller trött, har man en utomor
dentlig böjelse för det. Di\. vill man 
gerna låta nedbädda sigder. Ochhuru 
välgörande kännes det icke då! 

Jesus har tillropat de arbetande och 

(Forts.) 

betungade, att han vill vt>clerkvicka 
dem och gifva dem ro till själen. 
Arbetan<le och betungade passa för 
h vilan, emedan de längta <lerefter. 
'l'rötta menniskor förstå utmärkt att 
göra sig hvilan till go<lo. De veta 
hvad de skola göra dermed. De 
vederkvicka sig i och genom hvilan. 
:Men skall hvilan kunna vederkvicka 
oss, så måste vi naturligtvis först 
blifva stilla Om du icke är stilla, 
sa kan du vara pa hvilolägret, utom 
att dock njuta någon hvila. Att 
vara i:;tilla är just hvilan för den 
trötta själen. Somliga. säga: "'Ja, om 
jag blott kunde yara stilla!~ Den 
i;om så säger, hans själ har icke ännu 
blifvit trutt på det egna arbetet, <len 
egna omsorgen och det egna ver
kandet. Trötta menniskor äro stilla 
menniskor. De kunna icke mer löpa 
hit och dit, emedan de äro triitta. 
Hå äro äfven trötta Hjälar stilla. 

Vi läsa i Jer. 31: :25: Jag skall ve
derkvicka de trötta själarne, och alla 
föri;mäktande själar skall jag mätta. 
Här\'id uppvaknade jag och såg, och 
min sömn hade varit ljuftig. 

:Men nu torde någon säga: ".Jag 
medgifver allt detta. Jag erkänner, 
att det är alltsammans riktigt. Min 
själ är ännu icke trött. Men jag 
skulle gerna vilja, att den blefve 
trött. Hvad skall jag göra dervid?" 

Jag skulle vilja svara härpå med 
den förut använda liknelsen. :Man 
blir i allmänhet lättast trött, om man 
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oppsöker hvilolägret, för att sofva 
(lerpå. Då du skall komma till hvila 
i Jesu fotspår, så sök upp dem, för 
att deri finna ditt lif. Och låt icke 
afskräcka dig, om µu icke genast 
kommer till ro. 
. Håll först sti~~a vid Jesu fotspiir, 

tills du stilla. Ofverlemna dig der
till att i gerning och sanning efter
följa honom! Dermed komma vi in på 

Den pra.ktiska efterföljelsen af Je. 
.9UB. 

Säkerligen hållas många själar till
baka derigenom att de icke veta, att 
allt redan är färdigt för dem. Man 
tänker kanske: "Jag i mitt tillstand 
kan ju icke vara någon Lammets 
-efterföljare. Mig fattas ännu det 
-0ch det." Man menar:· "Andra iiro 
ju vida längre komna än jag. Jag 
måste först blifva Rå<lan som 
den och den." Alla dessa tankar 
hindra. - Jesus är närvarande för 
oss, och hans fotspår ligga äfven 
inför oss. Hans Ande är ock nära 
~ch redo att leda och regera oss. 
A vår sida är endast ett af nöden: 
<len praktiska efterföljl'lsen. Vi måste 
lägga tonvigt på ordet praktisk. De 
troende stanna så många gånger der
vid, att de lofva Herren: "Jag l'ill 
-efterfölja dig." Ett sädant löfte är 
visserligen rätt; men det måste ock 
förverkligas. Vid Jesu praktiska ef
terföljelse är det frågan om rerkliga 
steg, som måste tagas. Fotspåren 
hafva gjorts genom steg. Vill jag 
vandra i Jesu fotspår, så måste jag 
taga steg. Uppenbarligen måste en 
gång det första steget i Herren Jesu 
fotspår tagas. Hvarför vill du icke 
redan i dag taga det steget? Du 
säger: "Jag fruktar, att jag skall 
taga miste om Jesu spår; ty jag har 

ännu ingen klarhet angående Jesu 
fotspår. u Nå välJ men du skall svår
ligen erhålla klarhet genom ytterli
gare dröjsmål. Den helige Ande är 
redo att leda dig till hela sanningen. 
Du borde i förtröstan på honom taga 
första steget. Går du sä blott fram
åt i den afsigten att efterfölja. Jesus; 
så skall vägen komma att ligga allt 
mer klar för dig. Din väg kommer 
då att gå i samma riktning som ,Jesu 
väg gick. Jesu väl) var sjelffurnekel
sens väg. Dermed har äfven för oss 
vägen blifvit anvisad. Lät ditt första 
steg och alla följande bestämmas 
af Jesu ord: uom någon vill efter
följa mig, han (örneke sig sjelf. u 

Denna sjelfförnekelse kräfver af 
oss, att vi verkligt, praktiskt gifva. 
värt ujag" i döden. Det torde vara 
dig klart, hvad som ännu intager 
ditt hjerta. Hvarvid ha.kar ditt jag 
sig ännu fast? Hvilka saker skulle 
du ännu vilja behålla för dig sjelf? 
Finner du något sådant, så vet du. 
att det heter i skriften: Hvar och en; 
som icke försakar allt hvad han eger, 
han kan icke vara min lärjunge. Då 
borde du i en( ald praktiskt handla 
<lerefter. Vi måste tala nagot när
mare om denna enfald. Den, som är 
enfaldig, mödar sig icke med att 
öfverväga hit och dit, om han skall 
lemna eller behålla något, som kunde 
vara farligt för honom. Han handlar 
i tillit till Herrens ledning. Skulle 
han dervid göra ett misstag, så upp
täcker Herren det för honom; och 
derigenom lär han. Den enfaldige 
vet, att han utan Frälsaren icke kan 
göra någonting. Derför inlåter han 
sig icke på egna klyftigheter. Hvar
till skulle äfven sådana gagna ho
nom? Han är helt och hallet häll-
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viHad dertill, att Gud gif ver honom 
allt hvad han behöfver. Derför räk
nar han äfven på Guds nåd och hjelp. 
Den enfaldige är äfven beredd på 
att handla genast. Han kan icke 
tänka sig, att han genom långt dröj s
mal förbättrar något. Han vet, att 
han efter ett än i:;å långt dröjsmål 
är likaså oskicklig att träffa det rätt,a 
som i detta ögonblick. Han ser sig 
såsom helt och hållet beroende af 
Herren. Han inser och känner sin 
vanmakt. Derför är han i stånd till 
att genast göra hvad som är honom 
klart. Den enfaldige befrågar sig 
slutligen icke med kött och blod. 
Han vet att han, om han gjorde det, 
skulle följa ett irrbloss. Men i1Tbloss 
lysa öfver trä:;k. Den som följer 
dem står i fara att raka i träsket. 
och deri omkomma. Derf'ör befrå
gar han sig enfaldigt med Gud och 
går sedan att verkställa sitt uppdrag. 

Man berättar, att de resande i ök
nen Sahara, om vatten fattas dem, 
lata sina kameler löpa, dit de vilja. 
Kamelerna skola genom si.n instinkt 
ledas till vattnkällorna. Den resan
de bör gema lata sin kamel bära i:;ig, 
hvart denne vill. Pa detta sätt räd
dar hans kamels instinkt hans lif, 
under det att en resande, som icke 
vill anförtro sig at sitt djur, slutli
gen me<l djuret omkommer. Yilja 
vi ledas af linds Ande, !iå maste vi 
vara alltigenom enfaldiga. Yilja vi 
deremot följa den f'gna visheten, de 
egna tankarna och öfverläggningar
na, så skola vi blott förkväfva eller 
bedröfva Anden. 

J?lieka vi ännu en gang tillbaka 
på Hesekiels syn, Hå måste vi säga: 
"Hjulen v0ro enfaldiga. De rörde sig 
efter Andens vink, hvarthän han 

ville gå". Den helige Ande vill i 
verkligheten leda oss; men man må· 
ste tro på honom. .Man måste viinta. 
hans ledning. I detta afseende har 
det ofta stått vigtigt för mig, hvad 
Samuel säger till Hanl: "Herrens 
Ande skall komma öfver dig, och du 
skall blifva förvandlad till en annan 
menniska. Och när dessa tecken 
hafva inträffat för dig, sa gör -~edan 
hwd dig fur lwuden kommer! 'l'y 
<+nd skall vara med dig." (1 Sam. 
10: 6, 7). Hamuel manar här tydligt 
Haul, att han skall enfahli,qt göra bvad 
Gud gaf vid handen. Dermed stäm
mer äfven fullkomligt, hvad Johan
nes i sitt första bref skrifver: "t 
hafven smörjehie af den Helige och 
veten allt. I hafven icke behof af 
att någon lärer eder, utan såsom 
samma smörjelse lärcr eder om all
ting, sa är det ock Hant." ( 1 J oh. 
~: ~J, ~li). 

Detta är dyrbart. Herren vill vara. 
med oss. J.,ätom oss tro på <len 
helige Ande! ( )m vi i enfald gå. 
framat i lydnad mot Herren, så hafva. 
vi ( 1-uds löften på vår sida. ( +ud 
har gifvit Anden åt dem, som lyda. 
honom. Yilja vi i verkligheten fullt 
oeh helt gå Herrens väg utan allt 
eget viljande och väljande, H!~ kunna 
vi vara förvissade om var Huds nåd 
och ledning. Derför iinnu en gang: 
"In i den verkliga, praktiska efter
följelsen i största enfald!" Då de 
spetälska på Jesu ord gingo bort 
för att visa sig för presterna, blefvo 
de rena. Herren kan dä göra något 
för oss, om yi efter hans befallning 
gå ham; vägar. 

~a går det förvisso mot naturen. 
Jesu fotspar ligga icke på den mark~ 
som är angenäm för den naturliga. 

menniskan. Derför hör äfven utllål
iiyhet till den praktiska efterföljelsen. 
Det ena steget följer på det andra, 
iinda tills mälet är hunnet och vi 
blifva Jesus lika (Joh. 3: 2). Fräl
-;aren säger: "Ingen, som sätter sin 
hand till plogen och ser tillbaka är 
bekväm till Guds rike." :Menniskor, 
som se tillbaka, veta ej hvad Jesu 
efterföljelse är. Nej! Af Hesekiels 
:syn hafva vi lärt att lifsväsena 

' ' cheruberna, oa(rändt skädade i den 
för <lem bestämda riktningen. Jesus 
.säger · likaledes: "förblifven i mig!" 
:\fan träder in i Jesu fotspår för att 
förblifva i dem. 

1 den 84 psalmen se vi, huru psal-

1-!!I - . 

misten längtar efter Herrens gä.r
dar. Han Häger: ":Min själ läng· 
tar och trängtar efter Herrens går
d ar." Skulle icke ett det nya för
bundets barn ännu mer längta efter 
att helt komma in i Jesu fotspår:> 
Och derefter utropar samme sångare: 
"Sparfven har funnit ett hus och 
svalan ett bo .... ditt altare, He1Te 
Zebaot, min Konung och min Gud." 
Skulle sparfven och svalan finna sitt 
näste, men <lin själ blifva förnekad 
hva<l den alldeles nödvändigt behöf
veri> - 8äkerligen icke! Fastmer 
skulle detta vara din själs jubelrop: 
"Jag ·har funnit lif och öfvernog i 
Jesu fotspår. w 

(Öfvers. nf Il:-dt. 

·~o~ 

Johannes Ruysb:roek, 
hans yttre och inre lif, tecknadt i några hastiga penseldrag, 

samt några lärdomar deraf fi)r oss. 

- - "Hvad intet öga hat· sett och intet öra har l1ört 
och hviid i ingen menniskas hjerta har uppstigit, hYad Gud 
har beredt åt <len, som älska honom" ~Ieu för oss har Gud 
uppenbarat det genom sin An(le, ty A11den utransakar allt 
ja, ock Guds djupheter." 1 Kor. 2: ~) 10. ' ' 

1(\ et är .sto1:t att fa kasta blicken tid, i hvilken de lefvat, om de ock J1J {ramat till den tiden, da alla varit klädda i munkens kapa och 
Guds bam, alla lemmarna iKristi stängt sig inne bakom klostrets mu· 

kropp skola vara samlade derhemma rar, dock lefvat i samma trons ge· 
i. s~1~ma h~mmel, alla återHtralande menskap med Gud, som vi, haft sam-
Knst1 härlighet. Men det är ock ~a heliga b~hof ?ch trängtan i sitt 
~!cket dyroa:·t och upplyftande, det mre, som v1, vant ledda af samma 
v_armer och vidgar hjertat att blicka fadershand och lärda af samma he-
tillbaka och se, hurusom genom hela lige Ande, och under vandringen här-
församlingens historia går en städse nere i liknande fresteber, stnder och 
fortlöpande kedja af Guds barn och trangmål, som våra, varit bm·na af 
Herr~n~ vittnen, hvilka, om ock de- samma l~fva~de och saliga hopp, som 
ras lif i mycket tagit intryck af den kastar sitt himmelska ljus öfver vår 
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vandring, och hos hvilka vi kunna 
känna igen drageq af densamme 
Kristus, som äfven vi äbka. 

.afven under medeltidens svarta
ste mörker finna vi klart lysande 
stjernor, personer, som varit rikt väl
signade af Gud, och i hvilkas ande
liga lif vi kunna märka ett djup och 
en innerlighet, sällsporda i våra da
gar. 

En sådan man var Johannes Ruys
broek. 

* * ·lf 

Men innan vi _tala något om ho
nom, vilja vi med några ord om
nämnat huru han skildrar tidens mör
ker och särskildt det "andliga stån
dets" förderf. 

Piifvar, furstar och prelater, kla
gar han, böja sina knän för det tim
liga goda och hafva icke själarnes 
bättring och uppfostran utan sin pen
ningpung i ögonsigte. Alla kyrkans 
nådeskatter och gafvor äro hos dem, 
likasom varorna hos krämaren, fala 
för penningar. För de rika sjunges 
och läses, och lätt erhalla de aflats
bref för skärseldens straff. Efter 
deras död hör man det sjungas, och 
alla klockor ringa; de begrafvas 
framför altaret och prisas seJis-a. 
Men om de hafva dött i orättfärc.hg
het, så förmå icke alla menniskor 
tillsammans att befria dem från hel
vetets kval; och äfven om de skulle 
hafva gifvit alla sina egodelar åt 
fattiga, så skulle det icke gagna dem 
något. Hos munkarne fuiner man i 
allmänhet lättja och fråsseri. De 
vilja kallas fattiga, men på sju mil 
omkring deras kloster utsuga de hela 
landet och lefva sedan i sus och dus. 
J cke bättre äro presterna. Bland 
hundra dåliga finnes knappt en god. 
Då de i;jelfva meränuels hafva köpt 
sina gäll, så hålla de alla andliga 
egodelar till salu för penningar. 
Kunna de vänta sig någon vinst, så 

1 löpa de till kyrkan, så snart klockan 
ljuder. Äi" detta icke fallet, så kun
de man ringa, tills klockorna spruc
ke, innan en komme. Och prelaterna 

och biskoparne äro än sämre. De 
sträfva efter gods och ära; och så 
blir anden blind. Förbrytare måste 
betala. penningar, ju rikare, desto 
mer. Sedan kunna de återigen ett. 
iir tjena. djefvule1'· Så har hvar och 
en hva.d han vill. Djefvulen själa.r
ne, biskopen penningarne, de arma., 
fakunniga menniskorna en tids lust 
i synden. 

* 

Johannes Ruysbroek föddes ur 1293 
i en by, dter hvilken han fått sitt 
tillnamn, och som var belägen vid 
Henne mellan Brys!lel och Hnll. Om 
hans tidigare år veta vi blott föga. 
~'rån sin tidiga ungdom traktade han 
mer efter fromhet än efter vetande. 
Och äfven under sin studietid vinn
lnde han sig mer om andakt och 
~ieligh_et. än om lärdom. Hans djupat 
mnerh~a G_udf>-kärlek var ju ock den 
kraft, hvarigenom han sknJle sätta. 
hjertana i brand och frambringa be
tydande verkningar. I sitt ~4-:de år 
blef han prestvigd och verkade så
som prest i Bryssel med stor ifrert 
till cfess slutligen den i hans natur 
djupt rotade förkärleken för ensam
het och ett kontemplativt lif öf ver
väldigade honom, så att han tillsam
mans 1~ed Hera vänner drog sig tiJl
baka till klostret Griinthal, 2 mil 
från Bryssel. Han blef snart prior 
i detta kloster och verkade refor
merande pa klosterlifret icke blott 
der utan ock vida omkring i Neder
länderna. 

I öfrigt lefde han i stilla ensam
het och tillbakadragenhet. Da An
den fattade honom, drog han sig 
gerna. undan till de ensligaste ställe
na i den sköna skog, som omgaf 
klostret. Ofta fann man honom, ef
ter långt sökande, i helig hänryck
ning med ansigtet stralande af gu
domlig härlighet. I sädant tillstand 
plägade han uppteckna sina ingif
velser på en vaxtafla och sedan vi
dare utföra utkastet i sin kloster
cell. Så uppstod enligt hans fasta 
öfvertygelse alla han<i talrika skrif-
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for under den helige Andes omedel
bara ledning. Han svarade då han 
..i1 gung tillfrågades angående denna 
:-ak: 

"'Var öfvertygad derom, att jag 
icke har skrifvit ett ord i mina skrif
t.er utan genom den helige Andes 
iugifvelse och i en underbar, den 
a llralj11fligaste närvaro af den hög
heliga Treenigheten." 

Det.ta torde förefalla oss öfver
-.:pändt. Och kanske var det att tän
ka för högt. Men dock var Ruys
liroek Iangt fjerran för allt i;värme
ri. Vi förmå svärligen att rätt sätta 
osH in i de gamla mystikernas oför
ryckta troslif, deras kärleksinner
lighet och andaktsglö<l. Gu<lselden 
i Huysbroek var ingalunda en på 
konstladt sätt antänd, hastigt upp
liaddrande och så. ater hastigt ut
slocknande laga, utan en varaktig 
den helige Andes glöd, ett städse in
nerligare ettblifvande med Gud och 
en obetingad hängifvenhet åt hans 
vilja. Han sade en gång till en sin 
vän: "Tro mig, jag är berodd att lida 
allt hv~d Gud tillskickar mig, äfven 
döden och helvetespinan, ty det är 
min enda och högsta åstundan, att 
Guds kärleksrika vilj<i mii ske med 
mig." 

Många menniskor af alla stand och 
aldrar vallfärdade från när och fj er
ran för att höra och lära af den sjelf
försakande gud'lkärlekens vidt be
ryktade lärare. Hans rykte gjorde 
honom icke stolt. Han nr mild. an
språkslös, vänlig och dt>ltagai1de. 
Han underkastade sig arbete, fastor 
och vakor med stor stränghet, och 
förrättade äfven de ringas.te SY.sslor •i 
klostret. Sa förflöt hans hf stilla och 
ljufligt utan stora händelser och utan 
stora, i ögonen fallande gerningar. 
Hans enkelhet och mattligbet gjorde, 
att han uppnådde en hög alder. l\Ien 
i;lutligen längtade han hjertligt efter 
förlossningen. Han dog ljufligt och 
i frid, såsom han lefvat, den ~:dra 
dec. 1381 i sitt 88:de är och begrof s 
i klosterkyrkan. En grafHten med 

en enkel inskrift betecknar stället, 
hvarest han hvilar. 

* * * 
Det mest utmärkande för RuysJ 

broeks ställning till Gud var helig 
tillbedjan. I skriften talas på många 
ställen om tillbedjan. I N eh. 9 kap. 
heter det, att några af leviterna sade~ 
"Htån upl? och prisen Herren, eder Gud, 
ifran evighet till evighet, och man , 
prise ditt härliga namn, som upphöjdt 
är öfver allt lof och pris! Du allena 
är Herren. Du har gjort himmelenr 
alla himlars himmel och all deras 
här, jorden och allt, som deruppå är, 
hafvet och allt, som deruti är. Dn 
uppehåller det allt och himmeleni; 
här tillbeder clig." I Ps. 8G: !I, säger 
Da·dd i profetisk ande: "Alla hed- . 
ningar, som dn har skapat, skola 
komma för att tillbeclja för ditt an
sigte, Herre, och för att förhärliga 
ditt namn." I Ps. 13~: 7 finna vi 
den uppmaningen: "Låtom oss gå in 
i hans 1 Herrens) boning, låtom oss 
tillbedja vid hans fota.pall."' Och i 
Ps. 29: 1-2: "G-ifven åt Herren, I 
Guds söner,. gifven åt Herren ära 
och makt; gifven åt Herren hans 

1 namns ära, tillbedjen !Terren i helig 
skrud." 

I Lukas' ~4: 5~ heter det om J esn 
lärjun~ar, som sett sin mästare upp
fara till himmelen: •De tillbådo ho· 
nom, och gingo tillbaka till J eru
salem med stor glädje, och de voro 
alltid i templet, prisande och lof
vande nud.k De visste, att han, som 
på samma gang var <leras broder 
och deras Hen·e och Gud, nu hade 
ingåt.t i den härlighet, som han hade 
hos Fadre!l förr än verlden var, och 
att han enligt sitt löfte gatt bort för 
att bereda dem rum i sin Faders 
hus, samt att han äfven skulle kom
ma tillbaka och taga dem till sig, 
på det de skulle vara, der han var. 
Och deras hjertan hade nog. Han 
skulle ju icke heller, under det att 
de såsom hans vittnen buro ut frids
budskapet i den fiendtliga verlden, 



lä.ta dem vara ensamma och fader
lösa, utan han skulle sända <lem Fa
drens löfte, pingstvälsignelsen, och 
i och med den helige Ande komma 
till dem och vara med dem alla da
gar. De hvilade ut i hans kärlek. 
Genomgangna lidanden voro förgät
na, liksom ock kommande bedröf
velser och trångmål. Hvad behöfde 
de vill frukta? Han, som Hatt sig pa 
härlighetens högra sida, Han, som 
är större än den, som är i verlden, 
var med dem i hela sin kärlek och 
makt. Och ega icke hans lärjungar 
i alla tider samma förman r Hkulle 
vi då icke med fröjd tillbedja Her
ren i hans helgedom, prisande och 
tackande honom r 

I Ebr. 1: li heter det: När han 
<Padren) åter införer den förstfödde 
i verlden, säger han: .. Och honom 
tillbtdje alla Guds englar." 

I Es. li införas vi i Herrens helge
dom, der Herren sitter pa en stor 
::>ch hög tron, och hans släp uppfyl
ler templet. Och t-;eraferna betäcka 
i tillbedjande vördnad för den He- Il 
lige sina ansigten och sina fötter, 
under det den ene ropar till den 
andre, sägande: .. Helig, helig, helig 
är Herrren i':ebaot. Hela jorden är 
full af hans härlighet." Och trösk
larnes underlag skakas af den ro
pandes röst, och huset uppfylldes af 
rök. 
. I "Gppenbarelseboken läsa vi, huru

som de 24 äldste falla ned inför den, 
som sitter på tronen och tillbedjci den, 
:som lefver i evigheten; evighet, och 
kasta. siIJa kronor inför tronen, sä
gande: "Vår Herre och Gud, du är 
värdig att taga pris och ära och 
makt o. s. v." (Uppb. 4: 10; 5: 14; 
11: lli.) Och de fyra lifsväsena jemte 
den oräkneliga änglaskaran samt allt 
skapadt deltaga i hyllningen O('h till
bedjan af honom, som sitter pa tro
nen, och Lammet, som blifvit slag
ta.dt. (Uppb. 5.) 

I den mim en troende hiirnere på 
jorden genom den helige Ande in
föres i en tillbedjan i anda och san
ning, har han redan bE>gynt deltaga 

i den himmelska gudHtjensten. Vi 
kunna icke komma högre eller längre 
än till tillbedjan. Det äl· mera än 
att bedja i detta ords vanliga be
tydelse. Den, som beder, sysselsät
ter sig med sig. sjelf och sina be
hof. Den som tillbeder är uppta
gen af och sysselsatt med Herren. 
Den helige Ande uppenbarar Herren 
för den mre blicken, och hjertat å
skådar honom i hans kärleks och 
nads fullhet, i hans majestät, helig
he~ härlighet, visdom och makt. 

Ut'h hjertat hvilar i honom och 
har nog, njuter af honom och är 
tillfredsstäldt. 

•När jag dig, Herre, hafver" -
heter det i den tillbedjande själen -
"da frågar jag efter himmel och jord 
intet. Om mig än kropp och ::ijäl 
försmäkt,ade, sä är Gud f'iir evigt mitt 
hjerta8 klippa och min del ... 

Liksom den, som askadar en här
lig målning eller en hänryckande nt
sigt och :ia hänföres deraf, att han 
alldeles glömmer bort sig sjelf och 
allt, som försiggar omkring honom: 
och helt försjunker i det skådade 
föremålet, så är den tillbedjande sjä
len så intagen af Herrens härlighet 
och skönhet, så att verlden med all 
dess härlighet och glans icke vidare 
eger något tjusande och lockande 
för densamma. 

Då Anden förhärligar Kristus för 
vårt inre, så att vi se Guds härlig
het i den korsfästes ansigte, då lö
sas vi m verldsförtrollningen, dit ut
brister brudesjälen: •l\fin vän är hvit 
och röd, högre än mångtusen. A~lt 
hans väsende är behag. Jag är mm 
väns, och till mig star hans begär." 
Och så hvilar hon i hans kärlek. 
~Ian ser da icke efter menniskors 

ynneRt Ot'h erkännande. Utan sjä
len är såsom en ogift jungfru, som 
enda:,;t "bekymrar sig om det som 
tillhör Herren, att hon må vara he
lig till kropp och ande." 2 Kor. 5: !I. 

(Ports.) 

Emil Gustafsson, vår vän, sofver. 

Detta är det sorgebudskap, som i 
dessa dagar bringats oss och 

"om säkerligen i vida kretsar fram
kallat smärta och tårar. .\ ena si
dan borde detta budskap icke vara 
oväntadt, då han ju i många ar och 
"ärskildt under den sednare tiden 
varit lidande och svag till sin kropp. 
Men å andra sidan har Herren Rå 
underbart uppehallit hans svaga lif 
och många ganger, da allt hopp om 
haus vederfäende synts ute, upprest 
honom från sjukbädden, så att man 
iifven nu hade svårt att på allvar 
t iinka, att hans bortgang var så nä
ra, särskildt då han fran vår syn
punkt ännu så väl behöf des i den 
''ittnande, stridande och lidande för
"amlingen har nere, och da Gud un
der mycken djupgaende och smärt
sam fostran tillredt honom till ett 
härligt redskap för sin tjenst. Och 
(lerför förnams budskapet sa öfver
raskande, liksom det ock kände:,; sä.
..;om ett smärtsamt slag. Men Her
rens tankar och vägar äro icke våra. 
De äro mycket högre. 

Da jag under de sednare åren 
mer än någon annan statt honom 
nilra i Herrens riksarbete och mod 
honom delat de hetaste strider och 
<lerunder fått såsom fä. tillfälle att 
lära känna honom och blicka in i 
hans inre, är det helt naturligt, att 
jag känner mig manad att med nå
gra ord teckna hans minne:-;runa. 
.Men det är icke blott en vänska
p~ns och kärle~ens minneskrans, j~g 
vill nedlägga pa ha11s graf. Det vill 
ännu mer vara en helig uppfordran 
till oss, som ännu lefva, att vara 
hans efterföljare, liksom han var 
Kristi. 

De yttre konturerna af hans lif 
äro snart tecknade. De förete icke 
nagot synnerligen märkligt. 

Emil Gustafsson föddes den 12 
juli 1862 vid Norra Polka.vi, Kräk-

linge socken, Nerike, der hanl> för
äldrar ännu äro bosatta, och der han 
hade sitt tält uppslaget, tillH han 
lemnade främlingslandet. Hedan 
som barn var han dragen till Gud. 
Men vid tiden, da "hau gick och 
läste", blef harn; sinne bortvändt 
från Gud och det himmelska, och 
han kom för en tid ut i synd och 
fåfänglig ungclomsyra. Men Her
ren drog honom nådefullt åter till 
sig. Och han kunde nu sjunga: 

"Gud vare lof! Nu är jBg frälst, 
Har lif och öfvernog. 
8.l. lycklig tjenar jag min Gud". 

(HJntesänger n:o 'öl). 

Snart nog började han nu arbeta 
i söndagsskolan och deltaga i böne
möten. Omkring lHS! begynte han 
predika. 

Såsom predikant tilldrog han sig 
stor uppmärksamhet och hade all
tid mycket åhörare. Hans förtro
ende var i ständigt stigande, i:;yn
nerhet på hans hemtrakt, der han 
var mest känd. Det var icke blott 
hans begåfning och tilltalande fran;i
ställningssätt, som drog folket till 
sammankomsterna, utan framför allt 
den ande, som talade genom honom, 
och det helgjutna kristliga lif, han 
lefde. Det träffade in på honom 
sjelf, hvad han en gang skrifver: 
.. Äro vi i stånd att belysa texten 
med illustrationer ur ett heligt lif, 
skola vi kunna uppehålla intresset, 
och "det myckn~ folket hör oss ger
na .. h t,r ett go~t förtroende är mer 
än alfva predikan". 

I början af hans nådelif stod him
melen på ett särskildt siitt öppen 
öfver hans hembygd. Det var a11-
defriska vårvindar, som blaste. Och 
ganska naturligt var, a~t han på
verkades af den uppsp1rande he
lighetsrörelsen, som föranledde Hel
gelseförbundets stiftande, ehuru hlln 
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alltid förblef en sjelfständig kristlig 
karaktär med sin af Herren gifna 
egendomliga prägel,_ och ham~ pre
dikan alltid hade sm säregna, per
sonliga klang med friska originella 
taukar. 

Han blef och förblef medlem i 
Helgelseförbundet, ehuru han fick 
kalleber och anbud fran andra hull 
att verka såsom predikant och äfven 
en tid, efter hvad han sjelf sagt, ej 
var alldeles okänslig för de större 
jordiska utsigter, som derigenom syn
tes kunna öppna sig för honom. 
Men han förblef sin kallelse trogen, 
öfvervann frestelsen och bevarndes 
derigenom .fran att endels förfela 
sin bestämmelse och förlora sitt lifs 
mål. Ty om en kristen och sär
skil<lt ett Herrens vittne ej förblir 
trogen på den post, der Gud ställt 
honom, utan, i stället för att endast 
]äta si~ ledat1 af Guds Ande efter 
Huds vilja, endehi ser på sina egna 
intres:sen och fördelar, så kan Hud 
aldrig af hans lif göra, hvad han 
eljest kunnat och velat. (i-uds fulla 
välsigi1else och kraft kan endast da 
hvila öfver en person, när den ut1m 
uiafsigter och sidoblickar går sin 
väg rakt fram med det enda målet 
att täckas Herren och vara öfver
lemnad i hans händer. 

Men der Herren ::;tällt honom, vår 
nu bortgångne broder, verkade han 
med ett i kärleken för allt HudH 

, folk vidgadt hjerta. :Fick han icke 
uiilska pa nära hall, så älskade han 
pa afstäud u. Hindrade andras för
domar honom att komma dem nära, 
så kunde de dock icke hindra ho
nom från att älska dem. Håsom en 
lem i kroppen fröjdade han sig med 
de andra lemmarna och led med 
di>m. i:fällan har någon varit så fri 
från allt part.isinne och sä innerligt 
af rent hjerta äl:skat allt Guds folk, 
som han. 

Vid Helgelseförbundets årskonf e
r ens 18\tB invaldes han i Helgelse
förbundets styrelse. Och samma år 
begynte han deltaga i undervisnin
gen vi<l bibelkursen, hvilket han se-

dan fortfarande gjort. Utan tvifveJ 
har hans arbete äfven på detta om
rade medfört stor och förblif vande 
välsignelse. 

.Nu har elen sköra lefnadstradf'n 
brustit. Han har för sista gången 
~eltagit i bibelkursen och konferen
sen han har aftagt det sista vitt
neshördet, sjungit den sista sangen, 
skrifvit det sista uppbyggelsestyc-

' ket. Då jag ett par dagar före hans 
död besökte honom, sade han: uskola 
vi nu aldrig mer få utkämpa någon 
strid tillsammans?" Han sade, att 
han säg det såsom en sa synnerligt 
dyrbar niid att fä vittna om Herren, 
och att han gerna ännu en gang 
skulle ha velat räcka de hungrande 
en beta bröd. Men han var nöjd 
med sin :b'adars vilja. 

Han har nu fått hvila efter stri
derna, han har ulifvit befriad fran 
värken och plågorna. Icke mä.ngen 
har anat, huru mycket han under 
många, långa. år liclit af kroppslig 
bräcklighet och plågor, ty han kla
gade aldrig. Hällan gaf han någon 
antydan om sina lidanden. Men då 
han nn<ler tjugo års tid icke haft 
nägon riktig helsodag, måste hvilan. 
Yara ljuf. 

Fr~ln Malmö, der han i Herrens. 
tjenst gaf s inasista krafter, kom han 
alldeles nedbruten tillbaka till sitt 
hem och nedlades på sitt sista sjuk
läger. Han afsomnade lördagen den 
ö:te maj kl. 2.&J f. m. Den sjukdom, 
som ändade hans lif, var iigghvit
sjuka. Begrafningsdagen är bestämd 
till den 15 dennes. 

Han hvilade på en grund, som 
icke vacklade i dödsstunden. Yi be..
höfva icke tviftande oeh bäfvande 
fråga: uHvart tog han vägen!'u Vi 
veta, att han gick hem till Jesus. 

Jag hörde honom mer än en gå.ng 
citera det yttrandet, att en Herrens 
tjenare är odödlig, tills hans verk 
itr fullbordadt. Och förvisso eger 
detta ord sin tillämpning äfven här. 
Och derföre säga vi i stilla under
gifrenhet: "'Herren gaf och Herren 
tog, väh1ignadt vare Herrens namn!" 
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llan är borta från kroppen. men 
hemma hos Herren. Hans stämma 
höres icke mer härnere; och dock 
talar han ännu, fastän han iir död 
- genom sina skrifter, sina sånger, 

-.:itt lif i tron. Han har lemnat ett 
Jjus't och skärt minne efter sig. 

I tal och skrift påyrkade han ett 
11iira och i1inerligt un1giinge ml!d Gud, 
och han lefde i ett sådant umll;änge. 
I >etta ...-ar hemligheten till hans stilla 
nndergifvenhet i pröfningarna, till 
den tuktade och nyktra ande, som 
besjälade all hans umgängelse, till 
d_en inblick, han egde i evangelium, 
till det djup och allvar, som präg
lade hans vittnesbörd, och till den 
makt, han egde, att träffa menni
skornas hjertan. Han skrifver en 
gang: uskola vi kunna säga: Jag 
har nägot från Gud att säga dig!~ 
måste vi lefva så nära himmelens 
port, att vi höra den helige Andes 
röst. Försummas det innerliga um
gänget med Herren, så förlora vi 
:-;nart biblens nyckel, och dörren stän
ges till Andens evangelium. Ty in
yen vet hvad som är i <; nd utom Guds 
.lnde. ~- - Det är endast genom 
ett innerligt umgänge med Herren, 
som en kristen kan oevaras lefvan<le 
i sin kallelseu. 

Tomma ord skydde han. I det dag
liga lifvet och nmgiinget var han 
1~ycket fåordig. Han var uppenbar
ligen rädd för att säga nagot för
ltastadt och oöfverlagdt, något, som 
kunde såra Guds Ande och lemna 
dåliga eller fiifängliga intryck hos 
dem, som hörde honom. Ef. 4: ;m. 
I ,ikasom han så allvarligt framhöll 
vigten af att bevara och gömma de 
heliga intryck, som man fär genom 
< +ud:s Ande, så lä~ det honom ock 
om hjertat att gifva endast heliga 
intryck. Han säger i det första af 
de små stycken, som han under ru
briken u•rankaru skref i 18\l::l ars år
gang af 'l'rons Segrar: "'Den redlösa 
okunnigheten pratar mycket; den 
djupa besinningsfulla. tanken är van-
1 igtvis fåordig. Drönarne flyga ut 
för att surra i soh!kenet, arbetsbien 
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fly undan våra blickar för att samla. 
honung, och samhällets drottning 
arbetai· i det fördolda.. u 

Emedan han lefde detta innerliga 
och stilla lif med och inför Gudr 
egde han ock, då han steg upp pa 
talarstolen, i sitt koger skarpa,pilar, 
som icke förfelade sitt mål. A an
dra sidan kunde han tala ljufiigt och 
vederkvickande till lidande och fre
stade hjertan. Detta sednare hade 
han lärt framför allt i det tåligt 
burna lidandets skola. 

Han var en sanningenH man. San
ning och verklighet sökte han både 
i lif och vittnesbörd. Han astunda
de både hos sig fljelf och andra ett 
sannt och djupt Andens verk. Ytlig 
hänförelse och snart försio ande käns
lo rus voro ej i hans smak. I ett af 
hans i 'l'rons Segrar intagna stycken 
skrifver han: UDen djupa grundor-

. saken till de många affallen i våra 
dagar är den, att vi ha i allmänhet 
för litet af (;ud i våra. lif. Fastän 
lifvets Ande verkar ibland oss, synas 
de vara få, som ega odödlighi>tens 
märg och kärna i sin andlighet, ty det 
är sällan en kristen så genomtränges 
af evighetens Ande, att han blifver an
delig i alla sitt lifs gerningar. Oak
tadt allt, som vittnas om full fräls
ning, ha de flesta ibland OSH mycket 
litet af det eviga lifvets verklighe
ter. Och detta är just hvad vi be
höfva: sanning och verklighet. Ti
den frågar efter kristliga karaktärer. u 

Han var en sadan karaktär. Han 
lyste med ett stilla, klart och stadigt 
ljus.. Det är manga, som på afst~lnd 
te sig så märkvärdiga: men som icke 
tala vid _11.tt skådas på nära håll, hvil
kas glona alldeles försvinner, da. de 
ses i hvardagslifvet. Men ju mer 
man kom honom nära, desto mer 
älskade och uppskattade man honom. 

Han kände vigten af att besjälas 
af den rätta anden. 'l'y, såsom han 
framhöll, äro vi "gent emot vara 
medmenniskor ansvariga icke allenast.. 
för våra ord och handlingar, utan i 
all synnerhet för den ande, hvaraf 
våra lif besjälas. u 



Trots sin kroppsliga sva~het var 
han ?ttycket i•erksum. Då han icke 
var ute för att vittna om Herren, d& 
han kanske för sin kroppsliga svag
het icke kunde det, sa var han sa 
långt han förmadde ifrigt sysselsatt 
vid sitt skrifborq. Han har också 
efterlemnat ett icke så litet antal 
sånger och skrifter. Trons Segrar 
bii.r i hvarje sin argång spår af hami 
hand och ande. Hans i:;pråk var 
kraftigt, de oftast korta, af mätta sat
serna voro fyllda af ett djupt inne
håll. Icke alltid är formen oklan
derlig, någon gång är framställningen 
väl dunkel, meu innehållet är gedi
get. Det går icke att med hast taga 
det, han skrifvit; det måste begrun
das, men lemnar då så mycken mer 
behållning för hjertat. 

'l'ill det yttersta släppte han till 
sina hafter i arbetet för Herren. 
Han var ihärdig i det verk, Herren 
gifvit honom att utföra. Han höll 
ut till det ytter:;ta på sin post, om 
ock striden var härd och kroppskraf
terna ville svigta. Han stödde sig 
pa elen Allsmägtige. Guds folks för
böner voro honom dyrbara och höllo 
honom utan tvifvel mången gång 
uppe, da han annars skulle hafva 
sjunkit . tillsammans. En gang, da 
kropps hg svaghet höll honom afstängd 
frau yttre verksamhet, skrif ver han: 
"Jag skulle hellre vilja gå i storm 
och :snö för att rädda själar än sitta 
här, om jag inte visste, att Herren 
satt mig. här för att :se hans maje
:stät, ty mtet arbete kan vara hår
dare för en Herrens profet än OYerk
samheten." 

L'nder sådmw den tvungna m;erk· 
samhetens, ensamhetens och lidandets 
tider fick han lära snira och djupa 
le.ror och Wru dem grundligt. Säker
ligen hade han utan denna grundliga 
fo:-itran i lidandets helsosamma sko1a 
aldrig blifvit den han var. 
. 1 hans predikan röjde sig ett heligt 
allvar, ja, manga gånger, för att be
gagna ett hans egeL uttryck, ett grå· 
tunde all var och en innerlig k<lrlek 
till själarna. Han har också fått vara 
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ett medel till att fora icke få själar 
till Herrer.. Djupt kände han ocksa 

• nöden inom Guds församling, <less 
djupa affall ifran Guds bestiimmeb.e 
med densamma, från evangelii ideal. 
Han var icke obE:11kant med hvad det 
vill säga att lida födslovånda, för att 
Jesus måtte vinna gestalt i de tro
ende (Gal. 4: HIJ. Han sag klart 
behof vet af vittnen, smorda med 
Ande och kraft. "Församlingen•, 
skrifver han en gång, "löper fara att 
bli ett stillastaende vatten, om hon 
icke snart får helgade män, hjerte
<ljupa kristna, som i barnslig tro lefva 
nära Gud och i Andens och korsets 
skola vunnit erfarenhet nog att un
der Andens inspiration leda henne 
framat genom öknar och moras in i 
löft.enas land!" 

Yar hänsofne broder egde en 8karp 
blirk fiir de inre, meru fördolda afci
kel.'iernci och förstod att med fruk
tan:svärdt allvar träffa de ömma punk
terna. Han förstod att kasta t>an
ningens ljus i de inre, hemliga irr
gångarna och uppspåra äfven de fi
nare afgudarna, för att emot dem 
rikta dödsbringande hugg med :san-
ningens skarpa svärd. · 

Hän;kildt då han talade till evun
yelistertl(.t, kändes under den meren
dels lugna, stilla framställningen det 
för deras väl så varmt klappande 
hjertats slag. Huru innerligt hau 
åstundade, att ingen af dem skulle 
blifva otrogen sin Gud och sin kal
lelse och svika i kampen! I dera:s 
strider och ~varigheter för:stod han 
så väl att blicka m och kunde der
för så säkert träffa deras hjertan. 

Med allt det allvar, som uppenba
rade sig i hans tal och umgängelse, 
var han dock långt ifrån en kärleks
lös, hård och dömande ande. 

Hans sjelfkJinnedom och ödmjukhet 
voi·o djupa. lian hade ett djupt 
medvetande om sin egen brist och 
ofullkomlighet och törstade innerligt 
efter en allt· rikare uppfyllelse af 
Guds Ande, för att kunna i sitt lit' 
mera helt förverkliga det ideal af 
kristligt lif, som han såg i skriften, 
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o(·h för att kunna trognare och full
komligare måla för menniskornas hjer
t an den Mästare, som framstod så 
stor och härlig för hans eget hjerta. 

Jfans samrete var ömt och finkäns
ligt. Han kunde känna clet så oänd
ligt smärtsamt, om han, då han i 
bästa afäigt framdragit nagot af sitt 
I i f's erfarenheter, tyckte sig hafva gjort 
det så oandligt och klumpigt, att han 
sjelf emot sin vilja kommit att stå 
!'ram och i någon mån undanskym
ma Kristi bild. 

Så har det ock nu i denna korta., 
ofullständiga minnesruna, som vi 
..;ökt att i allt göra så trogen och 
sann, som möjligt, icke heller varit 
vår vilja, att var bortgangne väns 
bild skulle på något sätt und.an
skymma Mästarens, den kärleksr1ke, 
talige, vit'e och trofasta Mästare~1, 
som renat och format detta kärl hll 
heder. 'l'y genom Herrnii; 1uld rtl!e11a 
var han, det han var, och om denna 
nad icke varit fåfäng, :så tillhör ciran 
clerför H1'rron allena; och vår önskan 
och bön är att "<+uds härlighet i 
Jesu Kristi ansigte", som framly:ste 
nr vår broders lif, också må fram
lysa genom hela denna lefnaclsteck-
ning. K dt. 

Vid 

Emil Gustafssons bår 
den 15 l\Iaj l!OJ. 

Af 
E1i t·i11ga sä11garbro<l<!r. 

~'= 
~~11 suck så. djup det gick f'rAn vännl'r 

,-:y nlla, 
~ ~~ Dä budet kom, att Emil G. ilr död. 
O<"h strida tårar omkriu11: lnhen fnlla; 
Och månget hl'arfö• *) Rorgetuugt tler IJiid. 

~fen ack, .vi våga icke knota, klaga., 
'l'y du, o Gud, ser djupare än vi. 
Det, som vnr ditt, dn hade rätt att taga. 
Vi säga dock: hur' tomt sknll hH.r ej bli! 

*) Alla kurRivemde ställen llro citat ur 
tlen hiinsofnes skrifter. 

Men med vår vän vi få med vemod sjunga: 
Hm· m1rlP:rlig är Gull, i hvad ha;i gor, 
Och •orgevågen ack, den mörk11.. tunga 
Till Jesu hj~rta närmare 01111 fot·! 

Den Herren älskar, hvarje pröfning gagnar, 
Om också. vägen mörk oth törnig är; 
J>•t b1fr J·u liemflt µa må,.g' tu.yen 1•n,q,,ar 
För 'lycklig pilgrim" uppå resan här. 

Hä sjön~ du, Emil, här i tt\red11.len, 
Och mjnka fjedrar fick rlin t>ng" dervi1l. 
'l'y du förglömde smärtorna. och. kval~~L 
Invi<l hans bröst, som gaf ditt hJorta fnd. 

:Nu har fillbe<l,ia11df' rl11. hö.it di,q nerlPI· 
Inför den Gud, dtt höll sil. helig hlh'. 
Och l".f'v,,nrle är kiil.lr111, dit han leder . 
.Ta, vid dess strand du on1pla'llterad är! 

Din törst är sliickt, du anderike broder. 
])u fatt di .. <lel sA. oafkortad t hel; 
Du fatt ditt nr/. som oförgängligt stod der: 
J)ilt sköna hopp ha•· icke slayit jl't. 

Du funnit ro, <l" 11tilla bar11nlijerta, 
Du saligt hvilar som "En kommq.v brt11l", 
Och slut det är på all din n4)d och smärta. 
Din Jakobs,.tege iört dig upp till Gud. 

Du bergad är, och öfver borger<igen 
Ditt tjusta. öga ser ,." ltiirlig .9y11. 
Din själ har ilat u11på 11e,qerb?g~1i 
Fri\n tärars dal till hemmet ofvan skyn. 

Gud vare tack 'för allt, som hlef oss gifvet 
lgenom dig i hade tal och Räng ! 
'l'ack för <len djupa syn, du J.?:af pA. lifvet, 
Och för exemplet aI <lin stilla gäng! 

'!'ack för hvar gång du Yiluligt räckte 
haH<len 

'l'ill den, som stapplade pi\ lil'vet.s stig! 
'l'ack för hva1· gång dn Htitrkte mig i au

dcn, 
Och för hvar p;l!.ng du l1ad 811. varmt för 

mig! 

'rack för hvar glln:,: dtt gaf dig titl att tala 
~fed utarbetad, grAAatl vandrrngsman, 
Och för hvar gång du fick af näd hug-

• sva.111. 
De ringa små, som ingen tog sig an! 

Allt var det nåd! Du fätt utaf haus sinne. 
Hom mild och t1Uig törnekl'ou1m bar. 
Od1 vare det ditt hilsta itreminue, 
Att i hans fotspår tlu här vandrat. liar! 

Hem, hem ju ,·ar det sist1~ or!l, du sade. 
Och ögat gladt mut »yn Z1on :;L\g, 
Och se'n till ro tlu dig pli. h1iddeu lade 
Och gled sä sakta öfvcr .Jordaus vAg. 
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Nu har du hunnit solbelysta. stranden 
Af palmomsusadt, ljufligt paradis 
Ocl:i sjunger der med harpan uti handen 
En hjerte11ang till Guds och Lammets pris. 

Nu far och mor och alla vänner kilra 
8tå ~örjande och se mot himlen opp. 
Men såsom förr stå änglarna oss ni\ra 
Och hviska om uppståndelse och hopp. 

Hof, Emil, sof, till dess i vi~dn kullen! 
He våren strör sin fagra Llom derpä, 
Ett skönt bevis att utur svarta. mullen 
Till evig vär du skall ur grafren gå. 

Sofi Emil, sof! Ett stilla Larnahjerta 
Hka 1 älskadt lefva i vö.rt minne hii.r, 
Och snart, ja snart, när slut är lifvets 

smärta, 
Vi möta dig den sälla morgon der l 

Eric. 

Kris i Kina. 
Ar alla enkekejsarinnans handlingar fram· 
./~ går tydligt, att hon ej ämnar afstä 
från sina bemödanden att motarbeta re
formrörelsen. Nyligen har sålunda ett 
edikt blifvit utgifvet, hvilket tydligen är 
ett verk af denna märkviirdiga kvinna, 
ehuru det föregifves vara utfärdadt i kej
sarens namn. Det fordrar, att båda. re
formledarne Kang Yu-Uei och Liang Chi
Ollao skola tillfångatagas och utlofvar eu 
belöning af 100,000 Tls (omkr. 400 kr.) 
ät dem, som kunna lyckas fasttaga dem 
eller ock lönmörda dem. Vidare, säger 
~diktet, skola alla tidningar och böcker, 
som utgifvas af dessa två "vilddjursbjer
tade män", nppbrännas och förstöras, när 
man kan få tag i dem; och alla, som 
köpa och läsa dem, skola straffas. Det 
beriittas också, att enkekejsarinnan har 
utpekat 300 embetsmän frän olika delar 
af riket till att blifva straffade, emedan 
de hafva samverkat med reformrörelsen. 
Och allt detta verkar ju hat och motvilja 
emot henne från folkets sida, så att ett 
uppror omot regeringen tycks vara ound
vikligt, om ej Gud griper in på annat 
sätt. Upproriska rörelser äro redan å 
färde. Sålunda var redan den 14:de fehr. 
en proklamation u1ipklistrad på gatorna i 
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staden Hankow, underskrifven af en man 
vid namn Hsii, som titulerade sig sjelf 
förste befälbafvaren öfrnr alla de kejser
liga trupperna i Liang-hu- och Liang
kiang-distrikten (dessa innefatta icke min
dre än 6 af rikets mellersta provimser). 
Denna proklamation hade till ändamål att 
uppegga folket till att förena sig och af
sr~tta enkekejsarinnan och återinsätta kej
saren såsom den ende och högste regen
ten i riket ocll salunda "skaffa fira" åt 
sig sjelfva och "återställa Kinas ställ
ning". För utförandet af denna plan gör 
Hsfl tio f/irslag; det sista deraf är att 
"hindra missionärer frän att resa, pa det 
att ödesdigra händelser må kunna före
byggas". Flera hemliga föreningar och 
röfvnreLand äro ock i verksamhet; det 
värsta Llaud dem är de s. k. boxar, som 
rasat en längre tid i provinsen Shan-toug, 
hvarest de mera än en gang öfverrumplat 
de kristna och gjort dem stort förfang 
genom att plundra deras hus och förstiira 
deras egodelar. Nn hafva de äfvm gått 
öfver gränsen in i Chill-li-provinsen, dl'r 
de utkämpat en kamp mot de kejserliga 
trn111rnrna, hvars utgang dock var obe
stämd. Sakkunniga män påstå äfven att 
motviljan och hatet mot utländingar från 
Central-regeringens sida ej varit så stark 
de sista 40 åren, som det nu är, så att 
nog ser ställningen hotande ut för mis
sionsverksamheten der ute. l\Iå det der
för ligga oss allvarligt om hjertat att 
bedja Gud både för missionärerna och de 
infödda kristna, att deras lif må vara dyrt 
aktade i Herrens ögon, och att han må 
bevara dem från alla fiendens försåt och 
ränker, sa att Herrens verk må hafva 
framgang och hans rike utbredas! Ma 
vi äfven bedja verldsaltets herrskare leda 
trrldarne i händelserna derute, så att hans 
vilja Llir fullbordad och bans namn för
härligadt ! Herren är konung! 

Guds försyn har sina detektiver, 
som alltid finna den skyldige. 

C. H. Spurgeon. 

]'lågol för barnen an få. 

Vid tanken på den sköna bibeltext, I 
hafven i söndagsskolan i dag, den 20 
maj, rann mig i sinnet en skön berättel
se om huru saligt det är att höra Guds 
ord och gömma det. 

På samma gång få alla de, som så ut 
den goda säden i hem eller söndagsskola, 
glädjas öfvcr att icke all såt! går förlorad, 
utan någon handfull af "Jet ädlaste hve
tet~' blir nedmyllad i d<>n goda jordmå
nen och biir en skön frukt i sinom tid. 
!\lin lilla berättelse i dag heter: 

"En ha11dfull S<'id på bergets topJ>." 
En herre hesökte en dag några af 

hufvudstadens fattigaste familjer. En af 
dessa bodde i ett nästan fallfärdigt ruckel 
långt uppåt södra bergen. 

Sedan han vinglat sig uppför ett par 
rankiga trappor i huset, v2rseblef han 
ännn ytterligare en stege, som ledde ånnu 
högre upp till en dörr alldeles under det 
bristfälliga tegeltaket. lian trodde knap
past, att någon kunde bo deruppe; men 
beslöt sig dock för att gå och se efter. 
Dörren var så låg, att han måste böja 
sig ganska djupt för att komma in. I 
den skymning, som rådde derinne, kunde 
ban ej urskilja något föremål riktigt klart, 
utan frågade derför på vinst och förlust: 

".Finns det någon inne här? 
"Ja, jag är här," svarade en liten svag 

röst från ett hörn af rummet. 
Och då han började vänja sig vid half

dagern derinne, upptäckte han ett litet 
trasbylte, som låg på en bädd af byfvel
spånor och halm. Ur trasbyltet blickade 
fram ett par stora sorgsna barnaögon; 
och en liten mager darrande arm stacks 
fram, liksom för att värja sig för främlingen. 

Denne frågade: " Hvarför ligger du så 
ensam här? Har du inga anhöriga, kära 
barn?" 

"Jo, far lefver, men mor ligger i den · 
mörka grafven." 

"Nå, hvar håller far till då?" 
"Jag vet inte - - är herrn polis?" 

kom det så bäfvande fram. "Nej, kära 
barn, det är jag inte, men iir du en gosse 
eller flicka; ty det är ganska svårt att 
se här i skumrasket?" 

"Åh, jag iir en gosse förstås, och 
Pontus heter jag, fast far mest kallar 
mig för Tusse." 

"Nå, käre Pontus, längtar du icke efter 
far, när du ligger se si1 här ensam?" 

"Nej då. Det börs, att herrn inte 
känner far. Han ;,uper så vådligt, och 
slåss gör han med, så jag är aldra gla
dast, när han icke är hemma." 

"Ja, men din far är väl snäll ibland 
och lär dig väl något handtverk ?" 

"Sa' herrn llandtverk ?" 
"Ja visst, min gosse! " "Nej, käre 

herre; far kan inte nllgot handtverk sjelf. 
Det enda, han kan, är att stjäla; och 
det har han lärt mig med. Mrn nu orkar 
jag inte längre vara ute om kvällarna, 
ocll för resten super far alltid upp, hvad 
jag stjäl." 

"Stackars barn, är du redan en brotts
ling?" 

"Ja, men inte nu. Srr herrn, en dag 
följde jag med några pojkar till trasskolan 
här pä ~öder, och der hörde jag de orden: 
"Du skall i cke stj äla!" Och det sa' 
han, som skulle vara magister der, 
att det har Gud sagt, - den der Guden, 
som mamma är hos och har så bra. Och 
då beslöt jag mig för att inte stjäla mer." 

Der talade de också med mig om en, 
som hette Jesus, som kom för att frälsa 
folk, som äro syndare, och det är nog 
far, för nu stjäl han mycket mer sjelf, 
sedan jag sluta' mPd det." 

"Ja, nog är din far en syndare," sade 
den främmande herrn. "Men det är nog 
du sjelf också, käre Pontus. 'fror du 
inte det?" 

"N<>j di!, inte ett dugg synder vill jag 
ha, de ä.ro så stygga, för de dra bara 
ner en i en mörk grop, sa' magis tern i 
trnsskolan. Och då kan jag förstås inte 
komma upp till Gud, der mamma är." 
Främlingen kunde icke annat än le ät 
Pontus' bristfälliga kunskap i kristendomen. 

"Stackars liten," sade han dPrför. Och 
inseende att han här måste fOrst leii.am
ligen hjelpa, innan han fortsatte sin un
tiervisning i det andliga, frågade ha.n: 
"Nå, Pontus, har du något att äta?" 



"Ja, det är litet kvar af limpan, far 
stal i går. Men fläsket, det är slut.• 

"Nå", fortfor friimligen, "iir du inte rädd 
att ligga bär alldeles ensam?" 

"Nej då," svarade gossen med ett lyck
ligt leende, "jag är inte ensam nu längre. 
Den <ler gode Frälsaren Jesus, som de 
talte om pä trasskolan är bär bos mig 
för bvar dag, och fastän jag icke kan se 
honom med de här gamla ögonen, sa skall 
ja~ få se honom, när jag- får de nya." 

"Men", tilladr gossen, ifrigt frågande: 
•tror herrn, att det dröjer mycket länge, 
innan jag får dem?" "Hur så," fragade friim
lingon? "Jag ville så gerna se Jesus, ty han 
har för:atit mig allt det stygga, jag gjort.• 

"Ja•, sitde frii.mlingen rörd, "du skall 
nog snart fä. se Jesus, blott du biUler 
fast och beder honom derom. Se här 
skall du få se hvad han skickar dig ge
nom mig.• Och framtagande en blank 
2-lirona lade han den i gossens afmag
radc band och gjorde sig i ordning att ga, men 
gossen höll honom kvar, i det han sade: 

"}'år jag hela den här 'pengen'?" 
"Ja, det far du; Oeh du får bedja 

nagon af grannkvinnorna köpa dig litet 
mat för den, och i morgon skall jag 
komma igen och st• om dig•. 

Pontus låg alltjemt ocb tu~made sin 
vackra ·1ieng·. Till slut sade han med 
en illparig blick: 

"}for nu herrn, är - är dim här -
iikta - riktigt äkta?• 

•livad menar du?' frågade den främ
mandl' herrn 't 

~Jo, si far och hans kamrater hruka 
ha' tocka bär också. Men cle äro inte 
äkta; och J,undströmskan i hörnet tar 
aldrig emot dem, när jag brukar komma 
och vilja kllpa potatis af henne.k 

Frftmlingen stod alldeles handfallen in
för sil. myckrn nöd och brottslighet, som 
barnet pa en sa kort stund afslöjat för 
henom. ~len han rycktes straxt ur sin 
tanke!"åug ge11om gossens glada utrop: 
•Jo, den iir äkta! Den bar den rätta 
klangen.• Och så tillade lum: •Ja, det 
förstas, inte vill Jesus skicka mig några 
falska mynt. Holsa honom så mycket, och 
tack snälla herrn!" Här afbröts han af 
en förfärli~ hostattack, som i?jorde det lilla 
magra ansigtet alldeles rödblatt. När det 
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svåra anfallet var öfver, sade främlingen: 
"Glöm nu icke, Pontus, att Jesus är 
dig nära, och bed honom, att du snart 
får se honom såsom han är. Derpå nicka
de han at gossen och gick. 

Pä vägen hem till Östermalm gick den 
vänliga herrn och gladde sig at, huru ett 
enda litet kom af den himmelska säden 
hade fatt rum i !?Ossens hjt•rta och redan 
sköt upp sin späda vårbrodd, alldeles så
som de fagra varblommorna i Humlegärdl'n. 

Pöljande dag gick den välvillige herrn, 
hvilken djupt gripits af den arme, okun
nige gossens beliigenhet, och rådgjorde med 
en praktisk fru af siua bekanta, hum man 
bäst skulle hjelpa Pontus. Hon blef myc
ket intreserad, och det beslöts, att hon 
skulle följa med främlingen dit. 

De begåfvo sig dit, ätföljda af l'tt stads
bud med en korg mat samt något säng
kläder jämt(• annat smått. Svart var t.let 
för frun att komma u11p för stegen, men 
det i?ick till slut. Da dEI kommo upp, 
knackade de pa den låga dörren, men 
fingo ej ett ord till svar. Förgäfves 
knackade de åter och åter, men ingen 
röst bjöd dem att ~tiga in. Da kom en 
af grannarna och hjelpte dem att 
fit upp dörren. Nu sken en liten strale 
af solen io. Der horta i hörnet pa halm
bädden låg- den lille gossen liksom dagen 
förut, me11 1m 11ar lian clöd. Hans ande 
hade gått för att se dPn Jesus, hvar
efter han längtade. Der låg do11 lilla af. 
tii.rila gestalten och höll med ett lycklig-t 
leende om den "peng•, Jesus hade sändt 
honom. Sjelf var han en liten slant, 
som fordom genom synd och nöd futt 
fula Häckar och den oäkta klangen, men 
han var nu tvagen ren och klingar säkert 
med en äkta klang i den himmelska ban
ken. Han hade hört Guds (lrd och gömt 
det, derftir skall han stå. bergad med de 
andra sma inför tronen. 

Kära, lilla barn, bur gör dn? Hör du 
Guds ord och gömmer det? Har det, som 
du far höra. om Jesus i söndagsskolan, 
blifvit din själ till frälsning? Om det 
ännu ej skett, gif Jesus ditt hjerta i dag! 

I dag i un~domens vllr, 
Jesu~ sll. ljufiigt vid hjertRt stAr. 
~läpp honvm iu! Släpp honom in! 
Och den vanneu blir t-.vigt din. 

Onkel Eric. 

- - -------
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Pi:c...gst_ 
, Ap. G. 2 kap. 

d/ ,.---"{,'ris och ära vare dig, du den en-
de, sanne Guden, som skapade verlden 
och genom din Son återlöst verlden och 
genom din helige Ande gifver evigt lif 
med evig härlighet! 

Jesus hade varit synligt och le
kamligt ibland sina lärjungar. Han 
h11.<le varit deras lärare och mästare, 
deras förebild och herde, oc;h genom 
sin död hade han blifrit deras fräl
-.are och deras rättfärdighet. l\Ien 
det var ännu icke nog. 

Derför säger han till dem: "Ja!J 
säger ecler sanningen: dpt är nyttigt 
for ecler, att jag btJrtgar. ty om jag 
icke bortgar, kommer ickl' JTugsvala
ren till eder; men när jag har yätt 
/Jurt, Hkall jag sänclct lwnmn till P.der". 
1Joh. lli: 7). 

Han hade lefvat sitt lif med dem, 
uu ville han lefva sitt lif i dem. 
Derför gick han till Faclren, och 
derför blef det pingst. 

"Eder är löftet gifvet!• 
Gud har af egen fri vilja och barm

hertighet gifvit löftet om att utgju
ta sin Ande öfver allt kött, och han 
har i sin trofasthet uppfyllt det. 
Hans kärlek har tvingat honom att 
sända oss sin helige Ande för att 
bryta hjertanas motstånd och fylla 
dem med sig sjelf. Sådan är <+u<l ! 
Han vill hafva <le dyrköpta menni
skosjälarne insatta i derai; fulla nå
clesrättigheter; derför har han ge
nom sin helige Ande gjort sig till 
ett med dem. 

Jesus vill bo i sina troendes hjer-

tan genom sin helige Ande; osyn
ligt men verkligt vill han lefva sitt 
lif i dem, icke som gäst, utan som 
egare och konung, som gudomlig 
rådgifvare och hjelpare som den 
han iir. Han vill i dig och mig lef
va ut "den hemlighet., som fran tids
aldrarnas och slägtenas begynnelse 
har varit fördold, men som nn 
blifvit uppenbarad för hans heliga: 
Kristus i eder, härliyhetens hopJJ!" 
Kol. 1: ~<>, :n 

Derför är detta underbara Andens 
lif, "fördoldt med Kristuii i Hud", 
din beiitämmelse OC'h <lin nadesrät
tighet; detta lif, som förhärligar Gud 
och drager själar till korset och gör 
dig sjelf fri och salig. 

Den gudomlige läromästaren, san
ningern; Ande, som skall "lära dig 
allt", bor i dig, Guds barn! 
. Gud har sin sakförare i ditt hjerta, 

och du har din sakförare hos ho-
nom i den himmelska helgedomen: 
Jesus Kristus den rättfärdige. 1 Rom. 
H: 34; Ebr. 7: 25; 1 Joh. 2: 1). 

Min. broder! Den treenige, alls
mäktige Guden ii.r boende hos dig! 

* * 
Pingsten förvandlade apostlarna; 

de blefvo fyllda med den helige An
de. Andens fnllhet kJm och blef 
öfver dem. 

Se nu Guds Sons segertåg igenom 
verlden, osynlig, dold i sina vän
ners hjertan ! 8katten i ~skröpliga · 
lerkäril! Smälek och ringhet, skröp-

ll 
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lighet och nederlag i det yttre, men 
seger och härlighet i anden! 

"V eten I icke, att 1 ären Guds 
tempel, och att Huds Ande bor i 
eder~· (1 Kor. 3: H.i). 

Min äh-lkade broder och syster i 
llerren! 

Lyft upp ditt hufvud och slut dig 
stilla och frimodigt till detta under
bara segertåg! Bry dig icke om, 

huru det tager :,ig ut för den le
kamliga blicken, bry dig icke om, 
hvad du känner och förnimmer: men 
lyssna till Anden, lef af nåden qch 
vandra i Anden! 

Gud, elen helige Ande vill leda, 
bära och fylla dig! Du har segren 
i Kril:ltus ! 8alig är du och jag! 

En vi.il signad pingstfest! 
{)frän danskan). 

_Johannes Ruysbroek, 
hans yttre och inre lif, tecknadt i några hastiga penseldrag, 

samt några lärdomar deraf fi)r oss. 

l~J nder alla tidens vedermödor, 
~~ skärande missljud och oroande 
företeehier hvilar det tillbPclj ande 
hjertat i den Eviges och Heligei; kär
lek och trofa8thet. Under clet sjä
len mötes af sådant, som är henne 
::;märtsamt och obegripligt, lugnas 
och hngsvalas hon af den kända rö
sten: "Hvad jag gör, vet du icke nu, 
men framdeles skall du få veta det." 
Joh. VJ: 7. 

Alla i;ina omsorger har hon kastat 
på Herren, och hon astundar ingen
ting annat än honom och ham; vilja, 
sasom psalmisten säger: ~ San11erli· 
gm jag lwr lugnat och stillat mi11 själ; 
sasmn ett afrandt barn i sin moders 
famn, ja silsom ett afrnndt barn, så 
är min själ i mig!u. (Ps. Wl: 1-~). 

Hon förgäter sig sjelf. Hon har 
lof att förgäta sina syndn·, ty de 
äro kastade i försoningens haf, för 
alltid utplånade i Kristi blod. lien-

. nes hjerta lofvar och prisar Herren 
för <len barmhertighet, han bevisat 
henne. 

(Forts.) 

Hon furyiiter sina gf1da gerningar, 
hvad hon offrat., gjort, försakat och 
lidit i sin Herre::; tjenst. ":-\aliga äro 
de renhjertade, ty <le skola se r~ud." 
De se icke sig sjelfva. De ega in
gf'll förtjeust och berömmelse. Det 
hjerta, som är nppfyldt af den he
lige Ande, speglar Herrans härlig· 
111•/, sasom den stilla källan i dalen 
speglar himmelen. 

H.uysbroek säger: "Det goda, som vi 
gi)ra, tillfredsstiilfrr 01;s ickl' mer. I>et 
tiinde13 ·i oss e11 oändlig trii.ngtcm och 
en andakt, g1noni hvilken alla goda 
t•ak b1·inna. Dit. t'ilja ri icke /1elwga 
någon, och ingenting behagar oss, som 
bortdrager o8x fran r;ud. Vi iiro al· 
lenn mecl r:i1d. Gud of'/1 vi, eVest intet. 
I cleltn tillstiind till.~lrummf!r 01>s l'n 
gudomlig ndd, ett gudomligt ljus, .~om 
likgestaltctr oss med liud, och i 
n11dw kiit·leken, som Cir alla dygders 
rot." 

Låtom oss, dyre vänner, erkänna 
och inför Gud klaga vår nöd, att vi 
med var större kunskap i ordet dock 
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hafva sa foga erfarenhet af hvad en 
~adan hjerteställning innebär! 

* * * 
:J.raria, i:;om i;;itter vid )lästarens 

f'iitter O('h hör hans ord, intager en 
t illhedjande ställning. Hon glömmer 
"llt annat än J esns, hennes ögon 
ltiinga vid Miistareus läppar, och 
hennes hjerta emottager hans ord 
med samma begärlighet, som den 
t iirstande jorden inclricker regnet fran 
himmelen. Hon hvilar. Men det 
t'iirtryter lifartha, att systern sitter 
så oveTksam, under det hon sjelf är 
"upptagen af idelig tjenst" och sprin
ger sa oroligt sysslande fram och 
tillbaka, angelägen att .riktigt väl 
undfägna, hedra och bet1ena den ii.1-
:-:kade Mästaren. Marth11s hjerta är 
utan hvila. och tillfredsställeli;e under 
tjenandet. Och derför blir hon af
undsjuk, bitter och missnöjd med 
sin syster. Och till och med på Mä
'ltaren sjelf blir hon otalig. Hela 
hans uppmiirksamhet är riktad på 
)!aria. För henne sjelf har han ej 
ett berömmande ord. en gillande 
blick eller ens en tanke~ 

Arma Martha ! l\J aria har dock ut
korat <len goda delen, h•·ilken icke 
skall tagas ifrån henne. lifastaren 
Hjelf säger det. Hon ii.r trygg, ty 
Herren tager henne i försvar. Hon 
behöfver icke sjelf försvara sig. (l 
Petr. ~: 21h Herren är angelägnare 
om vart hjerta än om våra tjeuster. 
Han gaf icke sitt lif i korsets död 
för att vinna en slafvinna, utan en 
brud. 

:\[en låtom oss dock icke tänka, 
att Mariasinnet gör oss overksamma 
och tröga i fråga om att tjeua Her
ren. Det '.·ar Maria, som bröt sön
der alabasterflaskan och utgöt den 
dyrbara smörjelsen af oförfalskad 
uardus öfver Herrens hufvud och 
fötter, så att huset uppfylldeH med 
lukten af smörjelsen. Joh. 1~: 0; 
Math. ~li: 7. ( lch denna hennes kär
leksbevisning, klandrad till och med 
af Herrens lärjungar, uehagade dot'k 

honom så väl Och Yar af Sa stor Och 
oförgänglig betydelse. att han sä
ger: "HYarhelst detta evangelium 
varder predikadt i hela verlden, Hkall 
ock h•·ad hon har gjort varda sagdt 
henne till aminnelse." 

Ett älskande hjertas tjeust och 
trohet, om ock i ringa ting, är för 
Kristus i;;åsom en kostlig nardus ut
gjuten öfver hans hnfvud och fotter. 

Det hjerta, som tillbedjande skå
dar Herren, fylles af ett enda stort 
behof och begär, nämligen att helt 
hängifva sig ttt och offra sig för 
8amt förhärliga honom, som helt off
rat och utgifrit si~ för oss, för, att 
vi skulle vinna en full frälsning med 
evig härlighet.. 

Men det blir da icke att löpa ef
ter vissa storverk, som vi efter egen 
drift och eget behag utvälja, utan 
det blir oss angeläget att i den he
lige Ande och P/lerxom lian clrifi•er, 
troget ~tjena Gud 2iä den plats. lum 
Sfälf t OSi;. 

När .Abraham stod redo att gå upp 
pä offerhöjden med sin son Isak, 
sade han: "Jag och pilten vilja gä dit 
bort och tillbPdja." Med anledning 
af dessa ord, säger .!Uac Intosch: 
"En verkligt, trogen tjenare har sina 
ögon fästade, icke pa de tjenster, 
han uträttar, huru fwtydliga dessa 
iin må vara, utan på sin Herre; och 
det är detta, som framkallar en isann 
tillbedjan. Om jag under VHldsliga 
förhållanden älskar min hnsboucfe, 
sa gör det mig detsamma, antin
gen han skickar mig att borsta siua 
skor eller köra sin vagn: men tän
ker jag mer pa mig sjelf än på. 
honom, da föredrager Jag visserligen 
att sitta pä Yagnen framför att Yara 
skoputsare. Enahancla är förhållan
det i Yår gudomlige Mästares tjeusc. 
Äro mina tankar blott sysselsatta 
med honom, sa är det mig lika, om 
jag grundlägger församlingar eller 
om jag sköter ett handtverk (Apg. 
lH: BJ. Samma iakttagelse kan gö
ras med afseende pa änglarne och 
deras embeten. För en ängel är det 
lika mycket, om han sändes att för-



göra en krigshär, eller att skydda 
någon Lland dem, som skola ärfva 
frälsning .. Hen·en allena upptager 
hans tankar. Om, som någon gan
ska riktigt har sagt, tvi.inne änglar 
voro sända från himmelen, den ena 
för att styra ett kejsardöme, och 
den andra för att sopa gatan, sa 
skulle <le icke tvista om dessa be
fattningars inbördes värde. Och om 
detta gäller för änglarne, skulle det 
icke ock gälla för oss i' 'l'j enare
och tillbedjare-kallet borde alltid 
vara förenade, liksom äf ven alltid ".'ära 
händers verk borde andas den nnlda 
doften af var själs trägna suckan. 
Vi 'skulle dä bevaras fran denna rent 
maskinmessiga tjenst, hvari vi äro sa 
benägna att falla da man arbetar 
mera af kärlek tili arbetet och mer 
upptagen af sin verksamhet, ä1: af 
Herren och :Mästaren. Allt maste 
härtlyta fran en enfaldig tro pa Gud 
och villig lydnad för hans ord.'' 

Ha blir vitrt arbete ett tjenande i 
ödmjukhet. 'l'y liksom vi öfverlåta 
at Herren att be:-<tämma var plat.s 
och vårt arbete, tack:-<e.mma att få 
tjena Jw1wm, såsom han vill, så öf
verläta vi ock oss sjelfva ät den he
lige Ande, att han mft fritt, såsom 
det täckes honom Lrnka oss sasom 
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sina redskap, verkande i oss både vilja 
och gerning för sitt välbehags skull. 
Ha bhr allt nåd. 11 Kor. lt1: lOl. Och, 
säsom Ruysbroek säger, "att nt'dstiyu 
i Dclm.jukhet är att uppi;ti!}a öfrer alln 
himlars llOjd. Alla gocla terk (Urlorn 
utan uclmjukhet sin skönhet. u 

Det Llir då ock ett tjenande i fri
het. Huysbroek säger: "Icke ye1wm 
nira 11tan genom siiw förtjenster liar 
fiztd gjort oss fria. För att fijrkunnc' 
tlenna frihet. måste !ta11s Ande göm 
var ande brinnande i kurleli. Da blir 
?Xtr ande clöpt, liegcif'md med frihPt uch 
förenad metl Jwns." 

Pa detta sätt var det, som Huys
broeks lif blef en tiö<lande spring
källa enligt löftet: ;, Den som tror 
på mig, af hans lif skoht, sasom 
skriften har sagt, tlyta strömmar af 
lefvande vatten.'' Da han uppfyll
des af den helige Ande, kunde hfa
strömmarne icke blifva fördolda, 
ntan de måste tiöda ut till manga, 
vida ut öfver klostermurarna: oc:h 
de blefvo icke ens hegräm;ade inom 
hans samtid. Hvem kan beriilma 
de välsignelser, som nttlötla fran en 
menuiskas lif, om det än är så, 
stilla O<'h undangömdt, tlå det iil' 
ett lif i den helige Andes fullhet! 

K - lit. 

Uppfyllens med Anden. 

asom en drucken menniska icke 
tl

. 
iir sin egen, utan boksta igen 

beherrskas af ruset
1 

så skall, i helig 
bemärkelse. den kristne genom An
deuppfyllelse höjas öfver :sig sjelf 
och sitt eget, för att helt regeras 
af Anden. "lJppfyllens med Anden!" 
Vi skulle kanske lättare första, hvad 
aposteln åsyftar, om vi stanna för 
sjelfva betydelsen af ordet uppfylld 
eller full. Vi säga, att ett kärl är 
fullt, när det tlödar öfver sina bräddar. 

Vi siiga, att en person är full af 
det, som flödar i hans umgängeslif. 
Dit en affärsman tidigt och sent ar
betar i och talar om sina affärer, 
säga vi, att han är full af affärslif. 
Att vara full betecknar sa.ledes all
tid något öfvertiö<lande. Här är sa
ledes frågan om en öfvertiöcla.nde 
ande i vårt lif. 

Trots våra dagars lifiiga mission 
oc:h de täta väckelser, som gått fram 
ibland oss, är behofvet af en Ande-
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u tgjntelse skriande. G-uds försam
ling är icke, hvad den har varit, 
livad den kunde vara, och livad den 
111ilste bli. En fruktansvärd tvin
:-<1 •t hotar våra dagars andlighet. 
1\1 anga ibland oss äro sjuka och svaga. 
\ ' i känna, huru vi ofrivilligt gripas 
af förstämning och vanmakt. Yi 
bedja utan hjerta, vi tala utan e1d1 
Yi i;junga utan hänförelse. Och v1 
'kulle tiöda af andelif ! Krampaktigt 
-.!räcker man sig efter nägot nytt 
l'iir att förhöja den andliga krnf ten, 
111C'n faller tillbaka modfälld och nt
t röttad. Yi skola icke hjelpas genom 
11agonting nytt. <ienom löftet om 
rlen helige Ande kunna •i hoppas 
'len kraft, som vi efterlängta. Ty 
"I skolen undfa kraft, när den helige 

Ande kommer öfver eder. u Han är 
all krafts, all hugsvalelRes, all vis
doms källa. Och han skall lära oss 
allt och påminna oss allt, :-;om Her
ren har sagt. Ty han är sanningens 
Ande och skall leda oss till hela 
sanningen. Det var genom denna 
kraft, de gamle troskämparne nmno 
nti striden. Då Herrens Ande föll 
öfver Simson, slet han sönder lejonet, 
såsom det varit ett kid. Da apost
larna och de första kristna blefvo 
uppfyllda med den helige Ande, kom 
bäfvan öfver hvarje själ, och tecken 
och under ~kedde ibland dem. De 
voro ett triumferande, allt öfvervin
nande slägte. De voro ej "druckna 
af vin, men de voro uppfyllda af 
den helige Ande. E. G-11. 

(rr 'frons Segrar för UfJl.) 

Jag vill leda dig med mina ögon. 
nv.-. 

"~m jag i•ndå vis~te, hvad jag egent-
~ Jigen borde göra, skulle jag för

söka att göra det; men det är ibland så 
svårt att få. reda på, hvad som är Guds 
vilja." 

Sä sade Karin l\lalmberg för sig sjelf, 
<ler bon satt och funderade den enda 
halftimme llå <l1gen, hon kunde vara sä
ker att fä. haha för egen räkning. 

Allt de tbesvärliga morgonstöket var öfver, 
middagen var färdiglagad, bordet dukadt, 
och Karin satt nu hlott och af vaktade man
nens och barnens hemkomst. Denna stund 
brukade boa alltid använda till läsning af 
Guds ord och bön. Det var en välsignad 
stund, ensam med Jesus, under hvilk.,n 
hon hade fick anförtro honom allt, som 
hig he1111c om bjertat, och äfveu stiimma 
sitt hjerta. till lof för hans godlwt. Ge
uom det bt•lgande intlytandet af dessa Ijuf
liga minuter kundt• hon sedan allltid taga 
emot sin man och sina barn med kftrleks
tulla ord och gladt ansigte. 

Men i dag var Karin nedstämd. Något 
förestod, som fordrade snabb handling, 
och hon kunde icke so siu väg klart. 

Der hon satt och funderade, tyckte hon 
sig höra någon hviska: "Jag villledadig 
med mina ögon." Och med det dyrbara 
löftet följde äf\'en något annat. Hlixt
suabbt upprullaues för hennes inre öga 
tafl or från dC' flydda åren, under hvilka 
hon vid en älskad moders sjuk- och 
och döus-bftd<l lärt att förstå meningen 
med dessa ord. 

Denna. moder hade haft ett slaganfall, 
efter h vilket hon väl åt<>rfått sitt fulla 

· medvetande men aldrig förmågan att tala. 
Karin och hennes systrar vårdadl' henne 
pa det kärleksfullaste natt och dag, och 
det utgjorde ett ämne till förundran för 
alla, som bPsökte sjukrummet, huru denna 
moders miosta öuskuingar blefvo förstådda 
och åtlydda af döttrarna, utan att ett ord 
sades eller l'O ha11'1 lyftades. 

"Huru kommer det till?" hade en dag 
deras troende föraamliagalärare fragat, 
"att ni så lätt fä reda på, h vad er mor 
vill?" 

"Jo," hade en af systrarna svarat, "vår 
mor leder oss med sina ögon. Vi hålla 
os3 mycket nära hl'nne och iakttaga ut-
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trycket i hennes blick. Då är det icke 
svårt att se, om hva<l vi göra behagar 
eller misshagar bennt', eller om bon tyc
ker om, hvad vi gifva henne. När man 
älskar henne, är det icke svårt att läsa i 
h<'nnes ögon, hvad hon vill. LI 

Den systern, som uttalade dessa ord, 
hade nu för länge sedan _följt modern och 
trädt innanför förlåten. Ar hade förflutit 
sedan dess, och dock stod alltsammans 
så lifligt för Karin, som hade det skett 
dagen förut. "Ja, just sa är det," ut
ropade hon för sig sjelf. "Om jag håller 
mig nära Herren oeb ser upp till honom 
efter ledning, skall han förvisso leda mig, 
ty hans ord hi1ller att lita på; han kan 
icke ljuga. Han har ju lofvat: "Jag skall 
leda dig beständigt." 

Karin visste, hvad det var att se upp 
i en iilskande faders ansigte. Hon öpp
nade sin bibel och läste den 32 psalmen, 
der dessa ord flin•komma: "Jag vill un
dervisa dig och lära dig vägen, deu dn 
vandra skall; jag vill leda dig med mina 
ögon." (Gamla l1ibelöfvers.) 

"Huru ofta, LI sade hon för sig sjelf, 
"har jag icke gjort upp mina egna planer 

och velat gå mina egna vägar, jnst nrit 
som hästar och mular egensinnig och sjelf
rådig. Men min fader bar i sin trofast
het och kärlek lagt töm och betsel på mig, 
ty han har vetat, bvad som varit bäst 
för mig. Han har ofta sändt mig någon 
pröfning eller missräkning, som nödgat 
mig att stanna. Det har nog känts hårdt 
ibland, men på det sättet har jag dock 
kommit in på den rätta vägen. När jag 
ser tillbaka på den väg, jag tillryggalagt, 
förstar jag dock, huru mycket lättare åt
skilligt kunde hafva varit, om jag genast 
hade fogat mig efter Herre11 i stället för 
att envisas med att gå mina egna viigar. 
0, lär mig nu, min fader, att af bjertat. 
säga: "ske din vilja; håll mig mycket 
niira dig, så att jag kan se på dina ögon 
hvad du vill." 

När en liten stund derefter ljudet af 
små fötter hördes i trappan, var striden 
utkämpad. Karin hade äterfått det uttryck 
af frid, som vanligen låg utbredt öfver 
hennes ansigte. Hennes fader hade gifvit 
henne förvissning om, huru hon borde 
handla. 

Ett blad ur martyrhistorien. 
r .. :\ 
UI\~ fven om någon inlater sig i täfiings
!{f);:. kamp, krönes han icke, om han 
icke har lagligen käm11at. 2 Tim. 2: 5. 

Efterföljande händelse, som martyrhi
storien berättar, innehåller en allvarlig 
varning, som vi göra väl uti att bebjerta. 

En prest Sapricius och en lekman 
Nicephorus, båda i Antiochia, hade länge 
lefvat i förtrolig viinskap med hvarandra. 
Men af en viss anledning råkade de i 
ovänskap och hl<'fvo så fiendtliga mot 
hvaran<lra, att deras vänskap slog om i 
det bittraste hat. De helsade icke en 
gång sedan på hvarandra, då do möttes 
på gatan. Redan länge hade de genom sin 
fiendskap gifvit den kristna församlingen 
anstöt, då Nicephorns kom till besinning 

och genomträngd af djup ånger fattade 
beslutet att åter försona sig m(•d sin 
fordne vän. Två gånger sände han till 
honom män, ~om i hans namn bädo om 
förlåtelse, men förgäfves. Da gick han 
xjelf hem till honom, kastade sig till hans 
fötter och bad: "Förlåt mig för Herrens 
skall!" Men den andre förblef obeveklig. 

Icke långt derefter ntbröt den Yal<'ri
anska förföljelsen. Sapricius blef såsom 
prest gripen och förd iuför ståthållaren, 
som befallde honom att enligt kejsarens 
påbud offra. "\'i kristna," svarade Sapri
cius, "erkiinna såsom vår konung Jesus 
Kristus, hvilken är den sanne Guden och 
himmelens och jordens skapare. Bort 
med afgudarne, som bvarken kunna göra 
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oss godt eller ondt ! " Den förtörnade ståt
hallaren lät mart<'ra honom på det för
skräckligaste sätt; men Sapricius ropade till 
honom: "Öfver min krOJlP har du makt 
att på den ntöfva din grymhet; men du 
har ingen makt iifver min sjiil. Det har 
endast Jesus Kristus, som har ska1>at 
den." Ståthallaren dömde honom att hals
huggas, och med glädj1' gick Sapricius i 
döden. 

Dä. skyndade Nicephorus, som just fått 
kännedom om bvad som händt, ifrigt ho
nom till mötes på. vågen till afriittsplat
sen. Han kastade sig till hans fötter och 
bad: "Kristi vittne, förlåt mig, om jag 
föroHimpat dig!" 

Tigande gick Sapricius förbi. Nice
pborus skyndade en annan väg för att 
ater miita honom, och bad åter: "Jag be
der dig, Kristi vittne, förunna mig till
gift. Förlåt mig, hvad jag har syrnl&t 
emot dig! Se, kronan skall gifvas dig af 
Herren, som du icko förnekat utan inför 
manga bekänt!" Sa11ricius bevärdigade 
honom icke med ett ord. Bödlarna gjorde 
spe af honom och sade: "Aldrig sago vi 
en sadan dåre! Denne går för att hals
huggas, och du beder honom iindock om 
förlåtelse!" "I v11ten icke," svarade den 
hånade, "hvad jag beder Kristi bekännare 
om. Gud vet det!" U"nder tiden hade 
de kommit till afrättsplatsen. "Ack," till
ropade Nicephorus unyo den hårdhjertade, 
det btår jn skrifvet: "Hedjm, och eder 
skall varda gifvet!" Men ilfven Guds ord, 
af hvars kraft han nu hade ett sådant be
hof, gjorde i11tet intryck lJå den oförsonlige. 

Då drog Herrm sin r:tideshand, som 
ända hittills stärkt honom till l'U så modig 
bekän11elsc, tillbaka: "Kasta dig pa knä 
för att halshuggas," tillropade biidlarne 
8apricius. "Hvarför?" frågade denne. "E
medan du icke bar velat offra och Pme
dan du föraktat kejsarens befallning för 
Pil menniskas skull, som heter Kristus." 
Da svaradP han darrande: "Slån icke till; 
jag vill göra enligt kejsarens bud och 
offra åt afgudarne." 

Då Nicephorm; förnam detta, så bad 
han honom så bevekande: "Synda icke, 
min broder! Förakta icke Kristus, vår 
Herre! Affall icke från honom! 0, jag 
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liönfaller dig, att du icke må afstå. ifrån 
honom, för hTilken du redan lidit så många 
marter!" Men Sapricius aktade lika litet 
på hans förmaning, som han förut aktat 
på hans bön om förlåtelse, och framhär
dade i sin förnekelse. Då vänder sig 
:Nicepborus till bödlarna och säger: ".Tag 
är en kristen; jag tror på vår Hl•rres 
namn, som denne förnekat; så döden då 
mig!" Men emedan de icke kund!• af
rätta honom utan att hafva f:\tt befallning 
derom, lopp t'll af d1•m till ståthållare11 
och omtalade, att Sapricius • ba<lP lofvat 
att offra, men att en annan hade förkla -
rat, att han ickr ville offra åt afgudarne 
utan vore redo att dö i den an<lres stiillP. 
Då gaf ståthållaren befallning derom, och 
Niccpborus blef halshuggen. 

Hvad det hlifvit af den olycklige Sa
pricius, vet man ej. Matte han btLfva 
blifvit upprättad frän sitt djupa fall och 
förd till att känna frälsningen och till att 
fatta det eviga lifvet, som han med det 
hittra agget i sitt hjerta hvarken genom 
sin ståndaldiga bekännelse eller genom 
marter och död skulle bafva kunnat till
kämpa sig! 

"Om jag utskiftndt• alla mina egodelar 
och gåfve min kropp att brä.nnaN, men 
icke hade kiirlek, så vore det mig till 
intet nyttigt." 1 Kor. 13: 3. 

"Om nligon säger: 'Jag ä.lskar Gud', 
och hatar sin broder, är han en lögnare. 
Ty den, som icke älskar sin hroder, som 
han bar sett, huru kan han iilska Oud, 
som han icke har sett? Och detta 1.Jndet 
hafva vi af honom, att den, som älskar 
Gud, han .skall ock älska sin broder." 
1 Joh. 4: 20-21. 

"Om I icke förlåten mcnniskorna deras 
öfverträ<lelser, så. skall eder fader icke 
heller förläta eder edra öfverträdelser." 
Matt. 18: 21-35. 

"Vredgens och synden icke. )lii solen 
ej gå ned öfver eder vrede, och gifveu 
ej bell<'r <ljefvulen rum." Ef. 4: 26. 
"All hitterhet och häftighet och vrede och 
rop och hädelse vare fjerran frän eder, 
iifvensom all ondska. Men varen mot 
h varandra godbjertade, barmbertiga, för
låtm1d(• hvarandra, såsom ock Gud i Kri
stus bar förlåtit eder." Ef. 4: 32. K-dt. 
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En hel by omvänd frå n afgudarna. 

I l'hina-Inland-Missionens organ Chinas 
)lillions skrifver en missionär fran Sih
cbau i Shansi-provinsen: 

Här i Sih-chau hafva vi haft den stora 
glädjen och förmånen att se det första 
fiirstörandet af tempelgudar. Genom Guds 
inflytande iifvor Shang-teh* har den ena 
familjen efter den andra i och omkring 
hans egen by vfmdt sig ifrån afgudama; 
och nu hade alla hans egna byinvänare 
vändt sig ifran afgudarna och med 011 

mun inbjudit oss att komma och bevittna 
förstörandet af de i kroppsstorlek fram
ställda tem11elgndarne, tjugo eller trettio 
inalles, och värderade till öflrer 100,000 
cash (omkr. 230 kr.). De voro myc
ket starkt byggda; och ehuru man hade 
fyra spetshackor till arbetet, tog <let en 
låug tid att förstöra dem alla; och ehuru 
ilct var vinter, svettades arbetarna, innan 
de slutat. Det var en stor glädje för de 
smil. barnen att se sina föräldrar kasta 
den stora, vidunderliga, fula drakafguden 
iifver branten netl i floden. Somliga fiire
slogo, att afgudens tron skullt• gömmas 
åt barnen att leka med; men detta förslag 
motsades af de flesta, hvilka önskade att 
först<ira bvarje lemning af afgnderiet; och 
så slogs den vackra, röda och förgyllda, 
:;tarka trätronen med dess bärstänger i 
bitar till hriinsle. De vanliga kopparbil
uerna funnos i de förnftmsta afgudarnt>s 
inre, och de buros ifrigt bort af barnen, 
och användes snart derefter som trummor 
af de lekfulla gossarna, som jag tä11kor 
aldrig skola glömma denna lyckliga. dag, 
då afgudarne, som de af gammalt hade 
blifvit lärda att frukta och dyrka, bMvo 
förvandlade till lera, hvaraf de ursprung
li~en voro formade. Dt> kinesiska kalen
drarna, som voro fastknutna vid afgudar
nes midt· pelare, visade, att de tillhörde 
kejsarne K'ang-Hsis och Hsien-Fengs 
tia fran llifi2 till 18i)l. De voro Buddha, 
drakgndar, bergsgudar, barmbertighetsgu
diunor o. s. v. Samma dag hade vi gläd-

*) Angående denne Slrnng-teh liafva vi 
förut, näml. pä omslaget i n:o 1;, haft inne 
en heritttelse. 
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jen att förstöra husgudarna i en familj i 
en by längre bort, hvarest två nnga män 
voro · ifriga buddadyrkare. Gud har i san
ning till detta underbara verk användt 
en grof diamant; men att denne Shang
teh är ett af Herrens utkorade redskap 
blifva vi mer och mer öfvertygade om. 
Såsom en hednisk man är hans historia 
mycket utmärkt för utöfvandet af ädla 
handlingar till hans metlmenniskors bästa; 
och, ehuru af ett mycket groft och obil
dadt yttre, skulle det vara svårt att finna 
en mera ömhjertad man. I Kina yngre 
dagar, då han var en herde, förföljtle han 
en varg flera mil för att rädda ur hans 
gap ett grannens barn, som hade bl.if~it 
bortfördt fnln hans by; och effrr en 1fng 
jagt, under hvilken han förlorade . sina 
skor och måste springa barfotad pa den 
skrofliga bergsvägen, lyckades han att 
rädda barnet från döden. Hållande den 
dyrbara varelS('n i sina armar, sparkade 
han till vargen med sin bara fot; och 
vargPn, afskräckt från att göra ett an
gn'pp på en s:l oförskräckt riiddare, slog 
till reträtt. Trött som han var och långt 
frän hemmet tog han in i 11iirmaste by 
öfver natten, pä hiista sätt Tårdand!' det 
skrämda, lilla barnet. De, som fran hem
byn gingo att eftersöka harnet, upphörde 
med sitt sökande; och då de funno Shang
tehs skor vid vägkanten, antogo de, att 
håde barnet och den unge horden hade 
omkommit. 8ha11g-teb, som var uppe före 
soluppgången, uppnådde byn tidigt p~ da
gen, för att finna id!'l förvirring och jäm
mer öfver dem, som de antogo vara döda, 
emedan en af byinvånarna försäkrat, att 
han sett varien håra hort hvad han trodde 
vara en lit1'n gris. Föreställom oss allas för
våning, då Shang-te"h i triumf. kom in 
med harnet ech lemnade det till dess 
mo<lcr, som log genom tårarna. 

Genom en bedjande kvinnlig mis
sionsväns i hemllrndet godhet bafva vi 
blifvit i stånd att denna vinter sftnda ut 
Shan~-teh att rädda de förlorade, som 
stå i fara att blifva förstörda af lejonet , 
som går omkring och sökrr hvem han 
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må uppsluka. I detta arbete fir Elder 
Yang hans följeslagare. :Mr Yang är 
8hang-tehs fader i evangelium; och båda 

äro hvaraudra till ömsesitlig hjelp och 
hafva genom Gud fatt makt att rifva ned 
fästen. 

Något ur det dagliga lifvet Kina. 
Man talar ofta om ett land i fjerran 

östern, der hedendomens svarta mör
ker bundit millioners bjertan i sina hemska 
garn. Och verkliga förhållandet är ju 
också i manga afseenden mörkare än 
man kan beskrifva det. Visst har en 
<.,kakning gått genom hela kristenheten 
till följd af det rop, som natt deras öron 
vm hjclp, för att rädda de arma. Och 
manga äfven i det kära Sverige hafva ju 
utsäntlt sina kära söner och döttrar till Kinas 
millioner. lllen det är blott morgonrod
naden, som uppgått och bebådar, att da
gen är i annalkande. Den klara solen 
har ännu ej kommit så långt på fästet, 
atl den hunnit smälta årtusrndens natt
frost. Och huru ter sig dcrför det hvar
dagliga lifvet? Yi vilja göra en titt in 
i ett hem på en stund och betrakta lifvet 
<ler. Vi börja med husfadren och hus
modern, som hafva uppnått en ålder, så 
att de hafva n~gra stycken u1ipväxta sö
ner, hvilka hafva fått sina hustrur, som 
nu på svärmors befallning Jaga mat och 
tjena som hennes slafvinnor; pli. detta 
sfttt har svärmor uppnlitt den högsta säll
het i lifvet, ty om hon nått 1'11 hiig alder, 
maste hon aldas af alla. Mon huru ter 
s ig den inbördes kärleken bland dem, som 
ej lärt känna hom>m, som är kärleken 
sjelf? Ja, det är ofta olieskrifligt. Ilan
nor och trätor böra till ordningen för 
dagen. 

(Och ag vill härvid tillägga, att de, 
som säga, att man kan bättre civilisera 
verlden utan bibeln, horde ju först prak
tisera saken och sedan söka öfvertyga 
andra.) 

Vi betrakta ännu närmare detta hem. 
Och vi finna då mannen liggande pa den 

stora lerbritsen, som kallas "kangen", med 
sin opiumpipa; sa väl han som hans familj 
äro omgifna af trasor och smuts samt för
derfvade både till kropp och själ. Och när 
han ej längre har någon utsikt att kun11a 
skaffa mat åt si1-t och sin hustru, så säljer 
han henne till någon annan. Yi gå till 
ett annat hem; och der finna vi hustru 
och harn lemnade åt sig sjelfva, omgifna 
af nöd och elände; ty mannen är på spel
huset och spelar kort samt bedrifver syn
der, som man ej kan uttala. Ofta hän
der det, att mannen siar af sin hustrus 
armar och ben, stundom siar han ihjäl 
henne, eller också dricker han opium, för 
att ända sitt usla lif. 

J.'ör någon tid sedan (ikades vår hus
vftrds familj med en dotter. Och, som 
de hade manga barn förut, ansåg hustrun 
det besvärligt att fostra ännu en, och det 
en flicka. Hon beslöt derför att döda 
det. Men mannen, som gerna ville räkna 
manga i sin familj, ty det iir ju en heder 
i Kina, ville, att det skulle lefva. , 

Hustrun visste nu ej, huru hon skulle 
f:i. sin handling utförd. l\fen en kväll 
stoppade hon barnet i ett kärl, der det 
skulle omkomma under natten. Dock trC1ts 
den trånga, obekväma bädden behi1lls det 
dock vid lif tills morgonen. Då hustrun 
till en af våra evangelister, som haft Oera 
barn, hvilka dock alla dött, fick höra talas 
om saken, skyndade hon dit och erbjild 
sig öfvertaga barnet, h vilket oe ks:i gafs 
at henne. Hon lyckades rädda det lilla 
lif, som var kvar och gick belåten hem 
med det. l\1en när hennes man, som 
för tillfället var borta, kom hem, begärde 
han skriftligt af barnets fader, att han 
afsade sig alla rftttigheter till barnet. Ty 
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han fruktade, att fadern, om någon tid 
&kulle sälja det till hvilken hedning som 
helst. )len att sälja barnet till vår evan
gelist. dertill var mannen för högfärdig, 
och derfiir måste barnet lemnas tillbaka 
till det gamla hemmet, tler det får ldva 
eller dö. 

Huru ofta säljes icke ('D fattig tlicka 
till någon familj som sonhustru för nagra 
matt af ett slags gula gryn, och föres 
sedan till det blifvande hemmet, der hon 
grymt !>ehandlas af svärfar, svärmor och 
•>fta af den hlifvande mannen! 

Detta är något nr lifvet bland bl'dningar
na. Dock Jinnas ljusglimtar äfven i Kina, 
<ler riittfärdighetens sol värmt mångas för
stelnade bjertan. ~\fven kineserna3 bjertan 
kunna blifva fyllda. med Kristi kiirlek. Och 
det bar redan flera gånger tagit mitt ltjerta, 
när jag sett, med hvilken kärlek de kunna 
omfatta iifven uUändingar, som bringat 
dem frälsningens lifgifrnnde ord. Ofta 
betlja de till Gud om bjelp från de kristna 
liinderna till sitt folks räddning. Icke 
blifva viil deras böner obesvarade. Och 
llID de blifva. det, så beror det ju ej på 
en Gud, som ej är villig att bönhöra, 
ntan pd en kristenhet, som ej är villig 
att hörsamma ::\Iästarens hefallning. Och 
nu, broder och syster, vill du med en 
brinnande kärlek omfatta kinesernas fräls-

ning och bringa de hungrande lifvets 
bröd? 
0 Kina, gamla hn~l, du millioners rike 
)le<l tusenil.rii:; synd och natt, . 
För evangt>lii ljus (litt mörkt>r v1ke! 
He moq~onstjern:in strålar µ;latlt ! 
Yi önska visa diµ; pä tlen. 
8om letler hem till himmelen. 

-
O Kina µ;amla land, som ej Gnds kiirlek 

' kiinner, 
Der Banl hyggt sin offerhli.r<l 
Och iuel ofritt kvalda hjertat bränner. 
Yak upp ur dina drömmars verld 
0<'h lyssna till en fri<lens tolk: 
Det frälsning Jinns för Kinas folk. 

Du svenska folk, som fordom har så mo-
dih>i kiimpat 

I må11geu h/lrd O<"h hlotlig stri<l 
Och fiendernas makt och ornlska dämpat, 
Men sitter nu i lugn och frid, 
8änd hjeltar hit till Kinas verl<l, 
8om lllrt att hrnka ,\udem; s\·iird ! 

O liro~er. syster, kom, ställ 1~ ig i vAra leder 
Och hielp att rädda detta folk, . 
Rom lnmµ;rantle om ltriid nu l>e<ler ! 
Ko1u. hlif en trogen frideus tolk! 
Xiir se1lan skördens d:t!!; uppgä.r, 
En hllrlig segerlön du f:\r. 

En fridsbelsning till alla stritlskamrater 
fran eder ringa syster 

Anna Johansson. 
Norra Kina den 10 mars 1900. Holi

ness Uuion lJ. J. M. Pao-ting-fu. 

MissionsundePPättelseP. 

En döpt börs . En omvänd i baptist
missionen på Ceylon räckte, då han steg 
ned i vattnet för att döpas, en vän några 
saker, men behöll sin börs, sägande: "Jag 
iinskar, att äfr('JI min börs måtte döpas." 
Huru Kristi sak skulle blomstra, om det 
funnes fler döpta börsar! 

Indianerna. En afdelning indianer från 
Kluckwan, en by på omkring 600 invå
nare, bad enträget missioniirerna i Juneau, 
Alaska, att de måtte få till sig missio
närer och att deras barn måtte få liira 

som Thlinkits i 1 'hilcot. "Vi hnfva sett," 
sade de, "ljuset lysa i Haines mission, 
och vi önska följa det." 

Kristligt lit. En lärd kines sade till 
en missionär: "Jag tycker om er lära, 
fast jag aldrig hört er predika. Jag har 
sett de11. Min tjenare var en djefvul, in
nan han bekände er religion, och nu är 
han lik en ängel. Jag kan ombetro ho
nom allt, och han älskar alla." 

Georg MUiiers verk. Under året har 
till svar på trons bön och utan något 
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hänviiotlande till men11iskor efter pe11ning
hjelp mottagits en summa af niira. 150,000 
.Joll. (= n55,000 kr.), hvaraf omkring 
4 1

;; tagits för barobt•mmen och återstoden 
för andra ändamJI, såsom skolor och mis
sionärers understild. ·Det har varit en 
donation på l:l,000 doll. (= H,000 
kr.); och ett testamente på 100,000 doll. 
(= 370,000 kr.) bar gjorts till verket, 
men iinnu icke inbetalats. Aret har kärrne
tecknats af svåra ekonomiska trångmål, 
men O('k af samma erfarenhet af Gu<ls 
försyn och ingripande Rom under mr 
lliil!(lrS tid. 

Detta verk intresserar oss som ett mis
sionsverk i icke ringa skala såväl i btlm
landet som utlandet och strängt bibliskt. 
e nder året hafva mottagits 148 föräldra· 
lösa, och 1 ,r>HO vårdades der vid årets 
slut. Den vanliga bibel- och traktatutdel
ningen har i allo fortsatts, och missionä
rerna i främmande land hafva samman
lagdt fått l G,500 doll. i understöd. 

Sedan verkets början bafra till barn
hemmen gifvits till svar på bön öfver 
f),000,000 doll. (=;z 18,iJOO,O< H' kr.). 
Nära 2,000,000 bafva gifvits till andra 
ändamål. 

Korea. Prån detta lam! skrifv~s: Det 
gangna aret har varit det underbaraste 
hittills. En missionär, som återniuder 
till Seoul efter en evangel'isttur på endast 
en manad bland sina landtförsamlingar, 
iuberf1ttar öfver :mo dop och 5 nya för
samlingar grundade. En presh. missions
station Pyeng-Yang in berättar m.; nya. för
samlingar, hvilka uppstä.tt uuder det gångna 
aret. 

Men medan församlingar och omviinda 
rikligen mtlngfaldigas, iir anledninge11 till 
den stiirsta glädjen verkets t.olida och 
helsosamma beskaffenhet. Det är icke en 
ytlig rörelse, som inför tusental halfun
dervisade i en organisation, som de lika 
hastigt skola lemna. De nyintagua iiro 
mestadels personer, som blifvit undervi
sade som dopkandidater många månader 
och stundom i åratal. 

De sociala förhallandena hiir garantera 
dessutom, att bekännandet af Kristus är 
ett allvarligt steg, som skiljer den döpte 
frän hans otrogna grannar och underka-

star honom mer eller miu<lre förföljelse, 
hvilket rotar honom fastare i tron. 

Förökelsen i församlingsmedlemmarna 
är mer eller mindre de infödda kristnas 
verk. Dessa hafva ett brinnande nit för 
sina landsmäns frälsning. De få missio
närerna hafva sin tid fullt upptagen med 
att fullfölja och leda det verk, som satts 
i gång af den helige Ande genom <le in
födda kristna.. 

Framsteg i Kina. Chinese Recorcler 
innehaller: Nägra af don nyare missio
nens under ske uu i Kina på platser, som 
för några år sodan med bitterhet stiing
des för allt tillträde, och der man ej för
lorade något tillfälle att visa sitt hat 
till utländingar, vare sig köpmän eller 
missioniirer. Vi ledas till denna anmärk
ning genom herättelser, som kommit OS!' 
till handa från olika delar af lantlet, men 
särskildt efter Dr John's sista besök i 
Hu-nan och genom att läsa pastor Nichols 
rapport ilfver Nan-chang-distriktet i prov. 
Kiang-si. Följande siffror ur l\Ir Nicbor,., 
rapport äro nästan otroliga och likväl, 
der stå de, talande för si~ sjelfva :-
18!l6, medlemmar 35; på prof 111; 18UD, 
medlemmar ·10~, pa prof 16!)2; 1896, 
bidrag för alla äudamal intet; 189!l bidrag 
för alla. ändarna! H3ö8, .J.H doll. (= 23,ö3G 
kr.); egenrlom sannolika värdet 15,000 
doll. (=-= i1ö,OOO kr.) och dertill 4000 
profmedlemmar. Med rätta tillägger :m 
Nichols: "Detta är Herrens verk och un-
derbart för vara ögon." N. H. 

P ingsttoner. 
Och de vordo alla upp

fyllda med tlen helige Ande. 
'r.' . . A.pg. 2: J. 

c:iif_"lf(n Fader i det ltD!Ja, 
J' ' Som bor i ljus oclt .-;ång 
Och följer med ditt ög<t 
Hrnremllt mrn·ska;; gring, 



Lät Andens milda /jw;niilg 
Pörnimmas i rii.rt laml, 
Att salig hete 11s ljusning 
Pörspörj's från strand till strand. 

0. siiml 01Js nåfJrct droppar 
. Af Andens rikedom, 
.Att m(1ngct härda kuoppar 
Jlå h<'irligt gu i blom 
Och rika frukter bära 
För evighete11s vår, 
Sum säkert mycket närn 
Jft>d frid fiir clörnm star. 

Låt A11de11s skurar falla, 
Sum uti forna da·r, 
Och ufvergjut oss allct 
Jkd olja.n fri.~k och klar, 
Att dinct lemmar sraga 
Mu bli(rn ett i dig 
Och 11ti endräkt dra.ga 
Framclt 1>å lifrets stiy ! 

Ja, lclt din A11de i·erka 
Ho!J mångrn f1 ·id och ljus 
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Och slappa hän<le1· stärka 
I stridens t'ilclct brus, 
Att utron!J murar rwnlct 
Och de, som ämw ga. 
Pa mörhets stig och famla. 
i ·pplysta l4ifrn ma. 
Din Ande kan allena 
< >ss leda rägen rätt 
Och våi'a lljertan rena 
l'å ett fullkomligt S<'itt. 
Sa lijelp oss troget lyda' 
Den lu:lge Andes röst 
Och stiids llan>s läm pryda, 
,c.;,,m har 081; uterlöst. 

Och ul'i frujd som smiirta 
Jag l1eda dig Guds Lamm: 
Lat or·k ~tti mitt hjerta 
JJin Andes i·erk gå fram, 
Att jag till själ och sinne 
Allt mer mu likna dig 
Och sist ett fridfullt minne 
Bär lemna eftrr mig. 

G. R dt. 

Några anteckningar fran ett evangelistmöte i Krokek, Östergötland, 
söndagen den 6 maj. 

o, 

@skar Sunclliif ö11pnade mötet med 
·'' uppläsan<let af ps. 84. Derefler talade 
N. P. Edman öher ~ .!\los. 14: 13, 14. 
Israels bara. hvilka hade tågat nt nr 
Egypten, stodo vid detta tillfälle framför 
Röda hafvet. Och Fltrao, hvilken ångrat, 
att han släppt Israel, var färdig att med 
sin här upphinna dom. Folket kiin<le sin 
egen svaghet; ty i egen kraft är ingen 
stark. 1 Sn.m. 2: 9. Mose hade hirt sig 
den sköna konsten att gä till Gud med 
allt; derför kunde han uppmuntra folket 
med dessa ord: "Frukten icke, hållen 
stand och afvakten Herrens hjelp. Herren 

ville sjclf strida för sitt folk samt bevisa 
sin storhet och makt. 2 Krön. ~O: 15. 
Fienden är stolt i sitt sinne. Det gäller 
för oss att vara på var vakt. .Mången 
gång- kommer ha~ listig ~?h förklädd för 
att bringa oss pa fall. fienderna skulle 
vara skilda fran dem för evigt. 

Nilr de kommit öfver, sago de Guds 
ledning, då kunde de hiija hj~rtats lof
säng. ~ Mos. lo: 13. När vi en gang 
komma öfver denna ti<lens haf och fien
derna äro skilda frän oss,· skola vi i ett 
klarare ljus se Guds ledning och med en 
bättre tunga lnfsjunga vår Gud. l"pp. 7: 10. 
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Emmrt .Andersson talade öfver Matt. 
12: 18-21. Jesus är framstäld säsom 
tjenare i <lenna var text. l!an antog sjelf 
<lenna ställning. Fil. 2: 7. Han blef 
Fa<lerns och vår tjenare. När vi blifvit 
barn åt Gud, äro vi också tjenare. Det 
är välsignadt att ega ett tjenande sinne. 
J oh. 1 ~: 26. Vi böra se pli Jesus, se 
bort fran menuiskor, endast taga Jesus 
till en föresyn i allt. Vi lära <lä att älska 
•lch tjena hvarandra. Horn. 12: 10. Guds 
välbehag hvilar öfver en tjenares själ. 
Jesus var smoril med Anden. Luk. 4: 18. 
:\.fven åt oss gifver Gud sin Ande, om 
vi lyda honom. 

Han skall förkunna hedningarna dom. 
Guils ord dömer vårt köttsliga sinne. Eh. 
4: 12. ~ågra draga sig undan för det 
skarpa ordet; men det är saligt att här 
i tiden ställa sig under ordets dom; ilet 
kan friUsa våra själar. Herren bryter 
icke sön<lår det krossade röet. Han släc
ker icke den rykande veken. Han skall 
föra <lomen till seger. Rom. 8: 37. 

Jlina Skul<l läste J oh. 12: 7, 8. Vid 
detta tillfälle gästade Jesus hos sina viin
ner i Betania. Dessa vfmner hade tillredt 
en aftonmaltid åt Jesus; och Marta tje
nade. Lasarus, den Jesus ha<lc uppväckt 
fran de döda, satt äfven till bords med 
honom. Illaria hade lärt sig att älska 
Jpsus. Hon ville gema lyssna till hans 
nrd, Luk. 10: '3D; men äfven i gerning 
bevisa,· att hon älskade, i det bon ta_ger 
fram <len dyrbara smörjelsen. Judas 
förebrår henne för <lenua förspillning. 
Girigheten hade slagit rot i hans bjerta. 
1 Tim. 6: 10. De som vilja blifva rika, 
falla i frestelse och snara. En hä.ngifven 
och offervillig själ mötes af många före
brående ord. Men Jesus beder: "Låt 
henne vara". Marias hjerta var rent. 
Jesus ser mera till ett ärligt hjerta än 
t,ill mång<L dyrbara gåfvor. "Saliga äro 
de renhjertade"· Ett rent hjerta frambär 
ta.ek och lof. Eb. 13: 15. Låtom oss 
offra manga stunder i ensamhet med Jet'us ! 

l ' ndertecknad afslutade förmiddagens 
möte med att säga något öfver 1 Job. 4: 
16 och framhöll dervid några sidor af den 
stora kärlek, vi hade kommit till tro på, 
samt vikten af att vi ega denna gudom
liga kärlek i våra hjertan. Gud är kärlek. 

Eftormiddagens möte inleddes af Oskar 
SirnclW/; som läste l Kor. 10: 1-3. 

I föregående kapitel har aposteln fram
ställt vädjebanan till en bild af de troen
des löpande eller jagande mot målet; och 
han vill <lermed uppmana oss att se efter 
lönen. Den troendes lif är ett löpande 
på den andliga vädjebanau . 

Gud förde sitt fordna förbunds folk med 
stark ann och hjelpte dem vid alla till
fällen. Med bröd fran himmelen mättade 
han dem och gaf dem vatten ur klippan. 
KlipI>an var Kristus; och den följde dem 
under hela vandringen. I ~ Mos. 17: t> 
läsa vi, att Mose skulle sla på klippan, 
och den skulle gifva vatten. Yid ett an
nat tillfälle skulle Mose tala till klippan. 
4 Mos. 20: 8. Klippan är slagen. Es. 
53: 5. Vi skola \>ara stilla och tala till 
klippan och icke åter igen sia den genom 
att fresta Herren. Moses olydnad förblef 
icke ostraffad. Latom oss belsa brunnen 
med en sång (4 Mos. 21: 17), om det 
lin ser dåraktigt ut att stå och gräfva i 
den torra sarnlen med trons staf. 

.Jlathilda Larsson vittnade öfver 11s. 
89: 10. Jubehirct var af stor betvdelse 
för Israel. Det skulle då blåsas i· larm
basunen. 3 Mos. 25: 9. Jorden skulle 
bvila detta år .. Alla trälar frigihas. ~ 
Mos. 21: 3. Nu har Jesus kommit för 
att förkunna frihet för de fångna. Es. 61. 
Siill den, som förstar evaugelii jubelklang ! 
Jesus har friköpt oss med sitt eget blo<l. 
Vi slippa att vara trälar under synde'h. 
om vi blott bängifva oss åt honom. Han 
förmår fullkomligt frälsa. 

Vi bafva ett evigt jubelår att vänta. 
Snart få vi höra den yttersta basunen, d<i 
Herren sjelf stiger ned och hemtar de 
sina. Salig den, som är redo! 

Derefter läste Hildu Pugl'rholm Luk. 
24: 50, 5~. Detta var sista mötet, .Jesus 
hade med sina Hirjungar, då han nu stort 
få1 dig att skiljas ifrån dem och uppfara. 
till himmelen. Efter sin uppstandelse 
uppenbarade han sig vid flera tillfällen. 
Deras hjertan vorQ brinnande i hans när
voro. Luk. 24: 32. Här vid Betania 
uträckte han sina händer och välsignadr 
<lem. Dessa välsignade bänder ha varit 
uträckta äfvcn öfver OFS i dag. Lärjun
garna hade icke tviflat på, hvem han vur. 



Matt. 16: 16. Han gih'er dem ett skönt 
löfte om sin osynliga närvaro. )fatt. 28: 20. 

Efter hans himmelsfärd gingo de till
baka till Jerusalem, för att förbida löftet 
om Anuen. Joh. 14: :!G. Hvad som sär- · 
skildt behöfves i vår tid ilr, att alla Guds 
barn blifva fyllda af Anden samt lefva i 
Anden. Jesus skall komma igen och 
hemta de sina hem. Han har gått bort 
för att bereda dem rum. Jc.h. 14: 1-3. 
Han skall så komma, som I hafven sett 
honom uppfara till himmelen. 

Eftermiddagens möte afslutade K. P. 
Edman. som lcmnade de otrogna några 
allvarliga uppmaningar att hörsamma or-
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det och mottaga frillsning samt blicka upp 
till Jesus, vär friilsniugshöfding. Joh. 3: 
U. Israels folk hade syndat mot Her
ren. }'ör denna synd sände han iblawl 
dem brännande ormar. Synden är vi.irre 
än dessa ormar ; den stinger hjertat. 
Dessa hjertesår kmma icke Hikas med 
mindre än att vi blicka upp till Jesus, 
den korsfäste, liksom Israels barn fingo 
blicka upp till kopparormE>n. Innan Jesu~ 
kan hjelpa, måste han tömma oss frlln allt 
eget, utblotta oss på all sjelftillit. 

Guds Ande hvilade öfver mötet. Mä 
Gud få välsigna utsiidet! 

J. A. Lindell. 

Från Emil Gustafssons begrafning 
vilja vi helt kort meddela något, emedan 
vi veta, att dt>t iutresserar hans många 
vänner landet rundt och äfven utom värt 
land att hörn något derom. 

Såsom förut iir omtaladt var hans be
grafningsdag den 15 maj. 

}'öre aJfii rden frän sorgehuset till kyrko
gården talade unuertecknad några ord till 
de anhöriga och begrafningsgästerua med 
ledning af Jobs 19: 2>)-27. 

Det är dyrbart att med J ob kunna sä
ga: Jag vet att miu förlossare lefver. 
Vår atlidne vän, omkring hvilkens bar vi 
stå sörjande, kunde säga det. Mycken 
nad har Herren bevisat honom. Och vi 
alla, som kommit i beröring med honom, 
hafva ock genom honom fätt mottaga 
mycken välsignelse, om vi annars varit 
öppna för Gnds Ande. Och är hf~r na
gou, inför Bviken han varit ett vittne om 
Herrens nåd, men som dock ännu går 
ofriilst och utan hopp för evigheten, så 
lat ·det ändtligen nu blifva en afgörande 
stund för dig! I det UJ)pbyggelsestycke, 
som var det sista han skref, sf1ger han: 
"Ka11ske någon förlåt remnar vid din död, 
broder, eller någon själ föres till Herren 
genom intrycket af din umgängelse."*) 
Må dessa ord iifven här finna sin tillftmp
uing! 

*) I n:o 8 Trons Segrar d. :\. li 

Pör den troende har döden mistat sin 
udd. Fran biblens synpunkt är den eu 
sömn, anden hvilar i Jesu sköte, under 
det kroppen hvilar i grafven. Men pa 
sömnen följer uppväckelse, en härlig upp
ståndelse för Jesu vfinner. Detta hopp 
kastar sitt ljus på var viig genom denna 
tid<•ns dunkel och iir en kraftig tröst för 
de efterlefvande. 1 'l'hess. 4: 13 - 18. 

Da jag kort före Gustafssons död be
sökt!• honom, sade han: "Det är ett stort 
verk, som pågår, det gamla tälthuset hål
ler ·på att nedbrytas". .Men, Gud vare 
tack, vi veta att om vårt jordiska tälthus 
nedbrytes, hafva vi en byggnad af ~ud~ 
ett bus icke gjordt med händer, evigt 1 

himmelen. (2 Kor. •>: I). Se ock 1 Kor. 
1:-l: 42-H. 

"Och fri från min hud, som nu är sa 
förstörd och från mitt kött skall jag skåda 
Gud. Honom skall jag skåda och se med 
egna, ej en annans, ögon: Dereitcr läng
ta mina njurar i mitt lif". 

Vid näst sista bibelkursen yttraue br, 
Gustafsson vid ett tillfälle till mig: "K u 
mera gläder mig just ingenting annat än 
när jag får se en skymt af_ Gud". ~~ 
derefter längtade njurarna i hans llf. 
Hvad måste da icke det innebära att fä 
skåda ansigte mot ansigte! Petrus sä
ger, att vi då skola fröjdas ~ed en out
säglig och härlig glftdje. "Y1, som hafva 

Andens förstling, sucka inom oss och bi
da efter barnaskapet, vår krop])S förloss
ning". (Horn. 8: 23). 

Vid kyrkan hade en stor skara menni
skor samiats, somliga ganska långt ifrån, 
för att bevista den innerligt afhållne bro
derns och lärarens begrafning. 

Kyrkoherden K. Stenström, som förrät
tade jordfästningen, läste 1 Petr. 1: 6, 7 
<Jch talade om tros elclsprof och trons 
scgerfröjd. Vi återgifva talets hufvud
tlrag. Troslifvet, försävidt det ska 11 vara 
äkta, lir en mycket allvarlig sak fran 
början till slut. Allt, som skall ega be
stående värde, får genomgå luttringsel1!. 
Den gren i vinträdet, som skall bära mog
nande frukt, måste icke litet beskäras. 
Guldet måste bPfrias från slagg - det 
sker genom smiiltelden. Den Herren äl
skar, den agar han, och han gisslar hvar 
<Jch en son, som han up1itager o. s. v. 
(Ebr. l 2: G-8, 11). 

Herrens kärleksafsigter med bedröfvel
sen och pröfningarne äro, att tron skall 
fa viirde i Guds ögon. Derför måste ock 
tron tränga sig igenom till erfarenhet af 
hvem Gud verkligen är, hvem Jesus Kri
stus så.som vår visdom, var rättfärdighet, 
vår helgelse och vår förlossning är, hvem 
'1.en helige Ande är. l\Ian måste lära sig 
värdet af Guds kärlek i Kristus Jesus, 
väruet af evighetens verld, af Guds rike. 
Tron skall ju gripa om, hafva sina lifs
rötter i denna Guds försonande kiirlek i 
Kristus Jesus, i evigheten, i Guds rike. 
Derigenom fostras en kristlig karaktär 
meu stadig blick på Jesus Kristus. Det 
kristliga troslifvet växer, går i>ä djupet, 
bestar i kraft, ej endast i ord. Cnuer 
.Andens tuktan fullbordas helgelsen i Guds 
räddhåga: djup sjelfkännedom, oskrymtad 
ovärdighetskiinsla, sann ödmjukhet, stadigt 
förblifvande vid Jesus Kristus, hans ord 
och sakrament. Den Kristliga personlig
heten, liksom lifsgerningen, får mera verk
ligt innehall; eldsprofven uppenbara, om 
man byggt på klippan Kristus med guld, 
silfver och ädla stenar eller med trä, hö 
<Jch strå. (1 Kor. 3: 11 och följ.) 

Herre11s uppfostrarevishet utväljer cle 
rätta pröfningama och måttet af be
dröfvelsen. J,ikaså bestämmer Herren, vår 
förbarmare, tiden för pröfningarne och 

175 

bedröfvelsen: när och huru länge. Från 
vår tidmätare synas lidandesåren långa, 
frcin evighetens äro de försvinnande 1igon
blick. 

Under alla lidandesprof ega ock Jesu 
efterföljare, förutom den dagliga erfaren
heten af Guds trofasta omvårdnad, hans 
oändliga kärlek och talamod, de härligas te 
evighetsutsigter. 

Sedan talaren derefter egnat den af
somnades minne några sympatiska ord, 
vilade han sig till de sörjande, den af
lidnes viinner och de unga, "för hvilkas 
väl den afiidnes hjerta klappat sä varmt"', 
med några tröstens och förmaningens ord, 
h varefter jordfästningen förrättades l>å 
vanligt sätt. 

Sedan en sång sjungits vid grafven, 
uppträdde riksdagsmannen E. Hedin och 
sade sig vilja lägga 3 blommor på den 
afsomnades kista. Han uppläste derpa 
de i förra numret intagna verserna. Det 
var den första blomman. 

Yidare anförde han t•tt ord af den af
lidne, som denne uttalat vid deras sista 
sammanträffande annandag pask. Då de 
bedt tillsammans och broder Hedin der
efter uttryckte sin förhoppning, att Gustafs
son skulle komma upp igen från sjuk
bädden, för att rlterigen intaga 'sin plats 
i det gemensamma arbetet, så hade 
han srarat: "Jag ligger på.altaret." 

Den tredje blomman var hemtad fran 
Daniels 12: 3: "De som hafva undervisat 
mänga till rättfärdighet skola lysa s:l.som 
stjernor i evigheters evighet". 

Sa aterigen en sang, en sista blick nell. 
i grafven pd kistan, som kärleken rikt 
blomstersmyckat, - och sa väntan pa 
och hoppet om ett snart återseende un
der outs;igligt lyckligare förhallanden än 
under de bästa stunder, vi tillbringat till
sammans biirnere. Herren förbjelpe af 
sin nåd seglaren, som ännu, sa länge 
Herren behagar, färdas pa lifvets farliga 
och stormande haf, lyckligen igenom allt 
och in i den trygga och sköna hamnen, 
den rviga sabbatshvila, som aterstar för 
Gnus folk. Der skola inga sorge-toner 
blandas i sången, utan ett innerligt, djupt 
och jublande " Halleluja" ljuda evinnerli-
gen. K-dt. 
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En minnesblomma 
vid vår älskade broder 

E mil Gu stafss on s graf 
del\ 15 maj \9öö. 

0 broder, hur ly<"klig tln slumrar 
l:'rän jordlifvets oro och strid. 
Nn fri ifrän plågor och smiirta 
Du njuter en osäglig frid. . , 

Dn kämpat den härliga kampen 
l Fr!lls1mms blodtvagna led; 

l>n hiirligt hnr fullbordat loppet; 
För himmelens konung du stred. 

Du Jefde ett lif för din Hene; 
Dn sökte förhärli.ga den, 
Rom helt hade tagit ditt hjerta, 
Din brn<lgnm, din tömkrönte viin. 

Hans skönhet du städse har målat 
För triingtande menniskohröst; 
Du visacle alltid till honom, 
Rom kan gifva lisa och tröst. 

Du lilngtade sjelf att försYinna, 
Blott Jesus i dig trädde fram. 
En ropandes röst likt Johannes, 
Ditt mi\tto det var: "Se Guds Lamm!" 

Du 11\ngtade dock efter d~en, 
Di\ Anden, frän stofthyddan fri, 
~ig skulle till "urhemmet" svinga -
l>eruppe för evigt förbli. 

Du snkuas, vår älskade broder. 
Diu plnts' o, sä tom den nu är! 
Doc.K lefver ditt minne hos mi\nµ;en, 
Som lilrde att älska dig här. 

Hu ilr icke död, nej du lefver! 
På lifsflotlens blomstrande strand 
Du lycklig för Lammet tillbeder 
Och trycker din brmlgmmnes hand. 

Snart fä vi dig möta, vår broder, 
Dn 1'1ott hunnit hamnen förnt. 
8nart skåda vi himmelska Kanaan, 
Der vi ock fä hvila till slut. 

Ida. 

T ill porträtten. 
Vi pres('ntera i dag för Trons He~rars 

läsnre t>n kinPs med hans tvänne gossa1·. 
('harlotte Karlman skrifver, att fadren 

ilr pt't Jesus troende och att han alltse
dan systrarnas ankomst till vestra Kina 
varit deras tjenare. Det anses opassande 
att en ung kvinna gar ut för att köpa 
något, hvarför man måste hafva en man
lig tjenare till att ombesörja både det 
ena och det andra. Denne kines ilr också 

mycket behjelplig i fråga om arbetet i 
evangelium. 

De två gossarne umlerlu\llas af olika 
vilnuer i Sverige, hvilka det skall glädja 
att se <leras fotografier. 

Den &törste ~ossPn heter Jolia11 och iir 
på H:de året. den yngre Jakob och llr pll. 
!i:te t\ret. Do äro, s>U;om hvar o<'h en 
kan se, rara. I )pil I ska Jesus och önska höra 
mycket om honom, som är barnens vll.n. 

De omhiinderhafvas af systrnr. som ver
ka ptt stationen derns moder är icke 
trOf'Jl(le - och vär innerliga bön är, att. 
de;;sa tvä kitrn µ;ossar må vilxa upp till 
Herren,; ilra och en dag triida fram i-;å
som Jesu vittnen. .Johan brukar sjunga: 
"Jag ilr harn till en kung" o. s. v. 

Han hrnkar ock ofta vinka med han
den od1 lij urla Lystnad, sluta sina ögon 
01'11 silg11.: "'Tyst, tyst, få se om. ,Jesus 
kommer!'· Htundom lJeder han för si~ 
Hjt11f. JHI. ,.i frågade, hvad han bad om, 
s il svarade han: "Jag beder, att Jesus 
skall komma snart. \'i kunna icke vänta 
läugre." 

('harlotte Ko.rlman tilliigµ:er: ".Jag vill 
bt>dJa att oekså på samma gilng få siimll\ 
en hjf'rtlig helsninf:( till alla de kiira. iag 
hR.ft glädjen besöka uncler dettn är. '!'ack. 
för R.lla !lyrbara stunder, j11p; haft tillsam
mans 111e1l eder! i'kall jag uttrycka. mitt-. 
hjertns kiinslor, ,;i\ vill jag siiµ;a med psnl
miHten: Herren har mötr mig med all
sköus vlllsignelse, och: godhet O<' h liarm
hertighet hafva foljt mig. 
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ffi}äq, ~ar_ cln ~om Elias 11ayon gång 
. Vid Kent suttit hu11gran<leo1·h bitter: 

lJin törst, din hunger gjort din själ 
~c'i vrang, 

Att sl11tligen d~t k11appast lefiia gitter? 

Du barn knotar, knotar 111'i den Gud. 
Som här i öknen dig en plats bPskii.rde. 
Dit, som Ntr korad bli" hans sd11d1~bud 
Pår här f'örs11illa tiden, utan rärde. ' 

Här /är du se, hur "biirken" torkar ut 
Pör dig, som iist med fr~jcl ur Ziuns 

källa; 
O~h .bröcl~t - ack. det reduu ilfyit slut! 
EJ nagot /ms, som kan dig tillfredssCcllla! 

Var eld ej du., 1:1om nyss till himlen liad 
Och lacle dig på heligt o/fl'raltar! 
Och nn - du knotar mot (fudfl lt'd· 

ning; livad i~ 
Är det räl sii di11 yudstjeust du för

valtar'? 

Så tystna clå med cMt1t l1ittru. knot. 
Lyft upp din Ulick och lle mot himlct· 

rancfon! 
Der ilar diy ett sclndebud emot 
UC'h sänker necl till cliy dt hröd i sa11. 

den. 

Ett himmelskt mcmna fncn clin fader .... 
hus 

Han _sänder cliy alt hiir clin ancle Rtyrka. 
(~ · .. sa_q, har nu. fi;r 8711len llJ11J.1jcltt Uwi! 
8ii.g, kan d11 nn din faders visl11·t cl yrka 't 

Förstcir du 11u1 att cl11 nicl K1·rit är 
För att din intenhet fii. lclra kci.mw i 
Det är i . .,tilln ensamhl'fm clr'r 
Han kan till sto/l den egna kraften 

brämut. 

Jag gcitt din väg; jag k11otat, se/som du., 
~Wir Dkmltettan ctruu1. fljält'll bräncle. 
Jlfen jag dil.~iynar 1 !errcms vcigar n11. 
Det rnr lilott kärlek uti allt lian sänclt'. 

Och kommer chi min .... jc'il i sr1da11 ·11öd. 
T'illst Herrens korpar i;änka sina ringar 
Ot!I mi'l hespisn med det himlabröd. 
Som /rid och krctfl cmyo ·"Filen brinyar. 

Ack, mclngen gå..11g de lände till min 
dörr 

Rj blott som ko1par, nej .'lom scmgws 
s1•<1 nor 

U«/1 {örcfr '3jr'ilen sc/,J;om aldrig förr 
Till hrmmet upp 21a eriyt 11yu banor. 

Otll 111f'd sin skära, lj11frn Jioesi 
J 1e gjorcle öclnnarken till ett E'de11. 
J Jer Wrkan sjöng sii ylcul sin melodi, 
Uch 8arons Momstl'r .~!.:iöto up11 ur 

lwdeu. 

E.i UJl(ler clå, ott J\erit iir miy kc7r. 
Jag Wrt sci. myC'kP.t t'icl dt'S<J öcle strrJnder. 
.Jag lärt mi!J fiinit, att jag ett intet är. 
Att Jlu11 är ollt, . .,om ltjel]J i n<idm 

sc'inder. 

.Jag hirt mig or·k att ly/la blickr•u 11n1 

Till Mila bergen under tyst {rirl1iclu11. 
Och wuler bi)nen, SI'! mitt Uui;a h()pp 
Jfecl himlabriicl /or11t1unmar all milt 

kriclan.' 

8ä lj1Jcl,e, cl(/, rj knot och klagan 9w•1·. 
_\'är .~cl. mr fucler l'ill i kiirli-k handla, 
Att .~jel/va Kerit, ;;01n sci. mDrk f!i.IJ ter, 
1 la n till e11 himlnu; /öryärd kun för-

vwidla. 
Eric. 

l~ 
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Anteckningar 
ur ett föredrag af pastor Ch. lnwood, hållet Trefaldighets

kyrkan i Stockholm. 
(Öfvers. för 'r. S. från en engelsk traktat) 

'•Sä förmanar jag nu etler, mina bröder, vid Guds 
barmhertighet, att I frambi\ren edra kroppar till ett of
fer, som är lefvande. heligt och Gud behagligt - eder 
förnuftiga gudstjenst" Hom. 12: 1. 

I\ essa allvarliga ord äro ställda öfver dag för dag, och så skall du 
~ till de kristna. De utgöra en fä hvad Paulus kallar "ett oförvit-

kallelse till ett djupare och ligt samvete inför Gud och mermi-
ihögre kristligt lif, till ett Jif af full skor". Men vidare innebär det ock 
-och förblifvande helgelse: och jag i;iljans öfverlåtelse ät Gud. 1 veten 
vill såsom en Herrens tjenare alla, att viljan är menniskosjä.lens 
bedja, att I mån öfverlemna eder medelpnnkt, och förr än vår Yilja är 
med ande, själ och kropp åt Hud. helt och hållet öfverlemnad åt Je-

Hvad mena vi JO. med ordet "of- sus Kristmi, kunna vi icke fä full 
fer?~ Vi mena uppoffraudet af det, bvila i själen. f-;omliga bland eder 
som är oss dyrbart, och det är jul'lt veta, att om jag hade två harpor 
bvad Gnd begär. Han begär att fa här och ställde dem invid hvaran-
taga hela vä.r varelse i besittning. dra samt stämde den ena efter den 
Han begär, att vi skola låta honom andra, och om jag så spelade pa den 
hafva ständig kontroll öfvc>r oss -- ena, skulle den andra atergifva ett 
märk: tagna i full besittning af Gud motsvarande ljud; men om den ena 
och under harn; kontroll. 'l'änk för vore stämcl en ton lägre än den an-
ett ögonblick pil. hvad detta bety- dra, sknlle den andra harpan icke 
der! Det innebär ditt sainrete8 öf- gifva nagot mot~warande ljud. De 
verlåtelse åt Jesus Kristus. Har dn båda harporna rnåste vara i fnllkom-
någonsin tänkt derpå!' För någon lig samklang; och, älskade, det är 
tid sedan talade jag med en kvinlig pa samma sätt med din vilja och 
missionsarbetare om denna sak: och Guds vilja. Om vår vilja icke är i 
hon sade, att hon aldrig tänkt pa samklang med Guds vilja, kan der 
samvetets helgande at Gud. Älska- icke bli mycken musik i vårt lif. 
de, en orsak till, att vi äro så Jag beder dig derför att iifverlemna 
ovilliga att öfrerlemna _värt sa~ye- åt Gud din vilja så Yäl som ditt 
te at Gnd, är denna: Vi äro ovilliga samvete! Men sedau följer också 
att skiljas från sådant, som ett hel- kroppems helgande åt Gud. I veten, 
gadt samvete skulle fördöma. Krist- att kroppen är det. m~diu?1, hv.ari-
na säga: jag !ler intet ondt i d.~t genom själen rör vid JOrdiska tmg. 
eller det eller det. Och hvarföri' Ar I veten, att Herren .Jesus Kristus 
det, emedan det icke fins nagot 011dt tog gestalt i en verklig, meni;klig 
derii' Nej, det är, emedan samve- kropp; och vår helgelse är icke f~i.11 
tet icke är tillräckligt upplyst, för och hel, förr än kroppen ä.r uppgif-
att se och känna det onda. Älska- ven åt Jesus Kristus. Lyssna nu 
de, låt Herren fa hand om ditt sam- till hans ord: "\'eten I icke, att 
vete. Låt Herren rena och upplysa edra kroppar äro den helige And~s 
det! Låt honom öfva kontroll der- tempeU" Icke nog med att dm 

kropp är boningen för en mennisko-
8:nde, utan din kropp är Guds he
!.1ge Andes tempel eller hem. Mina 
alskade, o:n detta är en sanning -
?ch det u.r Haut ! - huru helig är 
i~ke ~enn1sk?kroppen och huru far
ligt ar det icke att förorena eller 
skada kroppe~! Om vi ihågkomma 
d~tta, s~ola v1 ?ag efter dag räddo.H 
fran _manga, manga faror, som lura 
om~-rmg oss. Om min kropp är den 
helige An~.~s tempel skall jag hålla 
den ren for honom; jao- skall sky 
allt, som kan besmitta ~ller skada. 
detta t~mpel. Jag skall då icke be
fat~a mig med starka drycker frås
i-;~n ellflx: dans: jag skall då i<:ke. 
~1!låt~ ~mg ~fveransträngning eller 
-o~venl.~:ung: Jag skall da ic-ke vara 
".ard.~los med min helHa. l\1in kropp 
t!llh~~ Herren och måste hallas he
h2" for hans räkning 

. Kom ihag, hvad. Herren Jesus 
gjorde. en. gång i sitt kötts dagar! 
Han gick m i templet och fam1 kö
p~rc> och säljare derimw och han 
.gjorde ett gisl-lol af tåg' och dref 
dem ~ila ut; och han försvarade i-lin 
handling med orden: "l\Iitt hus skall 
vara ~tt bönehu::1, men I hafven gjort 
d~t till en röfrarekula." 8tundom 
gor Herren ännu .så med våra krop
\~r .... Han tager g1s~let o.ch slår oss. 

l kanna slagen, vara hJ ertan svida 
under dem, och vi klaga: "Hvarför 
behandlar ?"u~ mig på detta sätt~· 
~Ien om vi stilla Iyssna. till svaret 
11ude~. detta: ":\Iitt hus skall var~ 
e.tt bonehus, men I hafven gjort det 
t11.1 en röfvarekula." A.Iskade låt 
mig d~ bedja dig här inför H~rren 
uch l\Iastaren: öfverlemna ditt sam
~ete, din Yilja uch din kropp åt hans 
k?.ntroll! Oeh om du är villig att 
gora detta, så fins det endast en 
p~ats. der det kan ske - endast vid 
var l lerre:., J el'ln Kristi korH. Denna 
hans .kärlek, som do~ för oss for
drar 1 gengäld det fullaste Öfver
le1~rnande. v.~ !Se upp i hans ansig
te., oc~ de_t sag~r oss: •.Jag gaf allt 
m1tt f ?r ~1g, g!f nu ditt allt åt mig,"' 
och sa saga vi: ~Denna kHrlek be-
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~är .allt, den skall hafva allt; jag 
an icke undanhålla honom något· 

han. begär allt; allt ::;kall nu och fö; 
alltid vara hans." 
. Älskade, vill du säga honom detta 
1 . afto~i? Jag beder ~ig icke lyssna. 
till m.m kallels~ - Jag önskar, att 
du 1n:a lyssna t~U hans kallelse! 8e 
~~pp i ha.us aus1gte och se på hans 
ommande ... käi:lek, se på det kors, 
h~n ~.i:1'r f?r dig, se på tårarne, han 
got f?.r di15, se på kronan, han på
tog • for di~, s~ på det. lif, han gaf 
i;ia k~rset for . d1g; se, t~ls dina ögon 
f_yl~aH ~ed tara1:, se, tills din egen 
~ilJ8: bo1ei-;, se, ttlls ditt hela hjerta 
ar mtage_t, och du blickar upp i 
hans .. ans1g~e, säg~nde: "I full och 
~lad. ofv?.rlatels~ g1frer jag mig sjelf 
a~ dig, for att i allt och alltid vara 
dm, ~u ?"uds son, som älskat mi 
.Jag vill tillhöra dig allena: och a~t 
Jag har och .allt jag är Hkall hädan-

' efter ~ara ~itt!" Nu, om du är redo 
at~ gorR. sa, skola vi hafva nå ra 
m~nute:r. för tyst bön: och låt ~et 
~hf;ra mmute; .af ödmjuk öfverlätel
se at .Jesus Krit;tus, Frälsaren! 

.S:ik svalan om hösten. 
Nä.r lifvet omkring oss alltmer tynar af 
Och verlden käns liknöjd och kall ' 
D_e heliga tiy öfver laud öfver haf 
Till Gud ifrån tårar och' fall. 

0 låto~ o~.~ söka. det ofvantill är 
O~h shta forgilngelsens band! 
Har nere på i orden är sorg och besvär 
Och helgonen fly efter hand. 

Ja, likasom lärkorna smyga de bort 
Och lem!la en brådskande verld 
~_ch derför jag tänker, att vi inom kort 
'.1:1lL hemmet fil styra vår färd. 

J,ik syalan . om hösten på ri.kstelefon 
J 8!?_ sitter 1 tankn;r försiinkt. 
Ren ~ndas nutt liierta vicl himmelens kon 
Och !ange pil. hemfärd jag tänkt. 

Men ~ndas ~itt hjerta i kilrlekens Gud, 
Dä hhfver m.m yerld i~ke trång. 
J:!a?s l~_Jerta 11:r ndgadt för längtande brud, 
1: ast vantan iblantl kännes liln~. 

E.G-n, 
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En döendes sista budskap. 

"F ör nagra ar sedan," berättar en 
~ prest, "tilldrog s~g i min ~örsam

ling ett fall, i:;om Jag aldrig skall 
glömma. En af mina kyrkvärdar 
blef dödssjuk, och undei:: det l.lan _?U 
i:;å låg der och t~nk~e ?f_ve~ i,ntt f~r
gan~na lif och sm fanul], framtrad-
de pa en gang för han~ sj~l, ln~ru 
föga han i förballand~ t~ll ~~na ,till
gångar dock hade g1fv1t for (?"uds 
rike. Jag sökte trösta honom, i det 
jag förehöll h~1~0~, huru }~~i~ dock 
städse hade gifv1t med glad1e o~h 
likaså. mycket som andra, och att J~ 
äfven de, som gjort allt, son.1 sta~ i 

deras makt dock iiro onytt!ga t1e- , 
nare i:;om blott kunna sätta sitt hopp 
på Gnds nad i Kristus Jesus. l\len 
den bekymrade mannen f~nn in~~n 
frid och blef allt mer orolig och for
tvittad ju närmare slutet kom. Hlut
ligen fattade han min band och sad~: 
"~lin herre far jag säga eder a~lt! 
Hnart skall' jag sta inför ~in him
melske domare och iir dock icke be
redd att möta honom, emedan I al
drig, medan det ännn var ~.~d, ?.PP
nat mig ögonen. 0, hvarfor sager 

man blott de fattiga i denna verl
den sanningen och icke äf ven de 
rika( Ar efter ä.r bar jag lefvat bo!t 
sasom i en dröm och uppfostrat J?lll 
familj för denna tomma, förgängliga 
verld. Vi haf va icke nekat oss na
gon förnöjelse och utgifvit tusen~en 
för ot-is :o;jelha, och vart behagliga. 
lif. I t-itället för de hundraden, som 
jag ntgaf för Herren oeh hans i:;ak, 
hade det efter mina förhallanden 
bort vara tu,.;en<len. Min affärsdug
lighet, mina penni~gar ~ch ~in tid 
har jag användt f?r mig sJelf .oc~ 
min egen bekvämlighet? mm SJ~.lf
viskhet. Och huru kan Jag nn mota 
min domare oeh aftägga räkenskap 
för min förvaltn.in~? Jag har all::;. 
intet hopp om tillfnsknaude .. MPn 
Ni, min vän, ga och säg alla kristna, 
som Ni träffar att de do1·k, medan 
det ännu är tid, lata räclda sig ur 
det sjelfviska verldssinnet~ strö~ och 
frän mammons bedrägeri. Ma de 
doc:k utlägga sina penninge; d~~· 
hvarei-;t de återfinna dem! En <lo
ende låter helsa dem det af sin egen 
i:;märtsamma erfarenhet. 

Lyssna till J esu röst. 

D et. är . tnseu röster, ~~im ropa 
v1l!le i verlden. Det iu Pndasr. 

en röst som när det blir fraga om 
var själs fräi::ming, leder rätt. ( lch 
den rösten sägeT: < +if Ul!P allt h~ipp, 
att med egno. ansträngn111g~r vmna 
det eviga lifret. Lemna i stället, 
allt åt Gud, 111t honom begynna, fort· 
sätta och fullborda hela verket och 
lemna dig i tro och lydnad at h~i
nom. Allt efter som du lyssnar t~ 1l 
denna rö:::;t skall du fa se, att dm 
salighets ;ak frän evighet bvilar 
trygg i Guds kiirleks rad, och att 

det nn i ti1lernas follhordan encla:--t 
beror af ditt fria val, om dn skall 
mottaga frälsningen~ glacla b1~d~kap, 
när det möter dig i J esm; Kristus. 
Hiunnel och jord ha arbetat pä. att 
föl'a din själ till Jesus. Bar dl~ stan
nat för hans röst:-' Den är olik alla. 
andras, och det är lätt att förgäta 
den innan den börjat som en ny 
sang i lijertat. Da förgäter man 
den al<lrig. "?Ilen da har också ens 
eget hjerta stl.g~ ")~", och man iir 
inne pa vägen till Z1on. 

G. Bergström ("I !llästarens tjenst"). 
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Bönens makt. 

~ud begagnar ofta mycket svaga red
~ skap till att astadkomma stora ting, 
bvilket följande händeh;e på ett kraftigt 
sätt bevisar. Och pa det att andra Guds 
barn ma blifva uppmuntrade och upplif
vade genom densamma vilja vi till Her
rens ära omtala denna enkla tilldragelse 
ur det verkliga lifvet. Pastor Stearns i 
Germantown, Filadelfi.a, N. Amerika, ut
gifvare af .-n liten manadsskrift henämnd 
"Konungarikets Nyheter", annonserade i 
slutet af är H1H4, att, om tidningen skulle 
kunna lemna ett öfverskott pä omkring 
100 eller :mo kr. följande året, ville han 
anse det som ett tecken pä, att det var 
Gurls vilja, att denna tidning skulle un
~erbålla en infödd medbjelpare i evange
lium i Kina, manlig eller kvinnlig, allt 
~ftersom flfverskottet skulle blifva, större 
eller mindre. Nagra dagar efter det tid
ningen med denna annons var utgifven, 
kom ett bref fran en fru S. i Seranton 
innehallande kr. 7: f>O, med önskan att 
~e matte användas för tidningens blifvan
de missionär. Pastor S., som ej bade 
väntat nagot dylikt, hlef mycket öfver
raskarl och frågade Herren: :. livad bety
der detta?" Hnart bll'f dock allt klart 
för honom, ty niista post medförde ett 
rekommenderadt bref mPd anhållan om att 
fä ega "en aktie" i tidningens missionär, 
<ich den derpå. följand<' posten aterigen 
medförde 2Hli kr. och 2:'! örE> för samma 
ända~al. Och den Gud, som har sin 
lust i att göra utöfver allt, vida mer än 
vi begära eller tänka (Ef. 3: 20), gjorde 
så äfven här, i det Han icke endast gaf 
til.lkänna, att Hans vilja var, att uet skulle 
hhfva en "Konungarikets Nybeter's" mis
.ioionar, utan äfven att denne ej skulle va
ra en kines utan en amerikan eller eil 
europ•'. Nå började då pastor S. bedja 
Gnd visa sig en lämplig person att ut
sända till Kina. Och snart föllo hans 
t~n~ar pa en man, som förut hade tryckt 
t1dnmgen, men nu var antagen af Kina
Inland-:Missionen, att som deras missionär 
utgå till Kina. Och han heslöt, att denne 

skulle unuerhållas medelst dessa medel. 
Det är denne man, som berättat händel
sen. Hans namn iir Dreyer. Han arbe
tar ännu i Kina; och vi vilja vid fort
sättningen af berättelsen begagna oss af 
hans egna ord: Pastor S. brukade resa 
omkring i de större städerna i mellersta 
delen af Förenta Staterna och hålla bi
b?lläsningar._ . Och jag fick nu en inbjud· 
mng att åtfolJa houom pa en sådan rund
resa, pa det att dessa föreningar sedan 
måtte kunna följa mig sä mycket bättre 
med sina förböner, när de personligen 
kände mig. Da jag sammanträffade med 
pastor S., fick jag genast veta att alla 
mina bE>hof för utresan och fö;sta arets 
vistelHe i Kina redan vore fyllda. Detta 
var, . siiger han, . e~ bönhörelse för mig, 
~Y Kma-Inl~nd·l\Itsstonen sätter sig aldrig 
t skuld; eJ heller anlita de menniskor i 
fråga om medel; utan de göra sina he
hof kunniga inför Gud, v'intaude att han 
~kall fylla alla hebof. Derför gifva de 
icke heller sina missionärer något liifte 
om en b<'stämd lön, utan uppmana !lem 
att bedja och vänta af Herren att han 
skall gifva dem allt hvad ua be

1

böfva för 
utrustning, utresa och underhåll. Och 
endast pa d11tta vilkor antaga de sina 
~issionärer. Jag hade gatt in på be
tmgelserna och väntat, att Herren skulle 
fylla alla mina behof; och dä besvararle 
han mina böner pä ett så underbart sätt . 
Men han, hvilkens namn är underlig och 
som gör underverk, lät det ej vara nog 
med. att blott förse mina behof. 
. En dam i New-York hade samma dag, som 
Jag sammanträffade med pastor S., begärt att 
få en del med i missionärens underhåll. 
Och d;l hon fick veta, att alla behof för 
honom voro fyllda för ett helt år, föreslog 
bon, att en fond för en andra skulle bil
das, och lemnarle en vexel för detta ända
rna!. Och redan vid veckans slut hade 
tillräckliga medel inkommit för den andra 
och en fond för en 3:dje ocksä bildarlts'. 
Jag besökte frn S. och berättade för henne 
huru underbart Herren hade fördubblat 



hennes 7: 50. Och jag väntade, att bon 
skulle blifva iifverraskad ocb jublande; 
men jag blef missräknad. Hon blef glau 
iifver att höra berättelsen, men tycktes 
hafva väntat det. Och orsaken var snart 
klar. Hon frågade, om ej pastor S. hade 
nämnt något om några märken i nedra, 
venstra hörnet på hennes bref på detta såt~: 

I I I I l>e<l honom! 
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och berättade mig, att hon hade ballit på att 
bedja om 4 "Konungarikets Nyheters• missio
närer. Och detta uppenbarade med det sam
ma hemligheten af det, jag förut ansåg så 
märkviirdigt. När jag kom tillbaka, sade en 
vän till mig, att han ville hafva en andel 
i mitt underhåll på 1;)7 kr. r>O öre. Jag 
sade, att alla mina behof redan vore fyllda 
och omtalade hela historien för honom, 
bvarpå han gaf mig penningarnc till att 
användas för drn 4:de missionären. Dä 
jag öfverlcmnade penningarna till pastor 
Stearns, blef han förvånad och sade, att 
ännu hade blott 135 kr. inkommit för n:o 
3. Han visste intet om fru S-s bön. 
Nog hade ban sett märket i hennes bref, 
men hade aldrig anat, att det skulle he
tyda fyra missionärer. Huru som helst, 
penningarna blcfvo använda för det ända
mål, hvartill de voro bestämda. Och snart 
derpå voro alla behof fyllda både för n:o 
3 och n:o 4. .Medan n:o 3 och jag voro 
i Kina-Inland-Missionens fostringshem i 
Toronto och rustade oss för vår afresa 
till Kina, kom en vexel på. nå.got öfver 
300 kr. till hemm<'ts filrestandare H. V. 
Frost från pastor Stearns, emedan han 
fruktade, att n:o 3 ej hade tillräckligt med 
respenningar. Herr Frost underrättade 
pastor S. om att alla bebof för Konunga-

rikets Tidnings fyra missionärer vom 
fyllda, och föreslog att ännu en fond för 
en ;'de skulle bildas. Och så skedde iifven. 
Ty äfven den 5:te är nu i Kina. 1\len 
ännu är det ej slut. Fru S., systern, som 
gaf de första kronorna och genom bvil
kells böner Herren verkade så underbart 
och mäktigt, är en e11ka och sjukling. 
Allt sedan hennes man dog för 5 ar se
dan bar bon varit beroende af Herren 
för 'sitt uppehälle, särskildt under de sista 
3 ären, då hon har varit liggande på. 
sjuklägret. Hvem skulle hafva tänkt, att 
en sädan svag och hjelplös varelse skull& 
kunna användas till att bringa evnngelium 
till det aflägsna Kina? Fem misi;ionärert 
Hvem kan mäta den välsignelse, de skola 
kunna blifva till för hundraden och tusen
den stackars förlorade hedningar? Käre 
läsare, huru stort intresse tager dn i detta 
stora arbete, som ligger så nära vår mä
stares bjerta, och bvilkens sista imskan 
och befallning var, att evangelium skull& 
predikas fiir hela skapel sen. Mark. lti: 
15; Ap. G. 1: 8, l'l? Hvarje troende kan 
hafva någon del i detta stora. verk. Han 
kan bedja, gifva eller gä, om bnu blott 
vill tillåta Herren att verka i sig hvad 
som täckeligt är inför honom. Käre vän, 
vill till göra bvad du kan, för au evan
gelium må blifva förkunnadt för de HOC> 
millioner bPdningar, som linnu finnas på 
jorden? My{·ket göres för evangelii ut
bredande. .Men mera skulle helt visst 
kunna åstadkommas, om hvarje Guds barn 
gjorde allt, hvad s<1m stod i deras för
mågiL att göra. :'.\la vi alla öfverlemna. 
oss åt Herren för att göra hvau han sä
ger oss! 

Bref . från Sydamerika. 

Bröder och Bystrar i Hrrrm .Tf>s11s. .Fricl mm edrr ! 

"Herrens nåd iir det, att det icke ilr ute med oss." 

Jag erkänner gerna, att jag rätt sällan 
hlter böra något från mig, men på samma 
gäng nödgas jag ock att säga, att jag 
mera sällan hör något från eder. Arbetet 

bh kräfver mycken tid och kraft, och jag 
kfmner meu ledsnad, att jag får allt mindre 
tid att skrifva, ehuruväl jag stundom kän
ner, att jag bar mycket att säga eder. 

-- IRH 

Jag är som en liten farkost ute i vilda 
oceanen, som måste brottas ensam mot 
vindar och störtsjöar, och under sådana 
fiirhållanclen är det väl förlåtligt, om man 
stundom glömmer de frånvarande för att 
hängifva sig åt det närvaranue. 

Då ' jag sist skref, sAframt jag minnes 
rätt, var jag i J,as Flores. Sedan besökte 
jag Buenos Aires just under den stora 
hettan, då mer än tvabundra dogo under 
loppet af fyra dagar af solstyng. I ande
ligt hänseende hade vi det också varmt i 
sf•manskyrkan, der jag haue tillfälle att 
än en gang vittna på mitt modersmal. 

På uppmaning af en broder anträdde 
jag resan från Buenos Aires in i landet 
till en provins, som heter Entre Hios, för 
att besöka ryska kolonister, s~m tala det 
tyska språket. Blanu dessa har jag nu 
rest i mer än två månader 0<'11 predikat 
Uuds ord. De flesta af dessa kolonister 
hafva kommit hit för 8 iL 10 år seuan 
m('d två tomma händer och lefva här den 
största dPlen i rätt stort armod. Jag har 
rest omkring rätt mycket och sett olika 
seder, men jag bar aldrig sett ett sådant 
tarfligt, och ofta osnyggt lefnadssätt, som 
dess:l föra. 

Att börja med kändt•s det rätt svårt fiir 
kött och blod att krypa in i deras eländiga 
lerkojor, der det rätt ofta finnes hvarken 
bord eller stol; - för att äta, sofva och 
balla mökn i dessa byduor, der höns, an
kor, hundar och barn kräla nm hvarandra. 
Lägger man dertill den hetta, som ofta är 
rådande, så blir det icke blott svårt. utan 
farligt för helsan. Dock, hvem skall söka 
upp de arma förlorade fåren; bvem skall 
p redika evangelium för de fattiga? Ja, 
hvem skall gå i Mästarens fotspår i li
dande och förakt? Ja, hvem bliider väl 
för Josefs ref va? 

Jag har känt mig nedböjd och förkros
sad, icke af arbetet, icke af försakelse, 
utan af att se den gräsligt stora andliga 
nöden och den lika stora likgiltighet llland 
Guds folk. 

Här lefva tusental af dessa ryssar i 
mörker, okunnighet och vidskepelse. Och 
bvad som smärtar mig mest är att deras 
barn växa upp som vildar, utan skolor och 
utan religion. Då jag ser denua nöd ro
par min själ till Gud, såsom törstig hjort 

ropar efter vatten, om hjelp och ledning 
för att vara till nytta här. Här linnes ju · 
både protestantisk och katolsk pastor för 
att vårda fåren. .Men de söka nog mera 
efter ullen iin farans väl, särskildt hvad 
beträffar den sistnämde. ,\fven finnas här 
s. k. sabbatister, som bafva en del iw

hängare och hvilkas uppgift är att fiska 
i håfven. Här finnas ork några baptist
bröder, som bafva bedt mig stanna bland 
dem och dela deras nöd; och seende det 
bedröfliga tillståndet här har jag beslutat 
att v. G. stanna åtminstone ett år för att 
arbeta, bedrifvande mission på båua språken, 
både tyska och s1,anska, samt om möjligt 
upprätta en spansk-tysk skola för de barn, 
som jag kan räcka, och Jessutom göra 
allt hvad jag kan för att få undervisning 
till stånd i de byar, till hvilka jag ej kan 
komma. 

0 hvilken niid ! Tänk uig en af dessa 
byar, der det fins talrikt med barn i hvarje 
familj. Du ropar Jem tillsammans och 
pröfvar, om de kunna läsa; men ingen 
ända till lfi-åringen kan läsa. Dock gif
vcs det ju ock familjer, som lyckats gifva 
någon undervisning ät sina barn, men fat
tigdomen och det långa afstå.ndrt mellan 
byarna gör det rätt svårt att bilda skolor. 
Ack, huru arm är icke menniskan och 
huru likgiltig för sitt eviga vfll! Huru 
litet vi fattat, förstått och praktiserat af 
Kristi kärlek, hvilken bängaf sig sjelf på 
korset såsom slaktoffer! Vi kalla oss 
kristna, vi .~jnnga: u,Jag vill följa dig, o 
Jesus, du , som gaf ditt lif för mig;" me11 
ack, huru föga sanning flr det icke i vår 
andakt! Hellre ä11 att förneka oss sjelfva 
och följa Lammet, hvartbelst det går, vilja 
vi vara med uer, hvarest köttet får njnta 
<ich hvila i bekvämlighet. Vi kunna väl 
sitta i gungstolen och sucka: uo Herre. 
tiink på hedningarnas och de oomvändas 
nöd !u Men att sjelfva kröktL ryggen och 
böja våra knän till arbete, det faller oss 
icke in. l're<likanten arbetar och bryr sin 
hjerna och söker i grekiska, hebreiska och 
latinska språken samt i konstens och ve
tenskapens salar, för att bereda en smak
full predikan och åhOraren sitter i bänken 
och läppjar med högförnäm kfmnaremin 
på soppan, som kocken gjort sig all möda 
med att bereda efter alla konstens och 



teologiens regler. Förundra dig icke öfver 
att fem af de tio juogfrurna voro fåvitska! 
Jag förundrar mig icke alls deröfver. Och 
jag frågar mig ofta sjelf: "Är jag en fii
vitsk jungfru också?" livar finner du 
korset, smiileken, blodet och saren, som 
iir kännetecknen pa fåren? Il var äro de, 
i;om grata och kvida inför Gud öfver verl
dens nöd'~ Hvar iiro de, som gå hafvande 
med ~rdet och Anden och vrida sig i födslo
i;märtor för att föda andliga barn? 0 
Gud hjelp oss! Vä('k 'lSB, medan vi Hnnu 
kunna vakna, och gif oss kraft och vil
lighet att stå upp för att lefva i Jesu 
efterföljd. 
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Jag skulle väl ku11na bafva mera att säga 
om oss sjelfva. Vill dock sluta för denna 
gang, bedjande Guds barn bedja för mig, 
att jag icke må bli lat, sjelfvisk och egen
kär, samt att Herren ma gifva mig kraft 
att lefva för honom, som för mig död och 
uppstauden iir. 

Eder i Kristus förbundne 

Bror Neil. 

.Min adress är härefter: 

E1:<t 01·eBpo wov. de lfotre Rios. Hep. 
Argentina. Syd-Amerika. 

från vår 2ululflission. 

Reta11ia, Fmhlangeni P. 0. S. Africa., Port Shepstone. 
Natal den 27 april rnoo. 

Käre pastor .Kihlstedt och läsarna af 'froni; Regrar, Guds frid! 

:Men jag vet, att min förlossare lefver, och han Rkall 
kvarstA den siste öfver 8toftet, o. s. v. 

Midt i miirker och nöd var det förlos· 
i;areu, som gaf JQb en ljusstråle. Han, 
den för1:Jte, skulle kvarsta deu is·iste, då 
alla "vänner !iVikit honom som m bäck" 
i torkans tider. 

Många underliga vägar måste Gud leda 
sina kära, för att ff•r dem sjelfva saväl 
som för verldeu och djefvulen visa, att 
han i"ir mäktig att ensam vara vart allt. 
Då satan med stor uppmärksamhet afvak
tade Jo bs fall, emedan han bedyrat inför 
Guds ansigte, att Job sannerligen skulle 
säga Gud farväl och förbanna honom, om 
Gud skulle taga ifran honom ham1 lekam
liga goda - da var det nederlag för 
satan att höra, huru Job under största 
smitrtor k"Unde hänga fast vid Gud och 
lita pa honom. 

Matte också vi i våra små pröfningar 
kunna komma satan pa skam, så att Gud 

ma kunna triumfera öfver honom igenom 
oss! Måtte bau kunna säga om oss som 
om J ob: ·•Min tjenare - - - from och 
rättfärdig - - flyr det onda." Det 
gilller att icke hlott kallas rättfärdiga, 
utan ock i pröfningens stunder hänga sa 
fast vid Jesus, att vi kunna bevisa, att vi 
iiro dot. "Så har jag svar 11tt gifva at 
min smädare," säger var fader, å\ ho
nom, som :iklagar oss inför Gull da&' och 
natt. 

Då vi tänlta på vårt lif i detta ljus, så 
hlir det viktigt att i smatt och stort ga 
segrande igenom, så att vi ma ega Guds 
frid och kunna fröjda fadersbjertat. 

Många iJgon se pä oss. Låtom oss 
vara nvktra och vakande och bära var 
själ i ·vara. bänder. Vi ha icke mer än 
ett lif att lefva, och är det förspildt och 
förfeladt, si är det evigt illa. Vänner, 
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tatom oss lefva till Jesu .åra och själars 
frälsning, så att vi slippa att med sorg 
~e tillbaka på ett syndbefläckadt lif. Må 
Jesu blod nu få tva af alla flftckar, så 
att vål'a kläder bli bvita! 

Jag bar länge tänkt på att skrifva till 
T. S.; men tiden har flytt undan. Vi ha 
varit ute pa en resa ·omkring på våra 
stationer. Yi besökte våra srskon Ema- · 
T1uelsons, ftirräu de reste till Sverige. Det 
var mycket kärt att få se och höra om 
Guds verk der. Bland annan vrrksamhet 
bafva de ecbå tillträde till fängelset och 
broder Emanuelson bar till och mc>d döpt 
2 inom fängelsets murar, som voro lyck
liga och fria i Jesus. Det var mycket 
intressant att hiira derom. Den katolske 
llresteu har sökt tränga ut dem från deras 
verksamhet; men Jesus har öppnat df>rren 
för dem, 'lCb han hal' statt dem bi. l\Iatle 
-också vi stå honom trogna! 

Vi stannade en längre tid vid Entem
beni station och predikade Kristus för 
ilem med den nåd, Gud gaf oss. Yi 
hade ock tillfälle att nagra gänger sam-
las särskildt med evangelisterna pa man
ilagarna; och vi had1• drrbara stunder. ;I 
Oock äro de mn·ket ftest~de af den när
varande missvä~ten, som hotar med hun
gersnöd på den trakten; och för öfrigt 
är det många ting, som fresta 'lch pröfva. 

Broder E. Anderson har ett stort verk
samh11tsfält, och jag kan icke förstå, huru 
han skall kunna sköta 4 stationer så vidt 
~pridda. Lat oss bedja fc"lr honom, att 
llan ma fa stor kraft och n ad till arbetet! 
Hans aterkomst till Afrika är mycket vän
tad och är mycket behötlig. 'l',I' nog trä
iler oreda in, der icke verksamheten oupp
hörligt och kraftigt hodrifves. 

Syster Jenny Hiiggberg, som bodd(.' vid 
Ebenezer station, uppehöll verksamheten 
med framgång der. )[en då hon är svag, 
sä kunde bon ju icke utan häst och 
ruigot annat fortskaffningsmedel - resa 

mycket omkring på alla stationer. Jag 
skrifver detta för att lata eder veta om, 
hvar nöden är störst. 

Jag besökte också syskoneu Karlssons 
station, och fann dem temligen svaga, 
men dock verksamma. Den stationen har 
icke nä;..·ot för oss lämpligt läge, bvarför 
vi alla förenades om att öfverlata den till 
Skandinaviska Alliance-~issionen - just 
till dem, genom hvilka vi fingo den plat
sen. Då missiouär Bang, som bor i när
heten der, kom upp dit först och sag 
verksamheten, så skref han och ville ha 
oss att upprätta en verksamhet der i när
heten. Ty, trodde han da, de skulle snart 
resa upp till Switziland, der deras andra 
missionärer äro. )len i stället för utt 
resa upp dit, ba de nu dernere uthredt 
verksamheten med stor välsignelse; och 
dertill ha nu Swazi-Missionärerna ocksa 
mast fly dit ned för krigets skull. Der
för tyckte vi det var titt lägligt tillfälle 
att fa öfverlata stationen och verksamhe
ten till dem nu. Och Karlssons ämna 
i;öka sig en ny plats. Bedjen för dem 
mycket, att de må bli stflrkta äfven till 
sina kroppar. 

L'pp till Nilssons stationer hade jag t>j 
tid att gå. Men jag bar hört, att det 
gar framät der med verksamheten. Gud 
vare lof ! 

Da vi efter mer än 2 manader kontmo 
igen till vara platsPr, sa kmule vi ej an
nat än tacka Hud, som välsignat verk
samheten här under var franvaro. )loses 
J,aleni, som nu är antagen i arbetet, är 
mycket välsignad af Gud. Yi ha intet 
underhåll fatt till honom ännu. Men Gud 
vill nog säga till bos nagm1 af sina. för
valtare, att de gifva. Lyssnen bara eftel' 
vänner! Nu till sist en kär hPlsning till 
alla vänner fra11 oss. 

Edra ringa medsyskon 
S. ,c· K. J. Jolianson. 
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Från Indien. 

Cooch Behar den 8 maj l~HX.. 

Yåra kccra vänner och läsare af Trons Segrar! 

Herrens nå<l llr mäktig öfver oss, och hans san
ning varar i evighet. 

En ganska lang tid har svunnit hän i skugga ha vi fått hafva vår tillflykt. 
det aldrig aterkommande "jordom", sedan Äfvm vår helsa har varit dyrbar i hans 
J, älskade, hörde nagot från oss härute. ögon, så att vi oafbrutet fått fortsätta, 
Våra erfarenheter ha varit vexlande -- vart arbete. 
allt är så opålitligt och vexlande här. Vi ha t!j haft att fröjdas öfver mycken 
.:'Ilen under sådana omständigl1eter är drt synlig frukt eller stora synliga segrar. 
dyrbart att kiinna honom, som är och Kanske skola vi få se frukten af värt 
f;irblifver densamme i tid och evighet. arbete först, då Jesus kommer att samla 

Som hvar och en af eder silkert vet, de sina. I, älskade vänner, viljen ju ei 
sa hemsökes Indien åter af en förfärlig tröttna. att bedja för oss under dessa ti-
hungersnöd, som jag ej vill försöka att der Jå det är, som ville allting draga 
beskrifva. Ingen, som ej med egna ögon vår~ blickar bort från Jesus. Vi behöfva 
sett det, kan fullt första den djupa nöd edra förböner. Hiir är nu mycket varmt; 
och de förfärliga lidanden, hvartill de ar- och hettan m. m. tager våra krafter. 
ma hungrande ftro hemfallna. Men Herren ftr var starkhet och vår lof-

\'i, jag och miss Willman, blefvo af sång.' Jlan hlef mig till frälsning. 
Hud ledda att göra en resa till Ojmere i Till de viinner, som tänkt på de arma. 
Hajputana. Hvad vi der sågo, skola vi hungrande med gåfvor orh helt säkert 
belt säkert ej kunna glömma snart. Hun- också med förböner, sändes härmed ett 
~ern efterföljes af många och svåra !ljuk- hjertligt tack. Edra l~idra~ bafva vis-
domar. På trakter, som ej hemsökas af serligen ej ännu hunmt hit. Jag har 
hunger, biirja svära sjukdomar. Vi här endast sett dem redovisade• i T. S. :Men 
i l'. B. ha varit skonade från hunger; de komma ju, och vi känna os!: glada. 
men för närvarande rasar koleran här och Ofver att blifva i stånJ. att bjelpa i nå-
ildelägger i !lin hemska framfart hela hus. gon mån. Vi ha tänkt att taga. ~å~a 
Sa dogo i; personer (alla tillhörande sam- barn och öppna ett ba,rnhem. H1tmtill8 
ma familj) för ett par dagar sedan. Hu- har det dock ej hlifvit mera än tankar. 
set med allt tillbehör briindes samma dag. Ty vi ha ej haft hus för de små och ha 
Då vi skåda omkring oss och i-;e all den det ej fmnu. Vi ha väntat att få se vår 
nöd, Jiäde andelig och lekamlig, under Faders fingervisning. Och han, som öm-
hvilken InJien i dag snckar, tränger sig roar f~r all deraR nuJ, skall hrlt siikert 
den frågan med makt in på oss: "Hvad visa oss, huru vi skola handla, så att vi 
är orsaken till allt detta?" Och vi sucka kunna på bästa sätt hjel11a i den pä alla 
.ifta: "Ack Herre, huru länge?" Många sidor och på allt siitt omgifvande nöden. 
af eder undra säkert, huru vi hafva det Yår evangelist sänder de bjertligaste 
under dessa hemsökelsens tider. Till Je- helsningar till dem, som gifva till ~ans 
sn ära vill jag säga: 0Rs har intet fat- underhåll. Alla Jesu vänner hel sas bJert-
tats. Herrens nåJ har varit och är mäk- ligt ! Tiedjen för oss! 
tig iifver oss; och under hans vingars Eder i Herren Lyclia Magnusson. 
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Spridda skildringar från IT\tn resa. 

Da ångaren "Xippon Mura" den 24:de 
·mars afseglade fran Sbanghai med sin 
uyrbara last fUr att afga till Am(•rika, 
var jag en af de många, som voro om
bord. rti miu lilla vra JJå det flytande 
•)ch gungande hemmet kunde jag, då 
Je sista ko11turerna af "miJtens blomster
land" bi'1rjade försvinna i fjerran. ej till
bakahålla mina tarar vid tanken på all 
den mangfaluiga Guds nacl och godhet, 
s 11m den käre I'adren i himmelen bevisat 
mig under dessa flydda arens lopp ibland 
ett folk, som bor i '"<'rldens störi-;ta och 
llnderbaraste land. Då jag i minnets bok 
läste de gångna årens vexlando mot- och 
medgängar, strider och sPgrar, sorger och 
m•iuor, helsa och Fjukdom, tar ar och glädje; 
<lä k(lfsade sig de allvarligaste kiinslor i 
mitt broist, och ord fattades fur att ut
trycka hvad mitt bjerta kiinde och erfor 
1o1f uen store Gudens kärlek och nitd. I 
sanning. god är H<'rren och godt gl'.•r 
han! 

En tid har nu försvunnit, sedan jag 
skildes vid mina dyra mPdarbetan• och 
syskon i Kristus samt de kära infl1dda 
evangelisterna och tle pa Jesus troende, 
snm vi hafva uti tle sma uppspirande t1ir
eamlingarna. Huru underligt dC>t käudes 
att taga afsked af d(•ssa dyra vänner i 
Herran, som uncl<'r arens lopp gcinom allas 
vart gemensamma arbete och böner fram
f;idts under vånJa samt många suckar 
·)ch tårar, kan jag ej uttala! Herren vare 
tack fcir dessa få förstling:.:trukter, ban 
har gifvit oss under de fä är, vi arbPtat 
pa detta nya distrikt. Då. vi f{irsta gån
gen trädde inom detsamma, hade vi inga 
vänner, inga troendt•, inga statio11er o. s. 
v. :N"u tinnas nägra ta, som iilska och 
följa Jesus, samt många vänner. Det är 
i sanning stora ting, da man har erfarit. 
huru svart det är att fa. kineserna (lm
vända till Gud och den han siindt hafver, 
Jesus, och ej blott till YPsterliindsk civili
sation. En gryende morgon randas på 

Kinas tusrnariga mörka himmt•l; men det 
synes nog taga sin tid, för att uppväcka 
den sofvande nationen ur sin djupa lik
giltighetssömn. ~a hvar (ICh en, som 
erfarit barmhertighet till sin själ, känna 
sin saliga plikt och förman att daltaga 
uti detta skiina verk, Kinas frälsning! Hed 
och arbeta! 

Flera dyra missionsarbetare hade jag 
gliidjen att sammautriiffa meJ under miu 
resa ued till kusten, iblantl dem broder 
B. Jakobson. som hade återkommit till 
Kina, och vännerna Hellebergs, som sä 
hjertligt emuttogo mig pa deras nu för 
tillfället varande station och omtalacle nytt 
och gammalt från det kära hemlandet; 
äfvensom br. E. Vahlstedt, som tillsam
mans med Hellel11•rgs studerar mongoliska 
spraket i "Kalgan" under ledning af der
varande mongol-missionären Larsson. Alla. 
dessa arbetare i Herrens tjenst längtade 
efter att få se själar friilsta ibland kine
serna och mongolerna. I Shanghai mötte 
jag mina kära bröder :N". ( 'arleson och K 
l'ettersson samt systrarna J. Engvall och 
J. Lundell; glädjen var ~tor. Jag trii.f
fadtl dem ombord på en ängare, som skulle 
föra dem till 'fien-tsin. Bun, lyckönsk
ningar. farväl; ock så hade vi återigen f 
skilts ifrån hvaran.Ira. Frid med eder 
alla I 

Min starka klippa. 

Har anlän,Jt till "'Xagosaki" på iin "Kiu
siu '', •h'n första hamn, som öppnades för 
europel'rna i Japan utaf tle sex "'traktat
hamnarna". Japan med sina 3,800 öar 
och bolmar är i sanning ett örike. Det 
kallas "det sköua landet·' och äfven "so
lens land"'. Inloppet till "Nagasaki" är 
skönt till fl1lje af de höga trådbevuxna 
bergen på bada sidor om den smala vat
tenfåran, oc.:h den gruna marken, som var 
ufversallad af blommor pä bergsluttnin
garna. Lilligt kommo till mitt minne ko
nung Davids ord: -' Jlfo starka klippa" 
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under det båte11 Hakta gled in uti den 
lugna hamllen. l\ta11ga af _verldshi~tori~ns 
stora händelRer visa oss tillbaka hll klip
porna och IH'rgeu. Guds lag skrefs pil. 
11te11taflor; och den gudomlige lagstiftaren 
strg ned på Sinai klipptron och öfvcr
lemnade den heliga urkunden i menniskor
nas biinder. Bergen tala till oss pa ett 
heligt och brtecknande språk och visa 
oss till "tid~Hlldrarnas klippa", som gifver 
skydd under stormens tider, säkerhet och 
faste för vara fötter under pröfningarna 
11a jorden. faraels ins1iirerade skalder 
uppstämde lofs:'l.nger till Herrall, "fräls
ningens klippa", som utgjorde deras be
skydd. Likaså kunna vi, dtit andliga l~rael, 
sjunga Davids gamla sång: "l'llin starka 
klippa: min tillflykt har jag i Gml." San
ningeus vittneu ha haft sina tillflykts
orter i bergens helgedomar och bott i 
öknens vilda bergfästen med sin Gud. 
Trygg och säker är den själ, som har 
byggt sitt hopp på klippan Kristus. 'ri
dens stormar med djefvulcns mäktiga an
fall ha icke kunnat omkullkasta var frills
ningsklippa Kristus. Derföre ~junga vi 
i tidens sena afton: "Aldrarnas klippa, 
som hrnstit för mig, lat mig alltid vara 
gömd i dig!" 

Framkommen till "Jokohama", hufvud
ort för samfärdseln med utlandet, en större 
stad med l\'>0 tusen inv., besökte jag 
sjömaHsmissionen med tlera platser. Då 
vår bat kom att stanna här öfver två 
dagar, följde jag mcid jernväg till Japans 
hufvtHlstad "1'okio". '' 'l'okio" ligger vid 
en hafsbugt i sydvest och har I och en 
half mill. inv. Stadens parker äro myc
ket sköna, och pa gatorna ila spårvag
narna i mängd. 8tadens omgifning är 
naturskön och fruktbar. Besökte U. S. 
A. Presb,·terian-missionen: och Hkan
dinavian-J ·apan-A lliance-missionen. Hår 
sammanträffade jag med missionär Karl 
E. AurelJ, tillbörandr den se11are. Han 
med sin fru emttogo mig med glädje. 
Hade en salig e. m. i deras hem. De 
hade för ej lång tid sedan kommit åtrr 
tillbaka från Amerika. Gud välsigne de 
kära vä11nerna l Hade gliidjen att möta 
doktor J. So per, som har arbetat i '"l'okio" 
som missionär (>fver 27 är uti Metodist
missionl•n. Arbetet i Japan har blifvit 

välsignadt af Herren; uock aterstär myc
ket ännu att göra. I Japan fin11as 40 
missions-hufvudstationer, tre hundra huf
vudförsamlingar, 41,000 kommunikanter, 
897 sön<lagsskolor med ~5,m:H barn. Gud 
vfllsigne detta land och folk med fräls
ning och uppt>hälle och bjelpe dem, som 
1ler arbeta! 

Stora kontraster. 

Efter att hafva farit på hafvets . vågor 
3,-±00 engelska mil framkommo vi till de 
bergiga och vulkaniska "Sandwicks-iiar
na" under Kräftans vändkrets. Yi an
krade uti Honolultt' hamn, hufvudstad 
och hufvudhamn på dessa öar med ~o 
tusen inv. livad säg jag vid framkom
sten? Jo, ilen sköna, klara regnbågen 
hängande lagt ned öfver staden. livad 
hörde jag vid framkomsten? "Svarta dö
den" (= digerdöden) rasar i _staden! 
Till denna natui sköna plats med sm euro
peiserade befolkning, hvaraf manga äro 
på .Jesus troende, hade denna elak~rtade, 
smittosamma sjukdom åter kommit och 
obarmhertigt bortryckt många al samhäl
lets söner och döttrar. Nöd, sorg och 
fruktan för denna fiende hade fyllt in
vånarnas bjertan med fasa och skräck. 
"Svarta döden" 11edbryter den starkaste 
man inom några få dagar, ja timmar. 
Men en ännu mt•r elakartad sjukdom fin
nes, nftmligen synden, som genom sitt 
gift förstfir ande, själ och kropp. !\l:i 
det blifva djup nöd och sorg b1Js alla, 
som äro angripm~ af syndens pesti>juk
dom. Det titrnes hjelp. Se upp! "Ht>gn
bagen" (= förhundstecknet) är öfver jor
dens ö. Herrens löften äro för de 
bedröfvade. Du af synden förkrossa
de, du som siiker frälsning fran den
na sy~dene sjukdom, "se Guds Lamm"~ 
l\lå vi, Guds folk, som ånnn iiro kvar 1 

en verld, der syndens pestvindar stryka 
fram höra den oändliga :Fadrens ömhet: 
"Ja~ vill komma ihag dig; Jag vill aldriF: 
förgäta dig; Min Mge. hafver jag satt i 
skrn." Gud har satt sitt förhuodstecken 
sä. högt, att alla kunna se det, på Ham
ma gång han förer det ned till jorden, 
så att alla kunna vidröra och omfatta 
det. Himmelen är niira! 
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Vårpanorama. 

Ater hafva vi p~ hafvets obanade väg 
tillryggalagt 2,080 eng. mil och sa uw
uått den efterlängtade Kalifornia-halfön 
och staden San Francisco. Denna stad 
vid inlo11pet till den lika benii.mda viken 
har omkr. en tredjedels mill. inv. \'åreu 
utvecklar här fullt sin rikedom och prakt. 
\'äxtverlde11s välluktande rökverk fyller 
trakten med <'11 hiirlig doft. J,if och vår
vindar! Växter i mångfaldiga former ! 
Blommorna lia öppnat sina kalkar, gräset 
har blygsamt i-.kjutit upp. Trädms lf>I-

verk blir allt tiitare för hvarje dag. Deu 
milda solvärmen utbn•der ett leende öfver 
hela naturen och tecknar dess skrift mPd 
lefvande färger. Untlerbara vårens up11-
standeli;e ! Jorden uppväckes till nytt lif 
genom vårens milda vind och sol. Så 
vill ock samma hand vidröra oss, samme 
skapare blasa på oss och säga till oss: 
"Tagen den Helige Antle." Mottagen de 
andeliga välsi~neh;erna! l.Jppfyllens med 
Anden! Iudricken den Eviges lif, den 
Allsmägtiges egen Ande! "Herren Jesus 
Kristus vare med eder alla!" 

Aug. Karlsson. 

Något från Norra Skå ne. 

Eftersom jag länge tänkt att skrifva 
mlgot till Trons Hegrar, hvilket jag ochl'l 
tror vara åtskilliga nl\desyskons öuskan, 
vill jag härmed göra detsamma. 

JH 1ag blil'kar tillbaka på den tid a.f 
närmare ti månader, som jap; genom Guds 
rn\d fätt tillliringa pA 1letta fält under se
naste verksamhetsåret, sil fylles mitt hjer
ta. af taC'ksamhet till Herren för all den 
harmhertighet, trofasthet och kiirlek, han 
dagligen på allt sätt bevisat mig. ,Jag i-.er 
det sil.som en sy1111erligen stor nåd af Gud, 
att vi, skröpliga, ringa och svaµ:a he\·11.r
digas att tiena vår store Herre OC'h ~fit
i,tare och frambiira det g;lada budskapet 
om frälsningen i ,Jesus Kristm;. ln·ilk<>t 
oekså åtskilliga n:idehuugra111le sjiilar med 
hjertlig; gliid1e höra O!'h mottaga. 

Sop; har jag 1m\ngen g;:lng kiint en liHig 
:\stund:m lltt se Hora lemna sig l\t Herren, 
li.n som fallet \•&rit: uum ja.g lir dock gla.d 
och tacksam till (l utl ntt vi ibland fått 
akc.Jla Herrens namn för och tilli-ammans 
med någon öfver srna syn<ler bekvmrlld 
sjill. n,. 11 sä har llf!rren födänat Öss sil.
Rom sina bRru stt många dyrbara, vii.lsig
na1le stunder, <lil. \•i varit sa.mlade kring 
ordet Ol'h till bun. l\lå vi ocks:i. i fort
~i~ttniugen såsom .Jesu fllr beta på de 
gröna äuµ;arue. och m:\tte Herren sjelf 
IJeva.ra. ue kiira nvomvända ! 

Fastän ej min "förhoppning att erhålla 
kamrat uppfylldes, liar dock Herren, tro
fast som al1tid. beständigt stiltt mi~ bi 
O('h hnlpit mig ol'h g:\tt mecl mig på· elen 
en!--nmma stigen". Lofvadt vare hans 
uamu ! 

1 'ndet• 1trbetet i Herren!:! vinl'ao\rd fit vi 
nog ä ena. sida.n till Yär förödmjukelse 
lära att inse sann inµ:en af Herrtins ord: 
"Mig förutan kunneu I intet göra", men 
c.cksA :"L a11dra sidan till vår uppmuntrnn 
i yiss mall ätminstoue rön~ 11ppfyllelse11 
af n11ostelns utsago: ''Allt förmar jag .-e
nom den, som styrker mig:· Och ju 1:;'er 
vi i "Andens skola" lära praktisera just 
detta. Jll mer lira får llenen både af oss 
och för hvad som blifvit utriittadt. Ack. 
matte da Herren under allt fa behålla 
O('h bevara oss i ödmjukhet o<·h trohet 
infö~· si1rn ögon! Od:sa är 1let af syn
uerhg vikt för oss såsom Henens vitt
nen att ,.; Rjelfva 11tilla oss i11för Herren. 
att vart e~et andliga lif hlir ht>\·ara<lt 
friskt och n!lres µ:enom ordets hruk och 
höneumgiinget me1l Herren, 11\'arförutau 
vi snart hlifra slöa. \'l\llmllktip;a oc·h and<'
fattiga. \'i behöfva till skydcl gent emot 
alla de faror. som oml'ifra och efter han1l 
möta oss i lifvet. vara väl gö111tla vid Jesu 
hjerta. Det ::m11liga lifret hos oss föddes 
ej utan nötl och uppoffring oc·h kan eJ 
heller hibehallas utan kamp och sjelfför
nekels~. 0, hvatl det oc·ksll Hr d,yrli1trt 
att erlara, hum _\nden, niti\lskande för 
vårt rätta hjerteförhAllan1le till Herren , 
l.Je~traffar och tuktar, tillrättavisar och 
leder oss in på riltta vägen för att sedan 
låta oss smaka sötman af sin ljufva hug
;,valt>lse ! .Ja, hehålle Herren oss alltid 
andli~en nyktra och vakande med blic
ken fästad pi\ m:\let oc·h med ett hör
samt örn för och ett villigt hjerta till 
efterkommande af hans vilja! 



}'ör "I-'"" del iir jag s•l ta• ham till Oud, 
ntt Jag ~enom Guti,., 11.111 iir bevarad i 
Herren. På san111111 ·~.111~ ilr det också. 
min innerliga il11,.,J,a11 att alltfo1·t lefra dt>t 
<Saliga lifv61 i föreninµ; med Jesus, clet 
"fördol1l1~ hfrt'l mecl Kri ... tus i (hul'·. :\Lltte 
ocksi\. clPLta lif,, vttrin~ar, .\ndeus frukter, 
i allL rikare mätt oc·h på ett tydliµ;are 
~iltt framtrii.d11 hos mig och os::. alla till 
Guds ära och pris! 

Till alla de kära viinner och u:'l.desy
skon, uwcl hvilka Jaµ; under cleuna tid mu
<>'lltts, O('h metl hvilka jag fatt dela :intl
llga gäfvor till gemensam uppbyggelse -
sil.vill som till de 1:ära nådesyskonen på 

l!lt.) 

andra plat:.er, hvilka komma att lii.sa des!>a 
rader - bringar Jag härmed min hjert
li~a heJ..,ninµ;. tillön,.,kaude eder alla Guds 
rika n:\cl, frnl O('h viilsi~nelse. Må. vi :illa 
allticl stå hland öfv~vmnarnes antal. s:\ 
att vi si,,t en gi\.ng f3. iutaga \•Är plats i 
himmelen! Må vi alla förblifra stilla hos 
,Jesu,.,! 

Lät oss dagligen mötas vid nädens tron 
och kring Herrens ords rika hord, äfreu 
ihågkommande hvarandra i förbön! 

Ett gemensamt minnesord: J er. Bl: 3. 
Tecknar broderligen · Oskar Eld. 

Ousby den H1 maj mo. 

~----.&--~ 

.lllina kära, unga ränner! 

fröjden eder 

Midsommartiden är inne. Allt i natu
rens stora, härliga rike fröjdas. Foglar 
och blommor, de solglittrande vågorna vid 
stranden, och de hiiga majestätiska träden 
i skogen, som klappa i händerna - allt, 
allt lofvar och prisar den Gud, som klädt 
jorden så skön för menniskobarnens skull. 
Må då äfven ni, kära barn, stämma in i 
lofsången; ty -

Hur skulle vi d<i kunna tiga, 
När så naturen fröjdar sig? 
0 nej, o nej, må sången stiga 
Med helig fröjd, o Qud, till dig! 

Men all glädje är tyvärr icke fröjd i 
Herren. Nej många hafva öfvergifvit 
Herren ,Jesus, såsom sin fröjdekälla och 
sökt sig glädje i verldens usla brunnar 
och deraf blifvit förgiftade till bäde kropp 
och själ, alldeles såsom det gick med 
den unga, förnäma flickan vid konung 
Herodes hof. 

I kommen alla ihåg, att J ohanm•s, som 
kallades döparen, ofta predikade för ko-

0 

FA., 

Herren al!tid; äter silger jag: fröjden eder. 

nung Herodes och hans hof. Johannes 
var en vältalig predikant; folket höll 
honom i stor vördnad; men pa hofvet 
passade han ej. Ty han uttalade den 
osminkad!' sanningen och bestraffade syn
den, hvar den än fanns, till och med hos 
de krönta hufvudena. Derför hade han 
nu blifvit kastad i fängelset - hofpredi
kanten hade fallit i onåd, och det sär
skildt hos den lättfärdiga flktenskaps
bryterskan Horodias, som var förmäld 
med lydkonuogen Filippus. Då Herodias 
öfvl'rgaf Filippus, hade bon tagit med 
sig sin unga dotter, hvilken nu skulle 
uppfostras vid konung Herodes hof. Stac
kars unga flicka, hvilken olycka för henne 
var det icke! Hä1 ibland lastbara kvin
nor och druckna, tygellösa män skulle alla 
hennes bättre känslor förkväfvas. Kanske 
hade hon hört den nu fångne botpredi
kanten predika bättring inför detta hof 
med den arnlekraft, som gjorde honom 

i I till den stt-•rste af profeter - kanske ha-

~e hon hört honom tala om det Guds 
Lamm, som borttager verldeos synder, och 
hennes unga hjerta blifvit gripet deraf 
- kanske hon hade börjat dricka ur 
Guds fröjdekälla och talat derom med sin 
moder. Men denna moder, som hatade 
den striinge och omutlige Johannes, gjor
de nog såsom många af vår tids mödrar 
- hon sökte på allt sätt förkväfva den 
goda säden och i dess ställe inöfva sitt 
barn i den tidens ogudaktiga väsend('. 
.Mörkrets fuste, som vet att använda hvarje 
tillfälle till vårt förderf, hade också nu 
ett tjusande lockmedel för den unga prin
sessan - dansen; den offentliga dansen 
skulle blifva det medel, 1.>om skulle draga 
icke blott den unga kvinnan i förderfvet, 
utan ocksä bringa den store botpredikanten 
Johannes döparen om lifvet. 

Barn I Barn! Akten eder för synden, 
om den ocksii ser aldrig så oskyldig ut! 
Den förer blott sorg och tärar, ja t. o. 
m. döden med sig. Fly för ditt lif, sades 
det till Loth. Och samma varning ljuder 
än i dag. Dryckenskapen och otukten 
lura såsom tvänne röfvare pä vägen, för 
.att med lock eller pock föra eder i för
~erfvet, för att utplundra eder på det 
bästa af edra klenoder: gudsfrukt~n, ren
het och samvetsfrid. Tänken på minnes
.spräket för i dag i Efes. 5: 18 ! 

Häds att frestar'n lägger snaran, 
Der du minst förmodar faran! 

Lek icke med synden! Den är en far
lig lekkamrat. Kom illåg, att det onda, 
J.u sår, får du hundrafaldt skörda! Har 
du en bedjande fader eller moder, akta 
llå deras varningar. De hafva gått ung
domens väg före dig, J.erför känna de 
till farorna der bättre än du, som nyss 
börjat vandringen. 

Herren v:.ire tack för alla b('djande 
mödrar! Men icke ens de kunna rädda 
-0ss fran synden, om vi icke sjelfva fly 
från synden och verlden och söka skydd 
i frälsarens famn, såsom följande berät
telse skall utvisa. Min innerliga bön till 
Gud är, att alla de små berättelser ur 
lefvande lifvet, som i denna tidning upp
tecknats för eder skull, må blifva edra 
unga hjertan till välsignelse och draga 
mina kära, små vänner ifrån verldens onda 
väsende ocu till din harnavän, som säger: 

Hll 

"Låten barne.n komm.x till mig och 
förmenen dem icke!" 

l\len nu till berättelsen, h vilken vi vilja 
kalla: 

Ett krossaclt modershjerta. 
"1\'illy, min gosse, du går väl icke ut 

i afton igen~" sade fru l\Ialm med bön
fallande stämma. "Jo, jag har ett ären
de att gå och måste ut," svarade den 
tilltalade, en präktig yngling i sin lef
nads vår. "Käre Willy uppskjut ditt 
ärende till morgondagen och stanna hem
ma hos mig i kväll, så är du min egen,. 
rare gosse." "Kälta icke på mig, mor. 
Jag måste ut." Undvikande sin mors 
blick tog han sin hatt och gick mot 
dörren. Men bon ställde sig i vägen. 
"Willy, se på mig! Icke vill du -.äl se 
din moders gråa hår fik din skull fara 
med sorg ned i grafven, ty, Willy, det 
blir följden, om du fo~tsätter ditt tygel
lösa lif i synden. Kom ihåg din fader, 
som gaf ära och aktning åt det namn, 
du bär, och drag icke vår familjs heder 
i smutsen. Och", tillade hon vekt, "tänk 
pä, att du är mitt enda stöd och att au 
alltid varit mitt ljusa framtidshopp näst 
honom, som är de faderlösas fader och 
ankors försvarare." 

Willy såg litet tveksam ut, men i det 
samma hördes en knackning på dörren. 
Det var Otto B., som kom för att hem
ta Willy till, klubben. Lösslitande sig 
från sin moder, skyndade han emot sin 
stallbroder i synden och sade vänd till 
sin moder: "Du bchöfver icke sitta uppe 
och vänta på mig i kväll, mor lilla. Det 
gör bara dina ögon sämre. Yar nu inte 
orolig för mig; jag är gammal nog att 
sköta mig sjelf." Och med det samma 
stängde han dörrm och skyndade utför 
trappan. 

När stegen efter den hortilande sonen 
dött bort, sjönk den stackars modern ned 
i sin länstol igen och suckade: "0 Gud, 
o Gud! Hur skall detta sluta? Han var 
dock för en kort tid sedan en god och 
ren gosse - men dåligt sällskap för
derfvar rena seder. 0, huru hatar jag 
icke dessa modiirna klubbar, som draga 
de unge miinnen från våra hem! De äro 
hlott lockande skyltar för ett förtinadt 



verldsväsende, som drager de unga bort 
ifrån Gud och ett sundt. arbetsamt lif. 
0 hvilken välg"erning af Gud, att Gustaf 
iir död. Det skulle ha griimt honom för
färligt att se si11 son vandra syndarens 
väg och sitta der bespottare sitta". Hu, 
bvad det kändes iidsligt i hemmet i kväll! 
Lampan tändes; och den bepröfvade viin-
1?.en i nöden, den kära bibeln, togs fram. 
Af ven i kväll skulle det heliga ordet vara 
hennes tröst. Hennes ögon föllo på de 
undPTstrukna orden : 

".\kalla mig i nöden, så vill jag bjelpa 
dig!" 

Detta var ju en betsning för stunden; 
det kunde vara nog ; och bon föll på 
sina knän och utgjöt sitt !Jedröfrade bjer
ta för fiud i bön. Styrkt deraf återtog 
bon sitt handarbete och satt så timma 
efter timma lyssnande efter de kiira ste
~en i trappan. 

J~egnot tilltog alltmer derute. Det en
formiga droppandet af regnet liä fönster
bläcket var det enda ljud, som hördes. 
DPt blef midnatt, tolfslagen hade för en 
1;tund sed11n förtonat. Då hörde hon, 
hnru nedra förstuguporten öppnades ; och 
troende att det var Willy gick bon till 
trappan för att lysa honom. 

Men det var icko Willy, utan hans vän 
Otto B., som stod der genomvåt och mt>d 
skygg och förskräckt blick ·säg upp till 
fru Malm, som stod och såg ]Jå honom 
mt•d frågande blickar. Hon anade genast 
en olvcka. Hon hade så svårt att tala . 
Slutligen sade hon: "Hvar är min son, 
livar är Willy?" Otto tvekade att svara 
uch undvl'k hennes blickar. Darrande af 
angest nedsatte fru Malm lampan, ocb 
skyndande sig nod för trappan ruskade 
hon Otto i armen och u1Jprepade sin fråga: 
"Hvad bar bändt min goss11 han är 
väl icke" - ? Hon kunde ej full
borda meningen . 

"Nej död är hau nog icke,• svarade 
ynglingen, och tillade: "Men vill Ni ej 
genast komma med till honom - han 
längtar Rå mycket efter eder." 

Fru }I alm tog i hast hatt och ka11pa ; 
11cb uta11 att förlora ett iigonblick följde 
hon Otto utan <ttt säga ett ord. 0, huru 
had bon icke till Gud för sin sons fräls-

ning: "Herre Jesus, fräls mitt barn, om 
det ock är som i elfte stunden, Gud, 
Gud, Mr min bön." Efter en mödo11am 
väg i regnet nådde de stadens utkant 
vid den s. k. fiskarstaden och kommo till en 
fiskarkoja, der ett ljus glimmade. De 
stego genast in. Vid första ögonkastet 
sag den arma modern sin aning besan
nad. Hennes stöd var brutet. Ltsträckt 
på ett sofflock låg \\'illys Jöda kropp. 
Den unge mannens kropp var förfärhgi 
stympad, hans vackra, välbildade anlets
drag voro alldeles vanställda, det glän
sande vackra bäret genomdränkt af vatten 
och blod. Hvad hade väl händt? På. 
klubben hade det druckits skarpt denna. 
afton; och i den tygellösa stämningen 
hade det ingåtts vad om bvem, som var 
den vigaste. Och så. fingo de det dårak
tiga infallet, att de skulle ga till fi.ikar
staden och pröfva sin vighet genom att 
hop1ia öfvt•r de hraddju]J, som strand
klipporna bildade. Willy, som var den oför
vägnaste af dem alla, var den som skull& 
börja. Hegnet, som gjort klipporna slipp
riga, irjorde också leken mycket farliga
re. Under svordomar och s lip11riga 
kvickheter börjades leken. '\"illy, vig
som en ekorre, gjorde spranget, snafvad& 
och föll ned i det klippiga djupet - <'t t 
i>nda bjertskärande rop; och allt var tyst. 
Nu började kamraterna nyktra till; den 
ena sprang efter ett bloss, den andra 
väckte upp ett par fiskare i närmaste 
koja, ocb så trängde de in fran annat 
hall i den grottlika klyftan. 

'\'illy hade dött i fallet. En bår gjor· 
des af nagot strandvrak, ocb sa bars han 
in i fiskarhyddan. Der stod nu modem 
i stum ffirtviflan vid son ens lik. 

Sjelf visste hon ej, huru hon kom hem till 
staden igen. Fiirskräckelsen hade fram
bringat en bjernskakning, som på 4 da
gar ändade hennl's Jif. 

Mor och son begrofvos samtidigt. Den 
gamle kyrkoherden höll ett g"ripande grif
tetal. Han sade: "Vägen har bråddjup 
för den ogudaktige, men sol skiner pa 
den rättfärdiges raka stig " Det finnes 
hlott tva vägar i lifvet. Älskade barn, 
hvilken väg går elit ? frågar med inner
ligt deltagande din vän Onkel E~i;. 

--- ~~-------

- 1!18 -

l\risti outgrundliga ri~edomar. 

.'- I 11\in faders telllPelgårdar 
~ Vill jag som dill svala bo; 
< €fter irrandet kring jorden 

<:rötta vingen söker ro. 
Öfver stormupprörda vågor 
.S:juset jag i fjerran såg, 
Och med outsäglig längtan 
Sträckte sig ditåt 11\in håg. 

0 hur' lj uft, l\är jordens fröjder 
Blekna bort uppå IT\in stig, 
)\Il då finna ri~a skatter, 
J)olda, Jime, uti dig! ' 

'fleta läppar länge törstat -
Jord,ns bägare var tom -
~en nu fiödar lifvets klara 
flod uti min helgedom. 

Jl\tet mer! Vid dina fötter 
Önskar själen il\tet mer; 
J'Ylinsta bönesuck besvaras, 
.S:if och öfvernog du ger, 
l)jertats vilda slag ha tystnat 
för den frid, som går af dig, 
Och din närhet är den skugga, 
J hvars hägl\ jag fröjdar mig. 

flvilkel\ helig sammal\varo, 
l)vil~en fullhet utaf fröjd! 
}'{är min ande nått sin längtan, 
Skall jag då ej vara nöjd? 

Öfvers. af 7\-der. 

Under åskmolnet. 
Då ho.n µ;jorde väg fö r åskans blixt, då såg, d:\ 

uppenb~r~de, d:\ framlade or h pröfvade han henne. 
Job ~: ,!(,. 

~en all.varligast.e pröfning en sar fienden med sina ii~on , han väc-
~ menmska har at t genomgå är . ker lärjungen med sin blick. 
att ställas inför Hud , da han nppen- J<~n blixt ifrån hans ögon gör det 
harar, framlägger och pröfvar henne. tyst i våra hjertan. "Med örat har 

.Han sag. 0 dessa ögon, hvars jag hört t alas om dig, men nu har 
hhckar skära genom märg och ben ! imtt öga sett dig. Derför tager jag 
J!'araos här triumferade, så länge allt t illbaka och c"tngrar m ig i i:-;toft 
Herren dolde sig: men da han säg och aska". Job. 42. Den :::;om har 
på dem utnr eld och molnstoden, mycket att säga om sig sjelf har 
sade egyptierna: "Latom oss fly ännu aldrig Rett Gnd . Sedan en be-
nndan I1--1rael, ty Herren strider för ryktad violist hade hört J ohn Bnll, 
dem emot egyptierna". ~ Mos. 1-t gick han hem och brände upp sin 
Då Herren s ag pa Petrm~, gick han viol. 
nt och grät bitterligen. Han kros- I sorgens :'kola lära vi framför 

13 



allt sanningen, sanningen om oss 
sjelf va, sanningen i Gu<l. J!'örtro
ende är god~~ om vi annar,., motsvara 
det men hålla vi profvet? Förtro
ende är hvad vi anses för att vara, 
karaktiir är hvad vi äro. Tiden är 
sä allvarlig, att hvar och en reduce
ras till sitt \'erkliga värde. Slagget 
förbrännes i pröfningens eld, men 
den rena kristendomen har en ren 
klang. Har någon lagt sin mun i 
stoft, är han faordig, men hvad han 
säger är sant, och hans person upp
bär något, som är ·1:erkligt. 

Frän öknen kommer <len ropa.ndes 
röst. Da är det ej mera "jag, jag" 
utan: "Han, han". Enda:-;t förkroH
sade själar kunna ,·ara trumpeter 
utan sjelfljud. . 

Elden ur iu:~kmolnet är en bild af 
genomgående hjerteransakning och 
allvarlig tuktan. Dagarna före 
Herrens ankomst äro framför andra 
en tuktans tid. Den återkommande 
Herren och brudgummen står vid 
den ljumma församlingens dörr och 
klappar. Och han möter oss pa ett 
område, der vi känna hans tuktan. 
Ofta gäller det nu att frigöra den 
kristne från verlden och friköpa ho
nom frän menniskor. Församlingen 
rör sig ännu "under :-;olen" (se Pre-

lM -

dikareboken !) och maste genomgå 
den mörka tåredal, som heter "all
tings {rifänglighet", innan Jesus, sjä
lens brudgum, vinner hela hjertat. 

I sin glödande kärlek tager han 
alla till buds stående medel för att 
krossa, rena och frigöra våra hjertan. 
I de pröfninga.r, som drabba oss, 
skönja vi den genomborrade handen, 
som vill öppna vlira hjertan genom 
kärlekens vidrörande. Tydligen se 
vi genom Herrens allvarliga fo
stran. huru ömt han älskar oss. Och 
sjelf betygar han: "alla dem jag äl
:-;kar dem tilkättavisar och agar jag; 
gör derföre din flit OC'h bättra dig." 
Uppb. 3. 

Ser du efter din brudgum? Lefver 
du blott för att vinna honom ( Ja, 
jag vet, att så. är din :-;jäls åtrå. Du 
beder härom i denna stund. livad 
mer om han vill svara dig gömd i 
askmolnet!' Eld och storm gå ofta 
före Andens milda susning. 

De offer, som den barmhertige och 
trogne öfverstepresten emot~ager, 
måste noga undersökas. Med sm va
na hand blottar han oss genom or
dets tveeggade svärd ända till leder 
och märg, ransakande och dömande 
vårt hjertas uppsat och tankar. 

E. G- n. 

Festkristendom. 
(Följande allvarliga varningsord, som vi göra väl ~tti a~t beakta sä;iom 

ord i sinom tid
1 

äro hemtade ur "Luthersk K1rkettdende" och 
törfattade af prof. Fr. Petersen). 

~m saltet mister sin sälta, hra1·med 
w~kaU man salta det'! Till intet du
ger df't mer, om ir.ke till att utka51tas 
och nedtramp~s af menniskorna. (Matt. 
ö: 13). 

Det är en märkbar olikhet, nu och 
för en menniskoälder sedan, i hela 
förkunnelsen om och uppfattningen 

af kristendomslifvet!:l väsende. En 
nutida kristen :-;kulle lätt kalla den 
tidens förkunnelse för lagpredikti.n, 
den tidens kristendomslif för "lag
träldom". Det talades då mycket 
om de villkor, som måste vara upp
fyllda, innan man skulle kunna taga 
emot tron och blifva ett Guds barn. 

Det kändes som om evangelium ej 
då förkunnades helt och fritt. Och 
lifvet blef ängsligt och ofritt. Ej 
heller aftopp det utan stora skröp
ligheter och -- fall. Men en sak 
hade dock den tidens kristendoms-
lif det var all varligt. 

Ku ha vi länge hört en fri och 
full förkunnelse af evangelium, och 
man ser blott sällan nagra spar af 
den tidens ängslan och tungsinthet. 
Om man i verkligheten Llif vit mera 
fri, vill jag lemua osagdt. Det be
ror på hvad man förstår med frihet. 
Det borde ju betyda, att vi blifvit 
mer fria från synden. 

l\Ian kände ängsligheten och tung
sintheten såsom ett ok. Och den 
förkunnelse, som nu är gällande, 
lägger all vigt på att undga alla så
dana känslor. Kristendomen, påstår 
man, är icke ett ok för själarna; den 
är ett gladt budskap om syndernas 
förlatelse för intet, allenast för Kristi 
döds :-;kull. Och det finns inga vill
kor: "Kom, sådan du är; tro blott, 
så har du dina synders förlåtelse; 
ja, tror du icke, så gör du Frälsti.ren 
till en lögnare". Jag tror ej heller, 
det kan sägas, att man underlåtit 
att äf ven tala om helgelsen. Men 
äfven <ler man ej gjort sig skyldig 
till en sådan uraktlatenhet, har den 
personliga kraften dock icke legat 
pä denna sida af sanningen. Det 
har framför allt gällt att draga och 
locka, att göra evangelium inbju
dande; man vill icke skrämma na
gon. 

I och med förändringen i förkun
nelsen, har ock lifvet antagit en 
annan karaktär. Kristendomslif vet 
får ieke vara tungt: det bör vara 
ett gladt o~h ~yckligt lif. s~m kan 
draga alla till sig. Det är eJ heller 
sa mycket fråga om elen enskildes 
lif i stilla ensamhet, än mindre i 
stillll. be~nmdan. Umgänget de krist
na emellan har fatt mer och mer 
att betyda. Det har utvecklat sig 
till en sällskapskristendom. De gam
la uppbyggelsesammankomsterna ha 
mer och mer öfvergätt till sälhkap-
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liga samkväm och fester. Det är 
nästan ett kännetecken på en stor 
del af nutidens kristendom, att man 
går från den ena festliga tillställnin
gen till den andra. Predikanterna 
och ledarne måste anordna f e:-;t pa 
fest; all kristlig verksamhet drifves 
genom fester; hvar gren deraf har 
sin eller snarare sina fester. Man 
kan knappt tänka sig, att någon 
verksamhet kan sättas i gång eller 
ha. framgång utan fester. Bestod 
knstendomshfvet förr i suckar och 
botöfningar och allvarliga uppbyg
gelsestunder, sa har det nu en mot
~att pr~gel. . M~n går. från fest till 
fest, gläder sig I knsthgt umgänges
lif och i all den trefnad, som dermed 
ä: ~örbunden. Der gifves föga an
visning och framför allt föga anled
ning att gå till sig sjelf och blifva 
ensam med Gud och ett vaket !lam -
vete. 

Jag upprepar, att man knappt lär 
kunna påstå, att det, vare sig vid 
eller utanför festerna, varit brist pa 
det allsidiga och allvarliga ordet. 
T\'ärtom må det erkännas, att man 
oftast gör sig det största besvär med 
att riktigt utstyra festerna med Guds 
ord och med den bästa Gudsords
förkunnelse, som på stället äro att 
til~g~. Ja man. hemtar ofta talare 
ut1fran och ger tillkänna, att de skola 
uppträda. Men allt detta. är e~ nog 
för att motväga denna festknsten· 
doms farliga verkningar. 'l'y efter
trycket och den egentliga vikten lig
ger icke på skyldigheten att lefra 
efter ordet. ( )rdet, äfven det bästa 
och kraftigasLe, ljuder icke för sin 
egen skull, utan som en festpryd
nad, för att draga folk. 

Den som skall lefva efter ordet1 
behöfver stillhet, behöfver gå in t 

sin kammare för att der inför Gud 
och sitt samveLe begrunda hvad hau 
hört och derefter pröfva sin vandel, 
sina tankar: sina ord, sina begär och 
böjelser. Och sådant kan icke ske 
med ett förströdt och upptaget sinne. 
Det går derför ej heller an, att hur' 
länge som helst proppa i sig mat: 
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på det sättet föräter man sig och 
blir sjuk. Men nutidens folkkristen
dom närer denna andliga sjukdom. · 
G-enom det öfverflöd, hvarmed Guds 
ord - och äfven i den ypperst.a för
kunnelse, man eger - öses öfver 
deltagarne, vänjas ju, nästa11 tvingas 
sa väl ahörare som talare att förlora 
sin andliga hörsel. Vi nppfoRtra 
hvarandra till att hlifva ordets talare 
oeh hörare i stället för dess "görare". 
tJak. 1: ~~). Ordet tages i anspråk 
för att bidraga till den ö~onblickliga 
feststämningen. { lch följden bhr, 
att vikten icke kommer att ligga pi:i. 
ett nytt hjerta inom oss, utan på 
festlifvet och den sä1lskapliga tref
naden. 

Härmed förryckes hela mattstoc
ken på hvad det är att vara en kri
sten. Att vara en kristen har allt
för my•·ket ansetts besta i att till
höra den och den kretsen samt ge
nom bidrag och arbete taga del i 
dess verksamhet. 1\ ris ten< 11 >msl ifret 
bör visa sig i frukterna. Och fruk
terna ha för de :tlesta blifvit delta
gande i de kristliga verksamhets
grenar, som bedrifvas. l\Ian är i den 
~törsta möjliga utstriil'kning medlem 
11.f om möjligt alla olika slags för
eningar: för yttre och inre mission, 
for kristliga unga män och kvinnor, 
för barnhem, för räddningshem, för 
frigifna fångar, för l\ladagaskarmis
sionen, Hantalermissionen, Kinamis
::iionen, .Jnrlemissionen m. m. Ingen
ting är i vara llagnr lättare än att 
bilda föreningar och i synnerhet 
kvinnoföreningar, :-:nart sagdt för 
allt; blott några menniskorhsom känt 
sig gripna af G-uds ord, ört. talas 
om oeh fått lust till något nytt, sa 
sätta de sig i riirel:-:e, och sa kom
mer en ny förening till stånd. Det 
iir, som om landet blifrit öfversål
ladt med dem och kristendomslifvet 
gi11ge upp i föreningar -- alla med 
..:ina möten och fester. 

::\lan tager det för liitt med ångern, 
förödmjukel::ien och omvändel:-:en, 
under det man ofta ifrigt chifver pa 
verksamhet utåt i evangelii tjem1t. 

Allt är utåtvänch. Man nekar icke, 
att lifvet utgä.r från hjertats inre 
och består i den invärtes omskapel
sen; man kan ock framhålla detta i 
predikan. Men det blir lätt blott 
predikan, ty man har inrättat sia så, 
att utöfningen hlir nära. nog omÖjlig. 
Det är :,;}ut med den gamla "fruktan 
och bäfvan" <Fil. 2: 12). 

Följderna ligga ock i öppen dag. 
Festkristendomen bevisar sig som en 
slapp kristendom, slapp just i det, 
som bör vara. kris~endomens styrka, 
slapp i moral, slapp i ett heligt. rent, 
oegennyt~igt lif, slapp i sjelftukt, 
slapp 1 mbörde:-: brödratukt. Man 
har så lätt för att ursäkta och för
låta sig sjelf och man har sa lätt 
att ursäkta brödernas felsteg, att 
öfverskyla dem med syndaförlåtel
sens mantel. Om det nu är en så
dan kärlek, som förlåter for att upp
rätta, så är allt väl. Men sker det 
derför. at.t man icke är nogräknad 
med sig sjelf, utan snar att tillgifva 
sig sjelf och derföre också är tvun
gen att se genom fingren med sina 
vänner, då är det ett gäckeri med 
s{'ndaförlatebens heliga evangelium. 
'ly Frälsaren var frikostig i att för
lata, men alltid för att uppresa syn
daren till. ett. nytt heligt, rent oclr 
oegennyttigt hf. Den som förblifrer 
i synden, liar ingen del i syndernas 
förlatelse ty det är från den Helige, 
som :-:yndaförlatelsen kommer. Dess 
änclamal är sann omvändelse och ett 
nytt lif. Der omvändelse och det 
nya lif vet utehlifva, hnr kan man 
tala om syndernas förlatelse '? Allt
sammans blir då ett lättfärdi~t hyek
leri. Det har tyvä1T alltid, sa långt 
jag mins tillba'ka, funnits en benä
genhet att öfverse med kristliga. vän
ners och ledares fel. :Men hvad som 
förr måste erkännas som en svaghet, 
det :,;ynes nu nästan som en nöd
vändig frukt af den form, som kri
steudomslifvet antagit. 

En annan sida är vår tids men
niskodyrkan. Vi ha alltid haft prest
förgudning och predikantförgudning; 
ty predikanter ha hos o:-:s varit lika 

mycket förgudade som prester. Men 
äfven denna menniskoförgudning har 
nu blifvit långt farligare, alldenstund 
den moraliska måttstocken blif vit 
slH.ppare. Derigenom har det, som 
:-:kulle motverka förgudningen, blif
vit försvagadt. De som se upp till 
sin ledare, se i<'ke heller fel eller 

·fråga icke efter dem, och han blir 
:-itor i sina egna ögon O(·h trygg. 
samt tillåter sig hvad han aldng 
skulle ha tillåtit sig, om han ej be
rusats af rökelsen fran denna. beun
drande krets. lilll' skall det gå med 
<len ödmjukhet. som hvar och en 
behöfver för att blifva stående, när 
sjelftuktens och den inbördes brö
dratuktens måttstock blifvit förvanrl
lad '? 

Det fins en kristlig dygd, som apo
steln nämner och som han kallar för 
en Andens frnkt, nämligen "återhåll
samhet". Ha vi besinnat, hvarför 
Guds Ande der han bor i hjertat, 
yerkar åte.rbållsa.mhet (naturligtvis 
icke blott i mat och dryck och kötts
lig lusta)? Och vittnar vår nutida 
kristendom om mycken återhållsam
het'! Jag tror. att vi böra fraga oss 
sjelfva, hurn mycken sjelftukt vi i 
detta stycket öfva, och hum mycken 
sjelftnkt vi anse det nödvändigt för 
oss att öfva. Jag fruktar, att vi i 
många fall skola med blygsel upp
täcka, att icke få af våra synder och 
fall ha sin grund deri, att vi ej för
stått att äfven återhallsamhet är en 
kristlig dygd, och derför hindrat An
den att sätta. denna frukt i vara lif. 

Vi hade fordom en lagkristendom: 
vi ha i stället fatt en festkristendom 
med svag oeh slapp moral. 

Ett omslag i det allmänna tänke
sättet skall ej heller uteblifva. Men
niskorna ledsna Yid ett sådant slappt 
väsende, det kan i längden icke be
hålla deras aktning. När saltet mist 
sin kraft, da duger det ej mer till 
något ; menniskorna kasta ut det och 
förtrampa <let. (Lnk. 14: 34). livad 
som är tilldragande för andra är 
egentligen hvad som har eller synes 
ha moralisk kraft, utan att ml\U sa 
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noga frågar efter, om läran för öf
l'igt är sund och kristlig. Det mo
raliska behofret måste utkräfra sin 
rätt. Om en förkunnelse har mora
lisk inverkan och moralisk kraft, for
dras det ingenting mer för att re
kommendera den oeh man kommer 
icke att sa noga undersöka, om den 
också lerler sitt ursprung fran den 
rätta källan. Trött på en tro utan 
!<edligt allvar, skall man gripa efter 
det sedliga allvaret, utan att djupare 
spörja efter tron. 

Och denna motsatta strömning 
håller redan på att inbryta. Jag 
vill till bevis endast anföra H. Dmm
monds smä.skrifter. De öfversättas, 
~å snart de utkommit; de rosas, de 
läsas. Och dock äro deras brister i 
ögonen fallande. Men hvad de ~ga, 
det är, att de ha en stark, etiskt 
drifrande inverkan. Deremot fram
träder tron, såsom det etiska lif vets 
källa, endast svagt hos desamma. 
Men detta förhällande tyckes ieke 
rubba förtroendet eller väcka någon 
betänklighet. Den moraliska im·er
ka.n fär öfrerskyla äf ven denna brist. 

Får en sådan andlig riktning öf
vertaget i vår kristendomsfö1;kun
nelse, då hotar den oss med en all
nrlig fara: ty den kommer att föra 
moralen ut på egna irrvägar, och 
det är de f'ijrsta stegen tillbaka till 
en ny rationalistisk moral, en moral, 
som ej är född ofrauifrån af Guds 
Ande, utan är menniskans egen ger
ning. 

.Jag har derför velat bedja mina 
medkristna behjerta hvad som nu 
till vår sorg blifvit uppenbart ibland 
oss, samt tänka efter, huru vi skola 
komma nr det skefva hjulsparet för 
att ej bana väg för ännu \"iirre för
villeber. Ty de sorgliga följderna 
skola fortgå, tilh~ knstendomsupp
fattningen och förkunnelsen deraf 
blir förändrad ja, de skola bli 
ännu värre. 

Vi vilja fara efter, att med nyk
terhet och sanning umgås med vara 
fester, så att de ej få vända oss utåt 
eller försvaga alfraret i det inre 
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morali!:;ka krafvet. Vi vilja fara ef
ter, att ordet ocksä ma få tid att. 
sätta frukt i hjertana både hos oss, 
som förkunna det, och hos dem, som 
höra det. Vi vilja vinnlägga oss om 
en sådan evangelii förkunnelse, som 
låter dess fria nåd framlysa i hjer
tats frigörelse från syndens bojor, 
så att vi med sanning kunna tala 
om evangelii förmåga att göra oss 
fria. Rom. 6: 1, 2, 15. Och vi vilja 
göra gällande mot oss sjelfva och i 
församlingen den uppfattningen, att 
kristendomslifvet består i en bjer
tats omskapelse. Då skola menni
skorna ej längre känna sig dragna 
till en ensidig och ytlig moralpre
dikan. 

Och vår kristliga verksamhet skall 
ej förlora derpå. :qen skall bedrif-

vas med så mycket större nykterhet, 
trohet och nthåföghet (Se. Rom. 10: 
15, ]()), 

Och sknlle det visa sig, att mas
sorna ej längre vilja höra pi:! oss, 
eller taga emot kristendomen, då 
kan ingen hjelpa det. Då få ,.i hellre 
nöja oRs med att vinna dem, som 
önska att evangelium skall göra dem 
verkligen fria, gifva dem invärtes 
ett nytt, heligt och oegennyttigt 
hjerta och utvärtes ett deremot sva
rande lif, och derför icke sky att 
genomgå de pröfningar, hvarforutan 
detta ej brukar uppnås. 

Detta blir dock i längden sundare, 
samt skall lända vä.r FrälsarP och 
Herre till större ära och hans kyrka. 
till mera gagn och heder. 

~vad är vårt jordiska lif? 

I Huds ord liknas vart jordiska 
lif vid en suck, en rök. en skug
ga, ett blomster, en fläkt o. s, 
v. Och dock är det så vigtigt 
och så allvarligt, sa att det 

torde vara högst fä, som rätt fatta 
dess vigt. och allvar. Jag menar nu 
ej blott den stora mängden, som ej 
alls har uppfattat lifvets allvar, då 
de ju kunna förspilla hela lifvet med 
att blott söka fafänglighet. T'tan 
äfven ibland oss, som bära det kristna 
namnet, äl· det allt för få, som fat
tat hvad vårt lif är. Hum mycket 
skulle ej bli ogjordt och osagdt, som 
nu blir gjordt och sagdt, och tvärtom. 
Huru my('ket mera skulle ej blifva ut

' rättadt! Och det, som blir uträttadt, 
huru mycket bättre och med huru 
mycket mera omsorg och nit skulle 
det ej blifva. gjordt, om vi rätt fat
ta.de vart lif ! De många misstag 
och felsteg, ja, synder, som vi göra, 

skulle helt visst blifva ogjorda, om 
vi vakna och nyktra ihngkomme, 
hvad vårt lif är. 

Våra uppoffringar för missionens 
sak skulle ej vara sa mycket be
mängda med sjelfviskhet och egen 
ära, som nu allt för ofta är fallPt, 
om vi rätt betänkte hvad värt lif 
är. 

Det är underligt, att vi, en hYar 
för sig, som i verkligheten i det stora. 
hela äro små obetydligheter, ändå 
för samtid och efterverld kunna, ja, 
skola vara antingen till välsignelse 
eller förbannelse, allt i mån a( huru 
vi uppfattat och lefvat vart jordiska. 
lif. 01·h slutet blir för en hvar ef
ter som lifv~t varit. Hvem kan pä. 
förhand ana, hnru mycket ondt en 
synd, ett felsteg, en obetänksam 
handling eller ett oöfvervi:igdt ord 
kan 1

1btadkomma! Ji~j heller kunna 
vi fatta, huru mycket godt ett vak-

samtt._nyktert, ja ett verkligt krist
ligt Jit uträttar både för andra och 
den själ, som lef ver detsamma. Exem
pel på det förstnämda finna vi gan
ska snart i vår bibel. Se på våra 
första föräldrar! Handlingen synes 
ju ;:-;å ringa och obetvdlig, fransedt 
att det var tvärtemot hvad Gud hade 
befallt. l\len ack, hvad elände de 
w·nom denna handling drogo öfver 
sig sjelfva och hela sliigtet, lidande 
och kval, arbete och möda, död och 
förbannelse! Hade de på förhand 
kunnat se och fatta allt detta, så 
hade de säkert aldrig ätit af' fruk
ten. Detta var dock omöjligt för 
dem att förutse, och är så äfven för 
oss. Men de kunde hafva trott Gud 
och hållit honom för sannfärdig. 
Detta var möjligt för dem, och 
är så äfven för oss. Gud hade 
på förhand sagt, hvad som skulle 
följa, · om de åto. Han har på för
hand .:-iagt, hvad som följer, om vi 
synda. Den, som tror Hud, han har 
rätt fattat sitt lif. Kain kunde ej 
fatta, hvad oro och sorg det hade 
med sig att dräpa sin broder. l\[en 
Gud hade sagt: "Du bör råda öfver 
synden". ·- -. Menni:-ikorna på No
aks tid kunde ej fatta och ville ej 
heller lyssna till eller tänka på, hvad 
det kunde innebära att blifva bort
sopade af en vattenflod, utan de en
dast följde :-iina köttsliga lustar. 
"Guds söner :-iil.go menniskornas dött
rar, att de voro dägeliga, 01:h togo 
till hustrur, hvilka de helst ville." 
"Floden kom och tog bort dem alla." 
Hade de trott Hud och betänkt, hvacl 
det innebar att blifva bortsopade, 
hade de förvisso da. bättrat sig. Ak
ten eder, I Guds söner, för att följa 
köttets lustar! Tron Gud! Hade 
Noak förstått, huru mycket ondt, 
han åstadkom genom att berusa sig, 
hade han nog ej gjort det. Och ej 
heller skulle Ham, hans son, gjort, 
hvad han gjorde. - Under årtusen
den har fördenskull Kanaans afkom
ma fått vara trälars trälar. (se 1 
Mo:-i. !l: 21-25). Vi se dagligen des
sa trälar, ty det är ju dessa stammar, 
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som nu befolka Afrika och som tro
ligen en gäng bebott det land, som 
bär deras stamfaders namn - "Ka
naans land". "De förbannade varda 
utrotade, men dina välsignade få 
ärfva landet." Ja, kan ett rus åstad
komma så. mycket on<lt för en efter
verld, då säger jag så."lom våra tro
ende här sade, då vi läste om detta 
ämne. "Vi förstå ej, ~µru menni
skorna våga dricka." An nu i dag 
är mången son och dotter, månget 
hem, mången slägt förbannade och 
hemfallna under slafveri, emedan 
fadren var en drinkare, ja kanske 
endast en "måttlighetssupare". 

Hade Babels byggningsmän ih~
kommit, att "högmod gar före fall , 
skulle de helt säkert ej byggt för 
att göra sig ett namn. Må vi, Her
rens byggningsmän, taga varning 
och ej bygga för att göra oss stora, 
ty deraf kommer split oeh förbist- . 
rmg, utan latom oss göra Herren 
stor, deraf följer enhet och kärlek. 
Hade Abraham på förhand kmmat 
se, huru my<'ken ledsamhet och sorg, 
han skulle astadkomma i sitt hem, 
och att ett folk skulle födas af honom, 
:-iom intill denna dag äro bittra fi
ender till "den frias barn'' (troligen 
de flesta af lsmaels afkomma dyrka 
l\fuhamed), då skulle han aldrig Iydt 
sin hustrus råd, utan han skulle i 
stället, såsom eljest alltid, hafva bi
dat efter och trott på Herren. Det 
kan vara en ringa början, som för 
ett helt lif stör friden och endräg
ten i ett hem och åstadkommer strid 
och hat. Och ju hvitare en klädnad 
är, desto l~ttare synes den minsta 
fläck. Var räcld för att befläcka din 
klädnad, ditt namn. Efterkomman
de torde kanske komma att se pii. 
det och licla af det. Och stackars 
Esau sålde af obetänksamhet sin 
fönltf'ödslorättl som han sedermera 
ej ktmde a.tertä, trots tårar och bö
ner. Må vi akta oss för att synda. 
på nåden! 8atan säger, att det är 
ej sa farligt, Gud är JU nådig. Men 
Esaus tårar och böner säga något 
annat. 'l'iden blefve mig för kort, 
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om jag Hknllt• siirskildt nämna o~ 
lsraE>ls barn, da de, saväl folket i 
sin helhet, som ock em;kilda pen;o
ner och hela släktet fingo dyrt plig
ta för sina synder och äfven drogo 
elände öfver andra. "Det är sknf
vet · till lärdom för oss. LI Sjelfva 
gntlsmannen Moses fick för en enda 
förneelse, begangen i ett ovaksamt 
ögonblick, hvarken införa Israel eller 
sjelf inkomma i löftets land. Nog 
angrade han sitt felsteg, men det 
var gjordt. Det finnes mången helig 
man, som i likhet med Moses ohel
gat Uuds namn inför folkefa; ögon, 
och en annan har måst taga hans 
plats. Hans eller hennes handling, 
gjord af en annan på en mindre 
upphöjd plats, skulle knappast räk
na1:1 för en synd, men för gudsmen
niskan är det en stor synd. Y aken, 
1 som stan I harn; tempel! Ha.de 
Akan kunnat se, huru v1gtigt hans 
lif var, hade han låtit silfret, guldet 
och manteln vara. Hå hade ock 
Haul säkert dödat det feta, såsom 
(.;.u<l hade sagt, om han kunnat fat
ta, hvad det Yille .säga att vara lem
nad af Herrens Ande oth mista sin 
upphöjda plats samt clö i kval så
::iom en :sjelfmördare. Hans synd 
ser ju ej .sa stor ut. Men Gud ha
de sagt: "förgiir allt". De gjorde 
ej, hvad Gud hade befallt. Gud har 
.sagt: usamlen eder. icke skatter pa 
jordeuu; u Äl:sken icke verlden eller 
de ting, som äro i verldE>n." l .. ätom 
oss tro, hvad Gud har sagt, annars 
torde det gå oss lika dåligtt om ej 
sämre än för Akan och Sanl. 

Hade I:srael kunnat se och fatta 
all den nöd, som de drogo öfver sig 
sjelfva och sina efterkommande ge
nom att ej helt utrota hedningarna, 
såsom Herren hade befallt, nog skulle 
de då hafva. dödat hvarenda en. Det 
har fara med sig att göra förbund 
med synden. Gud har sagt oss det: 
låtom oss tro honom! Alarig skulle 
David följt sitt kötts lusta, om han 
hade ihågkommit Herrens bud och 
följderna af att öfverträda och så 
få en ontplanlig fläck på sitt namn. 

Ej heller skulle högmods-anden brin
gat honom att räkna folket och sa 
draga olycka öfver sig och sitt folk. 
Ma vi vara rädda för synden, ej 
högmodas, utan förtrö:sta på Herren 
och gifva hans namn äran! Det är 
stön-e fara. för predikanter, evange
lis.te~, .församlings~örestå~dare , och 
missionärer att blifva s1elfbelatua, 
när arbetet går framåt, församlingen 
växer, och man allt emellanåt får 
höra ett loftal, än då man med en 
liten grupp fattiga och skuldbela
stade far vara som flykting i öknen, 
jagad som ett rapphöns och se sig 
lik en "död hund". Da är den egna 
kraften och jaget ej så stort! Ma 
Gud ej blifva lnndrad att frälsa syn
dare och bota. sjuka för vårt hög
mods skull! :\Iå han ej heller nöd
gas förminska våra föri;amlingar! Ej 
hade Jona flytt undan llerrens an
sigt.e, om han på förhand Yetat, huru 
hemskt det var i den store fiskens 
buk. Bättre att lyda Gud och vara 
lycklig, om man än skulle blifva en 
dare för mangen, än att vara Gud 
olydig och mahända af verldeu an
ses för fiirHtandig, men \'ara der Gud 
ej vill och vara olycklig. Bättre att 
vara en missionär ibland vilda hed
ningar i ett dödande klimat och fa 
vara lY.cklig derför att man ~r, der 
(i-ud vill, än att vara hemma ibland 
många vänner, ha.fva öfverflöd på 
allt, så att man mahända slipper att 
bekymra sig om något, utan kan 
helt lugnt ligga och sofva, då an
dra bedja och arbeta, men ä.ndå ej 
vara lycklig, derför att m~n är pa 
orätt ;plats. -- Hade de vise mä~
nen ifrån östern följt stjernan till 
Bethlehem, i stället för att följa 
sina egna tankar, sitt eget för.stand 
och gå till .Jerusalem, sa hade kan
ske mangeu moder blifvit sparad 
den förfärliga sorgen och i ställ~t 
fått behålla sina små. Mangen vis 
man och stor reformator har åstad
kommit mycket ondt, då de i stäl- ' 
let för att helt följa stjernan, följt 
hjernan. V andren ödmjukt, I vise! 
Arme Judas och Demas, vi känna 
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deras slut; de hade båda blifvit räd
dade, om <le lydt Gud. 

Först sedan Petrus fallit, betänkte 
han Je:su ord: uvaken och bedjen." 
Men bränd . af elden. kom han ihag 
dem, och vill äfven mskärpa dem i 
oss. ~v aren nyktra och vaken." Hun1 
många, sou1 nn äro olyckliga för tid 
och evighet, just derföre att de ej 
trott ocli lydt Gud, vet endast han, 
som känner hjertat. .Men jag tyc
ker mig hiira :mekar ifrån fängel
ser och darhus, fran sjukhus och 
ruinerade hem, från palatser och 
kojor, från fattiga och rika, lärda 
och olärda, hvita och svarta, från 
affällingar och ljumma, ja. äfven från 
verkliga kristna, som alla begråta 
otro och ol,Ydnad mot Gud, hvartill 
de gjort sig skyldiga, den ene på 
ett, den andre på ett annat sätt. Man 
har ej sett, hvad lifvet är, och der
före ej trott Gud. 

Men ifr!n andra sidan sedt de 
som hafva fattat lifret på allvar, 
trott och lydt Gud, de hafva varit 
välsignade och till välsignelse. Och 
hvilken lön och ära väntar E>j dem! 
A.rtusenden igenom nämnas kanske 
ock här på jorden deras namn med 
Yör<lnatl och beundran. 

He på trons begynnare och full
komnare, Jesus! Han trodde och 
lydde intill korsets död. Han lekte 
och slösade ej bort ~iden. H Yatje 
stund använde han i bön och till 
att göra Yäl och hjelpa. Han lefde 
ej :sig sjelf. :Men han skall ock se 
en säd, som skall länge lefva. Han 
skall fa många till del och talrika 
skaror till byte. Han skall skall se 
och mättas. Paulns följer honom i 
fotspåren. Han var en menniska så
som vi, men han hade fattat lifvets 
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allvar. Han närde och omhnldade 
ej sig sjelf och sitt eget, utan hans 
mål var att blifva lik Kristi död och 
känna honom och hans uppstandel
ses kraft. Och tänk, till hvilken väl
signelse han varit. Helt visst äro 
de flera, som nu säga, att Paulus 
var förstandig, än de, som kallade 
honom dåre, da han lefde och ver
kade. 

Josef, en oskyldig och ren yng
ling i en otuktig kvinnas hus, fick 
Yäl en tid lida. iren han blef också 
till slut upphöjd och fick vara till 
välsignelse för alla de sina, hela 
Egypten och alla land. "'l'y alla 
land kommo till Egypten att köpa 
säd." 

Kaleb och Josua fingo lida, Yoro 
ganska nära att blifva stenade. Men 
de blefvo till väbignelse, och deras 
namn lefva ännn. Deras gerningar 
följa dem efter. Daniel fick genom 
sin gndsfruktan och ståndaKtighet 
öfverhanden öfver alla sina motstan
dare och blef en reformator för hela 
riket. "<°>frer mitt rikes hela välde 
skall man darra och frukta för Da
niels Gud, emedan han är lefrande 
Gud." (Dan. I): ~(i.) Många flera af 
bibelns män kunde nämna..,, ja, äfren 
sådana, som ej hafva sina namn pa 
bibelns blad, men h..-ilka:.; na1m1 äro 
skrifna i himmelen. Kronan och lö
nen Yänta dem, och de skola mot
tagas af många i ~de eviga hyd
dorna". 

Yårt lif är som en rök, en thikt 
hvad uträtta yäl vi? Äro vi till väl
:signelse eller förbannelse i' H Yad 
mrnne lemna vi efter ossi' Hurn 
hafra Yi uppfattat vårt lif? 

Hans Nilsson. 

"Helgonen fly efter hand." 
~en 3:t.lje maj afsomnade i en ålder helig nitfilskan verkat för själars fräl~ning 
~ af endast 35 år pastor U. H. C. och Guds barns helgande at Gud. Ahen 
Macgregor, som med stor välsignelse och i vårt land är hans namn ktindt gen0111 

' 
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hans anderika skrifter. Född i Skottland 
arbetade han först i sitt hemland såsom Il 
pastor i Aberdeen 12 är och sedan i Lon~ 
don. 

Ar 1889 öfvervar han första gängen j 
en konferens i Keswick, och nedanstående 
vittnesbörd af IIonom på samma plats året 
derpa visar oss, huru Herren der uppen
barade sig för honom och välsignade ho
nom. Detta visade sig ock i hela hans 
följande verksamhet och allt hans umgän
gelse. 

"Från år 1891 finna vi honom", säger · 
Sanningsvittnet, "bland Keswickstalarne 
förkunna sanningar, som tillhöra hela Guds 
församling, men hvilka icke alltid äro 
framhållna med sådan kraft, som deras 
vigt fordra." 

Vi anföra här efter en engelsk tidning 
hans vittnesbörd vid Keswicks-konferensen 
år 1~90: 

Han beskref sitt lif i några ord: huru I 
han tidigt blef en kristen samt bura han I 
under sin studietid fiill i en svår sjukdom, 
under hvilken han i fjorton dagars tiJ. 
svHfvade mellan lif och död. Aldrig kunde 
han glömma, huru bitter tanken var att 
skiljas hädan utan att hafva gjort något 
för Kristus. Sedan han kommit upp från 
sjukdomen, följde en tid af aderton må
naders nitiskt evangelistarbete, då han 
predikade Kristus såsom Frälsaren, under 
hela tiden likväl med känslan af att han 
gjorde det i begränsad mening samt att 
det var något fnllare i Herrens frälsning 
än han visste. På en vild skotsk hed 
kommo ilessa ord plötsligt för hans själ: 
"Kristus är vårt lif~. och han säg i 
honom allt hvad han beMfde. Men äfven 
<lerefter kommo om vexlanJ.e kalla och varma 
tider, ja till och med tider af tvifvel. 
Tiden gick, och han kastade sig åter in 
i teologiska studier. Han var full af intel
lektuela läromeningar, och i sina forsk
ningar fann han, att läran om riittfärdig
görelsen var till fullo utlagd, men holgel
sen deremot mycket obetydligt. hvarför 
han boslöt att mer utförligt reda ut det 
begreppet. Han hörde talas om Keswick 
såsom varande en plats, der läran om 
helgelse <lryftades, och han kom dit af 
rent intellektuela intressen. 

Men han hade icke varit på platsen 
många minuter, förrän han fann, att detta 
ämne icke behandlades såsom en förstånds
sak, utan såsom något praktiskt och pä 
ett eätt, som han aldrig hade hört förut. 
Och sedan fortsatte han med ett leenile 
att omtala, att han såsom skotte verkligen 
kände sig "riktigt hrirmsen öfver att af 
en engelsman få lärdomar i teologi, hvil
ket var nytt för honom". Men harmen 
var blott aftoppet för en djupt väckt öf
vertygelse; och måndagsnatten var förfär
lig och den följande tisdagen brännande. 
Då var det några ord från d:r Handley 
Moule, som förde honom till en afgörande 
vändpunkt, men han kämpade fortfarande 
emot ett fullt öfverlemnande, ty ehuru han 
kommit så långt, att han måste ega väl
sign1-lsen, kfmde han likväl Guds finger 
hvila pä en ömtålig punkt, och striden 
gällde nu denna sak och han kände: "Jag 
kan icke gifva upp detta_" 

På eftermötet samma afton talade mr 
Evan Hopkins om de många hindren, som 
ställa sig i vägen, utan att likväl nämna 
hans, men plötsligt vidrörde han denna 
punkt, och han kände sig så sårad, att 
han kunde hafva sprungit UJ}p och gått. 
Men då uppmaningen att stanna sedan 
kom, kunde han icke längre stå emot, 
ehuru kostnaden för honom såsom skotte 
var mycket stor. Då och der öfverlem
nade han sig helt i Herrens händer och 
frågade, hvad nästa steg skulle vara, da 
han under hela onsdagen hörde om helig
hetens möjligheter. Några ord af mr F. 
B. Meyer om "att stiga ur sjelflifvets båt" 
grepo tag om honom, och dereftcr kom 
mr Evan Hopkins med uppmaningen: 
"Vill du stiga ur?" Och det var för ho
nom, som att hoppa ur en båt och ned i 
vågorna. Huru väl han mindes, hvilka 
förvirrande känslor han erfarit, då han 
funnit, att Gud var trofast. "Ty, vän
ner", utropade han, det är ett faktum, att 
bakom all vllr ovillighet ligger en tvekande 
misstro till Gnd; och när vi till slut för
trösta pil honom och finna honom sann
färdig, känna vi stor öfverraskning". 
Detta var Guds väg med honom, och pa 
söndagen följde viilsignelsen af den helige 
Andes inneboende och framstiillande af 
Kristns, såsom han aldrig förr sett honom. 

Och huru har det varit sedan dess? 
Jo, från häftighet och otålighet mina 
skötesynder, har jag funnit befrielse. 
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Icke så, att det vore omöjligt för hvar 
och en af dem att återfå väldet men 
Kristus har nu sin hand pä dem. ' 

___ .......,.. 

U:r rn.innet och dagboken. 
I. 

Den blinde tiggaren. 

Att ej n1ra begafvad med synförmåga 
samt tle~till ?tan hjelp och stöd i lif
vets oraknehga mödor och fordrin

gar, det är enligt mi11 tanke den hårda
ste jordelott någon lefvande varelse kan 
få. lJen fattiges lefnatlsbimmel hvilken 
är öfvertäckt med nödens och trångmå
lens nattsvarta moln, upplyses dock stun
dom genom en och annan ho1lpets ljus
~trale, _men den blindes väg är miirker, 
1J.el morker. Den af sjukdom vid bädden 
fjettrade fär ju äfven han göra en smärt
sam bekantskap mt•d plågor och far ha. 
go1:, hvilka likt tjocka dimmor skymma 
u_ts1k!_en. ~Ie~1 trons och ho}lpets Jjuftige 
lJusbarare skmgrar dimmorna och med
~elar den lidande ljus - han gläder sig 
I hoppet, att helsan väntar vid hans J.iirr. 
~en. hva~ hop11 kan väl en blindtudJ. hysa 
1 sitt hJerta - skall det männe ljusna 
på hans vandringsstig? 

Här_ i Kina_ är det. ingenting ovanligt, 
ut.an bo: d!'t till ordmogen för dag<•n, att 
blmda ~iggare med ·staf i hand trefva sig 
fram hll det ena folksamhället efter det 
a~dra, b~djand~ om sitt nödtorft!ga uppe
halle. En dyhk tiggare hvilkcn under 
fj?lårot _uppträdde här pf stadens gator, 
gJorde sig uppmiirksammad samt bad om 
brud. genom att framstöta ett högst egen
domligt och hjcrtskärande läte. Som jag 
b_etraktade den i blindhetsbojans omutliga 
fJettrar för lifstiden fängslade mannen, 
uppsprang en längtan i mitt inre att fa 
veta något rörande hans karaktiir och Ief-

* Kineserna kalla sitt lancl Blomsterlandet. 

nadshistoria - hvadan jag lippnade ett 
samtal med gatans folk, i hopp att er
halla nagon liten smula kännedom om 
tiggarens förflut_na. Jag behöfde icke göra 
må~ga förfrågmngar, förrän den sorgliga 
berattelsen om hans fordna lif till full<> 
ådagalade, att hans eget syndauppfyllda 
onda hjerta bedragit och bedårat honoU: 
samt ledt honom på den "slippriga öfver
trädelsens viig", från hvilken ingen åter
vänder onåpst. Medan han ännu egde 
sin fullstiindiga synförmiiga - den största 
och mrst välsignelsebringande gåfva en 
l~fvand~ kan besitta - hade han sålt sig 
SJelf till att vara tjnfvars och röfvares 
stallbroder, samhällets skräck och fasa. 
Då han }JA ett besök uti en by åter sökte 
aftägga prof på sin onda skicklighet att 
medelst orättfärdighet tillegna sig nästans 
gods, blef han öfverrumplad och afväp
nad utaf byns modiga och flinka män 
h~ilka i sin harm och sitt raseri oduglig~ 
gJordt• honom som röfvare genom att för
taga honom synen, gnidande kalk uti hans 
ögon, ,ill dess han ej längre kunde se. 
I sanning ett bjertlöst sätt att straffa en 
brottsling! Men ett dylikt sätt att oskad
liggöra samhälls- och freds kränkande bof. 
var är ej någonting ovanligt i österns 
"_blomsterland"*. Uti on annan by tilldrog 
sig ett långt mera uppseendeväckande 
drama, i tlet en stark man kallblodigt 
slog i bojor och lefvande begrof trenne 
dylika samhällsvådliga personer. Dett;t 
var ju rysansvärdt, men kineserna år(} 
obarmhertiga och bjertlösa. 

Syndens vedergiillning slumrar icke? 
Förr eller sednare skall den hämndkräf
vande handen gripa syndaren och mrd 
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makt utföra den välförtjenta straffdomen. 
Guds rättfärdighet skall inom kort maje
stätiskt och skrftckinjagande likt åskans 
förskräckliga knallar tillropa den trotsige 
syndåren, der han vildt och hejdlöst ru
sar fram på sin onda väg: "Hit skall du 
gå, men icke vidare; här skola dina stolta 
vågor lägga sig." Huru bedragen är icke 
menniskan, dä hon fjerma.d ifrån Gud gör 
synden till sin förtrogne och hoppas draga 
stora fördelar för det närvarande lifvet 
genom skicklighet och slughet, förvärfvad 
under orättfärdighetens spira. ·Icke hem
tar man väl vindrufvor af törnen eller fi
kon af tistlar?" Synden är menniskors 
förderf; huru skulle det då vara möjligt 
att något godt skulle derifrån kunna kom
ma oss till del? Tagom oss till vara för 
syndens lockbeten; der ligger ett giller 
och en krok inunder den falska ytan, för 
att snärja och såra, ja, om möjligt fast
hålla sitt offer. Och slutet blifver Ge
hennas eld. 

Hade denne mall för någr~ år tillbaka 
varit tacksam och nöjd uti de lefnads
förbållanden, i hvilka Skaparen ställt ho
nom, och ej så. begärligt åstundat det, som 
ej tillhörde honom, sä hade han nu må
hända suttit en lycklig familjefader mrd 
en älsklig maka och älskliga harn, med 
sin synförmåga i behåll, ett godt sam
vrte samt trogna och hängifua grannar, 
samhällets ilra och prydnad. Men ack, 
nu är hans lif sköfladt, samvetet kränkt, 
kroppens ljus honom heröfvadt; och han 
får nu trefva sig fram i mörkret utan rin
gaste sympati och vänskap ifrån sin om
gifning. Ej underligt, att han säg egen
domlig och underlig ut. 

Käre läsare, är din blick lika skarp och 
klar nu, som till äfventyrs för tio är se
dan? Eller månne du underhandlat och 
jemkat med synden så många gånger, att 
den förtagit dig din andliga synförmåga 
och du nu medelst antagandets bräckliga 
rörstaf trefvar dig fram i lifvets mörka 
schaktar. l\len ännu gifves hopp för din 
framtid. Bhuru du är "fattig, hlind och 
naken" (en verklig tiggare), så kan du 
dock fä kiipa ögonsalfva af Herren Jesus, 
bvarmed du må smörja dina ögon, så att 
du må se klarligen och kunna lemna den 
väg, hvars vandrare komma i "skuggornas 

hem". Salfvan i Gilead tryter allirig, och 
derför är hvarje uppriktig kristen tack
sam. Yi hehöfva · dagligen smörja vår 
själs ögon dermed, ~Y i detta ljumma och 
ytliga tidehvarf vill det S} nas, som om 
de kristna behöfde vara högt benådade, 
hvad urskillningsförmåga botritffar, om dP 
skola kunna bevara sig vbesmiltade af 
vt•rlden. "Herren är Gud, och han gaf 
oss ljus!" "Den, som följer mig, skall 
icke vandra i mörkret, utan hafva lifvets 
ljus." Se till, att icke "ljuset", so~ i 
dag är, varder mörker, ty huru stort blif
ver då icke mörkret I 

IL 

Katolikens förlägenhet. 

Katolicismen, hvilken hade sina hän
gifua representanter i Kina redan i det 
sextonde å.rhundradet, har under tidernas 
lopp lyckats vinna ganska fast mark i 
"Midtens Rike", och för närvarande räk
nar den så talrika anhängare, att dt•n 
anses vara en makt i samhället. Den 15 
mars 1899 Hit det kinesiska guvernemen
tet offentliggöra "ett kejserligt påbud", 
uti hvilket det förlänar politisk värdighet 
åt hvarje ordningsstadga, som står i sam
band med den romersk-katolska hierar
kien. Pä. samma gang som katolikerna 
tilltaga i makt, ökas också deras lågan~ 
de hat till oss protestanter, emedan v1 
allestädes inlägga protester gent emot de
ras i "kä.rleksreligionens" namn utf>fvade 
illgerningar. Således äro vi alltid ".Pn 
nagel i ögat" på den ltersklystna pap1s 
men; och tiden skall utvisa, om icke Kina 
får bevittna ett religionskrig rmellan de 
infödda katolikerna och protestanterna. 

I fjol besökte oss en medlem af den 
katolska kyrkan för att, som han före
gaf, få samtala med mig om den sanna 
frålsn ingsläran. Efter en stunds sam
språk med mannen tog han fram ur har
men ett messingskors (ett dylikt kors bära 
alla rättrogna katoliker på sig till skydd 
mot allehanda faror), hvilket han k~ sste 
ömt och betraktade med högsta vördnad. 
Högeligen förvånad och harmsen blef han 

ju, då han förnam, att jag föraktade detta 
hans sätt att så. der ytligt och skrymt
aktigt hylla den korsfäste. Snart aflägs
nade han sig och återväude till det värds
hus, der han tillfälligt bodde. På afto
nen samma dag uppstod en liflig reli
gionsdiskussion mellan honom och viirds
husets folk, då "Jcsoo 'fjiao" (Jesus-re
ligionen) utgjorde programmets förnämsta 
fråga. l'ti sitt infemalis ka hat till allt 
hvad Jesoo Tjiao hette utbrast katoliken 
uti försmädliga och vanhedrande ordalag 
om oss och den lära, vi förkunna, föga 
anande att evangelium hade afgjor<la vän
ner bland dem, som voro närvarande. Då 
han smä.dande tillät sig yttra det vår lära 
ej var den rätta, utan att den katolska 
var den enda sanna, afbröts han plötsli
gen genom en skarp prote1-1t ifrån de för
samlades sida. De sade: "Du ligger ju 
här utmed opiipipan och röker och der
till utöfvar du den nesligheten att spela 
om penningar. Icke tillhör du den sann:t 
religionen, nPj visst icke, men "Hönn
tjia-Jesoo-tjiao" (= den hederliga Jesu
fiirsamlingsfamiljen) den kan man säga 
eger sanningens ord och lefver derefter. 
Hvar har man väl sett eller hört, att de 
utföra handlingar lika med dina trosfrän
der, eller som du här på värdshuset dag
ligen gör dig saker till \I" Hans mun 
tillstoppades, och Jesu namn up1>höjdes 
utaf dessa hedningar, hvilka - mig ve
terligt - ej hafva mera kännedom om 
sanningen än hvad de erhallit genom våra 
vredikningar i gatkapellet samt genom att se 
vår i HHren otadliga vandel och hörn vårt 
goda rykte omtalas i staden. Katolikens 
förlägenhet kände inga gränser. Sådant 
hade han ej beriiknat. Han tog snart 
afsked af värdshuset och staden och gick 
sin väg, medveten om det inflytande ett 
redbart lif och en heli~ vandel utufvar på 
folket. 

Mer och mer stegras vårt förtroende 
bland folket här i staden. Då kolsäljare, 
hvilka vintertiden i mängd fara upp till 
staden, ena da5·en ej hinna afyttra sina 
stenkolslaster, utan måste fortsätta med 
affären en annan dag, kunna de ju ej 
Jemna sina kolkärror under bar himmel 
på gatan iifver natten, ty dä skulle ej ett 
enda kolstycke finnas kvar till morgonen ; 

och ej heller väga de anförtro dem åt 
ogudaktiga värdshusvärdar, emedan den 
pålitligaste är i bästa fall ej annat än en 
snattare. De hafva då funnit på att bedja 
oss tillåta dem placera sina kärror innan
för vllr stora gårdsport, emedan, som de 
säga, de då ej beltöfva "Ch'ao-singw(= hop
krympa hjertat) af rftdsla att någon bort
stjäl hvad dem tillhör. Smädoropen hafva 
alldeles dött bort här i staden, och i 
stället beprisa de vårt rättskaffna upp
förande. Lösensordet ftr: "l;tländingarne 
kunna ej stjäla och bedraga och ej hel
ler ljuga." I sanning en vältalig predi
kan om hvad Jesus förmår utrfttta i det 
Hjerta, som odeladt förtrott sig åt honom. 
Och endast Gud och vi sjelfva förstå 
hvilken betydande roll detta spelar i vårt 
framtida missionsarbete bland detta slägte. 

Det goda, sanna, verkligt gedigna, him
melska och heliga, som finnes såväl hos 
den enskilde kristne som ock i försam
lingskroppen i dess helhet, skall helt visst, 
utan att någon förordat eller lofprisat det, 
oafvisligt och mäktigt, likt solent! allt upp
lysande och värmande strålar, mildt och 
lugnt försmälta fördomarnas is, som om
höljer motståndarnas hjertan, och skapa 
sig förtroende och aktning. JaE? känner 
en person hemma i det gamla, kära fo
sterlandet, hvilken, då han önskade upp
träda och predika Jesu evangelium, reste 
flera mil ifrån sin hembygd, och der höll 
han gripande helgelsepredikningar. Bland 
sina grannar vunno hans helighetspredik
ningar intet gehör. Hans hembygds rykte 
lydde så här: "Han är sniken och girig." 
Förkastlig är den religion, som ej utöf
var något inflytande pa närmaste granne. 

Huru sorgligt och ödesdigert är det ej. 
då den kristne ej vågar höja sin stäm
ma till Jesu lof ibland sina alldagliga um
gängesvänner, utan behöfver resa långvä
ga bort för att blifva trodd. Låt nådens 
vingade budbärare få tala fullkomlig frid 
in i ditt hjerta, öfvergif alla dina bedrä
gerier, din vrede, din surmulenhet, din 
njugghet, ditt krypande skrymteri, och blif 
redbar och sann, så !!kall du med stor 
frimodighet kunna "förkunna Herrens lof 
midt i hela ditt folks å.syn". Det är icke 
din lediga tunga och din väl skurna pen
na, som skall försvara och vidmakthålla 



ditt goda namn och rykte, utan dina ger
uingars frukt. Sa ulaten edert ljus lysa 
inför menuiskorna, att de må se edra go
da gerningar och prisa eder Fader, som 
är i himmelen". 

rn. 

"Fåfäng gudsdyrkan.u 

Stadsguden, hvilken intager en fram
ståendo plats bland Kinas gudaväsen, an
tages reglera de aflidnas andar, hvadan 
alla dödsfall maste ofördröjligen rappor
teras till hans tcm pel. Detta kallas "Kao
miao" (= eu kungörelse till templet) . 
Denna cornmoni är sa fastvuxen i allmo
gens religiösa åskådningssätt, att de anse 
dess utförande som rent af ovillkorligt 
tvunget både för den dödes eget välbe
finnande och hans arma, lefvande fränders 
frid och lycka. 

Då vår broder Ernst Gustafsson bars 
utaf stadens likbesörjare till stofthyddans 
sista hvilornm, kunde jag ej första., bvar
för de togo en sd lung omväg, bvarför 
jag s lutligen frågade ledaren: "Hvarför ga.n 
I denua gata, då det ju vore mycket ge
nare att följa den r.tora, raka gatiln?" Han 
svarade: "Vi mdste bort till det der temp
let först och sedan fortsätta till grafven?" 
Hans mening var, att gudarna borde ha' 
reda på broder Gustafssons död. 

Naturligtvis protesterude jaJl, och så blef 
ingen dödsrapport insänd till gudarne den 
gången. 'l'reune gånger om aret är dtit 
stadsgudens pligt att "Tjooh foo" (=utgå 
ur palatset) i enlighet med hans höga 
uppdrag. Jag var en gang nere i kö
pingen Ueijuenfoo, der vi hafva vår ut
stati11n, och hade då ~tt gynnande till
fälle att se, huru det tillgår, då Tj'öng 
huang (Stadsguden) Tj'oob foo. 

l:o Förberedl'lserna. Tidigt på mor
gonen tillbedjau, bOm förrättades en~11mt 
utaf u1andshöfdingeu" pa platsen, hvilken 
i allt måste vara ett godt föred1ime, eme
dan han anses vara folkets fader och 
ledare. Morgonbönen förrättades uti Y
buangs' (= PerlekejsarensJ tempel under 
ett högljudt, ängsligt ropande, som den 

knäbiijande utstötte, under det den tjenst
fiirrättande presten tände rökelse framför 
ubelätet", samt slog vissa taktmessiga 
slag pii den väldiga larmklockan. På för
frågan, bvarföre landsböfdingeu så häftigt 
och ängsligt rop11.de, svarades: "Han bäf
var för de afliduas andar, troende, att 
de möjligen kunna förderfva honom, och 
anropar derför "l'.irlekejsare11" - som är 
Kinas högsta gudomlighet - om hjelp 
och beskärm.u Jag frågade nagon pa 
gatan, om ha11 ej ansåg hela tillställnin
gen ytterst vanvettig och ädagaläggande 
stor okunnighet? " Jo," svarade han, uen 
stor dumhet ådagalägges genom slikt upp
triidande." Ar det icke en obestridlig 
sanning, att alla de, som dyrka gudar, 
gjvrJa af menniskobänder, och hvilka ej 
höra och ej se, möda tlig för intet. llaal 
hvarken svarade eller gaf akt på det nit, 
hans trogne tjenare visade i sin tillbed
jan. Ej underligt, att profeteu fordom 
dref gäck med dessa vanvettiga afguda
tillbedjare. Jag älskar ej att "drifva 
gäck" med någon menniska, men nog har 
det stundom häudt, att jag här i Kina 
- i mitt bjt>rta - gjort det, da jag 
sett, huru vanvettigt och dumt de upp
föra sig vid sina gudars tillbedjan. 

2:o) l'roces)ionen och beredel1Jerna 
derfiir. Sedan la11dshiifdingen fulländat 
ruurgonböuen, utsändes en trmnslagare, 
som grnom ett bedöfraudP lat m, fram
kalladt genom oupphörliga slag på trum
man, sammankallar folket till den högtid
liga akten. Det är nu endast landtbru
karne, som eskortera belätet, ~amt en hel 
mängd g11ssar, bvilka skria och stoja. 
Yissa utaf fiireliiparne buro riida mössor 
pa hufvudet. Eflt>r kommo manga antika 
trätaftor med ordsprak 11a samt alla tänk
bara fasoner af vapen, såsom strid~y.xor 
med bökbufvuden pa, kastspjut af en an
senlig längd samt bvarjehanda lyktor och 
diadem. Detta allt är gudens juveler och 
bohags ting; h vadan de ocksa bäras fram
för honom. l\l~n vi må icke förglömma 
den ei.rendomliga och uervsk11kande musi
ken, flera mau stark, hvars direktör ~r 
blind, mPn utan alla tvifvel vuxen sin 
befattning att leda stadsgudens musikkar. 
Dessa musikanter äro väl till endast för 

Il att fr[•jda gudarna med sin musik, ty in-
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gen menniska, som har något öra fiir 
musik, kan njuta utaf slika toner. Hela 
processionen företer en erbarmlig anblick, 
och endast afguden tilldrager sig främ
lingens uppmärksamhet. lian bäres \ltaf 
fyra män uti en öppen bärstol. Hans 
yttre framkallar en viss respekt. I ena 
banden håller han ett draget svärd. med 
hvilket han strider sitt folks strider, det 
är: värnar hvarje lefvande "Hlomster
landetsu son och dotter för anfall från 
den osynliga andeverlden. Hvart gäller 1 

färden? Den gäller ut genom norra stads
porten, der de lemna Tj 'önghuang på öppna 
fältet till solens nedgång. Här förestäl
ler man sig nu, att alla de aflidnas andar 
mangrant infinna sig för instruktion och 
handräkning. 

3. Återfärden med dess hemska till
<lrayelser. I skymningen slas äter på 
larmtrumman, då bandlarne äro pliktiga 
att infinna sig och i bögtidsdrägt begifva 
sig utom norra porten, för att välkomna 
sin högt ärade gud till att åter komma 
och bo och residera bland dem. Han 
har nu utfört sitt viktiga åliggande och 
alla de aflidnas andar lyda honom. Ater
tåget sker under en inponerande bi>gtid
lighet, då fyrverkeripjeser i mängd brän
nas. I tcten gå tvänne fackelbärare och 
andra med papperslyktor med brinnande 
talgljus. Nu är folket mangrant ute och 
ligga på knä utmed storgatans båda sidor, 
män, kvinnor och barn om hvarandra. 
Den ene uppmanar den andre, sägande: 
K'eb te 'å (= slå hufvudet i marken). 

Men hvad månde de många papperspåsar
na betyda, hvilka alla frambäras och brän
nas längs hela gatan - ? Ja, inuti dessa 
finnas s. k. andemynt, hvilka brända UJ>p
bemtas utaf Tjöng-huang, emedan han 
passerar förbi, och hvilka han sedan ut
delar till de afiidnes andar, att de ma 
hafva något att lefva utaf. Han är så· 
ledes de dödes kassaförvaltare. Dylika 
processioner ske bär tre gånger om året, 
nämligen i tredje, sjunde och tionde kin. 
I?ånaderna. De pappersmynt, b vilka på 
liknande sätt uppbrännas här i Kina, upp· 
gå till milliouer kronor årligen. Häraf 
förstå vi. att det måste vara en obestrid
lig sanning, bvad nagon dristat sig att 
säga, nämligen att kineserna offra mera 
penningar till de döda, än hvad de kristna 
offra till missionens heliga verk. De 
uppoffra mångdubbelt mera till tempel och 
afgudar, än de kristna gifva till Jesu 
namns förkunnande i verlden. Vi borde 
storligen blygas öfver oss sjolfva, att det 
ännu finnes sä många hedningar, som 
böja knä för stock och sten, just emedan 
vi v11rit så försumliga och senfärdiga uti 
vår mästares uppdrag att förkunua evange
lium för hela skapelsen. 

Ack, kristen. hör de arma offrens skri! 
Dig fråga sjelf: Hvad gör jag för ruin 

broder, 
Som ropar, beder, för att blifva fri, 
Inför de döda, döfva, kalla stoder? 

S. A. Persson. 

Bref från Ångermanland. 

"Vägbryt~ren gär framför dem: de bryta sig väg 
och ~ä ut igenom porten, och deras konung går fram
för dem och Herren i spetsen för dem." M1ka 2: 13. 

Genom den för mig och många andra 
kära tidningen Trons Segrar vill jag här
med sända en fridshelsning till alla dem, 
som älska Herre11 Jesus, särskildt till 
dem, som känna mig och med bvilka jag 
fått dela himmeh~ka välsignelser. 

crr de ofvan a11förda bibelorden bar 
Herren genom sin Ande mången gång 
talat trö11t till mitt hjerta, och jag vill 
derför lemna dem såsom minnesord till 
alla syskon i nåden. För hvar och en, 
som genom tron på Kristus fatt synder-



nas förlåtelse och frid med Gud samt 
börjat vandra mot den stad, "hvars bygg
mästare och skapare Gud är", möta nog 
strider af många olika slag. Panlus sä
ger: Vi hafva strid mot herradömen, mot 
väldigheter, mot verldsherskame i detta 
mörker, mot ondskans andemakter i himla
rymderna. (Ef. li: 12.) Likväl behöfva 
vi ej frukta, ty vägbrytaren går framför 
oss. Vi ha en stor konung i spetsen 
för oss. Han vann seger på Golgata, 
och der "afvåpnade" han "herradömena 
och väldighetema '· (Kol. 2: 15). Denne 
konung har aldrig tappat i striden. På 
hans fana står det: Seger genom blodet! 
0 broder och syster, lätom oss vara glada 
och prisa Gnd för den stora makt, som 
är gifven Jesus Kristus! Genom honom 
ega och få vi den kraft, vi hehöfva för 
att kunna stå på segrande mark och ej 
falla i frestelsens stund. "Jag stärker 
dig och hjelper dig," säger Herren. (Es. 
41: 10.) Pauli vittnesbörd är: "Allt för
mär jag genom honom, som styrker mig." 
(Fil. 4: 13). 0, huru godt att få älska 
och tjena Herren den tid, som man skall 
bo pä jorden, och under arbetet här få 
lefva och röra sig i det himmelska samt 
inandas den rena himmelska luften, som 

gör själen frisk och sfämmer hjertat till 
att sjunga med vår käre, hädangångne 
broder E. Gustafsson: "Hur saligt åt min 
Herre ett ärende få gå, Att vara riktigt 
liten och trifvas hland de små" o. s. v. 

Jag viII äfven nämna något om verk
samheten på detta fält. Till glädje och 
uppmuntran för dem, som med introsse 
följa oss och deltaga i verksamheten för 
själars friilsning och till Herrens ära 
och pris far jag säga: Vi ha under denna 
vinter fatt se ej så få bekymrade hjerta11, 
som sökt sin frid i Jesus. 

Dessa små, svaga lamm behöfva vlil 
våra förböner. Du, som läser detta bref och 
nyligen gjort bekantskap med J rsus: Förblif 
stilla vid din frälsarrs bröst! Glöm ej 
din bönevrå ! Herren ser med glädje, att 
du ofta går dit. Blir det mörka stunder, 
läs då din bibel och skåda under i Guds 
lag! Snart kommer Jesus för att hemta 

1 de sina. )Iå vi vaka och bedja här en 
liten tid samt verka för att få någon 
kärfve till den himmelska ladan. 

Till sist en fridens helsning till alla 
kamrater pä fältet härbemma och bland 
hedningarna! 

Hemling den !i juni rnoo. 
E. Selin. 

En Guds kraft. 

Biskop \\'hil>ple heriittar en tilldragelse 
ur [ndianer-m1ssio11rn. som iirmu en gäu~ 
bevisar, huru evangelium är ~n C:u<ls krnft, 
som kan helt fylla l'tl menniskohjprta. 

"För :li är sodan kiinde jai.r en -;tor ta
larr, af 8ioux-Jutlia11emn vid nninu "'Höda 
Fgglnn'". Han kom aldrie; till gudstjen
st<m, emedan han fruktade, att han .skulle 
förlora sitt i11tlytan<le iuom sin stam. )[pn 
1•n dag kom han in i skolrummet O<"h hlef 
-;tär1ule inför J esn Kristi bild, såsom lian 
af' Piln.tus framstillles för folket mc1l or
den: "8e me1111iskan !'' ():\ fr:\e;a<lo han: 
·•Jl vad ilr detta? Il varför il ro hans hilndf'r 
hundna? Hvarför bllr lian törnekronan pli. 
hufvmlet?" "Röda Pgglan·· hlef sil. rörd 
~e11om heriittelsf'n om ·•1\e11 J.;torr Andens" 
or h l1an.s sons .f esu Kristi kärlek, 11.tt han 

oftiire ll.terkom för att hiira iln11u mer 
0111 ,J l'SUS." 

"Di\ jag en dag gil'k till \\'ahnsl'iias by, , 
såg jag i)a prilrion en ny graf. Ofva111Hi 
den li't!G ett enkelt tril-kors. i\lan berät
tade mig, att "HiiilR l'gglnu'· diitt. Plöts
ligt ha.Je han i11.~iuk11nt, och pä dödsbäd
clen hade han HRgt: "Berättelsen som hlek
ansigtet fört till vi11t !and. ä1· sann. .Tag 
har den i mitt l1jertn. Då jag har dött, 
8;\ läggen ett kors pil. min graf, på det at.t 
ln1lia11pr11a mil ktt111m se hvad som är i 
''Hiida l·gglnns" hjerta." 

·'Jag skiimme• icke rid ei-angelitm1, ty det 
ii» en Guds kmft till fnll1111ing för hvar 
och en som tror, fii» .J11den föt•st' sa ock för 
G1·ekm." 

- W';) -

Allena med Jesus. 

l ag har varit allena med Jesus 

Och hvil~de ut vid hans bröst. 
Så eländig och trött jag be

höfde 
Hugsvalas af kärlekens tröst. 

Skall jag säga, hvad jag honom 

Jag har varit allena med Jesus, 

sade, 
Då jag stilla hvilade der? 

Jo, jag talade om för min Jesus 

~fin nöd och mitt hjertas begär, 
Huru fienden söker att fresta 

Och han bjöd mig att stanna en stund, 
Och då trängde hans ljuftiga solsken 
Till varelsens innersta grund. 

Och att fälla min ensamma själ, 

Och jag ville mig derföre gömma 
Vid Frälsarens hjerta så väl. 

'I'y jag var sA trött och Rorgqen, 
Och jag längtade efter ro, 
Och hvilan \•nr c;kön i hane; armar, 
Det saliga, trygga bo. 

Ty jag var F.A trött och sorp:i<eu, 
Och jag liingtade efter ro, 
Och hvilan var skön i hans armar 
Det saliga, trygga bo. ' 

. 
>Den som kommer till mig,> så han 

sade, 
>Den kastar jag visst icke ut!» 

Och han drog mig så nära sitt hjerta, 
Som aldrig jag varit förut. 
Ja, han sade, hur' kär han mig hade 

Och hvad han har beredt för sitt 

barn, 
Och jag fröjdade mig likt en fogcl, 
Som undsluppit jägarens garn. 

Ty jag var så trött och 1o1orgsen, 
Och jag längtade efter ro, 
Och hvilan ''ar skön i hanq armar 
Det saliga. trygga bo. ' 

Benrl>. l\f .&. G- n. 
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Genom uUömmande lill fullhet. 

~ 11 menniskonaturens godhet för
~ vissnar då Hen·ens Ande blä.
ser derpå, lika.som den bränheta vin
den i österlandet brunsvedde slätten. 
Den hemsjuka. anden. snck~r utan 
ord, och själen klagar: "Jag ville bed
ja men min ande försmäktade". Ps. 
7{ 4. :Men da Herren vill fram
kalla öfrematurligt lif, blåser han 
först pa det menskliga, så ~tt det 
förvissnar. Han strör omkrrng de 
torra benen, innan han fogar dem 
till::;ammam;. Han låter dem torka 
i solens hetta, innan Hesekiel (= 
Guds kraft) lJrofeterar öfver dem: "l 
torra ben, hören Herrens ord!" Åter 
andra ställas åsido för att känna, 
huru lätt de kunna undvaras. 8a 
förkrossande allt detta är! 

. ' 

Men det ligger hopp häri. Innan 
fo;kmolneu urladda sig, käuues luf
ten kvaf och h'yckande, och innan 
regnskuren faller, vissnar gräset och 
blommorna. börja. sloka pa falnad 
stängel. Sil är det äfveu pa Andens 
och hjertats område. När det är 
ute med allt, blide smatt och ::;tort, 
dä. är Herrens tid inne. 5 Mos. 3:?: 
3G. Han tömmer oss på allt eget, 
och efter hand insamlas tomma kärl. 
Oljan har redan börjat flöda~ 

Låtom o>is bedja och aldrig fälla 
modet! Herrens barmhertighet är 
stor. Alla tecken bada ett nådeligt 
regu. Tro det, s~ blifver cln glad, 
och din tro skall eJ komma på skam 

E. G-n. 

Helgelseförbundets årsmöte vid Torp. 

1!'örMta mötesdayen. 

Redan vid konforei1 sens början på morgo
nen midsommardagen förnams en löf

tesrik Andens susning ibland oss. C. A. 
Pettersson fniu Kräklinge, som ledde böne
mötet erinrade om det bönemöte, som 
omtal~s i Apg. 4 kap., hvarvid rummet 
skakades der de voro församlade, och de 
alla blet'vo uppfyllda med elen helig~ 
Ande och talade Guds orcl med (rt· 
modig het. 

Helsningstal 
af riksdagsman E. Hedin. 

Da v1 i går samlades, föll regnet i 
täta skurar, och det såg hotande ut; men 

i dag strålar solen så härligt och jag vill 
gerna häri se en borgen för att ~ud äfven 
skall lata sin kärleks värmande lifsstrålar 
lysa in i vära hjertan under denna kon
ferens. 

Då jag i dag helsar eder välkomna hit, 
vänder jag mig hrlt naturligt först till 
eder, 1 älskade evangelister. !Jet är Guds 
sätt att först väuua sig till de små, och 
så vill äfven jag göra. I hafven visser
ligen vuxit till i visdom och nåd. und~r 
dm gångna tiden, men bafven e) vuxit 
ifrån oss såsom ett ringa missionssällskap. 
Kågra hafva fatt större vyer~ och lemnat 
våra leder. Det kan ju vara Guds väg 
med dem, och jag vill ej klandra, m~n 
de saknas i dig. I ären underlaget . till 
vår missionsverksamhet genom att på de 
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olika fälten här hemma uppelda missions
intresset bland våra viinner, och derför 
kommer till eder allra först mitt hjertliga: 
välkomna! Dernäst gäller min helsning 
eder, våra innerligt kära missionärer, som 
iiro ibland oss i Jag från Kina och Zulu. 
l\latte edra bjertan vederkvickas bland oss, 
och mån I få känna att samme Ande 
hvilar öfver oss i dag som fordom. Och 
I, våra vänner från fälten, som hafven 
t••lra hem och bjerta.n öppna för vära små 
~v-augelister, varen innerligt välkomna 
hland oss! Yi tacka Gud för eder alla. 
I skolen få erfara Guds välsignelse. Edra 
skafferier skola ej blifva tomma, derför 
att I mätte11 Herrens sändebnd, och edra 
hästar skola ej bli sämre, derför att I 
fortskaffen dem på ett Gud viirdigt siitt. 
Så vill jag vända mig till eder, I uuga, 
ty vi fästa stora förhoppningar vid eder. 
Herren skall tala till edra hjertan och 
uttaga vittnen bland eder. Föröfrigt varan 
välkomna, I alla vänner från skilda län
der och från värt land. Det är ingen fin 
kyrka vi bjuda eder till, endast en simpel 
lada. Inga dekorationer och inga stora 
gåfvor, men vi hafva Gud med i ladan, 
och hans välsignelse ersätter allt. Till 
h vad jag nu sagt vill jag äfven foga ett 
Guds ord, nämligen 1 'fess. 2: 10. Det 
ligger ett stort all var i vår kallelse, och 
ett heligt ansvar hvilar öfver oss. Må 
vi känna det i dag, och må Guds Ando 
g.1 till djupet! Halleluja-mi1ten äro goda, 
men då tärarna flöda och hjf'rtan smälta, 
under det heliga löften gihas och förnyas 
i känslan af vårt ansvar såsom Guds folk, 
vinnes vida mera. Dlifve det en verklig 
helgelsekonferens, så att rosten försvinner 
fran våra svärd; och må de sedan blifva 
oljade, så att de ej kunna ro3ta mera! Ocb 
da vi äro, som texten säger, kallade till 
hans rike och härlighet, så låtom oss 
vandra i hvita kläder! · 

Den smorde konungen. 
Ehr. 1: ~. 

Af pastor C. J. A. IWilstedt. 

Dessa ord äro egnade en konung. Je
sus Kristus var från början smord med 
den helige Ande. Och vid tolf års ålder 

framlyser Andens sinne hos honom i 
tempiet, då han säger: "Vissten I icke 
att i de stycken, som min fader tillhöra, 
m:iste jag vara." Det nr hans mat att 
göra Guds vilja, emedan han var drifven 
af den helige Ande. Dock blef han, när 
han döptes i Jordan, döpt med den helige 
Ande, så att det heter: "Han gick åstad 
full af den helige Ande". I denna kraft 
segrade han öfver frestelserna och afväp
nade djefvulen. I N asarets synagoga till
fämparle han på sig sjelf de ord, han läste: 
Herrens Ande är öfver mig derför att han 
har smort mig etc. Han var smord med 
glädjens olja mer än hans medbröder. 
Genom de många pröfuingar, frestelser och 
lidanden, som mötte honom, var han som 
ingen annan en s märtornas man, men dock 
smord med glädjens olja, derför att han 
drack ur himmelska, öfverjordiska källor, 
Han hvilade i sin Faders vilja och välbe
hag. Hans efterfllljare fä göra liknande erfa
renheter. Om vi hvila i Gud, kunna vi 
måhända få gå en träng väg, som smal
nar allt mer och mer, men om vi hålla 
ut på den vägen, skola vi i samma män 
få erfara smörjelsen med glädjens olja. 

Vår konung är nu smord med glädjens 
olja i himmelen, derför att han höll ut 
på korsvägen ända in i döden, ähen då 
han måste ropa: l\Iin Gud, min Gud, hvi 
har du öfvergi(vit mig? Ha'l blef då 
gjord till synd för oss. 

Hans offer är så dyrbart, emedan han 
genom evig ande offrade sig sjelf utan 
vank, så att det kan försona ett helt lifs 
nattsvarta synder. Alla. kunna fä rening 
i detta dyrbara hlod. 

Men hans lidaRden äro nu slut. Intet 
Getsemane, intet Golgata, inga smärtor 
mera. Haus glädje är att se den ene ef
ter den andre mottaga rening i blodet och 
Andens besegling. 'fanken på att fä se 
vunnen skara i himmelen höll honom uppe, 
så att han höll ut på korsets och smäle
kens stig. 0, låtom 03s äfven hålla ut 
med honom! Vare Jet vårt mål att lida 
hvad · som helst för att rädda dyrbara sjå~ 
lar, skulle det än vara aldrig sa svärt att 
gå i herdens spär för att rädda hans vilsna 
får och lam. 

Smord mer än hans medbröder. Han 
skulle i allt vara den främste. Men han 
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vill äfven smiirja oss. Hvarje Guds barn 
har den helige Ande, men det är en an
nan sak, om vi äro fyllda med den helige 
Ande. Då vi läsa Pauli href, se vi att 
lifvet i den helige .\nde är ett öfverflii
dande lif. Yi känna, att vi behöfva fyllas 
med den helige Ande i ett rikare mått. 
Hur godt att då fä stanna inför t. ex. 
detta l.ifte i 2 Kon. 9: 8: Gud ar mäktig 
att lata all nåd öfverflöda, så att I uti 
allt mån allticl hafva nog och öfverflöda 
till allt godt verk. Allt förmår Gull. Det 
säger ock den gode herden, då han lofvar 
simt får ej hlott lif utan jemväl öfve.rnog. 
Joh. 10. Se äfven 1 Tess. 3: 12- 13. 
.Fråga dig sjelf: Huru mycket eger jag 
af detta öfvernog? Det brister måhända 
i brödrakärleken, när du speglar dig i 
.Toh. l:sta bref. Kom till källan, som bar 
vatten tillfyllest (1 Job. 4: !l- 10) . Sänk 
llina hjerterötter ned i Guds kärlllkskiilla. 
f>ppna llitt hjcrta för hans kärleks sol
sken, och det skall bryta in som ljuset, 
så att du skall kunna älska dem, som 
ingen kärlek äro värda. 

Må vårt troslif öfverllöda i det närva· 
rand<' genom den helige Ande; då skola 
vi äfven kunna öfvertlöda i hoppet. Rom. 
15: 13. Yi kunna vara troende och likväl 
ej uppfyllda med den helige Ande. Apg. 
8: 15 17. Hvall vi i vår tid synnerli
gast behiifva är en uppfyllelse af helig 
Ande, och vi som ett ringa och skröpligt 
mibsionssällskap stå i stort behof af 
And(•ns fullhet. Men mä vi städse komma 
ihåg, att vi stå i fara ftfve11 vid sökandet 
af de Mgsta erfarenheter af Guds nåd. 
Afvftgarne äro många. Månge11 h:u blif
vit stor och miirkvärdig i siua förmenta 
utomordentliga erfarenheter. Den egna 
erfarenheten bar kanske åtminstone delvis 
blifvit uppsatt på hjertats tron i stiillet 
för konungen Kristus. Mångens bekän
nelse har ett obehagligt "sjellljud". 

Hvilka erfarenheter vi än gjort, hehöfra 
vi dock med ett enfaldigt hjerta hvarje 
stund förblifva i honom, som är smord 
med glädjens olja mer än hans medbrö
der, vårt hufvud, på det oljan stundligen 
må. tillllöda våra hjertan och lif. :\[ellve
tandet af vårt fulla beroende af honom 
skall göra oss djupt ödmjuka. l Sak. 4 
k8J). se vi symboliskt framställd en enkel 

och klar bild af huru nödvändigt det är 
att oljan hvarje stund fritt flödar frfo 
Jesus till oss. Vi se de:-, hurusom den 
guldgula oljan flödar från de två ~Jjot~ä
den genom de 2 gyllene rännorna till olJO
sUlen ofvantill på ljusstaken, hvarifran 
den g<>nom 7 rör ledes till de 7 lamporna. 
Oljoträden ftirebildaKristus i hans konungs
liga. och öfverstepresterliga emhrte och 
ljusstaken med de 7 lamporna Guds för
samling. 

En Andens man tyckte sig en afton, da 
han aterigen läste vid sin lampas sken, 
samtala mc•d lampveken. Han tackade 
honom, tyckte han, för den trogna tjenst. 
den gjort honom. l\Ien veken svarade: 
"Tacka icke mig, ty det är icke jag, utan 
den olja, hvaraf jag ftr genomdränkt, som 
lyser. Jag är blott ett litet medel att 
sammanföra oljan och elden. Om oljan 
skulle taga slut, skulle jag blott blifva e11 
rykande veke, som skulle lukta så illa att 
du måste kaEta bort mig". 

"Är du da i<'ke rädd, att du till sist skall 
komma att up)lhöra att lysa?" 

"Jag har ingen fruktan att slockna, så 
länge oljan ieke fattas ech sälänge en glld 
hand tid c>fter annan putsar mig". 

0, må Herren gifva oss n:id att vara 
sådana små lampvekar utan sjelfmedv(•
tandt• - sådana, ;;om icke göra anspråk 
på tack och erkännande hvarken af Gud 
eller rnenniskor, men som på samma gång 
djupt känna vigten och nödviindigheten af 
att städse förhlifva i oljan. I och af oss 
sjelfva hafva vi ingen helighet, ingen kraft, 
ingen förmåga att lysa. Yår egen natnr 
iir illel mlirker och förderf. Om vi icke 
vandra i Anden, utan köttet fri!!öres från 
korsfiistelse11 och döden i Kristus, sa 
komma aterigt.'n köttets orena gerningar 
att framträda i våra lif. Oth var beröm
melse af höga erfarPnh1•ter blir klittsli1-r, 
~jelfvisk och illaluktande för håde Gud 
och hvarje sundt andligt sinne. 

Men om vi förblifva i honom, som är 
den sklinaste bland mennikors barn och 
som Gud har smort med Anden utan mått, 
så skall Guds hand ej försumma att putsa 
vekarne, att tukta och rensa; och drt skall 
blifva ljus i Guds församling. Yi skola 
llå flL erfara hva\l fröjd i clfn JiPlige 
Ancle är; vi skola tjena Gud med glädje. 

\ 

Missionsföredrag 
af Aug. Karlsson. 

Joh. 8: 16. 

~'örst vill jag bringa eder en innerlig 
helsniug från edra viinrn•r i Kina. Då vi 
under tårar skildes åt, ropade de: Hel sa 
styrelsen, evangelisterna, pastorerna, lä-

• rama och alla vänner, som sänlla sina 
meuel till oss och sina böner för oss till 
Gud! Helsa dem under en djup bugning 
med frid! De äro mycket iilskliga och 
varmhjertade. L'"nder mäugens trasor bor 
<'n helig sjå.I. 

I. 

Vår text visar oss Uucls mission. Uen 
är en frukt af hans kärlek. Gud sjelf 
har börjat en mission, innan några andra 
sällskap började. Han började den i pa
radiset, och den bestar än i dag. Om vi 
läsa Guds fingerskrift i den heliga histo
rien, fä. vi so underbara ting. Han upp
väckte heliga män och kvinnor, som kun
gjorde Guds kärlek. Hans mission har 
alltid gått framåt, fastän djefvulen med 
tillbjelp af verlden alltid stått honom 
emot. 

Guds mission har kostat mycket. 0, 
den har kostat Kristi uyra lif och blod. 
Han utgaf sin egen son. Hvilket offer! 
Hvilket pris! Men hans mission har iifven 
kostat många andra lif. Äfven några af 
de våra hafva Llifvit offrade. 

En missionär hlef nyligen fasttagen 
af pöbeln och bunden vid en påle. 
Först skuro de af honom öronen, sodan 
näsan, derefter köttet på bröstet. Det 
var en långsam operation, som räckte i 
fem timmar, hvar]Ja de omsider ::;kuro af 
honom hufvudet. H varför tillåter Gud så
dant ske? Det skall skrifvas i missionens 
krönika. Gud skonar ej, blott själar kunna 
vinnas. Men, syskon, låtom os3 hämnas 
pa djefvulen och rycka offren ur hans 
käftar. 

Det är mycket derute, som är e;:,'nadt att 
förödmjnka oss, och man blir ej stor på 
missionsfältet. Gud plockar af oss allt. 
Men Jesus och himlen blir kvar, och detta 
är nog att tillfredsställa oss. Gud är rik 
i nåd och barmhertighet, men äfven på 
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silfver och guld. Aldrig har det varit 
fattigare för oss derute åtl att vi haft 
några slantar kvar att hjelpa oss fram 
med; och då brödet blifvit slut, har det 
kommit mera igen. Han är äfven mäktig 
att bjelpa de sina i nöden. 

Under Japanska kriget voro vi ofh om
ringade af fiender. Det såg mången gång 
mörkt och hotande ut, men icke ett hår 
kröktes på våra hufvud. Vi ftro bedröf
vade öfver upproret, som pågår derute nu, 
men Gnd vet alltid någon utväg. Hans 
mission skall llock flöda som en viildig 
flod med lif och frälsning. 

II. 

Missions fält. 

De !)lika missionssållskapcn hafva många 
missiousfält. Gud har endast ett, men det 
omfattar hela verlden. Så älskade Gud 
verlllen. Alla fem verldsdelarna omfattas 
af hans kärlek. Hela verlllens befolkning 
uppgår till omkring 1,570,0oo,ooo. Asien 
har 880 mill. och Kina omkring 300 mill. 
Provinsen Shan-si i Kina har lika många 
invånare som Sverige, Norge och Dan
mark tillsamman. Provinsen l'hih-Ji har 
lika många som Holland, Belgien, Portugal 
och Sverige. Men låtom oss tänka blott 
på en enda stad t. ex. Huen-iien, der 
jag arbetat, som har omkring 100,000 
invånare. lllott en liten jemförclse: Öre
bro, Askersuml, Nora, Linde, Arboga, Kö
ping, Yesterås och Sala hafva tillsammans 
53 tusen invånare eller omkring hälften 
så många som i min stall. I dessa stä
der finnas U6 prester och predik:anter. 
1 min stau bland de 100,0l lO är jag -· 
ensam. 

Men ännu mera. I de förut uppräkna
de städerna finnas 50 kapell och biinhus. 
I min stad bland detta dubbelt sa stora antal 
menniskor har jag uppbyggt rtt - lorhus. 
De uppräknade ]Jresternas och predikan
ternas löner np}lgå tillsammans till om
kring 132,000 kronor pr år eller i medel
tal till 2,000 kro11or till hvar och on af 
dem. Säg mig nu, om det vore för myc
ket, att jag finge en af dessa nr. lärare 
till min stad? Vore det ej rätt, att jag 
finge ett af dessa 50 kapell dit ut? Jag 
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vill ej hafva det sämsta, nej det hästa 
vore ej för bra. .Pör den lön, som en af 
de ()() pastorerna hafva, kunde tre missio
närer underhallas. 

N"är folket i min stad skola gå ut för 
att höra evangelium, säga de ej såsom 
folket i våra städer: "Vi skola gå till 
Metodist-, Baptist- eller Missionskyrka11". 
Nej de ha inga kyrkor att välja på. tfan 
de säga: "Dcrhorta är den utländske djef
vulens kapell, vi gå dit." Ml'n vi svara: 
"Kommen i Je;m namn. Här är ingen 
djefvul, som fiir<lerfvar eder. Gtan vi gifva 
eder Jesu Kristi evangelium, som nt<lrifver 
alla onda andar ur edra hjertan." 

JII. 

Missions frukt. 

Pa m batresa tillfrågades en japanPs 
af en tysk fru, hvilka som vore det sämsta 
folket i Japan. "Är d~t ej Je kristna?" 
tillade hon. "Nej, min fru", sade japane
sen, de äro de bästa menniskor, vi hafva 
i Japan; och jag år sjelf en kristen." 

Förvånad vände hon sig till en kines 
med samma fråga angående Kina. Till 
sin bestörtning fick hon samma svar af 
honom, som af japanesen; och då han 
högljudt begynte försvara kristendomen, 
blef hon ytterst förargad och utropaile : 
"Hvart i all verl<leo skall man taga vägen 
nu, ty kristna finnas öfverallt." 'riden 
medgifver ej '·idare bevis. Men det lönar 
sig att bedja och arbeta för Grd;; mission. 
Hedendomt'n är en suck och judendomen 
en längtan, men kristendomen är ett lof. 

Härmed var förmiddagens möte slut. 

På eftermiddagen begynte Oscar Karls
son mötet med att tala om elen sanna 
storheten. Matt. 20: 28. 

Hvad som gaf Jesus anledning till att 
uttala dessa ord, var den begäran af Se
bedei söners 'moder, att hennes söner 
skullti få ~itta, drn ene på hans högra 
•)Ch Jen andr<' på ha.os venstra sida i hans 
rike. Då han ej kunde lofva dem det, 
blefvo de misslynta. Då förklarade han 

för dem den rätta storheten. Han, den 
störste, kom för att tjena. Gadasonen 
blef mindre än änglarne, ja fil mennisko
son, och den fattigaste af alla. Ett t.je
nande sinne iir sforhet inför Gud. Kri
stus kom för att uppsöka och friilsa det 
förtappade. Han var uthållig och trogen 
i sitt sökande. 0, hvilken kärlek lyser oss 
ej till miites, då vi jemföra den fallna 
menniskan sjunkande i synden och Kril'ti 
herrlighet. Men hn försakade allt och 
kom till de djupast fallr.a. Han gick om
kring, gjo1 de väl och bjelpte alla. l\Iötte 
han en bli1 d eller två, så botad<' han dem. 
Mötte han en spetel~k eller tio, gjorde 
han dem alla. belbregda, fast blott en kom 
igen och tackade. .Mitt eget hjerta frtij
Jas öher att han uppsökte mig i vilda, 
ödsliga. öknen. .Mrn kanske du finnes biir 
i dag, som ånnu går der långt borta? 0 
må han få friilsa dig! Hans !Jl0d renar 
från all synd. Se upp till din blodige 
konung! 

Då jag nu , om sa ar Guds vilja, går 
till Kina, så 'fr,Jjen mig me1l edra för
böner. 

Daricl Buglander. 

r~. rn: 5-6. 

1'salmsangaren jublar här öhcr de tro
enJes lycka i Herren. Det är sann glädje 
i Gud. David var utvald af Herren. Han 
var en man efter Guds bjerta. Hvad som 
var stl)J t för Davids hjerta, är ~freu stort 
och dyrbart för mig. Herren iir min del. 
Det är herrligt att lefva för honom. Pa 
flera ställen lofrar David sin Gud för hans 
11åd och kiirlek. De >.om hliclrn upp till 
Herren, fä erfara dt•nna n~d. Endast den, 
som har erfarit frälsning i Jesu s Kristus, 
har någon verklig fröjd. Min bägare fiö
ilar öfrer. Guds kålla är full af vatten. 
Drick till evigt lif ! llen är för dig. 

Låtom oss med psalmisten lofva Herren 
för hans vf1lgerningar ! I mängas lif är 
det mera klagan och suckan än tack och 
lof. Så bör det ej vara. 

Denna stund är Jesus dyrbarare för mig 
än någon sin, och jag vill offra mig fiir 
honom. Beiljen för mig, d:1 jag går till 
Kina! 

Tröstens ord. 
Es. 40: 1-5. 

Af Andcrzen. 

Esaias målar i profetisk form mycket 
-könt frälsarens bild. I synnerhet i det 
~,3 kap. är hans lidandes vä~ framställd 
steg för steg. Och här kommer han med 
lnistens ljufliga ord. 

l'nder det de fle sta bland oss fröjdas 
och jubla på d(•nna högtidsilag, kanske 
några bland eder känna sig dömda och 
nedslagna i sina hjertan. Orsakerna der
till kunn<t vara mänga. Kanske vågar du 
ej i känslan af din egen oviirdighet taga 
mot af det lefvande brödet och de hfirliga 
rätterna. ~'atta mod, kära själ! Aflägg 
allt, som tsnger ! Herren talar Jjuf!igt 
till dig. Eller kanske är det någon synd, 
som ligger i viigen för· välsignelsen. Hiir 
då: Herren vill förlåta och rena. Har du 
idit nederlag? Lejonet af jada bar vun
nit. Striden iir fullbordad och skulJen 
försonad. .\r det ej nog att fröjda Jitt 
bjerta? 

Har du blifvit tuktatl som David? Straff
domens tiJ är förbi, och du får Jubbelt 
igen af Herrens hand. Gud 'tuktar men
niskan, för att h11n skall släppa synden. 
<fä npp dig helt ät Herren, och ilet skall 
blifva slut på striden! Brudrns väg går 
genom heden. )[e11 Jå Gud får drag-a 
fram genom ökTien, blir den förvandlad 
till en Jjuflig lustgård. 

Lifvets mål. 
Fil. H: 7 f. 

Af Hiltla Dufi·a. 

Ingen lefver väl sitt lif sa tanklör.;t, 
11tun att han bar något mal att lt'fva för. 
~[en de flesta ha så låga mål, de kämpa 
för ä.ra, rikedom och anseend(' o. s. v. 
l'aulus hade ett högre m:il, näml. att vinna 
Kristus. Men utan < fft1r vinnes ej ett 
stort mål. Det kostade> Kristus lifvet att 
kiipa oss at Gud och vinna ett hem lit de 
fallna barnen. Af Guds nåd fick han 
smaka döden för alla. MeJ blicken på 
den korsfäste kunde Paulus lemna. allt. 
Ilvad skulle värt lif vara, om vi vunnP 
allt annat, mPn förlorade Kristus? .Mitt 
mal är att vinna kl1nungen. :.\lina i:1gon 
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skola. se honom i hans prakt. 0 det blir 
en h~rlig dag! Ingenting är för stort att 
lemna, om vi ha smakat hans härlek. Allt 
är vunnet meJ honom. Det är himmel 
med Jesus. Fienden söker afbryta denn:L 
innerliga förening, men då vi äro funna 
i Kristus, är han bes('grad. l'"nder jagan
det efter honom möta oss många lidanden, 
men han blir mera dyrbar för oss, då vi 
i nöden få pröfva hans kärlek. 

Vederkvickelse och åter
ställelse. 

Apg. B: l!l - 22. 

Af F. Fransson. 

Vcderkvickelsetider bar Herren latit 
komma ufver j•>rdens folk mångfaldiga 
gånger; och till sadana räkna vida i första 
hand väckelsetider, då Gud utgjutit sin 
helige Ande och utrustat miin med visdom 
och kraft, genom hvilka han skakat m<irk
rets grunJvalar ech från hvilkas lif flutit 
strömmar af lefvanole vatten. T. ex. ~Ioody 
och Sa.nkey i det l!J:<le århundradet, \\'esley, 
Whitefield och Zinzenuorf i det l~:de, 
Bunyan och Raxt•1r i det l 7:de, Luther, 
Kal vin och Zwingli i det W:de, Johan 
Huss i det l 5:de och Wicliff i det 14:de 
arhundraclct o. s. v. ITnder de första år
lnmdradena. var det ju utomordentliga viic
kelser, under apostlarnas och deras lär
jungars dagar. 

I. 

Villkor för ved,,rkvickelsc. 

1. Bättren eder och omviindrn edrr. 
Synden mäste utplanas ur ditt bjerta, in
nan der finnes rum för vederkvickelse fran 
Gud. Detta är det första steget. ::\[en 
det vill ej satan, att du skall taga; derför 
siiker han med all sin makt att hindra 
dig derifrån. Han unnar dig ej nagot 
godt. Han vill blott bedraga. Men Kri
stus är starkare än Jen starke. På Gol
gata har han hesegrat honom, och inför 
korset måste satan biifvande fly. Derflir 
råder jag dig att tjena vår mäktige ko
nung. 

• 
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2. Att antända ordet och bönen är 
dernäst ett väsentligt villkor för att undfå 
vederkvickelse. Var ej ensidig, så att du 
endast läser ordet eller endast beder. 
Homliga. bland Guds barn lflsa mycket, 
men bedja sällen. Andra åter bedj;i mera, 
men liisa sällan Guds ord eller verkligen 
rausaka skriften. Detta gör dem inskränkta 
och ensidiga. Nej bruka dessa bå,da me
del mycket och flitigt, och vederkvickelsens 
ström skall ständigt flöda till ditt hjorta. 

~. · Uppgif1:andet af hvarje afgud. 
Hjcrtat kan hafva många afgudar; och, 
så länge någon sådan finnes kvar derinne, 
kan Herren icke välsigna din själ med 
full vederkvickelse. Viura11kan klänger 
fast vid sitt stöd och hjertat vid sin Gud. 
IIvad ditt hjerta klänger fast vid, är din 
Gud. I gondolen på en luftballong är 
sand till barlast; om luftseglaren vill stiga 
högre, kastar han ut något af sanden. 
Om han kastade ut all sand, som han 
medförde, skulle han fara upp bland sky
arna. Låtom oss atlägga allt, som tynger, 
bvarje synd och hvarje afgud, och våra 
hjertan skola giil a himmelsfärd! Vi mecl 
Jesus och han med oss. 

-1. Tåligt bärande af pröfningar. 
Liksom det finnes tyngder, som trycka 
själen ned i gruset, finnes det äfven tyng
der, som kunna lyfta oss upp. Eu kvinna 
med puckel på ryggen sörj<le öfver det 
vanärande i sitt utseende. Då. drömde 
hon en nalt, att en iingel med sin ving
spets vidrörde puchln och tvänne hvita 
vingar växte fram ur densamma, på hvilka 
bon höjde sig närmare Gud. Efter denna 
dröm sörjde hon ej mer. Dl' pröfningar, 
som Gud sänder oss, ha. alltid sina uppåt
lyftande vingar, på hvilka vi föras när
mar(' Gud. Så blir det tider af veder
kvickelse för själen äfven på den vägen. 

lI. 

Kristi äterkomst. 
1 :o. ltörelsen bland judarna är under

bar. 100,000 judar ha blifvit omvända 
till Kristus under detta arbundradet. En 
stor nationell rörelsf' pågar dessutom ibland 
dem, och de återvända i skaror till sitt 

land. Gud förbereder sitt förbundsfolk 
till att hlifva våra eftertriidare i cmbetet. 
En märklig företeelse är den tyska jern
väg, som är utstakad och skall byggas pä. 
den östra sidan af det kommande Palestina. 
Det kommande Palestina skall nftmligen 
blifva vida större än det nu varande. 

2:o. De tio juugfrurna gingo alla ut 
för att möta brudgummen. Detta syftar 
på alla land. F<ir nagra år sedan var 
det verkligen en allmän uppväckelse, om
fattande alla de kristna länderna. Men 
hur är det nu? Jo, en lika allmän sömn. 
De blefvo alla sömniga. Dcrmed menas 
ej, att de lefva i sina synder, utan att de 
sofva öfver den sanningen, att Jesus kom
mer snart. 'fälet om Kristi tillkommelse 
har 11ästan tystnat. Ej många predika 

denna sanning. Hur många iir det väl, 
som ifrigt astunda hans tillkommelse? i\Ien 
midt under den allmänna sömnen och slö
heten kom brudgummen. 0, låtom oss 
vä.nta vär konung! Det är dyrbara löften 
gifna åt dem, som vaka och vänta. 0 
hur Jesus värderar dem, som förstå honom! 
Vi tacka Gud för dessa konferenser, men 
det skall blifva härligare tider, då han sjclf 
kommer. 

lII. 

Alltings återställelse. 

l\Ied hans kommande följer alltings åter
ställelse. Egypten har alltid Nilfloden, 
men den öfversvämmar och välsignar lan
det blott en gäng om aret. Så ega vi 
många löften, som tala om den kommande 
tiden, och de skola härligt uppfyllas och 
iifverfl<ida, då Kristus kommer ater. Han 
skall nedgöra upprorstiftame, och frid 
skall öfvertäcka jorden. !\len såsom en 
husmoder bjuder sin gäst in i ett annat 
rum, medan hon sopar det rum, der han 
skall ho, sa skall ock Herren, innan han 
kommer för att med förderfvets kvastar 
sopa jorden ren från förbannelsen, bjuda 
sina vänner att stiga högre upp; ocb. så 
skola vi vara med Herren alltid. 

(Forts.) 
Conrad. 
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F:rån Kina. 

"Hvad helst du mer kostar pi honom skall jag 
betala dig, när jag kommer tillbaka." (Luk. 10: 35.) 

Med anledning llf de många och 
präktiga gAfvor, som med broder N. 
Carlesson sändes till oss blir i norra 
Kina, vilja vi på detta sätt sända och 
genom T. S. frambära vårt gem~n
samma och Yarma tack till alla, som 
genom dessa gåfvor så rikligen upp
muntrade oss. 

Det var för oss alla en stor glädje 
att Ater fä se N. Carlesson ibland oss. 
Vi beh<ifva hans hjelp och råd så väl, 
i synnerhet nu dä biskopen (som vi 
bruka kalla Aug. Karlsson) har lem
nat oss och rest hem till Sverige. Äf
ven voro vi glada öfver de tre nya 
arbetare, som kommo oss till hjelp. 
Leden glesna, och arbetet växer. l!'lera 
syskon behöfvas, om vi ej skola bry
tas ned i förtid. 

Det var en mycket uppmuntrande 
stnnd, vi hade i Tso·iiin, då den ge
mensamma Uulan slogs upp. Vi om
ringade den som 11må, nyfikna barn; 
hvar och en väntade på sitt, och in
~eu var glömd; alla fingo vi något. 
•rm och med kineserna kommo och 
ueltogo i fröjden och blefvo ej litet 
förvånade öfver Anna Johanssons spinn· 
rock, som de trodde vara en veloci
ped. 

En stor präktig ost sändes från vän
nerna Bedin, hvilken vi delade pä 
våra 4 stationer, likaså kaffet, som 
vår värderade fader Kiblstedt sllnde 
oss. 

Mina Alandsvänner silnde mig nå
gra präktiga saker såsom yllekläder 
m. m. En elegant bibel sändes mig 
af vännerna H- n. 

.Må Herren rikligen välsigna alla gif
varne och hjelpa dem att ej tröttna! 

Vi äro stundom frestade att tro, att 
alla vänner i Sve1ige ha glömt oss. 
Men nu se vi, att vi ha större rum 
i edra hjertan än vi trott. 

Bedjen nu med och för oss, att Her· 
ren måtte uppehålla våra krafter och 
spara oss för många Ars arbete bland 

kineserna. 13edjen för våra medbjel
pare och alla troende, att de mätte 
tillväxa i tro och ett heligt lif. 

Vi äro stationerade som följer: 
Soh-ping-ftt: S. A. Persson med fru 

samt Jenny Lundell. 
Tso· iiin: :\lina Iledlund, Anna Jo

hansson och Justina Engvall. 
Ing-cheo: Edv. Karlberg. 
Huen·iien: 0. A. Larsson och Ernst 

Pettersson. Br. N. Carlesson kommer 
väl att dela sin tid på Tso-Uin och 
Ing-cheo; och glad är jag derät, ty 
ensamheten bland hedningarne är i 
längden känbar. 

De innerligaste helsningar sändas 
till vår älskade styrelse, kamraterna 
på fältet samt till Herrens och våra 
skaffare. 

"livad 1 hafvcn gjort en af dessa 
minsta mina bröder, det hafven I ock 
gjort mig." 

Ing· cheo i April 1 !JOO. 
Enligt uppdrag 

Edv. Karlbery. 
P. S. Som jag vet, att många vän

ner bedt Herren taga bort min sjuk
dom, så får jag meddela, att han för 
länge sedan besvarat edra rop derom. 
Gud vare tack för hans godhet mot 
mi~, sin ringe tjenare! 

;\fven böra vi gemensamt nedbedja 
helsa och krafter öfver N. Carlessons 
familj, som lir kvar i Sverige. Att 
lemna sin makajemte två små jollrande 
älsklingar i Sverige och begifva sig 
i vlig mot östra Asiens tusende fa. 
ror - o, hvem kan fatta hvad detta 
innebär? l\Ien Herren förstår det och 
skall förvisso ställa till det bästa för 
dem alla. 

Ännu en sak! Som många ha frå
gat, huru de skulle kunna sända nå.
got till osa från Sverige, så. får jag 
upplysa, att böcker, om de ej liro 
allt för tunga, samt mindre paket myc
ket väl kunna sändas i korsband, som 
ej kostar många ören. Herr J. A. 
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Lindblad, Köping, bar flera gånf?er 
på detta sätt uppmuntrat oss. )[å 

flera följa hans exempel! Tyngre och 
värdefullare saker är bäst att sända 
med någon utgående missionär. 

D. S. 
Sedan det första brefvet skrefs, kom 

det för mig att skrifva några få ra
der om verksamheten bär. 

l'nder den sistlidna vintern har vår 
tid varit upptagen med att hjelpa 
opiumrökare att lemna denna förderf
bringande last. Omkring 150 män 
bafva sedan i höstas varit här. Alla 
dessa har det lyckats för att lägga 
af denna onda vana. N'ågra torde 
ju ha återfallit, ty en del menniskor 
trifvas bltttre i synden än utom den
samma, såsom vi se 8f 2 Petr. 2: 22. 
Arma offer, de få lida mycket genom 
att röka detta gift! De förlora all 
lust till arbete, och som en följd der
af instliller sig en obeskrifiig fattigdom. 

Då jag sett dessa utmärglade äldre 
män och kvinnor samt dessa gulble
ka, afmagrade ynglingar på 18 och 
20 år, då har det nr djupet af mitt 
hjerta uppstigit ett lof till Ilerren, 
som bevarat vårt kära, svenska folk 
från denna förbannelse. 

Herren har dock härligt bulpit oss, 
så att det gått rätt bra, och glad är 
jag, att vi fingo ett sådant tillfälle att 
frambära lifvets ord, och något har 
vlll fallit i god jord. 

Med åtskilliga har Ilerren utfört 
stora ting. Jag vill nämna ett exem
pel derpå. 

En yngling från en by flera mil 
härifrån kom hit i sällskap med en 
annan yngling i afäikt att bortlägga 
opium. Han hade i sitt hem trenne 
olika tillfällen försökt dermed, men 
blef vid bvarje försök vansinnig. -
Detta visste vi ej om, då han kom. 
Uen under vägen hit hade han till sin 
kamrat yttrat: "Om jag nu blir ga
len hos utländingen, så måste du taga 
reda på mig." Sent på tredje dagens 
afton hördes ett hemskt skrik utan
för. Jag gick ut för att se, om det 
var på gården eller pä gatan. På 
gården kom bokspridaren Kong-san 

... 
och sade, att en man blifvit galen, 
Vi gingo in i rummet; och der på 
"kangen" låg ynglingen fasthållen af 
flera mll.n. Hans utseende var hemskt, 
och en viss bllfvan kom öfvcr mig. 
Men Herren styrkte mig och gaf mig 
en sådan frimodighet, ja trosvisshet, 
som hade jag kunnat förflytta berg. 
Jag gick fram till mannen, tog tag 
uti hans armar och böjde dem öfver 
hans bröst samt bad alla närvarande 
att vara tysta, ty det var mycket bul
ler i rummet, och sade till dem, att 
mannen ej var sjuk utan besatt af 
djefvulen; men att vi, som tro på Je
sus, ej frukta djefvulen, utan kunna 
i Jesu namn drifva honom ut ur men· 

· niskor. Då Jesus-namnet blifvit ut
taladt, kom mannen till full sans och 
bad om ursäkt, för att han stört vår 
bvila. Vi böjde sedan våra knän och 
bA.do och prisade Herren för hans 
nåd mot oss; derpå. sjöngo vi en sång
vers, och det kändes att Jesus var 
Icfvande ibland oss. De andra män
nen fö reslogo, att det var bäst att 
låta mannen påföljande dag gå till 
sitt hem. "N"rj," svarade jag, "I sko
len få se, och folket uti hans hem 
och i hela byn skola flL se, att den 
Jesus, som vi predika, har kraft att 
bjelpa och frälsa menniskor.~ 

"Ja," sade de, "om han ej blir ga
len en gång till, då är detta en märk· 
värdig plats." Just så, den är märk
värdig; ty mannen lemnadc opium, 
bief frisk och glad och är det än i 
dag. Lofvad vare Gud! 

Härom dagen dog en man, 7G år 
gammal. Han bodde hos oss en tid 
förra året och fick lära om Jesus. 
Han har sedan i sitt hem ofta bedit 
Jesus om en snar befrielse från jor
den. Jag bar hopp om att denne 
man är hemma hos Herren. Hans 
son tillhör Guds församling här. 

Nog kan det mången gång se hårdt 
ut, och tålamodspröfvande är allt ar· 
bete bland hedningarne. Men saligt 
är det i sanning att se, huru Gud 
verkar· och uppenbarar sin "bjeltearm" 
till själars frälsning · och sjukas he
lande äfven hland hedningarne. 0 
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ja, stor är Herren i uåd och förbar
mande! Ack, att vi hade en tro, så 
stor som ett "senapskorn•, hvad skulle 
icke då våra ögon få se! IIvilka in
lägg skulle vi ej kunna göra i den 
himmelska verlden! - 0 Gud, se till 
vår svaghet, hjelp oss att troget tjena 
dig! Amen. 

:llänga kära helsningar till alla våra 
vänner från eder ringe med1jenare 

Edv. Karlbery. 

Vår inlandsresa. 

Frukta icke, ty jng har förlossat dig, 
kallat dig vill nam11. Du är min. Om du 
f(inge igenom n.tten, lir jag mc<l clig, och 
igenom strömmar, ;,kulle cl<' ej dränka 
di~. Om du ginge igenom elcl, sk11lle du 
icke svedjas och llliz;an icke l1rilmm dig. 
E!';. 43: 1, 2. 

Vi hafva i sanning fått erfara upp
fyllelsen af dessa Hiften under vår 
resa från Shangbai upp till vårt di
strikt i norra Kina. Efter att ha vän
tat i öfver tre veckor i Shangbai på 
att vägen skulle öppnas och till sist 
tlfven sammantriiffat med broder Karls
son, som nu skulle resa öfver Ame
rika och vidare hem till Sverige, gin
go vi på k•ällen den l~l:de mars om
bord å ängf. Anping, som skulle föra 
oss till Tan ko, ändpunkten för en 
jernvlig~linie, som går till 'I'ientsin 
och vidare till Peking. Vi reste 2:dra 
klass (kinesiska) och fing~ våra hyt
ter djupt nere ibland tackjern och 
gods af allehanda slag. De voro ej 
fina eller bekväma, men vi kände oss 
iindå lyckliga uti dem, och Wrnummo, 
att Herren var med oss. Tidigt föl
jande morgon eller den 20:de lyftades 
ankar, och båten började tillföljd af 
flodvattnet att gå nedåt med god ha
stighet. Litet dimma var då. rådande; 
och hade ej Herrens hand underbart 
räddat oss, så skulle vi helt säkert 
ha råkat ut för en sv:1r olyckshän
delse ute på den djupa och breda 
floden. En annan ångare, som låg 
nere i floden, drE-fs nUmligen med 
akterH,ndan ut och var mycket närn 
att sammantörna med vår' båt. Och 

hade detta inträffat, så hade vi helt 
säkert fått oss ett kallbad och kan· 
ske äfven kommit i fara för våra lif, 
men Herren beskyddade oss. Farty
get kastade sedan ankar, och vi fingo 
ligga stilla ti'lls middagen, då vi fort
satte vår resa. Dessa farvatten, som 
vi nu hade att passera, ha ryk te om 
sig, att niistan alltid var~ svåra, men 
fingo vi nu det oaktadt det vackraste 
väder och en den skönaste resä. Och 
redan på kv1illen den 23:dje stannade 
fartyget, och vi sades vara framme. 
)[en tillföljd af att vattnet emot ham
nen är mycket grundt, så kommo 
vi ej närmare land än på omkring 2 
svenska mil; och följanue morgon 
giillde det för oss att söka sA fort 
och billigt som möjligt skaffa oss och 
vl'!ra saker i land. r'ör detta ända
mål hyrde vi en fiskarbåt, och begi'lf
vo oss så ut pä den lilla farkosten, 
som fördes af friska vindar allt när
mare och närmare hamnen. Och efter 
några mindre äfventyr på floden kom
mo vi lyckligt i land och på tåget 
samt framkommo till Tientsin på. 
kvällen. 

Följande d11g, som var söndag, var 
' för oss outsägligt skön och härlig. 

På f. m. predikade hroder Carleson 
derstädes pä kinesiska för en tahik 
och uppmärksam åhörareskara; och 
på kvällen voro vi inbjudna till ett 
möte för engelsktalande kinesiska stu 
denter och engelska soldater. Vi fingo 
då tillfälle att för dessa på engelska 
språket vittna om Herrens kärlek oc3 
frälsande näd. Några af dessa fröj
dade sig i sin frälsare, och en af de 
förra omtalade för mig, att han sjelf, 
då vägen blifver öppnad, ämnar gå 
ut med fridens evangelium till sitt 
eget folk. Gud välsigne honom och 
dem alla! Vi fortsatte sedan följande 
dage~ till Peking, der vi hyrde mul
åsnor för den omkring :"10 svenska mil 
långa inland·resan. Den :?S:e var allt 
klart, ocil vi fortsatte vltr resa, sy
strarna i hllrstol och broder C'arlesc n 
och jag på hvar sin åsna. Vi hade 
~lfven il snor för våra saker, eå att vår 
karavan bestod af 15 åsnor med tiH 



dem hörande nödiga drifkarlar. Vår 
resa blef om ej så särdeles angenäm 
så åtminstone lyckosam. Vi passe· 
rade flera städer och byar för hvarje 
dag och fingo lifven tillfälle att se nå· 
got af den nöd i andligt afseende, 
som der pA hvarje plats är rådande. 
l<'olket var öfverallt mycket vän
ligt, och broder Carleson fick rik
liga tillfällen att till dessa tala om 
Jesus, syndares frälsare , till bvilket 
de alltid uppmärksamt lyssnade. Öf· 
verallt är atguderiet härskande, och 
den minsta by har sitt tempel. De 
större byarna och städerna ha flera. 
Dessa hus llro alltid de bästa och fi
naste i hela samhället. De äro väl 
täckta, för att vara i stånd till att 
skydda de lergudar, som der inne 
äro förvarade. Dessa. skulle nämli
gen söndeJfall:., om de blefve utsatta 
för Kinas häftiga regnskurar. Utan
för hvarje sådant tempel hänger van· 
ligtvis en stor tingklocka, hvilken an· 
vändes för att väcka gudarna. 

Den lt:e april ankommo vi till Tso
iiin, den station, der systrarna Mina 
Hedlund och Anna Johansson verka. 
Svenska flaggan var der hissad da
gen till ära, och vi mottogos och väl· 
komnades pä det bjertligaste af sy
skonen. Broder Carlcson var slir
skildt välkomnad af alla, och ej minst 
af kineserna. J>å söndagsförmidd. var 
lokalen fylld af kineser. Både män 
och kvinnor voro då närvarande, hvil
ka stilla och allvarligt lyssnade till 
ordets sanningar. På måndagen må
ste jag säga farväl till syskonen och 
tillsammans med broder Karlberg be
gifva mig till Hong-yen, der jag till
sammans med br. 0. A. Larsson skall 
stanna för att lära språket. Denna 
del af resan blef till följd af regn; 
som förut fallit, ej lätt att företaga. 
Allt gick dock vill, tills vi kommo 
till en flod, der bron flutit undan, och 
vi måste begifva oss i floden för att 
komma öfver. Men det gick ej bättre 
än att skjuts bonden satte sig fast med 

dragare och kärra i gyttjan . Solen 
var då högt uppe, och vi arbetade af 
alla krafter för att komma upp, men 
förgäfves. Till sist måste skjutsbon
den gå till en afiligsen by, den enda , 
som syntes, för att begära bjelp. So·' 
len hade då redan sjunkit ned, och 
nattens skuggor voro utbredda öfver 
nejden. Mörka moln stego upp på 
himmelen, hvilka 'urladdade väldiga 
blixtar. l\Iolnen närmade sig mer och 
mer, och snart började det lifven att 
regna. Vi anbefallde oss i Herrens 
hand och bådo honom om bjelp; och 

. efter en liten stund gingo molnen un
dan och lemnade rum för en den kla· 
raste stjernbimmel. Omsider kom ock 
skjutsbondeu med männen, som skulle 
bjelpa oss ; men nu skulle först pri
set uppgöras, hvilket i allmänhet ej 
går ~ort i Kina. För detta ändamål 
upp~ordes en eld på flodstranden , och 
efter att ha stojat och trätt en stund, 
började de arbetet; och klockan 9 på 
kvällen hade vi kärran uppe och fingo 
fortsätta. Vi kände oss då ej litet 
tacksamma till Gud, som hnlpit oss, 
så att vi ingenting förlorat mer lin 
tiden, som vi följande dag blefvo i 
stånd att taga igen. Vi togo sedan , 
in pä ett värdshus i närmaste by och 
fingo en välbehöfiig hvila öfver nat· 
ten i ett rökuppfyldt rum, tillsam- · 
mans med en massa kineser. 

l!'öljande dagen kommo vi till må
let och träffa.de broder Larsson vid 
helsa, glad och lycklig öfver att här 
f ä kltmpa Herrens strider och vinna 
själar åt honom, som älskar oss och 
som har löst oss från våra synder med 
sitt blod. Alla Helgelseförbundets sy
skon b1i.rute sända härmed sina ge
mensamma helsningar till vännerna i 
hemlandet. Den som håller ut intill 
änden, han skall varda salig. 

Eder i Herren förbundne 
Ernst Fettersson. 

C o <'hina Inland Mission, Hongyen 
Paoting-fu via Peking. Korth China. 
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från vår ZulurT\ission. 
Kära i:änner I Ebenezer d~n 13 maj l!lOO. 

.. Och du gaf dem din goda Ande ntt 11ndervisa dem 
och din manna 1~ndandrog du icke d eras mun, och vat~ 
ten gaf du dem 1 deras törst". 

Länge har jag önskat att skrifva, 
men tiden har knappast velat tillåta 
det, upptagen som den varit af hvar
j ebanda arbeten samt möten, skola 
och syskola. Nu, då jag snart är 
färdig att gä till en ny "lägerplats", 
vill jag dock skrifva några rader, 
att I mån veta, att vi lefva också 
här på l-..benezer och kunna säga att 
"ända hittills har Herren bulpit". Hans 
nåd är det, att det icke är ute med 
oss; ty nog bar fienden sökt, bvem 
han kunde uppsluka; och dessvärre 
har han väl icke varit utan fram
gång. Då man står i en församling 
och med ängslan gifver akt pä "bar
nens" fram- eller tillbakagång, sä 
vexla nog känslorna, och det händer 
väl att mer än en tår smyger sig 
fram - man skall ju hafva reda pä 
och deltaga i alla ting, från familje
trätan till de mest otänkbara och o
nämnbara synder, ja sådant, bvarom 
man stundom undrar, om det !lr verk
lighet eller endast inbillning och vid· 
skepelse. l\Ian känner sig stundom 
såsom l'aulus "rådlös". :i\Ien skulle vi 
derför uppgifva att arbeta, eller skulle 
vi upprycka hvetet med ogräset? -
~ej långt derifrån ! Il vem vet, huru 
många fullmogna ax, som skola ber
gas in pä den stora skördedagen f' 

Deremot, om man bör rop till Gud 
om mera kärlek och kraft att vandra 
i hans bud och att i tålamod kanna 
fördral?a hvarandra, så fröjdas hjertat 
och lifvas modet, och man känner, 
att de dyrbara själarna med alla si
na brister dock äro så innerligt kära. 

Herren, som bör de armes klagan, 
vill ock mätta hvarje hungrande själ. 
Han undandrager icke sin manna. 
"Hans källa !lr full med vatten" och 
ej lik Afrikas "usla" brunnar, som 
torka ut, så att det snart hotar med 
vattenbrist. I följd af den långvari
ga torkan och gräshoppornas härj-

ningar bar skörden blifvit mycket 
dålig pä dessa trakter. l!'olket klagar 
redan öfver hungersnöd, men det är 
väl icke sä farligt; de söka i stället till
fredsställa sig med den förderftiga rus
drycken "shimelana•, som utarmar dem 
pä alla vis andeligen och lekamligen. 

På denna plats komma icke så. 
många otrogna på mötena, som pA 
andra platser, der jag varit. Det bar 
dock varit en då och då, som sagt 
sig- vilja "utvälja Herren". 

Lite svårigheter hade vi i försam
lingarne i början af året, på grund 
af att den evangelist, som gick med 
ned till "Gmsumkalu, helt oväntadt 
kom tillbaka och helt naturligt helst 
önskade återgå till sitt förra hem och 
fält, hvilket dock pA många grunder 
icke kunde ske. Det var derför icke 
så lätt för honom att bestlimma sig 
fJr att gå till den utstation, vi anvi
sade honom, och hvarest det vlil be
höfdes en van evangelist. Der fans 
intet bus för honom att bo uti. l\Ien 
Herren bar hjelpt, sä att vi nu fått 
upp ett litet hus, och han är der i 
full verksamhet mt:d möten och skola, 
som äro talrikt besökta. 

Broder Johansson hjelpte dem att 
få upp ställning till huset o. s. v. ; 
sedan hafva evangelisterna gjort det 
färdigt, och tack vare vänner, dels i 
Durban, dels häromkring, är det ock
så skuldfritt, och vi kanna afbetala 
lite på det hus, vi öfvertogo af :Mo
ses, dä han ~emnade sin gamla plats. 
Som de äro sä enkelt och billigt bygg
da, kunna de naturligtvis icke stå så 
länge, och det vore godt, om evan
gelisthusen kunde bygga.5 lite solida
re och alla tillbiira missionen, för att 
undvika alla slags svårigheter, om 
t. ex. en flyttar eller tröttnar att vara 
evangelist eller kanske är olämplig, 
så att man icke kan hafva den kvar. 

Strax efter förmiddagsmötet i dag 



fick jag bud från en troende kvinna, 
att hennes lilla barn dött och att hon 
önskade, att de troende skulle kom
ma och bafva möte vid graf ven. Som 
hon önskade en kista, så fick en van
lig liten packlåda tjenstgöra som så
dan. Några af männen gingo före 
att gräfva grafven; och efter ett helt 
kort möte på e. ro. tågade de flesta 
af oss dit. Solen sjönk just ned, då 
vi samlades vid den lilla grafven och 
tingo läsa ej endast om att döden 
mistat sin udd, men också om vArt 
dy1·bara uppståndelsehopp - det var
der sått förgängligt, skall uppstå oför
gängligt. 

I den samma kraalen bor en myc
ket ga.mmal gumma. Hon minnes 
flera. zulukungar och har såsom barn 
två gånger blifvit skonad, då den 
grymme "Tyaka" sände ut och Hit 
döda tiere af hennes anhöriga. Hon 
var en af de första, som på denna 
plats gåfvo sig åt Gud, och hennes 
närmaste säga, att, ehuru hon ser och 
hör mycket dåligt, kommer hon lik
väl ihåg Guds ord samt beder. Dä 
jag lemnade kraalen var jag mycket 
förvånad att se det stora "amadumbe"
fält, hon odlat. Säkerliger: har detta 
folk varit, och är väl ännu ett starkt 
och bärdadt folk, men allt efter som 
civilisationen med ty åtföljande be
kvämligheter och - synder tränger 
in kanske det går som med så många 
andra folkslag, det försvagas. På 
grund af sin lättja torde det ocksä 
mer och mer komma att undanträn
gas af de långt svagare, men så ar
betsamma och ihärdiga indierna som in
vandra och redan på flere ställeniKatal 
till stor del undanträngt de infödda. 

Den 25 maj. Brefvet har nu legat 
påbörjat flere dagar, utan att jag 
hunnit af:!luta det. Under tiden bar 
jag haft ett litet, flyktigt besök af br. H. 
Nilsson. Han mådde godt, och det är 
alltid så kärt se någon af syskonen. 

Jag har också varit och sagt far
väl till mr Nils Olsson, som skall resa 
hem till Sverige, och just var uppe 
en dag för att säga farväl åt oss. 
Denne broder är egare af det sjö
manshem , om hvilket jag för någon 
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tid tillbaka skref, och hans hem bar 
alltid varit en ti!Jflyktsort för oss, så
väl som många andra arbetare i vin· 
gärden under vår vistelse i Durban. 
Han bar varit mycket klen, så att 
han måste resa hem för sin helsa, 
men också för att väcka mera in
tresse för det behjertansvärda arbetet 
bland de skandinaviska sjömännen, 
af bvilka årligen stora skaror kom
ma till Durban. 

Jag har under en liten tid haft 
glädjen hafva fru Elin Karlson med 
sin lille Henry hos mig, under det , 
broder Karlsson varit ute för att "be
spej a landet". Nu hafva de lemnat 
mig för att först välkomna syskonen 
li.1. Anderssons i Durban och sedan 
fortsätta till Umsumkulu. Syster Elin 
är långt ifrån stark, men Herren hjel-
per och uppehåller. Äfven mig har 
han underligen uppeMllit den tid, jag 
varit här. DA krafterna svigta och 
jag varit svag, då har han varit stark. 
Samma lidande öfvergår nog många 
af våra syskon, och vi äro icke en
samma om att vårt tålamod pröfvas 
genom en svag kropp. l\Iången gång 
uppstår nog ett "hvarför"; men -
han vet! 

Till sist skulle väl också jag näm
na något om kriget, ehuru jag icke 
mycket vet derom. Ty på dessa 
trakter hafva vi fått sitta i lugn och 
ro under den Allsmäktiges skugga. 
Visserligen voro i begynnelsen många 
rykten i omlopp, och det kunde haf· 
va varit verklig fara, om boerna full
följt sin plau t.tt rycka in genom zu
luland och kusten ned, såväl som på 
andra platser, innan de engelska trup
perna. hunnit anlända. Vill ej heller 
gifva mig in på den enes elltr andres 
större eller mindre skuld till krigets 
utbrott. Här som mången gång el
jest torde det vara sant hvad ord
språket säger: "det är icke ens fel, 
att två träta". 

Då man sett och hört det spända. 
förhållande, som nu i många år rådt, 
kunde man väl knappast vänta på en 
fredlig utgång; utan det måste förr 
eller senare komma till utbrott i ett 
hArdt och förfärligt krig, då det icke 

1•ndast är nation mot nation, utan bro
der emot broder och fader mot son. 
J>ct splittrar familjer och vänner, och 
lil'ven ibland de kristna uppstå stora 
klyftor, på grund af olika intressen 
och i följd deraf upphetsade sinnen. 

Man kan dock ej utan förundran 
läsa många af de minst sagdt "onyktra" 
Lidningsartiklar, man kan få. se hemi
från om boernas •rena, oskrymtade, 
praktiska kristendom och patriarka
liska lit", under det att de engelska 
beskrifvas såsom förfärliga m':lrdare
skaror o. s. v. 

Ingen kan väl dock vid lugn be
sinning tro, att alla dessa tusental af 
boer ega lif i Gud? Äfven orn de 
lefva ett s. k. "patriarkaliskt lif', 
månne det icke i denna tiden och med 
nya testamentets ljus kastadt deröfver 
äfven i patriarkernas lif finnes åt
skilligt, som icke passar godt in med 
hvad vi i dessa sista tider förstå med 
"praktisk kristendom?" 

Sant ll.r, att det bland dem finnes 
många verkliga gedigna kristna, men 
det gör det också bland de engelska. 
Sant tror jag också, att det vitsordet 
är, som gifves dem af både hvita och 
svarta, att de i sedligt afaeende stå 
framom engelsmännen och flera an
dra nationer. Det är ju också natur
ligt, då de till stor del bestå af en 
enkel landtbefolkning. 

Jag har till min glädje hört, att en 
kraftig väckelse pågår bland de en-
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gelska trupperna och många blifva 
frälsta. l\fr Taylor, en snäll och ni
tisk. engelsk broder, arbetar ibland 
dem och går äfven öfver till boerna 
och har möten. 

I fråga om att kolonisera vet jag 
icke, om någon nation är bättre lin 
den engelska; ty under deras välde 
uppblomstra humanitet och missions
verksamhet, och de söka att göra, 
hvad de kunna för de folk, som af 
dem blifva besegrade eller som stå. 
under deras beskydd. Jag tror, att 
de flesta missionärer varit tacksamma 
att under dessa kritiska tider stå. un
der engelskt beskydd, der ingen blif
vit tvingad att npptaga vapen, utan 
de i lugn och ro kunnat fortsätta 
verksamheten, undantagandes på de 
platser, som varit i krigets omedel
bara närhet och de derf<lr nödgats 
att fly. "Under allt kan man icke an
nat än innerligt önska, att detta för-

. färliga krig mätte snart få ett slut, 
att "fridsfursten" snart mätte blifva 
den, som fAr herraväldet pä jorden, 
och att krig och örlig på alla områ
den snart måtte upphöra, och rättfär
dighet och frid blifva rådande. Ja, 
kom snart Herre Jesus! 

De innerligaste helsningar och tack 
till alla, som bjelpt och understödt 
oss med sina förböner! 

Eder i Jesu kärlek 
Jenny Häggberg. 

Spridda skildringar från mm resa. 
från San Francisco följde jag med tag, 
i;om mera liknade ostadigt flygande än 
ordentligt rullande jernvägsvagnar; och 
efter 5 dygns rosa genom Amerikas alla 
i;ta.ter, kom jag uttröttad fram till nya 
verldens stora stad New-York. Mitt mål 
var att öfvervara 

elen stora verUlsmissionskonferen:sen 
i ofvannämnda stad, som al!eredan var 
J)åbörjad. Denna konfere11s samlades i 
l'arnegie-Hall lördagen deu 21 april och 
afslutades den 2 maj. Denna jätte-kou-

ferens '.lnses för att vara den största så
väl som den mest representativa och be
tydelsefulla, som verldens protestantiska 
missionssällskap någonsin hållit. Om
kring 2,000 delegerade från olika delar 
af verlden deltogo. Omkring 700 missio
närer från olika länder voro närvarande, 
sasom från Japan, Korea, Kina, Assan, 
llirma, Siam, Indien, Oceanien, Austra
lien, Ceylon, Ha11 aji, Filippinerna, Persien, 
Turkiet, Syrien, Arabien, Egypten och 
andra delar af Afrika, Syd Amerika, Cen-



tral-Amrrika, \\'estindio11, Mexiko och 
Grönland m. fl. 

Såsom hederspresident var utnåmnd förre 
presidenten Renjamin Harrison. I sitt korta 
inledningstal yttrade han några väl valda och 
erkännande ord om missionärPrnas arbete, 
hjeltemod och uthållighet. Talaren fäste 
uppmärksamheten på den stora betydelse, 
som konferensen skall få för det kristliga 
samarbetet, som af stort värde hemma är 
af tiofaldt större värde på missionsfältet. 

Presidenten Mc' Kinley uppträdde och 
halsade å landets vägnar ombuden väl
komna, hvarefter guvernör Roasewelt fram
bar staden New-Yorks välkomsthelsoing 
till främlingame, och yttrade bland annat: 
"Det gläder mig, att det gifves mig till
fälle att utan förbehåll få lemna min gärd 
af vördnad för missionens arbete, hvilket 
har skapat så uuderbara triumfer för 
civilisationen. Den kristna m1ss1onens 
historia är full af fängslande händelser 
och underbara resultat ; missionärernas 
offer för sina medmenniskor fylla de äro- . 
rikaste bladen i Yerldshistorien. Den mis
sionär, som inviger sitt lif till att tjena 
Skaparen och menskligheten, för med sig 
sanningens och upplysningens fackla och 
förtjenar mensklighetens tack och vörd
nad, oafsedt hvilket samfund missionären 
tillhör. Dessa sjelfuppoffrande ftdla prester 
böra inrangeras bland verldens hjeltar. 
;\fed andens svärd ha de besegrat okun
nigheten och fördomarna. De ha varit 
civilisationens banbrytare. De ha i hedco
domens och otrons mörker tändt san
ningens ljus och varit kärlekens budbftra
re. Da hafva trotsat sjukdom, faror och 
di"id och lidit obeskrifliga nmbäranden i 
det främmande landet, men ej vacklat i 
sitt ädla kall." l'nder mötet behandlades 
frågan: "hedoamissionens grundval och 
mål." En af hufvudtalarne i detta ämne 
var Dr J. Hudson Taylor. Grundtonen i 
hans tal rörde sig om "käUan till och 
kraften i den utländska missionen," Dr 
James S. Dennis fäRte för ett ögonblick 
våra tankar pli tillstandet pä missions
fältet. lian yttrade bland annat: Det fin
nes 537 föreningar, som direkt eller in
direkt arbeta i missionens tjenst. Iledna
missionärernas arme nppår till 15,460 
man, innefattande ordinerade missionärer, 

läkare och lärare . ._Påmissionsfältet finnas 
11,039 organiserade församlingar, närmare 
32,000 hufvudstationer och utstationer, 
mer än lö,000 söndagsskolor med 800,000 
barn samt cirka fyra och en half millio
ner infödda kristna, och bland dessa om
kring två millioner kommunikanter. 

Dr Jacob ('bamberlain, tillhörande Ame
rikanska reformerta kyrkan, talade öfver 
ämnet: "Bibelns ilfvcrsättning och utbred
ning." Talaren har i 40 år arbetat som 
läkare och missionär i södra Indien; i 
25 år var han den ende missionären i 
ett distrikt, som är större än Connecticut, 
i hvilkeo stat han är född. Bibeln är 
öfversatt på. 421 språk och dialekter och 
har blifvit spridd uti 14 och en half mil
lioner exemplar helbiblar och mindre delar. 
Dr Pierson talade om "J udarne i alla 
länder." Judarne är det enda folkslag, som 
spridt sig öfver hela verlden, utan att blifva 
uppblandade med någon annan nation. 

En jude afstår aldrig ifrån sitt folks 
egendomligheter. En stor rörelse pågår 
bland judarna; många hafva omfattat 
Kristna 11om Messias och blifvit frälsta. 

.Flera framstående och (namnkunniga 
kvinliga missionärer deltogo i konferensen, 
såsom fröken Lilivati Siogh, en indisk 
kvinna och anställd som professor vid 
den kvinnliga hög8kolan i Lucknow, Indien, 
fröken Irene Barnes, förestånderska för 
engelska kyrkans Zenanamissionssä.llska p; 
frn Kerry, hvilken i många år varit mis
Rionslärarinna i Kalkutta; fröken e orinnr 
Shottuck, hjeltinnan från blodbaden i 
Armenien ; fröken Mary-Reed, missionär 
bland de spetälska i Indien, och dr Mary 
Bryan, missionsläkare i Indien. Antalet 
kvinnoföreningar har nu uppgått till 125 
Dessa föreningar underhålla 2,2:11 missio-
11ä.rer 4,804 infödda biträden och hafva 
1,582 missions-st:Ltioner. 

Konferensens representanter framlade 
för den kristna vcrlden sina berättelser 
om missionsarbetets framgån g och regrar, 
såväl som dess strider, svårigheter och 
trångmål samt föreslog nya fält och nya 
idcer för arbetet under det kommande år
hnndradet. F.n kraftig nppmaning ställ
des till den kristna verlden att deltaga 
uti fu!Hindaodet af missionens heliga sak. 

A ttg. K'i,rlsson. 
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Den fattiges del. 

~om denna verlden vi so.ja ej 

~~} För morgondagen. 0 nej,o nej! 
Om det än blir ett och annat prof, 
Nog fyller han mina små b ehof. 

Väl är jag fattig på jorden, men 

Ja~ har min Fader i himmelen. 
Han leder verldarnes gång så väl 
Och räcker till för en ensam själ. 

Och han, som bär hvarje enskild sparf, 

Har lofvat m~g ett ovanskligt arf. 
När verlden ligger i s toft och mull, 
Jag bor i staden, som är af guld. 

Till a tt vara rik på t ro. 

Och jag behöfver ej mycket, när 

Jag blott en gäst och en främling är. 
I bräcklig hydda jag hvilar sällt. 

Som trötte krigaren i sitt tält. 

Och skulle verlden bli alltför trång, 

Han tar oss hem ifrån jordens t vång. 
Snart far jag sluta mitt lefnadslopp, 

Och mina tältpluggar ryckas opp. 

Hvac! gör väl då, om jag grät ibland 
I striden här för mitt fosterland? 

Vi snart förglömma all nöd och sorg 

Vid Jesu hjerta himlens borg. 

E. G-n. 

Konungens ärende. 
Och Da>ill svara1le presten Ahimelek: Kon ungen

har ålagt mig ett iirentle. 1 Sam. 21: 2. 
Konungens ärende var brådskanlle. 1 8am. 21: 8. 

1~ '"\i äro kallade att vara trog/f. ~~ . ~ 1 na i det vi hafva för h än
~.., ;:: <ler, ty "konungens ärende 
' IUit i- är bradi;kande" . Om det 
vi göra är värdt att göras, sa är det 
också vär<lt att göras det bä~ta vi 
kunna. Ordet lmi<li;ka användes 
mycket sällan i h ebreiskan och har 
<ler sin i;äregna betydelse. Det be-

tyder ej denna rastlösa if ver, denna 
oro, som vi se öfrerallt i vart mo
derna affärslif, detta framrusande, 
:-;om knappast g er sig tid att gör a. 
saker ordentligt och som när ett 
mi:-;,,tag är beganget, i sin ifver att 
rätta det, begar ett nytt, utan det 
betyder nago11ting mera fast och be
ständigt, det alh-ar. den sna bbhet 
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och den ihärdighet, som gifra kraft 
och framgång åt vart arbete. Ko
nungens ärende behöfver utföras med 
hela din förmåga, det bästa du nå
gonsin kan. 

Käre vänner, så böra vi sköta allt 
vårt arbete. Vi läsa om Hiskia: 
"Allt verk, som han företo~ sig, det 
gjorde han af hela sitt hJerta och 
hade god framgang". Jag tror ej, 
att vi böra göra uagonting utan att 
göra det af allt vart hjerta. Om 
det göres på annat sätt, skall det 
aldrig hafva framgang. Jesus. sjelf 
säger: "Den som i:ir trogen i det 
lilla, han är ock trogen i det so~ 
mer är, och den i;om iir orättfärdig 
i det minsta, han är ock orättfärdig 
i mycket". Jag tror att den men
niska, som ringaktar sitt arbete, äf
ven ringaktar sin Gud. Jag tror 
att (;tuds nad skall lära oss, att så
som den lilla tjem;tefiickan sade, so
pa under mattan, såväl som der alla 
menniskor se det, och att ett be
vis pli. att vi i sanning höra Herren 
till, är att vi minnas, att hans ögon 
alltid skåda ned på oss. 

Josef och Daniel, de skönaste per
sonligheterna i gamla testamentet, 
de enda på hvilka, så vidt vi veta, 
ingen fläck finnes, voro båda upp
tagna af verldsligt arbete hvarje dag 
af sitt lif och så träget sysselsatta 
som de kunde vara. .J oi;ef var träl 
hos en egyptisk furste, i fängelset 
var han uppsyningsman öfver fån
garne och uppsteg sedermera till 
värdighet af förste minister i Egzy,
ten. Daniel arbetade hela sitt hf. 
Det star uttryckligen om honom att 
han tjenade inför konungen. Och 
om båda dessa män säges det, att 
de utförde sitt arbete så väl att de 
derigenoro uppstego till de högsta 
värdigheter. En dag upstod en 
sammansvärjning emot Daniel för 
att störta honom från hans plats, 
-0ch etthundratjugo ädlingar sökte 
att finna sak med honom från ri
kets sida, men de kunde icke föma 
någon sak eller förseelse, emedan 
han var trogen, och han kunde icke 

beträdas med något fel eller någon 
förseelse. Da sade desse männen: 
Vi kunna icke finna nagon sak med 
denne Daniel, om vi icke finna den 
i hans gudsdyrkan. Daniels fel var 
att han var alltför gudfruktig. Hans 
arbete var förträffligt, som statsman 
var han fullkomlig, ingen försum
melse kunde läggas honom till lasti 
och han hade ej begatt något fe 
utom det att han gaf ät Gud den 
ära, som ham; fiender \·ille att han 
skulle gifva at en menniska. 

Älskade vänner, c+ud vill att \'i 
skola göra på samma !:lätt. Dessa 
båda män äro typer äfren för var 
tids unga män, som visa oss, att vi 
i det verldsliga lifvet böra vara 
starka, skickliga, flitiga, ordnings
samma och genom kraft och ihär
dighet tillvinna oss menniskors för
troende och fa det vitsordet, att vi 
äro bättre affärsmän derför att vi 
äro kristna. Och vi böra hafva ett 
allvar, som visar, att vi ej betrakta 
värt arbete så.som medel att göra 
lycka i verlden, utan sasom ett ar
bete för Gud. 

Konungens ärende är jemväl var 
andliga verksamhet, arbetet att ut
breda Guds rike och befrämja Jesu 
Kristi sak, att upphygga, befästa 
och uppmuntra de kristna, förkun
na evangelium, sprida Guds ord, 
föra verlden till Kristus och så.me
delst påskynda Herren Jesu. Kristi 
tillkommelse. Detta höra v1 anse 
såsom vår förnämsta uppgift i lifret, 
och vårt verclsliga arbete sasom oss 
gifvet för att befrämja densamma. 
Har Gud gifvit oss penningar, ~a 
vill han att vi dermed skola befriimJa 
Kristi sak och hans rikes intressen, 
och hvad vi använda deraf till sjelf
viska ända.mal skall blifva oss till 
skada öch sannolikt tagas infrån oss. 
Gud gifver dig de jordiska egode
larne att förvalta men ei att bruka 
till egennyttiga syften. Det är h11:ns 
sak att sörja för dig, och han till
later dig att hafva omsorg om de 
dina, men det är ej din egeutliga 
lifsuppgift. Det väsentliga är detta: 
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"I det min Fader tillhörer bör jag 
vara." Gud frågar ej efter hum 
manga millioner en "\\ ' anderbilt eller 
en Rothschild hopsamlat. De skola 
snart vara försvunna, om de ej an
\'ändas för Gnd. Han har intet in
tresse för handelns och sjöfartens 
tillväxt, annat än för så vidt den 
befrämjar Kristi rikes utbredande. 
Älskade vän, da du kommit derhän, 
att du betraktar verlden ur denna 
synpunkt, skall du vara en furste 
bland menniskorna, ej längre en 
träl under den högmodiga, fåfäng
lig8: verl~smakten, utan du. skall taga 
alltmg i anspråk för dm Herres 
räkning och se honom begagna sig 
deraf och låta det samverka till 
vinnande af hans afsigter. 

Låt det da vara den stora tanken, 
det högsta ledande syftet i ditt lif, 
att Gud gör allting o<.:h du fär göra 
allting i ända.mal att befrämja Kristi 
nrk. Du bör sköta ditt arbete för 
Gud såsom en riktig affär. Sa; 

menar jag, att det blir allvar och 
ordning deri. Manga menniskor ar
beta för Gud på ett slarfrigt, dar
aktigt, förströdt och lättjefullt sätt, 
som ingen aff ärsma.n skulle tillåta. i 
sitt arbete. 1\Ien Gud vill, att vart 
arbete för Kristus skall vara lika 
klokt, lika kraftfullt, lika samman
hängande, lika väl bertiknadt, lika all
varligt som verldens arbete, ja, ännu 
mera. Han vill, att vi i \•ittnandet om 
Kristus icke skola blygas, utan vara 
modiga och manliga, i gif vandet hafva 
samma företagsamhet som i jordiska 
angelägenheter, i arbetet för att 
vinna själar visa samma takt och 
manlighet, som du skulle begagna, 
om du försökte att inverka pa och 
öfvertala menniskor i fråga om na
gonting jordiskt. Lat det vara ett 
klokt, förstä.ndigt, af Gud sjelf lärdt 
arbete, såsom det var för Paulus 
och för Kristus sjelf. 

(Öfrers. för T. S.) 

Helgelseförbundets årsmöte vid Torp. 

A ndr a niötes<lagen 

börjades med bönemöte lcdt af folkskol
läraren Hultiu. Derefter predikade Aug. 
K'J,rlsson öfver 1 Joh. 1: 5-10. 

Apostelen förkunnar för oss ett härligt 
budskap. Hvarje menniska älskar glädje. 
Men hennes begär är förviindt. Hon sö
ker glådje der, hvarcst ingen glädje gif
ves. Hud gifver den törstande själen till
fredsställelse. Han gifver glädje, som 1ir 
evig. Den glädje, Gud skänker, slutar ej 
med denna tid. 

Gud är ett ljus. HYar han träder fram, 
för han med sig ljus. När Herren kom
mer med sin stråle, far man se de finaste 
synder. )len han vill icke allenast visa 

oss synden, utan äfven h vau han har att 
gifva. Vi skola alltid finna, att, då vi f! 
se våra synder, kommer en längtan att 
blifva dem kvitt. Han visar oss, hvad han 
vill vara och kan vara. David säger, att 
Herren Guu är sol. Den naturliga solen 
bringar fram lif och växtlighet. Den gu
domliga nåuasolen bringar oss ljus, lif 
och kraft. Man kal! ej med ord uttala, 
hvad detta ljus är. - Den som ej vill 
låta sig delaldiggöras och ledas af detta 
ljn1:1, kan snart stupa i det eviga förderf
vet. Jesus säger: "Jag är verldens ljus." 
Får Herren lysa in i din själ, blifver du 
ett ljusets barn, såsom Jesus säger i 
Joh. 12: 35: "Medan I hafven ljuset, tron 
på ljuset, på det att I mån blifva ljusets 



barn". Följ ljuset! De som vandra om 
dagen, stöta sig ej. Yi äro lögnare, om 
vi säga, att vi hafva gemenskap med Gud, 
men vandra i mörkret. I satans synagoga 
finnas lögnare, som säga sig vara, hvad 
de icke äro. Upp. 3: 9. Vi böra se till, 
att vår gemeuskap är sådan, att Herren 
erkänner den. Joh. 17: 23. Den trogna 
själen har alltid öppen sak med Herren. 
"Under ett sådant förhållande fa vi erfara, 
hur Herren leder oss. 

Renad från synd. 
Vi minnas den kamp, vi hade att nt

kilmpa, då vi första gängen kommo till 
Gnd. Men när stunden kom, skänkte Gud 
sin frid i min själ. .i\Ian tänkte då, att allt 
var fullkomligt. Men det finnes mycket, 
som vi under vägen paträifa hos oss sjelfva, 
som ej är så rent - det blir många steg 
att taga. "Saliga de i anden fattiga."' 
.Man kan glida ned utan att veta med sig 
någon up11enbar synd. Mången gar i dag 
suckande och klagande: "Hvem skall frälsa 
mig från denna dödens hopp?" Man tror, 
att man är frälst, men är dock icke lyck
lig. Der är icke nagon biblisk kristen
dom. Abraham höll Gud trofast och lydde. 
En egenskap i det nytestamentliga kristen
domslifvet är kärlek. Den vägen talar 
aposteln om och uppmanar de troende att 
gå densamma. Får Gud föra oss från 
syndav1lgen till kärlekens - skola vi er
fara hvad det iir att vandra i triumf. 
Det är annat än att klaga: "Jag arma, 
etc." Om man gifver rum för frestelser, 
orena lustar och begftrelser, får man er
känna, att man öfvergihit den första kär
leken. Gnostikerna erkänna ej synden 
såsom synd, utan hålla den för en sjuk
dom. Hur manga af oss veta ej med sig 
besmittelser och syndaband! Men hva1fiir 
gå och bära dessa tunga bördor och van
dra i träldom, da Gud i Jesus gifvit oss 
en fullkomlig frälsningshöfding? Det 
passar ej för det hjerta, der Gud shll 
bo, att inhysa orena gäster. Han vill 
icke allenast förlåta utan iifven rena. Gutl 
vill, att Andens frukter, Gal. 5: 22, skola 
växa på vårt hjertas åker. 

Det finnes rikedomar hos Gud. 
Se Ef. 3: 15 och följ.! Vi behöfva 

känna Kristi kärlek. Våra hjertan behöfva 
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fyllas intill all Guds fullhet. Den store 
Guden, så hiirlig han är, vill taga sin 
hooiog hos oss. Joh. 14: 23. "Veten 
I icke, att eder kropp är ett den helige 
Andes tempel". 1 Kor. 6: Hl. Det pas
sar icke Jesu brud att lemna sina lemmar 
till skökolemmar. Här gäller att vakna 
upp råtteligen. 

Tro på det nakna ordet l Lita ej på 
dina känslor! 

Bärande frukt. 
"Jag har bestämt eder'', iiäger Jesn3, 

"att I skolen gä astad och bära frukt och 
att eder frukt skall förblifv11.". J oh. 15: 
16. Vänta ej, gå åstad för att bära frukt t 
Lemna dina afgudar! 'l'ag aldrig tillbaka 
din vilja! Ligg som ett heloffer på al
taret! Mången tror och bekänner, att Gud 
frälsar i synden, men ej ifrån den. I 
Kristus är full förlossning både ifrån syn
dens skuld och makt. Det finnes en högre 
väg, kärlekens. 1 Kor. 12: 13. Gud fö
rer de sina framåt, under det de öfva 
kärlek. 

Då God gör sina streck i våra beräk
ningar, må. vi dock aldrig knota. Hans 
tankar är högre än vara. Bringa din vilja 
under Guds t Blif i Jesns, och du skall 
båra frukt! Umgängelsen här på jorden 
har sina sidor med sig; men vår umgän
gelse är i himmelen. Han kommer snart, 
vår Jesus, och erkiinner då de sina, sitt 
folk, ett mf1ktigt folk, kftndt af härska
rornas Gud. 

Hftrefter uppläste :Fransson en afhand
ling om Kristi gudom. Yi tänka att 
senare kunna i sin helhet införa. densam
ma. Sist på förmiddagen ta.lade 0. Ema
nuels!>on om .:ulumislliotien. 

Och han, Jesus, sade till dem: "Gan 
ut i hela verlden och predikan evauge
lium för hela skapelsen" etc. Mark. lll: 
15-20. 

Innan vår Herre och frälsare lemnade 
denna jvrd för att gä till sin fader, gaf 
ban sina liirjnngar denna befallning att 
gå ut tillika med de dyrbaraste löften. 
(Se vers 17-18 !) Under vår vistelse i 
Sydafrika ha. vi mangen gång fått se och 
praktisera dessa löftens verkliga kraft. 
En kvinna vid namn Lovisa, bibelkvinua, 
blef biten af en giftig orm, och da hon 

märkte det och väl visste, att detti var 
döden inom en kort stund, började hon 
att i sin nöd skrika i förtvillan; men ef
ter några minuter hemtade hon sig ock 
började tänka på Jesu löfte i vår text 
och böjde sina knän under bön till sin 
Gud: "Herre, fräls mig ifnln döden!" Och 
Gud bilrde hennes bön, så att hon stod 
upp och gick hem utan någon skada af 
det giftiga bettet. 

"Om de dricka något som är dödande, 
skall det icke skada dem." Missionär 
Johansson blef vid ett tillfälle bjuden på 
giftblandad mjölk. (Kraalberrarna voro 
nämligen förargade pä missionärerna, e
medan de gingo och "förvillade" folket, 
bvarför de sökte rödja dem ur vägen.) 
nan att tänka på nagot gift drack han 
af det framsatta. Men han hade icke 
kommit långt, förrän han kände, hvad 
slags mjölk han druckit, och kastade sig 
ned på marken under svåra plågor. Men 
under dessa plågor kom detta löftet lef
~ande för honom: "Om de dricka något, 
som är dödande, skall det icke skada dem." 
Och i Herrens kraft stod han upp och 
gick hem prisande Gud! 

"På sjuka skola Je lägga händerna, 
och de slrnla blifva helbregda." En man 
blef skadad i hufvudet under arbete med 
uppsättande af en kyrkklocka; han föll 
sansliis till marken. Yi blefvo mycket 
förskräckta vid tanken på att en man 
blifvit skadad, kanhända diid, under dPt 
han var behjelplig med arbete för mis
~ionen. Efter en stund kom han dock 
ti'.l sans och blef förd till den gärd, der 
han bodde. Detta inträffade en lördag. 
Vi samlades genast för att bedja Gud 
för den11e man, och följande morgon gi11go 
vi tidigt för att ytterligare bedja för ho
nom. Komna till den kraal, der mannen 
var, böjde '4'i genast våra knän och bado: 
"att Gud skulle förhärliga och 'llppenLara 
sin egen makt på denna plats!" Och 
Herren hlirde och besvarade denna bön, 
och ännu mera, ty i samma hus fanns en 
man ' sjuk till, bvilken ingen af oss tänkto 
l)å. Afveo denne stod upp och var gfad, 
sägande: "11Iissionftrernas Gud har frälst 
mig från min sjukdom." 

Yårt missionssällskap kallas Helgelse-
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förbumlet, men i ordets fulla mening är 
det ett missionerande förbund. 

Nu en hastig blick på S. Afrikas hi
storia. 

Den del af landet, som vi känna under 
nam11et S. Afrika, upptäcktes först år 
1486 af Bartholomens Diaz. Natal, hvil
ket räknar sin historia från den 25 dec. 
1497, sii.gs först af portugisiska sjömän; 
och deras kommendör Yasco da Gama kal
lade det Natal- eller Jullandet, emedan 
do ankommo dit sjelfva juldagen. 

De länder, som till större eller mindre 
del bebos af zulukaffrer, äro KapkolonieR, 
~fatal och Zululand. 

1G88 utsände det Holländska Ostindi
ska Kompaniet en koloni af 300 p<>rso
ner, bland hvilka voro flera hugenottfa
miljer, som nödgats fly undan Ludvig 
XIV:s förföljelser. Men då det gällde 
missioocrande, var detta mäktiga kompani 
snarare mot iin fiJr, hvilket följande ut
talande af dess ledare bevisar. Han 
till och med förklarade: "L'tsändandet af 
missionärer är det daraktigaste, vanvet
tigaste, dyrbaraste, oförsyntaste företag, 
som någonsin någon ursinnig svärmare 
kommit upp med. En sådsn plan är för
dorflig, opolitisk, onyttig, skadlig, farlig, 
fruktlös, fantastisk, den strider mot allt 
fiirnuft och all sund politik, den bringar 
freden och säkerheten i våra besittningar 
uti fara." Dessa uttryck vittna om allt 
annat än sinne att lyda Jesu befallning. 

1780 rasade ett af de första krig mel
lan boerna och de infiidda i norra Kap
kolonien. 1 W:J intogo engelsmännen Kap
kolonien och återställde fred och ord
ning. 

I början af 1800-talet var Natal be
bodt af 9-± stammar af zulukaffrer. ;\nda 
till 1812 var krig okändt bland zuluerna, 
som då botlde mellan Delagoa Ilay och 
stammarna söder om floden 'fugela. 
Men vid den tiden uppstod Diogiswayo, 
hvilkon hildade en krigshär och besegra
de kringliggande folk. Sin krigskonst 
hade han lärt sig af boerna i Kap
kolonien, bland bvilka han en tid vistats 
såsom rymling. .Efter honom uppstod 
Tshaka, hvilkens blodiga regering varade 
från 1818 till 1828. Denne tyrann hade 
en arme på 100,000 man, och underlade 
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sig 300 mindre stammar och utvidgade 
sitt rike 500 eng. mil i norr, söder och 
vester. Det berättas, att, då han var ute 
och gick och kom till någon klyfta, sum 
var svår eller omiijlig att komma öfver, 
han befallde, att densamma skulle fyllas 
med kroppar, eller att, då han hörde rof
foglarne skrika, han sade: "JIIina foglar 
bchöfva mat. Gån och slån ihjäl några 
vissa personer och gifven <leras kroppar 
till mat åt foglarne." Tsl1aka IE>fde af 
svärdet och dog af detsamma. Han dö
dades nämligen af sin broder Dingaan, 
hvilken blef hans efterträdarP och efter
följare i blodiga 1.Jragder. 1811l anlände 
missionär Moffat till S. Afrika. Han öf
versatte bibeln m. fi. böcker pA lletschu
anaspråket; en hr.ns son finnes <ler ännu. 
I83i> ankom kapten Allen Gardiner till 
N atal, troligen den första missionär l.Jland 
zulufolket, under Dingaans regering, och 
då han ej fick tillåtelse att sätta sig ned 
uppe i landet, anlade han sin station nära 
Durban, hvilkot landomrade var skänlct af 
zulukungen till ett engelskt handelskom
pani. Dessa voro glada att emottaga 
missionären; och då han fann dem villiga 
att bjelpa sig, kallade han platsen llerea, 
hvilket namn det ämrn har. 8edan hiL 
åtskilliga sällskap börjat mission ibland 
mluerna. I december samma är ankommo 
de första missionärerna frän Amerika, 
hvilka drefvo en god och vidtomfattande 
mission. Kort derefter korn äfron biskop 
Scbr\ider från Norgo, hvilken gjorde mån
ga mödosamma resor upp till konungen, 
innan han fick tillatelse att sätta sig ned 
i landet. 

Helgelseförbundet har dor verkat l 0 
års tid; och då vi jemföra osi; med an
dra missioner, ;;om arbetat under samma 
tid, knnna Yi af hjertat tacka vår him
melske Fader för hvad som blifvit vun
net, och att ingen af oss har genom 
sjukdom och dnd tagits nndan. 

Ett glädjande drag från missionsarbe
tet derute må anföras. 

W. Baker, uppfostrad i staden Pieter
maritzburg af rika föräldrar, hlef redan i 
unga år förd till tro på Gud, och chnru advokat 
vid hllgsta domstolen, började hau snart att 
vittna om sin Gud fiir både hvita och svarta 
och blef grundliiggare af en ny mission myc-

ket liknande Helgelsef5rbundets. Han har 
nu i sin tjenst 10 hvita missionärer och 
lika många infödda evangelister, som han 
personligen underballer. Vid ett tillfälle, 
då det såg ut att blifv<L svårt för honom 
att underhålla alla dessa, sade hans fa
der till honom: "Du mäste nog lemna 
några af dina stationer, ty det kan ej ga 
i längden." "Nej, fader! Förr skall jag 
åta. torrt briid och dricka vatten." 

På de stationer, som nu finnas i ~fatal, 
ä.ro omkring -!il,000 personer, som stå under 
evangelii inflytande, d. v. s. sådana som re
gelbundet besöka skolor och möten. Detta 
är ju en icke liten siffra. i\Ien då vi 
tänka på de många hundra tusenden, som 
:iterstå, så finna vi, att arbetet knappast 
är biirjadt. Må kännedomen härom .. mana 
oss att fortsätta med mera kraft! Ar här 
icke någon, som Gud manar att ~ä. och 
hjelpa till? Och finnes det ingen, som 
icke kan gå sjelf, men som vore villig 
att sända en annan i sitt stftlle och un
derhålla densamme? Måtte Herren finna 
många villiga hjertan och händer att hjel
pa till i arbetet! Och mä alla befinnai; 
trogna! Snart kommer lönen. Edert ar
bete är icke fäfängt i Herren. 

För att nu nämna något särskildt fran 
Pietermaritzburg, der jag och min hustru 
arbetat, vill jag niimna, att under det 
sista året af vår verksamhet der ingen 
YCcka har gått utan att minst 4 eller o ha 
stått upp och sagt sig vilja börja följa 
Jesus. Vi hafva ej eftermöten der som 
här i Sverige, der man går omkring i 
bänkarna och nödgar själarna att lemua 
sig åt Gud. Sådant hafva vi ej tid med, 
utan vi framställa' helt enkelt frågan om 
någon önskar stanna för att lemna sig at 
Gud, och de, som di äro villi~a, de resa 
sig upp, under det de säga: "Jag utväl
jer att tjena Jesus i dag." 

En sak till m<i anföras, att vi 1.Jland de 
infiidcla ej ha hvad man här bomma kal
lar fridstörare - fridstörare på mötena. 
De komma för att böra och lära, så att 
i detta fall vägar jag säga, att zuluerna 
äro bättre än värt svenska folk. 

Pli eftermiddagen talade ev. Oskar 
Svensson öfver 1 Sam. 2: 2. 

Den fasta Klippan. 
De heliga författarena använda ofta 

bilder för att klargöra, huru stor Herren 
var för deras bjertan. Psalmisten liknar 
Herren i 84 ps. vid en sol sägande: 
"Herren Gud är sol och sköld." Gud 
kan såsom varande en sol uppvärma 
kalla hjertan. I 3 Mos. 32: 4 finna vi 
den sång, .i\Iose sjöng vid sin lefnads af
ton: "Gif ära åt vår Gud, åt honom, Jdip
pan etc. David säger i sina sista. ord, 
2 Sam. 22: 3, att Herren var hans klippa. 
Det är dyrbart, att i nödens och dödens 
stund få bvila på klippan och vara buren 
af de eviga armarna. I Es. 21i: 4 säger 
prof.: "Pörtrösten på Herren till evig tid! 
Ty Herren Gud är en evig klippa." Jesus 
framställes under bilden af en klippa att 
bygga på. Yi uppmanas pa apostlarnas och 
profeternas grund, der Jesus Kristus öfver
sta hörnstenen är. Der fa vi hvila. "Gån 
till honom, den lefvande stenen" etc. In
gen annan grund kan lliggas, som Mller 
att hygga på, Den, som släpper sig till 
åt Jesus med ande, kropp och själ, bar 
en fast grund. Här i verlden är ingen
ting fast. Yännerna gå och lemna oss, 
iifven de bästa af dem. Egodelar fly äf
ven sin kos. Ja, allt förbleknar på denna 
jord. - Klippans abor jubla högt, säger 
profeten. Es. 42: . 11. Yi hafva stora 
orsaker att jubla högt, då vi tänka på den 
tid, som flytt. Jesus bar burit bort vår 
synd och skuld, som eljest skulle ha tryckt 
oss ned i förderf. 

1långa faror lura i verlden; mon vi skola 
komma igenom, då vi förtrösta på honom 
- vår klippa. 8e bort från dig sjelI och 
se 'tadigt på Jesus! Hall dig tätt till 
klippan! Då vi hålla oss tätt till Jesus, 
blifver lifvet förljufvadt. "Om vi darra, 
darrar inte klippan''. Det synes i dalen, 
som dagen vore afslutad och solen gått 
ned, men stig upp på bergshöjden, och 
du skall finna, att bon fmnu lyser och att 
af dagen än ett langt stycke är kvar. 
Stig uppåt! Låt Jesus ledtl dig, och ditt 
lif skall blifva ljust. I samma mån man 
blir krossad, växer man till i Kristus. 
Vårt lif går igenom fi}rödmjukelsens dalar. 
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"Den, som han till ära skall u1)pböja, 
måste grundligt förödmjukas först". Vi 
äro räddade för att rädda. Du torde ha 
sett tafian, der konstnären framställt kor
set på klippan och en menniska, som med 
sin ena hand omfattar korset och med den 
andra söker rädda och på den trygga 
klippan draga upp den i vågorna käm
pande. Det är en skön illustration af 
vårt lif. Må vi fä någon med oss! Låt 
oss draga upp någon på klippan! l\Cå vi 
alla hålla till på klippan och bedja. för 
hvarandra! Snart står den förtröstande 
skaran hemma. 

Sedan fortsattes af flera evangelister 
med korta vittnesbörd. 

G. Fredberg. 
Under det tiden skrider hftu och åren 

gå, får man se sin oförmåga, men ock 
mer känna Herrens kraft, Det är utan 
tvifvel för få vittnen. Låtom oss hedja 
till Gud, att han må sända !lera så.dana. 
Det år ingen ringa sak att vara llerrens 
sändebud. ::\len det är dyrbart att få gll 
till nödens bam med evangelium. Det är 
stort att se sjftlar vid korsets fot. Guds 
folk beböfver mer välsignelse. Vi behöf
va blifva fylda med den helige Ande in
till all Guds fullhet. 

Herrens välgerningar. 
Af Hil<la Karlsson. 

Dessa äro många och stora. Psalmi
sten utropar: "Du omslUt mig på alla 
sidor". D<l. Herren iebaot är med, kan 
man vara glad, äfven om man ej fått I.Je
vittna stora väckeltier. Gud vare lof för 
den godhet, han latit mig få erfara så
som en sköld. 

Det är alltid skönt få påminna sig upp
maningen i 2 Tim. 2: 8: "Kom ihåg Je
eus Kristus, som är U}}l>standen fran de 
döda, af Davids säd, enligt mitt evange
lium." Han är mäktig. Han bar beva
rat mig, fa11tlin böljorna slagit emot stran
den, der jag suttit på min tufva. ]\[å 
han få bevara vår ande ren och behålla 
oss alla i sitt namn! 



Du är den skönaste.I 
Ps. 45: 3. 

Af Am,a Sveusson. 

Orsaken till att jag under tolf år kun
nat hålla ut har varit den, att "han är 
den skönaste". Det bar aldrig vexlat 
vid Jesu bjerta. Låtom oss betrakta ho
nom mer och mer, och han skall trycka 
sin bild i vårt bjerta. Fadrens vilja var, 
att han skulle uppsöka de fallna. Han 
är skön, då han ropar på betungade, går 
efter de borttappade, helar de slagna, bo
tar de kranka och igenhemtar de förvil
lade. 

Det stormar under det vi segla fram 
på tidens haf. l\Ien han J.ijuder böljorna 
att stilla sig, vinden att tystna och räc
ker oss sin hand till bjelp i nödens stund. 
Han lir skön, då vi sk:llla hcrnom såsom 
nödhjelparen och mästaren till att bjelpa. 
H~n är vännen hvit och röd, högre än 
mangtusen för min själ. l\Ia han blifva 
den skönaste för dig! Den darrande kvin
nan drog kraft till sig från honom. Må 
han få hugsvala oss, på det vi sedan må 
kunna hugsvala andra! Jesus uppenbarar 
sig som densamme, huru det än må vexla 
här. Huru skön framstår han icke, dä 
han på oljoberget skildes från sina lär
jungar. :Fadren erkände honom. Han 
utsträckte sina händer och välsignade dem. 
Då de sago hans händer, som för deras 
skull genomborrats på korset, erinrades 
de om bvad välsignelsen kostat. Han 
håller på att kröna oss med näd. 
Snart stå vi inför tronen klädda guld 
frän Ofir. 

Intill i dag. 
Af E stei· Andersh·on. 

Annu ~r det icke ute med oss - Her
rens nåd är det. Intill i dag bar han 
bulpit. Det är skönt att få vura anv "ind 
af Herren. Mfoga motgångar möta. Det 
gäller att stå fast intill änden och vittna 
med ord och tal, om vi än skulle få lida 
något för hans namns skull. 

Herrens vagnar. 
Af Anna .Jeppson. 

Allt, som Herren för i vår väg, är en
dast fortskaffningsmedel på vägen till här-
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ligheten. Herren har många vagnar. Är 
vagnen ej så fin, som du önskar, stig i 
alla fall upp och tacka Gud. F ör dem, 
som honom älska, skall allt samverka 
till det bästa, äfven då man får stanna 
vid trossen. Herren är nära. Hans vag
nar äro mångtusende. Snart stiga vi ur 
derbemma, då betyder det mindre, huru
dan vagnen och vägen varit. 

Herren är min star khet . 
Af Sally Pettersson. 

Hjertligen kiir hafver jag dig, Herre 
min starkhet! Gud kommer och välsigna; 
oss och blifver vår styrka. Vi stå på 
helig mark med fruktan och bäfvan, för 
för att bjuda själar t ill Jesus. Det är 
skönt att få vara med och så, men ännu 
härligare att få skörda. 

Oaktadt utsikterna på jorden ej synas 
så lofvande, kan man dock, trots allt, 
sjunga: Min framtids dag är ljus och 
1:1ng etc. Profeten fick sitt underhllll, om 
ock betjeningen bestod af korpar. Det 
går lä.tt att vittna, da Herren f:lr elda 
vara hjertan. Denna stund är min, men 
den uästa är Herrens. Herrens kraft 
fullkomnas i svaghet. 

Judith Bergström. 
1 Joh. 1: 1. 

Hans nild var stor, då han kallad e oss 
till sina barn, den är stor i fortsättningen. 
Det iir skönt få lyssna till hans ljufva 
stämma. Herrens vilja är den bftsta. Lat 
dig ledas af Jesus hvarje steg! Det är 
en stor förmån att få vara med och ar
beta på muren. Lemna ej arbetet för att 
fullfölja egna intressen. Han kan och 
vill utföra sitt verk genom ringa redskap. 

Pastor Vikström från Amerika. 

:\la tt. 2:-l: 20. 

Se, jag är med eder alla dagar intill 
verldens ända. Intet bref kan afslutas 
med en större och härligare tanke. Hos 
Jesus är frälsning. Frälsning för syn
dare och egenrättfärdiga. Saker finnas, 
som vi behöfva frälsas ifrån, fastän \'i 
blifvit troende. Det finnes fräl sning från 
tvifl"Pl och nöd. Tviflen fly i Jesu när
het. Låtom oss komma ihåg, att Jesus 

är nära de sina. Löftet råcker. Utur de 
svallvågor, som hota gå öfver oss, skall 
Herren rädda. 

Han är när. 
Då han är niir, finnes frälsning. Hans 

arm är kraftig. Han har ett vaksamt öga 
på de . sina. Kommer du i nöd, fattig
~om, SJukdom, trångmål och betryck, kom 
ihåg, att Herren Jesus ser dig. Han är 
när de sina i nöden. "Herrens godhet är 
stor, han genomsöker hafvet, låter vindar 
blåsa öfver jorden och regn falla, för att 
säd ma växa, samt låter vänliga menni
skohänder baka bröd, för att föda mig, " 
uttryckte sig i tacksamhet en ordets för
kunnare, som fick till måltid en sillstjert 
och en brödbit. Låtom oss vara tack
sam1~a i allt ! Då djefvulen tränger på, 
kom ihåg, att Jesus är n ära. I Jesu när
ht>t måste han gifva t appt. När Jesus 
kom till l\Iaria, som var besatt med sju 
orena andar, m;~ ste de alla fly för hans 
makts ord. Vi tala om stormakter. Det 
finnes några sådana, som hålla på att un
derkufva och Higga under sig de små bär 
i verlden. llfen inför Jesu makt är all 
mensklig makt idel vanmakt. 

I Jesu närhet är dtt ljus. 
. Der finna vi ljus, glädje och vägled

mng. I detta ljus uppenbara s de minsta 
saker och ting, Uti hans gemenskap up
pen baras för oss skriften. - Der blir de 
enfaldiga visa. Det är frih et i Jesu när
het. Låt Gud och ha11s ord få Ptt s tort 
rum i ditt bjerta! Kläng dig fast vid Her
rens ord, det är nödvändigt. 

Det är trygghet i Jesu närhet. 
_Vi umgås med många saker, som kunna 

g ura oss fruktande. Umgås mycket med 
J~s~s, och .. du skall blifva stark och trygg. 
V:~ aro benagna att göra rangskillnad, att 
vardera personligheter efter börd och rang. 
Icke så med Herren Zebaot. Alla hans 
trogna är~ ädelstenar, äfven de svagaste, 
och alla ar Han nära för att hjelpa. F ör
blif stilla vid J esus. I Joh. 15 sägn 
Herren och mästaren: Mig förutan kmrnen 
I intet göra. Utan gemenskap med Je
sus är ingen trygghet, och vi kunna in
genting uträtta, äfven om vi äro försam
lingsmedlemmar. Det är förskräckligt att 
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falla i den lefvande Gudens bänder. Han 
iir densamme öfver hela jorden. Du skall 
en gang få med honom att göra. Fly till 
Jesus mPdan nåd är att finn a. Nu är 
han här för att frälsa, ej för att förgöra. 

D:r Bergström. 
1 Petr . 4: 7-11. 

Vi se Guds härlighet i den blänande 
randen vid horisonten. J a i allt kunna 
~i se Guds storhet. Hur ~ånga sorger 
an må t rycka, blir man glad vid tanken 
på att , Jesus kommer. Allt är flykHgt 
och kort pä j orden, och nu ljuder det här 
i texten : "Alltings slut är nära". Tan
ken härpå skall ändra mycket i vårt Jif. 
Vi behöfva heligt allvar i våra lif. l\Iå vi 
kunna möta Jesus med glädje. "Varen 
tuktiga!" Låt Gud vara Herre öfver ditt 
allt. l\Iå han fä bafva välde öfver din 
varelse, ditt begär, dina ögon, öron, hän
der och fö tter. Må hans oiindliga lif up
penbaras i våra lif ! Gå fram som verl
dens salt ! Haf ett mål! - "Var nykter!w 
Låt dig ej berusas af något , som bör t ill 
det förgängliga. Ma ingenting få söfva 
oss i drömlif. Gå fram mot det s tora 
målet - likLildande med J esus. 

Herren ålskade Israel och afskilde detta 
folk. Han bar utkorat oss, emedan 
h~n älskade oss. Vi hade ingen herde, 
gmgo alla vilse. Men Gud bar sändt oss 
sin son, och vi bafva blifvit omvända till 
våra själars herde och biskop. Vi hafva 
nu stora förmåner. i\Ien må vi ej glöm
ma förpliktelsern a ! Det är samma mål 
fö r oss som för Jesus, samma horisC111t 
Inget dagtingande med synden, ingen kom
promiss! Var riidd för dig Bjelf ! - Lita 
på Gud! Månne det är något mellan Gud 
och dig, nilgot, som tjusar och lockar? 
Böj dig i s toftet för Gud och hed, att 
han må blotta dig i sitt ljus! Lat Gud 
döma och t ukta. Guds heliga bli starka 
efter svaghet . Då det efter syndens kän
nedom, förlåtelse och renin !!', blir rum i 
våra bjertan , kan Gud f å t illfälle att fylla 
oss. Lemna din synd vid Jesu kors ! Je
sus bar burit din synd. Nykt ra till a1 t 
Ledja. Guds bjerta har det bästa för oss. 
Det är ej rätt med vä rt bjerta , om något 
godt saknas. Lftom oss komma i den 
ställningen att vi bedja bc>la dagen ! Yerl-



den är tillsammans meu kristna och fin
ner hos dem kanske allt utom kristendo
mens heliga allvar. il varför? De liisa ej 
sin bibel och bedja för litet. Hed Gud 
taga liort alla insegel, på det vi må se 
under i hans Jag. Lef mer iu i Guds 
ord, och du skall blifva mättad med Guds 
vilja. Lät Gud vara. den frftmste i allt. 

Vi äro ett folk af prester. 
Presterna hade tillträde till Gnd för 

folket. Vi bafva frihet få gå fram till 
honom med verluens nöd. Vi äro satta 
att bedja för andra och bära dess bördor 
inför Gud; och då vi så göra, skall vår 
hjerteställning blifva renare. Rörja -
tag in ett missionsfält! T,atom oss lefva 
ett heligt offerlif. Presten skulle offra. 

lnnerlig kärlek. 
Gif ut ditt lif i kärlek! Vi äro ej vara 

egna. Jesus i vår tro, Jesus i våra hand
lingar. Må verlden känna, att Jesus bor 
i 'oss! Han kan förvandla dem oclt göra 
dem till himmelrikets arfvingar. Vi kunna 
vittna med ett lif i kärlek. Guds vilja 
är för de i kärlek tjenande god, behaglig 
och fullkomlig. Löna ondt med godt. 
Jesus gjorde så, sök att likna honom. 
Kärlek har bragt hårda ord till tystnad. 
Låtom oss gå fram och segra i Jesu 
kärlek. lim denna kärlek strömma. i våra 
hem! Vi måste hjelpas åt att arbeta för 
att få synden ut ur verlden. Din mission 
må vara att hålla ut i tro och bön, bed
jande för din hustru - din man - dina 
barn - tjenare och anfiirvan<lter. Låtom 
oss stanna i helig vördnad inför Gud. 
Han gör vftgar till deras bjertan ! Läten, 
I kristna vänner, verl<lsbanien känna, att 
en annan atmosfcr ftr rådande i e<lrn hem 
än i deras. 

Tjmen hvarandra. 
Vårt lif är kort, dock hur viktigt, hvil

ka stora uppgifter! l\Iå vi aldrig säga, att 
vi ej ba något att göra. Det finnes fat
tiga och sjuka att besöka. Din frälsare 
väntar dig, och skall en dag säga: "Hvad 
I hafven gjort en af dessa minsta mina 
bröder, det hafven I gjort mig." Jesus 
är en förkli\dd konung, vi äro konunga
barn. Låtom oss ej förverka våra ri\ttig
heter osb gä miste om kronan. Det fin-

nes 1 vissa familjer sorgebarn; mil. ingen 
af oss vara ett sådant i Guds stora fa
milj ! Tag dig tid at;. tjena, Gud skall 
visa dig väg och sätt. Bed i tro och 
offra l Skrif till nllgon mission.är. 'Tag 
reda på hans adress och gif honom ett 
bref i månaden. Du kan aldrig tro, hvil
ken vålsignelse du dermed skall bereda. 
Låt Gud regera, leda och beskära dig sin 
kraft. Det är förfärligt att tro, att vi 
sjelfva kunna något göra. - Hvarom ta
lar du pä vägar och kafferep? Hör verl
den och förstår, att du v:irit me<l Gud? 
Tala som Guds ord lärer ! Var ett salt! 
Låt den gamla lustan att bära ut nyheter 
tystna för alltid. Vi hafva viktigare ting 
att förtälja. Illygs ej för Jesus och hans 
ord! Tala om Jesus trots din plats, rang 
o. s. v.; tig icke! Vi äro Kristi tjenare. 
Tjena efter den förmaga Gud gifver. Tje
naren fr:igar sin husbonde, hvilket arbete 
han skall utföra. En trogen tjenare eger 
sin husbondos välbehag. 'rjena Gud i 
allt. Våra vänner äro hans vänner, v<lra 
tillfällen ärn hans. Kom med, tag mot 
kraft och mod att tjena. Jesus vill be
visa dig sin n;ld och liita sitt välbehag 
hvila öfver dig. 

Gucl må äras. 
Om vi tjena i kärlek, skall deh minsta 

handling blifva stor i Guds öga. Gud 
skall äras genom v;lrt lif, våra hanlllin
gar, ord och tankar, ja, i allt. Må i 
evigheterna brusa en sång till hans ära 
genom <let lif, som vi lefva på jorden. 
Ske sa i Jesu namn! 

Arv. 8. Palmgren. 

K011/eren~ew!I tredje dag.* 
Pä tisdagsfl!rmiddagen hölls förbunds

mötet, hvarYid redogjordes för verksam
heten under aret o. s. v. Derom vilja vi 
i nftsta nummer intaga något. 

Under eftermiddagsmötet talade först 

Predikant Petrus Larsson. 
Fil. 4: 1-9. 

Jag ville särskildt fästa uppmärksam
heten vid några uttryck i det upplästa. 

* Referat af G. Fredberg m. fi 

Ap. skref detta bref i fängelset. Detta är sa 
likt Kristus, som ej tänkte på sig sjelf, 
utan steg ned ända till korsets död och 
glömde sina egna lidanden för att åter
lösa oss från våra synder. Sege11oner 
genomgå detta bref, det är skrifvet i en 
ande, som rör sig i det himmelska och 
lefver för andra. Det ligger niira till 
hands att lefva för sig sjelf och glömma 
andra. Du behöfver då läsa Filipperbref
vet. Gå i "farahjordens spår". 

"Derföre, mina älskade ••. stån faste i 
Herren". 

Då vi lcfde i synden, var det ej svårt 
att stå fast. Den man och kvinna, som 
vill blifva ruinerad, har blott att följa med 
verldsströmmen. Redan man ändrat sinne 
och blifvit född pil. nytt, fordras nad att 
stå fast. Om du ej vill gå gränsen för 
nära, utan följa Jesus helt, da gäller det 
att stå fast. Du blir kanhända ställd 
allena i striden och satt på prof, då kostar 
det nagot att sta fast. På en sådan här 
konferens, der vittnesbörd, säng och bön 
öfverfiöda, ftr ej svårt att vara fast. Men 
i uet enskilda lifvet möter man satans här, 
då fordras nä.d att stå fast. Det bar blif
vit mig lättare att vara fast, då jag tänkt 
på att Gud ball<'r i mig. "Du bar fottat 
mig meu uin högra hand." Såsom en fa
der bftr sina barn, sa bär Herren oss ge
nom lifvet. "Ir Gud för oss hvem kan 
vara emot oss?" Satan framsfäller fram
tiden mörk för dig som är ett evangelii 
vittne; men var dock fast. Om de eko
nomiska. utsigterna för dig äro mörka, tag 
me<l dig ordet: "Eder fader vet, att I 
behöfven allt detta." Låt oss se på de 
gamla trnsvittnenas väg! Det skall vara 
oss till bjelp. - Du kanske har att välja 
mellan en ljus och en mörk väg. Då du 
finner det vara Guds vilja att gå den väg, 
som medför svårigheter, gå frimodigt; ty 
Guds väg är den bästa, äfven om <len är 
en afklädandets väg, Han sluter dig till 
sitt hjerta. Dä vi sjelfva blifvit hugsva
lade af Gud, kunna vi hugsvala andra med 
den hugsvalelse, hvarmed han hugsvalat 
oss. Ma vi kunna stärka de svaga och 
dem, som äro på väg att dö! 

Vi förmanas iifven att vara ens till 
sinnes. Lefver du ett sant nädalif, så 
räcker du ej fram taggarna, då du träffar 

nådesyskonen. Vid korset blir man ense, 
trots olikheter i tankar om det ena eller 
andra. I bönen smälta bjertana tillsam
mans, så att vi kunna kämpa för en ge
mensam tro. Biträcl clessa kvinnor, 
säger apostlen. l\Iä vi bjelpa hvarandral 
Jag har erfarit, huru skönt det är att 
blifva biträdd, då man är trött. Om du 
deremot ej blir uppmärksammad, så knota 
dock ej! Ma vi genom kärlek vinna men
niskornas bjertan l 

Hafvi:n ingen omsorg! Då vi kunna 
kasta var omsorg pä Herren, skola vi äf
ven vara i stånd att lära andra denna 
konst. Må Gud välsigna oss att mötas, 
cler alla faror äro öfver ! :Må vi alla vara 
angelägna att få en rik ingång i Guds 
rike, så att vi slippa i;e tillbaka på ett 
förfeladt lif! Blir Guds ord gammalt för 
dig, så böj dina knän, och Gud skall för
nya dig och gifva dig nytt ljus och ny 
kraft. Må vi syskon bafva sanningen in
förlifvad med värt lif; det ftr bättre än 
vill utarbetade predikningar. Gud skall 
välsigna oss, och vi skola ej tröttna. 

Missionär Bill. 
2 :\los. S: H-12. 

, 

Vi hafva varit i tillfälle att höra sJ 
mycket nftrgående och trösterikt utur Guds 
ord. Jag tiinker bvarje ärligt bjerta kän· 
ner ett bebof att lefva ett innerligare lif 
och bättre representera Kristus än hittills. 
lsral'l ropade efter Gud, och han hörde 
deras rop. Det finnes ett behof efter lef
vande Guds ord hos menniskorna. Her
ren ä1 angelägen, att hans barn lära. 
känna, hvad <le hafva i Kristus. Tyvärr 
känna många detta så föga. 

:\foses fick ett personligt möte med Gud 
och en personlig kallelse, det var intet 
ovisst. Om vi äro uppriktiga Guds barn, 
bafva vi hört Guds kallelse att vara till 
välsignelse. Tänker du att lefva så att 
dina medmenniskor ej veta hvem du till
hör? 0, att alla Guds harn hörde kallel
sen att lefva uppstandelselifvet! .När Mo
ses fick kallelsen, frågade han: "Il vem är 
jag? Då vi kallas att lefva ett helt lif 
för Gud känna vi nr djUJlet af vårt hjerta, 
att vi ej kunna lefva detta lif af oss 
sjelfva. ~len låt oss ej stanna der, utan 



höra Herrens ord: ~Jag vill vara med dig .1.1 

Må vi vara med Gud, så skall han vara 
med oss. Det gick igenom för Moses. 

Se till, att du är i den kallelse, Gud 
har gifvit dig; du kan da gå framat med 
glädje tjenande Herren. 

Härefter invigdes br. Oskar Karlsson 
och David Höglander fiir missionsarbete i 
Kina samt Elin Witt för mi~sionen i Zulu. 

Ordf. E. Hedin, 
som ledde den högtidliga akten, läste 
.l\Iatt. 9: 36-38. Det flr dy1 bart att Je
sus är densamme ännu och att han gifvit 
sina barn samma sinne, så att vi vilja 
vara med och i tron sända ut vittnen till 
dem, som äro af synden och satan miss
handlade. Bedjen skördens Herre, att 
han sänder arbetare i siu skörd! Det 
kan ju synas dåraktigt att under nuva
rande förhållanden tänka på att sända 
mis~ionärer till Kina. l\feu vi tro, att 
Herrens högra hand skall allt förvandla 
och att äfven det fruktansvärda upproret 
dernte skall få tjena till att befrämja 
cvangelii seger. 

Härefter aflade de blifvandc missionä
rerna korta vittnesbörd. 

Oskar Carlsson. 

Jag är för ringa etc. 1 Mos. 32: 10. 
En kär viin sade i giir till mig: "Det blir 
en högtidsdag för br. Karlsson i morgon", 
och jag har känt att dagen är helig. Jag 
påminner mig några högtidsdagar under 
de gångna ären. Den H> nov. 1891 var 
en högtidsdag. Gud fick da föda mig på 
nytt till ett lefvande hopp. Han hade 
lfmge klappat pil mitt hjerta, men jag 
hade gjort motständ. En annan dag står 
iifven lifligt för mitt minne, den dag, då 
jag afskildes för evangelistkallet i dec. 
1894. Jag minnes de löften, jag da gjorde, 
och den säng, som sjö"gs: 

"l\Ien blif nu ock evangelist för hela Iifvet, 
Och Herren sjelf skall hli din ganska stora 

lön; 
Glöm aldrig bort det löfte, som du Herren 

gifvit, 
Och härda ut med oss i kärlek, tro och 

bt'in !" 

Jag har velat tjena Herren med den 
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nåd, han gifvit, och nu står jag här för 
att afskiljas för Kina. · Dock har afskil
jandet blifvit gjort förut i mitt bjerta. 

År 18D3 kallade Gud mig till Kina, då 
jag såg en kinesisk hegrafning i Portland 
i Amerika. Jag kan aldrig glömma det, 
jag då såg och kände. 

Emellertid bar det behagat Gud att fo
stra mig genom ~ycken sjukdom. Sär
skildt under två vintrar, var jag mycket 
svag till kroppen och syntes nära döden. 
Gud har gjort under med mig. Jag är 
nu fullt frisk och villig gå till Kina och 
lefva för Jesus; och om det blir min lott 
att dö för Jesus, så ske Guds vilja. Jag 
är allt för ringa till all denna nåd och 
godhet. Gud har varit trofast mot mig, 
och han skall vara den samme i dagar, 
som komma. Han har hört min hemgangna 
moders böner. Först var det hennes bön att 
Gud skulle få mig till ett vittne härhemmaoch 
sedan, att jag skulle gå ut att vittna bland 
hedningarna. Gud välsigne eder kära 
kamrater! Ma vi vara trogna! Det är 
trohet Herrc>ns ögon söka. Måtto vi H 
mötas hos Jesus; och under viintanstiden 
låt oss hvarje dag mötas vid nådastolen. 

Dai-id Ilöglan.der. 
Ebr. 11: 27. 

Ebreerbrefvets författare talar om Mo
ses s:1som en man, som Gud utvalt till 
sitt redskap. Med den osynlige för ögo
nen skall äfven jag härda ut, huru det 
än mande gå. Han har frlilst mig, jag 
är hans. L'nder den tiJ jag varit Guds 
barn, har jag nog ej alltid varit bvad 
jag hort; men Herren bar varit barmher
tig och förlåtande. l;nder några år bar 
jag varit förvissad om Guds kallelse till 
Kina. Han har fordom varit med sina 
tjenare, han skall ock vara med mig. Jag 
är ung och oerfaren, men jag vet, att han 
skall hjelpa mig. Jag är glad få vara 
hans tjenare. Bedjen för mig, vänner; jag 
känner behof af edra förböner. Må Her
ren välsigna oss och hjelpa oss att vara 
trogna, der han ställt oss! 

Elin lVitt. 

Den som är spillgifven åt Herren är 
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höghelig Herranom. En spillgifven men
niska fick ej köpas fri. Allt sedan jag 
kom till Sverige, har jag tänkt p~L att få 
gå ut till Syd-Afrika, och jag har länge 
väntat på denna stund. I hafven hört 
om nöden derute, bedjen för mig och Afrika. 

Sedan vittnade Selma Andtrsson som 
skulle utgå som evangelist i Sverige. 
H varpå kandidaterna afskildes med bön 
och händers påliiggning. 

.Missionär Aug. Karlsson talade der
efter med 2 M. 33: 14 såsom text. "l\Iitt 
ansigte skall gå med, och jag skall lata 
dig komma till ro." Dettct ord ville Gud 
använda till tröst för eder, kära Guds barn, 
med anledning af oroligheterna i Kina. 
)Iycken godhet har följt mig, sedan jag 
kom till Sverige och hit till Torp. Alla 
hafva bevisat mig kärlek. Under allt har 
jag äuda önskat vara med derute i Kina. 
Om jag varit derute, hade jag åtminstone 
fått gråta med dem. Emellertid iir jag 
glad att vara hemma. Jag vill bringa 
eder den trösten, att Herrens ansigte är 
med dem derute alla dagar. 

En gång, medan jag var ute i Kina 
sköto de sex skott pa. mig en uatt. Her
ren sade till mig: "Kryp ned i vattnet." 
.Jag kröp ned i floden, och de kunde ej 
skjuta ihjäl mig, utan jag kom i säker
het på andra strandeu. Hans ansikte 
går med! 

I syskon, som blifvit afskilda i dag, 
jag helsar eder välkomna i Jesu namn. 
.Mangas böner, varma känslur och sym
patier skola följa eder, meu deras ansig
ten kunna ej gå med. GuJs ansigte 
skall följa eder. Ansigtet är det skönaste 
hos rnenniskan - det skönaste hos Gud 
skall följa med eder. I skalen f.l känna 
eder som friimlingar; men da Guds an
sigte gar med, glömmer man allt svart. 

Detta li'1fte innebär en borgen för seger. 
::iiau kan icke fiirlora i en strid, då Her
rens ansigte gar med. Vi hafva oeger i 
Kina. Om missionärerna mördas, hvad 
mer? - de gå till himmelen. Kunna 
engelsmännen jubla öfver sina dyrköpta 
segrar i Afrika, må viil vi ännu mer ha 
orsak att glädjas. Vi ga till seger, ty 
Herrens ansigte går med. 

Konferensen afslutades af 

Pastor Kihlsterlt. 
2 Tim. 4; 7-8. 

När aposteln l'aulus skref till Timoteus, 
var han i fängelse och väntade att inom 
kort få gifva sitt lif, (se föreg. vers). 
Vid tanken derpa ser han dels tillbaka, 
dels framåt. Det gar ett jubel genom 
orden; det är den segrande krigarens ord: 
''jag har kämpat den goda kampen". 
.Mä.ngen kämpar en dålig kamp, en kamp 
för att hålla Guds Ande borta. Men då 
en menniska lemnar si&" at Jesus Kristus, 
kan hon kämpa den goda kampen. Den 
goda kampen 1ir trona kamp, se 1 Tim. 
G: 12. "Käm1)a trons goda kamp." 
Det blir hela vägen en kamp, ty det är 
många makter och fiender, som sta oss 
emot. Ty vi hafva icke strid mot kött 
och blod utau mut herradömen, mot väl
digheter, mot verldsherskarne i detta mör
ker, mot ondskans andemakter i himla
iymilerna.4 Ef. 6: 12. Yi ha äfven kamp 
mot verldens ande för att ej bli besmit
tade. I andligt saväl som i lekamli1,rt af
seende finnas smittiimnen i luften. I 
lekamligt afseende kan man snart börja 
rädas båM för att äta och andas, både 
för föJa och luft. Men faran är i sanning 
icke mindre i andeligt afseende. Vi behöfva 
andas en högre luft, en himmelsk luft, om vi 
ej skola förgås. "Vår umgängelse är i 
himmelen. 14 1 denna kamp kunna vi ej 
i egen kraft göra något. " Vår egen kraft 
ej hjelpa kan, vi vore snart först rödda." 
Om vart kött fiage vara med, om vår 
egen natur ej förblefve i korsfästel:>e och 
död, sa hade satan genast deri en an
knytning-spunkt. Endast med blicken pa 
Jesus Kri8tus kunna vi segra, såsom det 
star i Ebr. 12: 2: "Latom oss - se 
på Jesus, trons begynnare eller anförare 
och fullkomnare." I hans namn skola vi 
vinna seger. 

Aposteln siiger vidare: UJar har full
borclat l ipptt, ej blott kommit igenom 
såsom kristen, utan i en djupare mening: 
han har gätt den raka linien efter Guds 
heliga vilje, låtit Guds Ande leda sig. 
rse ex. Rom. 15: Ul-20). Anden sado 
honom i alla stiider under hans sista resa 
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till Jerusalem, att bojor och hedröfvelser vän
tade honom, men han höll ej lifvet värdt nå
got, på det att han matte fullborda sitt lopp. 
Han var spillgifven och vandrade endast 
Guds för honom utstakade väg, Vi 
kunna förfela malet till en del, äfven om 
vi komma. in i himlen. Israels barn be
gärde en konung, fast Gud sagt att han 
ville vara deras konung. Det var ej Guds 
bästa vilja att gifva de:n en konung, men 
han an~åg för godt att möta dem pli de
ras ståndpunkt. .Man kan i någon mån 
draga sig undan, sedan man förstatt Guds 
vilja, och komma in i en annan riktning 
än den, som var Guds ursprungliga plan 
mod ens lif, hans bästa vilja. Det är 
dyrbart att gå Guds viljas väg, äfven om 
<let skulle kosta försakelser, besvär, lidande 
och tårar. Men kommer man in på en 
sjelfvald väg, blir det andra lidanden, ty 
sådan är Herrens kärlek, att han maste, 
om det är möjligt, föra den själ, han fått 
band om, till himlen. Paulus kunde säga: 
"Jag har fullbordat loppet", och må Gud 
leda oss så, att han med sin Ande får 
f\1ra oss den väg, han utstakat för hvar 
och en af oss. I den mån så sker kunna 
vi möta, hvad det än kan kosta af offer, 
tårar och knäfall, saliga och lyckliga, ty 
vi gå hans väg. Min bön till Gud för 
hvar och en är, att han måtte trvcka in 
detta i våra hjertan. Alla Herren"s vägar 
äro ljufliga, äfven om tararna skulle rinna 
och svårigheter komma. På Herrens väg 
är det hvila för hj ertat. 

"'Jag har bevarat tron". Om vi vinna 
allt, men förlora tron, ha vi gjort en oer
sättlig förlust. Men om allt förloras, men 
tron fins kvar, sä ega vi allt. Mä vi blott 
vinna Kristus och vara funna i honom I 
Skulle vi än synas förlora allt, så göra 
vi dock evighetsvinster. Jag vill omtala 
eu allegori, som kan tjena till att belysa, 
hvad jag menar. 

En gammal man drömde, att han dog och 
kom till himlen. Der, mötte han en gosse, 
som bar en korg med vissnade blomster. 
Mannen frågade, hvad det betydde, och fick 

till svar, att det var hans felslagna förhopp- • 
ningar. Han sörjde öfver att blommorna 
voro sa vissna, men se, da gossen plan
terade dem i himmelsk jordman, växte 
de pa nytt och nådde en utveckling, skön
het och härlighet, som aldrig varit möj~ 
ligt här på jorden. Så bli våra timliga 
förluster, vara korsade planer och för
hoppningar, våra smärtsamma erfarenhe-
ter idel evighetsvinster, då vi äro ufver
låtna åt Gud och bvila i hans kfirlek. 

Sedan aposteln sett tillbaka, ser han 
framat: "Härefter är mig förvarad rätt. 
fllrdighetens krona". I skriften talas om 
lifvets krona. Jakob säger, att <len, som 
tåligt lider frestelse, skall få lifvets krona. 
I 1 Petr. 5: 4, står taladt om hiirlighe
tens ovanskliga krona. Paulus har asido
satt alla andra klenoder, för att vinna 
rättfärdighetens krona. Jag läste i en 
tidning om att czaren af ltyssland var i 
)foskva och besåg de olika kronor, som 
burits af hans föregångare. Der voro 
stora rikedomar i dessa kronor, men hans 
var ända den dyrbaraste, den var af utom
ordentligt stort värde. l\Ien dessa kronor 
viiga alla tillsammans mindre än intet mot 
den krona, som en gång skall tryckas på 
var hjessa. Vi se icke efter de ting, som 
synas, utan efter dem, som äro eviga. 
Får en menniska ögon, som se efter him
melska ting, blir hon för verlden en dåre. 
?ilen en dag skola vi f:l rättfärdighetens 
krona, som Herren, prisdomaren, skall 
gifva oss. "Den dagen"' är en särskild 
dag. Den omtalas i 1 Kor. 1: 8; det är 
den dagen, da konungen kommer. Skulle 
vi ej älska och vänta den dagen, da han 
skall gifva kronan at alla, som älska hans 
tillkommelse? Den Helige Ande, v<ir Elea
sar, målar Kristus sa för oss, att han för 
oss blir den skönaste bland menniskors 
barn. Skulle ej brudens rop i slutet af 
bibeln: "Amen, kom Herre Jesus ;" ljuda 
allt djupare och innerligare ur våra hjer
tan, ju mer vi närma oss hans dag'? Ma 
Gud välsigna oss, s:l. att vi älska hans 
tillkommelse! 
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från vår 2ulurl1ission. 
Betania, emhlang~rii S. Africa. Natal. Port Sbepstone den 1 juni 1900. 

Näd och frid föröke sig hos eJer genom Guds och 
v!r Herre Jesu Kristi kunskap! 2 Pet. 1: 1. 

Ju mera och bättre vi lära känna Gud, icke offret synes verka något, så göres 
desto mera förökas fri<len. LA.tom oss ett nytt besök hos "prosten," och för att då 
derför känna, låtom oss jaga efter att påminna andarna om det gjorda offret, 
känna Herren! - så skall icke den fruk- tager han en käp11 och skramlar och slår 
tansvärda domen en gåug drabba oss: på det gamla offerdjurets torra skin, samt 
''Jag kände eder aldrig." Vi hafva den gör vidare förfrågningar, och ofta nog 
stora förmånen att nu fä vara u Guds hus- måste ett nytt offer framskaffas - Arma 
folk" och dagligen spisa vid hans bord. folk! Men det vftrsta af allt är att Jlera 
Jag lofvade för längo sedan att skrifva af dem, som kallas troende på dessa 
något om detta folks afgudadyrkan; ty att trakter - 0, jag är bedröfvad att så-
de icke äro af samma mening som Zulu- dant sker! - i sjukdomens stunder, då 
erua och tillbedja ormarna, märkte vi nöden tränger på, gå Gch liksom fordom 
strax vi kommo hit ned. Naturligtvis är Saul friiga de döda om de lefvande. Detta 
<let någon likhet. .Men detta folk synes ligger nära till hands för dem, då de 
mig vara mera benägna till afgudadyrkan, icke lärt känna Jesus som läkare äfven 
ty det minsta som händer, sä måste de för sin kropp, hvilket af flera missionärer 
i väg till trollmännen eller trollkvinnorna. alldeles förglömmes, då de sjelfva icke 
hvilka äro ett stort antal, så att de icke erfarit nåi',"ot dylikt, utan endast tro på 
tJehöfva gå långt för att träffa eil. Så medicin. Hed för oss, vänner, att Guds 
sätter den frågande sig ned, och troll- kraft må blifva känd bland oss! Yi be-
mannen börjar med att utfråga, delvis af höfva en fullkommen Jesus, sådan han 
andarna, och delvis får han ju veta af är oss af Gud gifven. Då skall verlden 
den, som kommit för att radfräga honom, se, att Gud är mäktigare än satan. Många 
och så säger han ifrån hvad "den aflidnes af detta folk ha.fva mycket umgänge med 
ande," eller för att tala såsom skriften satan, så att de till och mod kunna låta 
"onde anden", begär, en ko eller en get, regna och leda blixten, lösa upp hand-
kansko han nöjer sig med en tupp eller klofvarna, då poliserna binda dem, etc (?). 
en höna. Offret slagtas, och "presten" Detta verkar på folket, så att de tycka 
gör rökelse af något, som tagits af offret. bättre om att öfverlåta sig åt satan, än 
Yidare mästo den sjuke, om det är för att blifva maktlösa troende, såsom de ogud-. 
en sjukdom de offra, som oftast är fallet, aktiga ofta såga om vissa troende: "dessa 
bära på sin kropp en remsa af huden ha ingen makt, deras tro bara lllågar dem;" 
efter djuret, som är slagtadt. Detsam- liksom Israel, då de icke vandrade i Her-
ma gör ock trollmannen, vanligen ett par rens lag och fingo åtnjuta vålsignelsen 
remsor, som gå i hrs öfver bröstet och deraf, voro och ännu äro ett ordspråk bland 
a"\larna. Dessa bytas om af trollmannen, hedningarna. 
s å snart nya offer framhäras. Köttet Ja, vänner! med dessa rader ville jag 
ätes naturligtvis af alla, som höra till den gifva eder ett stort höneämne och på 
s jukes familj, och ofta af allmänheten. samma gång sända en helsning från den 
Men benen maste samlas och begrafvas lilla hopen här. De äro lyckliga i Jesus; 
eller upp brännas, och hornen af nötkrea- och verlden och form kristna säga: "Det 
tur uppsättas ufver ingången till hyddan, varar icke länge." Sa sade de i fjol 
till en äminnelse för den aflidno anden, ocki.å: "Få se niista år, om de icke alla 
att han icke måtte komma igen och plåga äro bortgågna fran tron,.. men de se ju 
-<lem •. ty efter deras me11iug dör icke en endast <let yttre, de se icke ~honom, som 
menmska, utan att andarna varit vreda förmår bevara från fall." 
eller någon ond mt•nniska gjort det. Om Yär kåre medhjelpare "Moses Laleni" 
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(ej att sammanbland-' med Moses Qwabe, 
vår medarbetare vid Nonoti) vittnar och 
gråter ofta nog, då någon "gammal~ tro
eude sagt till honom, "att detta varma, 
som han känner om hjertat, skall snart taga 
slut; detta kände vi också i hörjan, men 
när man blir äldre troende, så försvinner 
detta nit och denna eld i hjertat." }fatta 
de komma på skam och i stället sjelfva 
bli "förnyade" i sitt sinne I Hjelpe oss 
Herren att vandra i ödmjukhat, ihärdiga 
i bönen, att vi måtte vara nyttiga tjenare, 
ett folk, som lyfter och. upphjelpcr Guds 
fiirsamling, och icke vara "1emmar," som 
äro sjuka och vålla smärta i "kroppen". 

Sä till sist en kär holsning ti11 alla 
vänner. Vi ha <let nu kallt och friskt, 
sa att vi känna oss lite starkare äu om 
sommaren - då det är vinter i Sverige. 
Och vi hafra mycket arbete att göra. 
Vi vänta syskonen Karlssons hitne<l snart. 

Edra i Jesus lyckliga syskon. 
S. & K. J. Johansson. 

Hethel M. S. Inyoni P. 0. Zululand 
<len 6 J nni 1900. 

Kära missionsvänner ! Frid vare 
edtr! 

"Väl eder då, som fän sil vid alla vat
ten och släppa oxens och åsnans fötter 
fria." Es. 8~: ~. 

Öfverskriften till detta kapitel säger oss, 
att <let handlar om "Zions lyckliga fram· 
ti<l", hvilket vi ju ock liitt finna vara 
sant, om vi genomläsa detsamma. Det 
skall blifva en härlig tid, när Anden ifran 
höjden varder utgjuten öfver dem och allt 
kommer att gå i bokstatlig up1)fyllelse. 
Men om Gud.i Ande får bo i oss samt 
leda oas i all sanning, då kunna vi äfven 
nu i denna tiden få "smaka den tillkom
mande verldens krafter (Ebr. (): 5) och 
erfara don audliga uppfyllelsen af ofvan 
anförda ord. Anden förenar oss <lä me<l 
alla, som tro. Det blir då ej lika tan
kar och meningar eller missionssällskap, 
som bli föreningsbandet. Alla af men-
11iskor uppresta murar, som skilja Guds 
folk ifrån h.varandra, ramla, och allt bli 
vårt och vi Kristi; afundsjuka och parti
sinne få ingen plats. Man får "sa vid 

alla vatten". Man blir intresserad af och. 
beredvillig till "allt godt verk~. .Man blir 
lik Gud, som välsignar alla sina barn, till 
och med sadana, som vi med våra trånga 
h.jertan och inskritnkta blickar förvåna 
oss öfver, att han bekänner sig till. 

Med rätta kunna vi kalla för "vatten" 
sådana platser, der evangelium predikas 
och. verksamhet bedrifves för Guds rikes 
befrämjande. Yid alla sadana •yatten" fä. 
vi så, för alla dessa fa vi bedja och ar
beta, och väl oss, om vi så göra. Men 
endast den, som har fatt af Anden ifrån 
höjden, kau göra det. Huru dyrbart för 
oxens och asnans fötter att blifva fria och. 
slippa att vara bundna I Lika välsignadt 
är det, när Herren far frigöra sina tje
nares fötter, sa att de fria från alla hand 
utom ett, nämligen Andens, kunna predika 
och verka för och ibland visa och ovisa, 
trälar och fria. Bedjeu, att Herren mä. 
frigOra sina baru och. sina vittnen, såsom 
han frigjorde Paulus, och att vi ma slippa 
att sasom Petrus bindas af former och 
stadgar, hvilket icke gag1rnr. 

Arbetet utvidgas ocb vitxer på bredden. 
Sa hafva vi här, sedan vi sist liito höra 
af oss i 'f. S., fått <löpa och intaga 13 
stycken i församlingen. Pil samma gang 
framburos sma barn, på hvilk:a vi lade 
händerna, nedkallande Guds välsignelse 
öfver dem. Och pa många andr'.l plat
ser finnas manga, som lemna sig åt Gud. 
Men vi känna djupt behof af att lifvet 
ma blifva djupare både hos lärare och 
troende. Ganska många arbetare finnas 
ocksa i detta land, sa att man har rätt 
att vänta stora ting. Men dock går det 
jemförelsevis sakta. Det har kommit i 
varn hjertan att tillro1ni så många vi 
kunna: Be<ljeu Gud, att en na.dens och 
kraftens ande ma utgjutas öfver alla, som 
arbeta i evangelium i detta land, saväl 
som öfver alla <le troende! Säkert är. 
att detta krig, hvilkot, som vi hoppas, snart 
nar sitt slut, Oppnar dörrar p<i alla om
raden äfven för evangelium, såsom aldrig 
förut. BeJjen för Afrika, kära syskon! 
Hahen hjertligt tack:, I alla, som offrat 
af edra timliga håfvor för oss, så att vi 
ända tills nu fått alla våra behof fyllda. 
Herren välsigne eder, önska edra i Jesu kär~ 
lek lyckliga Amy och Hans Nilsson. 

- - -- -- ------ -
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}v1ed nöd undl{omna andliga faror. 
Gal. 5: 17. 

Af afiidne Hev. G. H. C, Marg1·egor. M. A. * 

.1'~ tan tvifvel finnes det många andligen lefvande, hafva alla varit 
~ bland de här närvarande som medvetna om faror, som vi blott 
r«. • af erfarenhet veta, hvad det m~d ~nap-p ~löd undgått. De fram-

menai-; med uttryeket; "en sta hka hfhgt för vart minne som 
med nöd undkommen fara". Det rädd~ing ~r<ln drunkning eller befri-far varit tid:r i v~rt lif, dä. plågor, else f_~an ~.ernvägsolycka. Några af 
emmarn~s s y~pmng, je. döden stir- de har narvara.nde männen kunna 

rat oss i ans1gtet, men ehuru de bli k t ·nb k f' l 
nästan snuddat vid oss ' haf'va de • ('. a i a a ö ver en ång rad af 

, ar till en natt, då de :'!todo vid sjelfva 
dock gått förbi, lemnande OHs kraft- randen af afgrnnden. Hela deras 
lösa och va~1mäktiga., oförmögna att varelse hade blifvit i-;kakad af en 
omtala, hvilken känsla vant den f~rfärli& frestel_sestorm. ~föme och 
förhärskande - fasa för den fara hJerta hade blifvit bedårade af la-
vi undkommit, eller tacksamhet att stens 19ckelser, och endast viljan höll 
hafva undkommit den. Hådana till- dem tillbaka, men äfveu den var 
fällen framstå med siirskild lifiighet vankelmodig. Ett steg var nära att 
för minnet O('h återkallas när lielst tagas, som skulle hafra varit det 
vi höra orden; "en med' nöd und-
kommen fara". samma som Hkeppsbrott för lifvet. 

Det togs dock icke men minnet af 
l\Ien ._under det att nttrycket: "eu huru nära ~-~-~ va~ att tagas, O(' }~ 

med nod m1dkommen fara" i a.llmän- tanken pa fulJderna om det hade 
het begagnas. ute~lutande c;im med- tagits, fyller dem ä.n~n med fasa. 
vetna faror, fa v1 komma ihag att Och det finnes kvinnor här hvilka 
räddningen fom sådana icke är' det knnna blicka tillbaka på en 'tid dä 
;,nda, Yl hafva att prisa Gud för. de un~er trycket af någon djup ~org 
I u_sental~ far9r hafra hotat oss, om voro f t a1 tt G d f l 
hv1lka v1 vant fnllkomligt omedv·et- ~es a e a säga u arvä 

och du. 1:r~n var till ytterlighet 
na. Det är aldrig mer än ett steg skakad. DJefvulens hanande fraga: 
~ellan oss och döden. Vi stå midt ":8" vad gagnar det till att tjena Gud r" 
1~la_nd förfärliga naturkrafter, som rmgde i deras öron. Viljan vackla-
v1 icke kunna behärska och inför de vid randen af bestämdt och öf-
hyil}ra vi äro ytterligt hjelplösa. Att verl~~dt affal~ .. Hjälen stod i begrepp 
v,1 l da~ lefva, är ett stort under. att forneka h.ristns, då hon hindra-
'! usen ganger om dagen slungar dö- d.~s .. de_rifrån. l\Ien tanken på denna 
den sina pilar emot oss, och det är forfarhga stund och på hvad lifvet 
endast genom denne ]fäders älskande s~ulle hafva varit, om detta ödes-
hand, för hvilken till och med sparf- digra stef? hade blifvit taget, kom-
v.arna • äro dyrbara, som de förfela mer den annu att rysa. r den and-

s1tbch~·åsom det förhåller si~ i· de11 liga ~å väl som i den naturliga verl-
1. den tinnes det med nöd undgä.ngna. ~~~tur 1ga verlden . förhåller et sig faror. 

afven 1 den andliga. Vi, som äro Och det finnes undkomna faror, 

* En predikan l1:'Ulen i Treenighetskyrkan )fotting Jiill i mars l!NO. 
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,;om vi varit omedvetna om. Tu:;en 
gånger om dagen äro vi nära at~ 
tiynda, men synda likväl icke. Vi 
blifva förohtmpade, men känna oss 
icke .onda; vi blefvo fresta?e, men 
föllo likväl icke. Den syndiga tan
ken försvinner ur :;innet, det synd!ga 
ordet dör på läpparna: den syndiga 
handlingen förblir ogjord. Vi hafva 
befunnit oss vid randen af ett bråd
djup men hafva icke störtat ned, 
och 'saken har gått oss så hastigt. 
förbi att den icke lem.nat nagot spar 
i mi~net. Ehuru vi varit omedvetna 
derom, hafva vi med nöd undkom
mit en fara. 

* * 
Jfant kunna {Orklar<J,, u.tt vi hafva 

w1dkommit de815a anclligu faror? livad 
är orsaken till, att vi sa ofta äro 
nära att synda och likväl icke synda~ 
Detta är den fråga, :;om besvaras 1 
den underbara text, som nu ligger 
framför oss. Jag kan tryggt p~tå, 
att i nio fall af tio mi!li;förHtas icke 
blott denna vers af vanliga kri1:1tna 
utan uppfattas i en betydelse, som 
är alldeleH stridande mot aposteln:; 
mening. 

( )m man frågar en kristen, som 
icke särskildt fäst sin uppmärksam
het vid detta bibebutlle, hvilka lär
domar denna text gifver honom, :;kall 
han :,;äga: .'" D~n l~r oss, ~tt de~ tin
nes tva prmciper i de kristnas mre: 
en ond princip, som kallas köttet, 
och en god, s~rn kallas anden. Dessa 
bada äro i>tndande mot hvarandra. 
Derför är det ständig kamp, och i 
denna kamp blifver den onda prin
cipen radande, Ha att vi icke kunna 
göra de~ goda, vi vi~ja. Vi önska 
följa Kristus, men hmdras genom 
var onda naturs verkningarl.4. 1[ed 
andra ord, han skall säga oss, att 
aposteln här bekräftar hvad han ännu 
tydligare forsäkrade i Homarebref
vets sjunde kapitel: "Ty _det goda, 
:;om jag vill, det gör jag icke, men 
det onda, :>om jag ieke vill, det gör 
jag." . 

Välan, denna förklarmg af texten, 

som jag .tror i allmä~he.t skulle ~if
vas är icke blott oriktig utan fnll
ko~ligt stridande mot dei;i rätta be: 
tydeltSen. Vi _vilja söka mträn~a i 
apostlens memng. Inom den knstne 
finnas två princ1pert en ond, kallad 
köttet och en god, kallad Anden -
icke blott anden med litet a, utan 
den helige Ande, som Gud ha~ ut
gjutit i hvarje pä.nyttfödt hJerta. 
Och dessa strida mot hvarandra, och 
den goda vrincipen, den v~lsignade, 
vaksamme, älskande H.eµge Ande 
är den segrande, sa att vi icke kunna 
göra det onda, som v~ eljest skul~e 
göra. Hvad detta bibelställe vill 
framhålla är icke nederlag utan se
ger. I stället för att denna vers 
skulle vara en bekräftelse pa en del 
af Romarebrefvets sjunde kapiteL är 
den ett upprepande af en del. af de~ 
åttonde. Apo!!teln utropar 1c~e i 
denna vers: ".Jag arma menmska, 
hvem skall fräba mig från denna 
dödens kropp?• utan: ".Jag tackar 
Gud genom Kristu~ .J e1:1rn;;,_ var ~er:~· 
Andens lag som tillhör hfvet i Kri-
stus Jesus, 

1

har gjort mig f:i". . 
Här ligger sil.ledes förklarmgen till 

<lessa segrar öfrer synden, dessa und
komna andliga faror, om hvilka vi 
talat. Vi harva Guds Andes Yak
::iamma kärleksfulla tj enst att tacka 
derför.' Han har blifvit oss gifven 
af frälsaren att utföra sitt verk för 
oss, och om vi ära och öfverlemna 
oss at honom, huru underbart skall 
han icke göra det! Synden vädj.ar 
till förständet, och genom d~ss h~t. 
vinnes förstandet; den vädjar till 
hjertat, ?eh genom dess lockelser 
vinnes hJertat. Det onda betraktas 
sa.som godt, förefaller så angenämt 
och sasom nagot eftersträfvan:-;\:ärdt, 
emedan det anses göra menn~skan 
vis. 8edan förståndet och hJertat 
blifvit vunna, aterstär blott viljans 
samtycke. Kom ihag, att det ä1· 
jut:it viljans samtycke, som förvand
lar frestelsen ti1l synd. Yiljan be
finner sig på sjelfva gränsen til.l syn
den men just då hon är färdig att 
gifJa vika, träder Guds inneboende 

Ande emdllan och drifver bort fre
staren. Vi erhalla nad till hjelp i 
behofvets tid, eller, som vi hellre 
s~ulle vilja återgifva det, l.4i grefvem; 
tid." Anden har begärelse mot köt
tet, sa att vi icke ma göra, hvad vi 
vilja. 8ålunda gä. vi oskadda genom 
frestelsen. Yi vandra i Anden och 
fullborda icke köttets begärelser. 
Komma _vi i hag detta tillräc;kligt!' 
Tacka ~ nog ofta de~ välsigna.<le 
Anden for hans beständiga, oafbrut
na vaksamhet, samt för de oräkne
liga segrar han dagligen vinner för 
vår räkning? 

* * * 
Vi haf va salunda lärt, att det är 

gen<?m den helige Andes nad vär 
befnelse utföres ; det är honom vi 
hafva att tacka för våra med nöd 
undgångna faror. Yi hafva nu att 
lära, huru han dervid går till väga. 

1. Stundom gör han det genom 
sin Försyn. 

Vi få aldrig glömma, att allt Guds 
handlingssätt med sitt folk sat:iom 
försynen befordrar det nådens verk 
hans utför i deras själar. Det är 
detta aposteln menar, dä han säger 
att allt samverkar till det bästa fö; 
dem, t:iom älska Gud, och äro kalla
d!' efter hans uppsåt. Om du noga 
gifver akt på ditt lif, skall du deri 
finna otaliga små händelser som sän
das dig just i afsikt att b~vara dig 
från synd. Detta var den inre me
nin~en med de lockelser, som du då 
l'iå föga förstod. 

Detta är betydelsen med många 
af dessa cifbrott i lifvet, hvilkå pläga 
oss så. mycket, emedan de grusa de 
planE'.r Vl uppgjort. En dag satte 
du ~hg. ned at~ läsa en bok, hvilken 
du 1 hJertats mnersta kände att du 
icke b?rde läsa. Läsningei~ dåraf 
skulle icke hafva gjort dig godt utan 
tvärt om besudlat och Häckat din 
själ. Men emedan menniskor talade 
så mycket om den, ville du läsa den 
och du Leslöt dig för att göra det'. 
Du skaffade dig boken och beredde 
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dig tillfälle att läsa den. l'ileu just 
som du hade tagit ned den från hyl
lan och satt dig ned för att läsa 
öppnades döz:ren och nagon kom in'. 
Du kommer 1häg, huru förtretad du 
blef. Genom detta afbrott gick till
fället att läsa boken för dig förlo
ra?t och har aldrig sedan återkom
mlt. Du tänkte vid det tillfället fö
ga på, att det var en fara du med 
nöd undgatt. Det var icke slum
pen, som afbröt dig, det var den 
h~lige Ande} hvilken pa uppdrag 
af Jesus Kristus kärleksfullt vakar 
öfver frä~sningsYerket i ditt hjerta 
och som i detta ögonblick skickade 
den omtalade personen in i ru1llillet 
för att rädda dig från synden, hvari 
du öfverlagdt höll på att kasta dio-. 
Yore våra ögon öppna skulle vi väl
k?mna många afbrott såsom fräls
mngsvagnar. 

Och livad som gäller afbrott, gäl
ler äfven sjukdomar. Otvifvelaktigt 
handlar Gud ofta mot oss såsom ,.i 
handla mot vära okunniga barn -
h~n lägger oss till sängs, för att 
hmdra oss göra skada. Mången af
färsman har genom sjukdom hin
drats fran sadana spekulationer som 
skulle hafva ruinerat honom 

1 
och 

bragt vanära öfver Kristi namn. 
l\I~ngen kvinna har genom sjukdom 
bhfVIt r~ddad från förveck~ingar, som 
skulle gJ?rt he~ne olycklig för hela 
hennes hf. Vi tala ofta om sjuk
dom såsom en särskild frestelsetid. 
Vi maste lära oss att äfven betrak
ta den såsom en särskild räddnings
tid. Åter och ater sändas sjukdo
mar öfver oss, pa det vi icke ma 
följa våra omla begär. Genom sin. 
försyn tillintetgör sälunda den he
lige Ande ofta frestarens konstgrepp 
och våra egna hjertans daraktiga 
planer. 

* 
'> Men i synnerhet gör han det 

genom sin nåd. De segrar Gud vin-
. d t 

~er genom sn~ nä , äro mä~tigar~ 
an dem han nnner genom sm för
syn. Hans försyn tager oss ur eller 



bevarar oss från frestelsen. Det 
sistnämnda är såsom jag sagt, sWrr~. 
Det är störr~ att icke l~sa den ~a
li a boken, äfven om vi h~f va. ~~ll
f~e att göra det, än a~t ~.~ke la.sa 
den emedan vi sakna. tillf alle ~er
till.' Somliga menniskor förtjen8: icke 
mer erkännande för a~t .de a~h~la 
sig från att synda än ~Jufve1~ i fan
gelset för att han afh~ller sig fran 
att stjäla. De synda icke, e~edan 
inga tillfällen <lertill ~omma i deras 
väg. Men då den hehge Ande hand
lar med oss i näd för att bevara .. oss 
från att synda, tillintetgör han for.st 
begäret efter synden oc~ seda~ vil
jan dertill. Så det är. icke lan~e 
fråga om: "Jag kn~de ~cke, om ~ag 
ville" utan 11 jag ville icke, om Jag 
kund~." För att utför~ dett~1 ver
kar den helige Ande pa. tre satt: 

a) Han .verkar förmedelst med-
delande af l7ns. . 

Viljan, :<om samtyckt till synden 
och just star i begrepp at~ SJ.nda, 
bringas att. se clet f~irsk1:~ckhga i. den 
synd, hvan hon. ar na~:a at~ ~alla. 
Syndens bedräghghet lagges 1 da
gen. Den afklädes de lockeber, ?var: 
med den tjusat själen. Den visas i 
sin rätta geRtalt, och själen ryser 
tillbaka af fasa, ropan?e: uH~ml skuJ~ 
le jag kunna göra nago~ sa ~~elt:. 
De onda germngarna gora s~al fo} 
benämningen "mör~rets germngar . 
Det är på grund a~ att denna ve.rl
dens gud har förl;>lmd~t de oo1!1van~ 
<la, som de förbhfva i hans ~Jen~t, 
det är på. grun.d af at~ han forblm
dat många kristnas ogon, som de 

å. så sätt de göra tolerera synden f sitt lif. När Guds ljus uppfyller 
den pånyttfödda sjiilen och s!.ndeu 
visar sig i sin rätta ge;;talt, ar det 
omöjligt för henne 'att synda. 

b) Derefter verkar han genom mecl· 
df'lal/(le af kärlek. 

På samma gång han uppenbarar 
för oss syndens förskräc~Iighe~, ~p

enbarar han äfven Knstl harhg
het. Han ställer honom framfö: oss 
i hans nåds skönhet. Han utmuter 
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Guds kärlek i våra hjertan, han kom
mer oss att älska Gud med .en . n:y, 
stark, innerlig kärle~, O_?~ da v1 få 
klart att synden, v1 sta l begrepp 
att göra är skymfande och van~ed
rande fÖr honom, fly vi ögonblick
ligen derifrån och ropa: .~Huru s~nl
le jag så mycket ondt go.ra och Hyn
da emot Gud?" Den vildast~ och 
egensinniga:-<te gos;;e skulle ogon
hlickligen balla handen tillbaka, ifall 
han egde kännedom om att det slag 
han måttade 8 ku1le träffa hans egen 
moder. Oeh den trollmakt, _som syn
den har med sig, skall sasom. e!l 
förskräcklig verklighet förbytas I af
sky, då det står fram .för oss, att 
hvarje synd korsfäst~r Knstnspånytt. 

c) Han verka1· vidare genom med-
delcmdet af kraft. . • 

I förbindelse med befrielsen fran 
synden står ett di~·e~~ och omedel
bart Andens verk i :;Jalen.. D~t ~
nes tider i en menmskas lif, d3: fr~
stelsen är så stark, att natur~~ m~or 
densamma är såsom agnen for. vi1!-
d Vi hata synden och hkval 

en. ·' '11 d I dra(J'as vi oemotstandhgt t.i en._. 
en °sådan kris behöfya v~ . mer an 
ljus, mer än kärlek, v1 beh?fva kraft. 
Och detta gifver den he.hge A~de. 
HjiLlen känner, att hon ~aller pa ~tt 
blifva öfvervunnen, oeh full af smar
ta. och fasa utropar hon: "~ag . kan 
icke stå emot" men ögonblickl1~en 
kommer det gl~domliga syaret: ". ag 
kanu. Och den gudomliga k~'.'-.f~en 
fiödar nec1 i själen, och det omoJhga 
blir gjordt. Htriden slutar med se-

er Köttet har på det starkaste 
~a.ft begärelse, men lidit nederlag: 
Anden har haft begäre~se,, och vi 
hafva icke gjort, hva<;J vi vill.e." 

Detta är då förklanngen pa med 
nöd undkomna faror"· Detta ~r .~nd
li befriehie i teorien. 0~ Vl kann~ 
t;orien, sa låt oss förverkliga den 1 
raktiken. Låt oss mer .orh mer 

helt lita på att den helige ~nde 
skall utföra ~itt nådefulla verk i oss. 
Lät OHS vandra i Anden, s~ skola 
vi icke fullborda köttets begarelser. 

Om missionens framgång Kina. 
(Öfrers. fr. engelskan nf A11g. Karlsson). 

.itt ämne denna afton är "För tju-
gofem år sedan och nu i Kina". 

För 25 år sedan sammanträffade jag med 
.Mr Taylor i J,ondon, der han låg sjuk. 
En stor karta öfver de 18 provinserna 
lag framför honom; och han var just 
försänkt i bön till Gud, att han skulle 
siinda ut 18 män till att förkunna evan
gelium i de !I provinser, dit frälsningens 
budskap ännu ej hunnit Jag lemnade 
London den 8 augusti 187f) och var så
lunda en af de första, som blefvo sända. 

Nåväl, bär är kartan, oc;h som I son 
fins det en mycket stor fläck på den
samma. livad betyder väl då denna tläck? 
Jo, ganska mycket. 

Hurudan var sakernas sfällning i fräga 
om Ch. I. M. för 25 är sedan? Yi hade 
då 44 missionärer, som verkade i Kina, 
och 75 infödda, som tillsammans bildade 
liksom en kropp af 120 män och kvin
nor och voro fördelade pä i°JO stationer i 
~ provinser. Men huru är förhållandet 
nu? Jag kan icke gitva eder en fram
ställning af exakta data, men vi hafva 
numera 830 medlemmar och associerade, 
som arbeta i missionens tjenst. Yi haf
va 695 infödda medbjelpare samt en här 
af l,i12ö män och kvinnor, som deltaga 
i missionsarbetet pa 365 stationer i 15 
provinser. När jag var i ordförandens 
land för några månader sedan, sade en 
skotte till mig: "Tänker du, att missionen 
är framgångsrik?" Jag svarade: "Kej, 
jag tänker icke alls derpå. Jag tänker 
icke, ty jag 'l:et, och deri ligger don stora 
skillnaden". 

Nåväl, hvad har d;i Gud gjort? Jo, 
da jag först lärde känna missionen, så 
hade vi blott ett litet tidningsblad, som 
hade storleken af ett art brefpapper, men 
nu bafva vi "China 's Millions," som är 
spridd i England, Australien och Amerika, 
och som numera utgår i nära 2( 1,000 ex. 
i månaden. Yänner, tänken I, att mis-

sionen är förhoppningsfull? Nej, I veten 
l>ättre. 

Nåväl, hvad betecknar då denna fläck: 
på kartan? Den tillkännagifver, att i 
vår Herres nådiga ar 1875 icke en enda 
missionär fanns i nagon af dessa D stora 
provinser - Ho-nan, K\1•ei-Chau, Kwang-si, 
Yiiin-nan, Si-C'b'uen, Kan-suh, Shen-si, 
Shan-si, Hu-nan. Den är alldeles svart, 
ingen missionsstation, ingen predikan och 
in~en skola. Sadan var stimningen är 
1875 i en stor del af detta land, som är 
6 gånger större än Storbrittannien och 
Irland. Uännc då icke ställningen var 
mörk? Det fanns ju icke en enda mis
sionsstation. Behöfver jag nu tänka, att 
missionen har gjort godt i Kina? Nej, 
jag tänker icke, utan jag vet. 

Kå, hvad är då resultatet? Yid nämn
da tid lcfde och dogo i detta distrikt, 
hvars befolkning var 4 gånger sä stor 
som Storbrittannicns och Irlands, 150 
millioner utan Gud och utan Kristus. Så
dan var ställningen i detta stora land. 
Hafva förhällandena förändrats? Ja, myc
ket. - Yi hafva nu arbetat i 8 af dessa 
9 oevangeliserade provinser, i hvilka vi 
nu hafva 420 medlemmar, som tillhöra 
Cb. I. M. Men under aren 18'ii"J och 
187'> fanns der iinnu icko en enda. Nu <ler
emot finnes dot 420 miin och kvinnor samt 
:l05 infödda medbjelpare uti dest>a 8 pro
vinser ; vidare 72 stationer, 163 kapell 
och 119 organiserade församlingar och 
frau arbetets början hafva 4,2U4 perso
ner blifvit döpta. Vi bafva vidare 7 4 
pensions- och dagskolor, 2 hospital, lU 
sjukhus och 45 opiumsasyler samt nagra 
andra inrättningar, som jag lemnar åsido. 
Jag vill icke glömma att tala om vara 
skolor i Cbe-foo. Jag erinrar mig, huru
som vår dyre l>ro<ler Elliston började skol
verksamheten der med en eller två små 
gossar, men nu hafra vi 27 lärare och 
iifver mo barn. 
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NåväJ, mina vänner, hafven I mod? 
Om I frågaden mig: "Tänker du, att 
missionen har framgång?" - så skulle jag 
säga: "Nej, jag vet det". Och <I etta. 
allt har man fätt bevittna under 2ö år, 
och om Gud icke hade hulpit oss, så 
skulle jag gerna vilja veta, hvem som 
då gj.ort det? Den engelska regeringen 

har icke gjort något för oss, och en 
mensklig arme skulle icke kunnat utföra 
det, ej heller har djefvulen g'jort mycket 
för oss. Har ej Herren gjort det, sa 
frågar jag: "Hvem har gjort det!'" Hvad 
säger du? 

Missionär 1V. Clarke. 

-'*'-
BreC frå n SydamePika. 

Gucl är vAr tillflykt och starkhet, en l1jelp i iJe
dröfvelserna väl bepröfvad. Ps. 4(): 2. 

De, äro som jagade, uttröttade och be
drUfvade, liro de enda, som rätt förstå, 
hvad ofvanstående vers innebär. Den, som 
aldrig varit riktigt huugrig, vet ej, hva<l 
det vill säga att lida hunger. Sil. vet Pj 
heller den, som aldrig varit jagad, uttröt
tad och bedröfvad, hvad triist och hjelp 
•let fins i Gud, mensklighetens skapare och 
uppehållare, just i sådana stunder af inre 
och yttre betryck. Det är en salig verk
lighet, att Gu<l är vår tillflykt. Då allt 
annat viker, står han, den Evige, kvar. 
Då krafterna vika och själ och kro}Jp 
känna sig diidströtta, <la är J lerren den 
ende, som kan vederkvicka. Trycka bo
dröfvelser af allehanda slag, är det i hans 
sköte, som den bedröfvade kan luta sitt 
hufvud och känna sig vid godt mod. 

Som det just nu, då jag skrifver detta, 
ftr konferensdagar på Torp, dragas mina 
tankar starkare än vanligt till hemlandet, 
och jag tänker på de skaror, som komma 
tillsammans för att fröjdas kring Guds 
ord. Jag tänker ock med saknad på dem, 
som stått i ledet säsom redliga väktare, 
men fatt flytta högre upp. Det är ett 
ordspråk, som säger, att när kon är död, 
frågar man först, huru mycket mjvlk hon 
gifvit. Ofta är det ock sil, att, <la någon 
lemnar oss, börja vi först att uppskatta 
hans värde. Frid öfver dem, som gatt in 
i hvila.n, och ära öfver deras min nr I Om 
jorden får igen sitt Ian i Kina eller i 
Sverige, gör ju sak samma. Det vikti
gaste är, att anden går till Gud, den bo-

nom gifvit hafver. Emellertid ställes den 
frågan framför enom: "Hvem skall det 
träffa härnäst?" Huru viktigt är det icke 
att stå kvar i den första kärleken, att lata 
sig renas frän alla syndens fläckar och 
att vandra i ett godt samvetes vittnesbörd 
inför Gud och hvar man. Jag läser i 
härvarande tidningar, just ila jag skrifver 
detta, att det är fruktansvärda tider i Kina, 
och att missionärerna fa lida med. fastän 
det e~entligen icke iir religionsförföljelse, 
utan fastmer förbittring öfver ett hänsyns
löst ockrande af den civiliserade verlden 
pä ett oskyldigt folk, bvilket man gnager 
och äter på alla sidor, för att suga fran 
dem deras rikdomar, och hvilka börja blicka 
in i de kristna hedningarnas bedrägeri och 
resa sig till sjelfförsvar. Det arma Kina 
är likt en oxe, omgifven af huogriga lejon, 
hvilka alla slita och rifva för att få hvar 
sitt stycke. Jag vet ej hvem, som är den 
störste barbaren, England, som genom 
krig tvang Kina att kö11a opium eller ki
nesen, som förhrukar det, och derigenom 
ruinerar siu timliga och oviga välfärd. Hur 
det än går med den oskyldiga missionä
ren, om han riiddas eller mördas, skall 
hans ädla afsikter och arbete likväl icke 
blifva utan frukt. Det sådda ordet är 
Guds, icke menniskors, och derför kan det 
icka förfela sin verkan. 

Nu några ord från denna vrå af verl
den ! 1fven här är det en strid mellan 
andemaktrrna. Hvart man kommer i verl
den, är det samma åflan, samma synder, 

som beherrska meoniskorna. Dock, Her
ren är ocksa mäktig att frälsa och upp· 
rätte de i synden fallna. 

Midsommardagen hade vi här dopfest, 
då tre begrafdes med Kristus e-enom do-
1rnt. Det var en salig stund. Djefvulen 
var ock vred, ty han vet ju att han har 
icke Jång tid kvar; och d;t gör honom 
o_ndt a~t släppa sina b~ten. Söndagen 
fore midsommar haue v1 begrafning, då 
en kiir syster i Herren gick bort ifrån 
oss, för att aldrig mera te sig för oss på 
uenna sidan evighetens JlOrt. Då vi hun
nit igenom, skola vi se henne i hennes 
förherrligade skrud. Hon var en af våra 
bästa systrar i den lilla syskonkretsen och 
lemnade efter sig sju smaharn, det yngsta 
blott tre dagai: gammalt. Fadren har fal
landesjukan och är dessutom fattig; så 
nog råder saknad i det hemmet efter den 
b?rtgangna, ~om var familjens stödjepelare. 
~1d begrafomgen kom rätt mycket folk 
tillsammans, O('h jag hade ett godt tillfälle 
att hamra på det h;irda menniskohjertat, 
meu ordets hammare, som ock ilr Andens 
svärd. Jag har aldrig sett ett så.dant 
folk som dessa ryssar. Ju mera jag lär 
känna dem, ju mera lär jag första huru 
litet af verklig religion de hafva.' Jag 
har ofta sett den ryske hcrrskaren fram
ställas med en knutpiska, och jag frestas 
tro, at~ ~on är behijflig, äfven då det gäl
ler religion. Drt är väl sant, att faret 
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ej blir fett af knutpiskan. Men om fåret 
ä~ så trögt och liknöjdt, att det behöfver 
~!1skslag, för .att drifvas ut på den gröna 
angen och till det friska vattnet då är 
likväl knutpiskan god och utför ~tt godt 
verk. Det år likväl icke ondt om sekter 
och crrrmonier bland detta folk. Då man 
får höra från deras lif i Ryssland så är 
dc>t både löjligt och ömkligt. En d;l hafva 
tillhört s. k. "dansare" d. v. s. sådana 
som uansa, da de hafva sina andliga sam
mankomster. Andra hafva "fottvagning" 
andra "den heliga kyssen", då män och 
kvinnor kyssa hvarandra, andra hälla lör
dagen såsom sabbat; minst är väl Kristus 
afhallen och känd. Att föra dessa som 
äro öfvormåttan egensinniga till ett till 
Kristus, pröfvar tålamodet r:iången ~ång 
och framkallar mera än en suck till Her
ren, herden och biskopen. Dock vill Her
ren, att jag skall arbeta bland dem är 
jag dermed nöjd, fastän jag tror, att' det 
finn~s sådana, S!l'UI äro lämpligare än jag 
d~rtill: Ja? har ~lä en tid kunnat giira 
ratt htet, Ja fast mtl't bland de s1Jansk
talande; men jag väntar, att dörrar skola 
öppnas för mig, så att jag äter får till
fälle att arbeta bland dem. 

En hoppets stjerna lyser klar under 
alla omständigheter, och den heter Kristi 
tillkommelse. Matte vi vara vakande och 
redo med olja i lampan, när han komm11r l 

1 broderlig kärlek B. _\'eil. 

från vår Zulu111ission. 
Retania, 1.:mhlmigeni, S. Afrika, Natal, Port Shepst1me ~8 juni lfJOO. 

Kära i•änner, läsare. af "Trons Segrar!"" .Nå<l vare me<l eder or-li 
frul från (fiul, vår Fader, och från Jesus Kristus, vår Herre! 

'l'y I kllnnen vår HeTres J esn Kristi nA.d ntt han 
ehuru rik, v'!'rd~ fattig för eder skull, på 'aet att i 
genom hl\bs fattigdom skullen varda rika. 2 Kor. 8: !), 

Detta framhöll Paulus för de troende 
som ett föredöme i sjelfförsakelse och 
som en driffjeder till att hjelpa andra· 
och clet finnes verkligen icke något mäk~ 

tigarr meuel. Ty huru mycket vi än upp
offra och lida för att bringa menniskorna 
evig rik<>dom, stå vi ändå längt bakom 
Jesus Kristus, som från att ega sadan 
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härlighl't hos sin Fader steg ned till en 
sadan fattigdom, som han gjorde. Dock 
kunna och böra vi i nagon mån efterlikna 
Jesus. Något ma vi väl ändå lida för att 
göra andra rika. 

Da jag sist skref, nämnde jag om att 
syskonen Karlsson vore väntade hit ned. 
Och då de kommo, togo vi tiden i akt, 
medan de väntade på. sina saker, som 
kommo sjövägen, att göra en tur in i det 
mörka Pondoland, hvilket, såsom I kunnen 
se på kartan, ligger på södra sidan af 
Natal, och vi bo en dags resa (5 svenska 
mil) från grfinsen. Vi ha länge önskat 
att besöka detta land; ocb nu kunde vi 
lemna våra familjer tillsamman här, medan 
Karlsson och jag togo oss en tur. Vår 
utrustning var mycket enkel, emedan vi 
hade blott en infödd med oss och m:lste 
bära vara saker. 

Hedan första natten kunde vi förstå, 
att vi voro bland mycket sjnnkna hednin
gar, da vi efter nattens inbrott togo hor
berge i en hydda, der vi hade eldbrasan 
midt på golfvet som vanligt och grisarna 
på en sida i hyddan, en del getter på den 
andra, hönsen på den tredje samt en del 
1Jakna kaffrer omkring elden. Dörren till 
hyddan var gjord som vanligt af pinnar; 
och vinden hindrades ej att blåsa väldigt 
p:l. os8. Vi fröso mycket, men före sol
uppgången, då det är som kallast, gingo 
vi alltid ut och biirjade springa vår väg 
framat, för att bli varma. Att beskrifva 
i detalj allt, hvad vi sade, hörde och säg, 
(let skulle ju blifva allt för langt ; men vi 
hade många små stunder, då vi vittnade 
om Jesus, siirskildt om kvällarna, då vi 
sutto med dem omkring brasan i röken, 
fast det sved i ögonen. Vi hade hört 
om eländet bland Pondokaffrerna, men vi 
,kunna säga, att oss var icke hälften sagdt. 
Under en tid af nästan 2 veckor sågo vi 
icke mer än en man, som arbetade; utan 
öldrickning och skörlefnad natt och dag, 
sä att de orden ofta kommo för mig: "Sina 
synder bedrifva de oförtäckt som Sodom 
och dölja dem icke." Till och med andra 
hednafolk omkring dem tycka det är för 
uselt; ty att en mansperson skall gå all
deles blottad, som de i allmänhet göra, 
det är ju skamlöst. Yi' besökte den störste 
böfdingen i Pondoland, U'Sican, men han 

var icke bättre. Vi kommo dit kl. 3 e. 
m. och kunde icke få tala med honom 
förrän kl. balf 3 andra dagen. Vi fingo 
ligga i ett skjul, men det var icke mycket 
sämre än ett boningshus. Dagen förut 
hade han slagtat en stor oxe för andarna, 
och den kvällen, vi bodde der, slagtade 
han ett får för sina frillor, som han höll 
sig med dagen derpå tills middag. 0, 
hvad våra bjertan ledo öfver att se allt 
detta elände! Vi voro nästan uthungrade, 
förrän vi lemnade denna plats. 

Vi besökte också Kap-1\Iissionens 2 
missionärer, som verka i Pondoland, och 
de voro mycket glada att se oss. Yi 
känna oss mycket förenade med den mis
sionen. De ha nyligen börjat verksamhet 
der och hafva ännu icke många troende. 
Deras verksamhet är nära. Umzimvubu-llo
den, som ock hallas St. John's-floden. 
Vi voro nu öfver 100 engelska mil från 
hemmet, så vi styrde derifrån våra steg 
hemåt. Vi träffade en hvit man, som hade 
handelsbod för de infödde, men tillika ock 
ett samlingshus, der han predikade evan
gelium för dem. Detta var mycket ovan
ligt, ty de Hosta hanJelsmiin härute lefva 
ett uselt lif och äro således fiender till 

1 ljuset, som vi bära omkring till hednin-

1 

garna. Vi hade gått flere timmar pa 
morgonen, så att det smakade godt att få 
frukost hos honom, och vi hade morgon
bön tillsammans. Gud välsigne honom! 

Dagen derpå kommo vi till en magi
strats-person, som ock predikar för kaffrer
na. Det var något lika ovanligt, hvarför 
vi beslöto att besöka honom, och äfven 
den m0rgonen hade vi gått omkring 1fJ 
eng. mil och vi kommo just som frukost
bordet var dukadt, och efter att hafva 
gästat kaffrernas rökiga hyttor, sutto vi 
vid hans trefliga bord. Hans namn 
är "Spring", hvilkct uetyder på värt 
språk "källa", 11ch en kiilla är han i ett 
törstigt land. Äfven hans hustru hade 
stort intresse för missionen och gjorde 
besök i hyddorna ibland. Gud välsigne 
alla ddana! Till vår glftdje lärde vi 
känna att på sista tiden många missio
närer bosatt sig i l'ondoland, hvilket anses 
vara ett af det mörkaste land i Syd-Afrika. 
Då vi voro på hemväg, öfverföllos vi 2 
gånger af regn, .så att det ena med det 

andra bidrog till att vi kommo hem för
kylda; och Elin Karlsson låg i feber, så 
att vi äro temligen medtagna här just nu; 
men vi ha en skicklig läkare, Jesus. 

På mid11ommardagen var det 3, som 
bekände sig till Jesus, vid vår utstation. 
Det var nog många varma böner, som 
uppsfmdes för oss vä Torp vid konferen
sen, och Gud hör bön. Om lördag skola 
vi hafva en missionsauktion här bland Je 
infödda kristna. Iledjen för oss! 

Edra i evangelium kämpande 
I. och K. J. Johansson. 

Ebene1er den 18 juni UJOO. 

Älskade missions'ränner ! 
Herren bevarar sin hjelp åt 

de rättsinniga, är en sköld för 
dem, som redligt vandra. 

Ords. 2: 7. 

?!led bekräftande af sannfärdigheten af 
dessa ord vill jag nu efter en ganska 
lång tystnad äter bringa eder en helsning. 

Ett år bar svunnit, och huru finna ord 
för mina tankar och känslor vid återblic
ken på de erfarenheter, som gjorts un
der detsamma? Den långa resan hem till 
det gamla kära Sverige, vistelsen der
hemma samt ånyo en rosa ut igen till 
mitt land och folk; det ena som det an
dra. talar för en trofast Faders hands 
hjelp och ledning med mig, hans ringe 
tjenare. Ära och pris vare honom der
för. 

Det kändes ljuft att få sammantriiffa 
med min ömma moder samt syskon i 
Herren niira och fjerran samt fa beröra 
det ämne, som ligger Herren ömmast om 
hjertat nämligen missionen, Gud viUsig
ne vännerna på hvarje plats, som jag 
hade tillfälle att beseika, och äfvenså der 
icke tillfälle dertill gafs ! Det är stort 
för mig att fä komma ihåg edert delta
gande och eder kärlek till mig, på sam
ma gång jag känner mig glad öfver att 
veta, att Gud bar det upvtecknadt. Sär
skildt uppfriskande och dyrbart kändes 
det nere i Småland, <ler intresset för Zu
lumissionen syntes mig vara mycket stort. 
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Mätte lågan, som brinner, få bibehållas i 
denna så hämmande tid, och ma äfven, 
der elden börjat slockna, den låga upp 
igen, da vår Jesu ankomst ju är nära. 
Nöden och behofvet hos de arma hed
ningarna att fa hiira och mottaga evan
gelium borde mana hvarje Jesu vän att 
stå upp och göra, hvad den kan, för att 
så manga som möjligt måtte frälsas. 

Tiden i hemlandet gick fort, och som 
hufvu<lsyftemålet med min hemresa var att 
hemta min blifvande brud, så ville jag, 
da äfven behofven härute kräfde, att jag 
snarast mujligt vände tillbaka, skynda 
dermed. 

Den 11 april begynte således vår af
resa mot Eödern. Smärtsam var afskeds
stunden från <le kära, såsom ju alltid 
är vanligt. Ett sista farväl, och - åter
seendet star kvar r Nattåget förde oss 
till Göteborg, der de flesta af våra sa
ker mötte oss. Endast 4 och en half 
timme ulef vårt uppehall derstädes, hvar
för allt biet så brådskande, och med sorg 
måste vi resa ifrån alla de klftdningar 
för våra svarta, som vännerna från skilda 
håll i så stor miingd förfärdigat. Ett 
hjertligt tack till alla! Gud välsigne eder 
för hvad I gjort för hans minsta sma. 
Hoppas, att de komma, så att edra svarta 
fa gliidjas och äfven de välsigna eder. 
Efter ett par dagars rätt god resa öfver 
Nordsjön kommo vi fram till London, och 
fingo vi under 5 dagar, vi hade att vänta, 
innan "Pembroke l'astle" af gick för Syd
Afrika, tillfälle att något se oss omkring 
i den stora verldsstaJen. Yi bodde pa 
skandinaviska sjömanshemmet. Hvarje af
ton hålla~ dcr möten för sjömännen samt 
på söndagen tva möten. Tillfälle gafs 
mig att äfven få atlägga något vittnes
börd för mina landsmän. Hemmet, som 
har r} våningar med -!2 rum för gäster, 
är nästan alltid fullt af resande och sjö
män, och fru Yelin, outtröttlig både uti 
att styra och predika, har en särskild 
förmåga att få bugt med sina ofta osty
riga "gossar" . 

Hade nöjet sammanträffa med en mis
sionär Hyden, tillhörande Sv. Missionsför
bundet, som med familj kom från Kina 
och reste hem för beböflig hvila. 

Den rn:de på kvällen stego vi ombord 



på ångaren, som skulle föra oss mot vårt 
mål, glada öfver att få vara inneslutna i 
den Eviges armar. Värt blifvande res
sällskap visste vi ej så mycket om, förr
än vi den 21:sta voro framme vid Sout
bampton, der de flesta mötte. Ibland 
dessa var omkring 250 soldater och of
ficerare samt 22 hiistar, som skulle ut 
för kriget. Vid 2-tiden på e. m. afgick 
håten derifrån, och var nästa hållplats 
vid en af Kanarieöarna "!,as Palmas", 
dit vi kommo den 26:te. Hittills hade 
vädret varit rätt bra och hafvet derför ej 
sä mycket bullranue af sig. Ordningen 
god ombord. Fingo dock snart g11ra den 
llpptäckten, att vi båda fingo ensamma 
frukta Gud. Endast en af besättningen 
var troende. Vid I,as Palmas trakterades 
vi med apelsiner, kokosnötter, bananas 
11. s. v. samt fägnades ögat af att se, 
hurusom, då någon af passagerarna ka
stade en slant i vattnet, de små infödda 
s traxt voro färdiga att dyka ned i djupet 
efter den. Tanken på att på någon af 
dessa öar de11 för Guds rikssak så nitiske 
och verksamme missionär Vestlind fick sin 
ii-raf. gjorde ett djupt intryck på mig. 
11Hans gerningar skola följa honom efter". 
Efter atta timmars uppehåll hftr för in
tagande af kol, fortsätta vi vår färd. En 
liten skymt af land den 30 april samt pas
serandet af sollinien den 2:dra maj, hade 
sin betydelse för oss. Under li11ien var 
som vanligt odräglig t varmt, men efter 
ett par dagar blef det bättre. Långa 
blefvo dagarna, innan vi den 12:te kom
mo till Kap-staden; och gliidjen var all
män, då vi ändtligen fingo stiga i land 
på denna S. Afrikas udde. Bland annat, 
som var af betydelse att skå<la, var en 
stor inhägnad, bevakad af brittiska sold11-
ter. Inom de hvassa jerntrådarna funnos 
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1,500--2,000 boerfångar. Det sades att 
äfven skandinavier voro instängda der, 
hvilka alla voro med i general Cronjes 
armt•. Stackars menniskor ! Deras ställ
ning, ehuru jag ej kunde förstå, att de 
ledo brist på det nödtorftiga, var likväl 
svår. Stort att få ega frihet både le
kamligen och andeligen ! Efter 5 dagars 
uppehåll i Kap fingo vi äter fortsätta. 
Nu hade vi endast två platser till att 
passera, näml. Port Elisabeth och East 
London, hvarefter vi den 23:dje hade den 
stora glädjen att säga farväl till vårt 
nytan<le hem, der vi vistats en månad, 
och landstiga i Durban. Här mötte oss 
syskonen Karlson, som just voro pä resa 
till Port Shepstone, der de ämna börja 
missionsverksamhet på ett nytt fält. Var 
käre broder Olsson, ehuru svag, var äf
ven nere vid hamnen oss till mötes. 
Stannade några dagar i Durhan och hade 
möten hvarje kväll samt pA söndagen. 
På måndagen förde oss tåget till vår när
maste station ~onoti,' d.ir några utaf vå
ra landsmän välkomnade oss. En norsk 
br. )foe skjutsade os~ på sin med oxar 
förspända vagn till vårt lilla hem Ebeue
zer, der var älskade Jenny på mer än ett 
sätt helsade oss välkomna. F örtjusningen 
hos våra svarta var stor öfver att fä se 
deras " Umame" (= moder). Både g lädje 
och sorg ha redan mött, men vi vilja 
kämpa trons goda kamp. Bedjen för oss, 
att Herrens ord måtte hafva framgång och 
varda prisadt ibland oss. 

Innerliga helsningar till pastor Kihl
stedt och öfriga vänner från edra i Jesus 
förbundna 

Hilma och E. Andersson. 

Adress: Ebenezer M. S. Darnall P. 0. 
via Stanger. Natal. S. Afrika. 

;\nnu något från års~onf erensen vid t'orp. 
Vid förbundsmötet å Torp 

pi\ tisdagsförmid<lagen den 26 juni läs te 
ordföranclen G. Hea in Es. 55: 10- 13 och 
n ilmnde i fråga. om vår inre mission att i 

allmlinl1et inp;n st örre väckelser förekom
mi t, men att dock här och <ler synliga 
resultat vunnits genom vittnesbör det om 
den korsfäst e äfven med hän syn till själars 
frälsning. ArlJetet har i cke varit förgflf-

ves. Det har hlifvit alltmer uppenbart 
att Gml gifvit oss en s:irskild uppgift. 
VArt arbete har ock rönt n kilnnande 
äfven från håll, der man föru t ej varit 
så synnerligt böjd att se det me(l blida 
ögon. )len det är vigtigt. a tt vi vid ett 
">it.dan t erkä nnande icke låta oss på n ågot 
sät t förledas att fara eftAr att van(lra 
menniskor till behag och på nä.got sätt 
snärjas och bindas. utan vandra under 
Andens ledning. :'llots tåudet mot kvin
nans offentliga. vittnande har på s ina 
trakt er blifrit mPr kompakt än n i\gonsm, 
men på an dra trakter ha. fördomarna. och 
motstånclet ramlat. Vi vilja fortfarande 
~A. in gen om de öppua dörrarna, men der 
man t•j vill mot taga oss, vilja. vi ej söka 
träugn oss fran1 . 

rn(lf'r arbetsäret h afva. vi haft 51i man
liga och H~ kvin liga evangeli!>ter upptag
na. i n\r mat rikel. 

För Kina hafva vi 13 missionärer och 
7 infödda 1nedarhetare. .För Z ulu 11 mis
sionärer och 10 infödda medarbe tare. 

l 8yrla111erika a rbetar Bror Xicl med 
111Hlerstöd af vårt missionssllllskap. 
MiR~ionifren Au.quaf /(arlsson r edgjorde 

derefter något för arhetet i Kina. )fen 
som redan förut undt'r året en ganska 
t11lbtiindig redogörelse clerför varit in
förd i 'rrons 1-'egrar, vil)l\ vi nu förbigA 
det . så mycket mer som vart ut rymme 
ilr knappt. . 

)liss1on är 0. Emnnuelsson redogiorde 
derpå för ar hetet i Zulu. l'r denua. r edo
görelse lemna. v i föl jande korta ut<lrag:. 

\'årl\ ;.tationer i Zulu hafva varit föl-
jande: 

El.m•e::e ,. med il 11tsta.tioner föresti\s af 
E ric An <lPrsson. 

Bdfl merl H utstationer förestils a.f H ans 
}iie lson. 

F ridhern har för estlltts af Victor Karlson, 
men har nu öfverlemnats t ill Skandinavi
ska alliansmissionen. 1 stället för denna 
station kommer en ny att anläggas syd
ligare på kus ten 

B rlm•ia vid P ort Shepstone förestås af 
K. J. ,Johansson . 

P i efen11arit::bm·g med 4 preclikopln.t,;er , 
deriblancl fängelset , der möt en hållas 
hvarje sön dag, förestll.s af J enn.y H iigg
berg uucler 0 . E manuelsons vistelse i 
hPmlnndet. 

H!treftor föredrogs r evis ionsberiittelsen, 
som godkändes. Den gamla s tyrelsen och 
de förntvarande revisorerna å tervaldes. 
Den j!;enom E. Gustafssons död inom 
styrelsen ledigblifna platsen förblifver 
till~vidare vl\kant 

lle1·efter företogs den sedvanliga för 
-.äljningen. ::'ll E>d t nckilamhet till vännen!R. 
för lleras välvil ja att skiiuka saker till 
försäljning en. v ill dock styrelsen h~m
'>tlllla till dem a tt h ellre sjelfva söka för
vandla <le saker, som <le vilja skilnka. till 
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penningar, emedarJ det frän fie ra synpunk
ter är otjenligt att hafva försäljning un-
der konfer ensen. • 

Revisionsberättelse. 
rndertecknade. som vid A.rskonferen

sen l f->!l!) b lifvi t utseclda att granska Ilel
gelseförbundets räkem;kapPr och förvalt
n ing för tiden frAn den 1 juni lH!l!l t. o. 
m. den ::n maj l!HI få hilrmed hänvisa 
till följande utdrag: 

Missionen i Zulu : 

I 11komst1r: 

13ehållning från föregå.ende rä
kenskap~å.r...... .. .. . ..... ...... .. .. .. 2,4N.>: ~; 

Inkommet Ull(ler äret i gåfvor 
och kollekter............ .... . .. ... .. 7,58H: 2=J 

K r. 10,0H7: 11 

Utgifter : 

'fill missionärernas resor och 
\lnderluUI, infödda. evangel i-
ster , byggnader m. m. .. .. .. ... H,155: 44 

B ehAJlning .. ............................. 911: 67 

Kr. 10,007: 11 

Missionen i Kina: 

Inkomster: 
Behll.llnini?; från föregående rä

ken skapsår.... .. ......... ...... .... .. . 7,Jt*!: !J!I 
Inkommet under året i gåfvor 

och k ollekter........ .. ... ....... .. .. rn,W.l!"l: :2~ 

K r . :21,48.'!: 23 

LTtgifter: 
Till missionärernas resor och 

underhåll, infödda evangeli-
ster m . m . ..... .......... ..... ....... 15,066: 4ö 

Behållning ..... .... ........... ... ... ..... H,421: 77 
Kr . 21,488: Z1 

Missionen i Sydamerika: 
I nkomster : 

B ehållning frll.n föregll.ende ril
kenska.psär .. ...... .. .. .. ...... ... .. .. l ,8'14: 4H 

lukommet uncler äret i gll.fvor 
och kollekter...... .. .. .. ............ l~'i:l: 88 

Kr. 2,5lXl: 34 

l:t.qi fter : 
Till missionär B. Neil. ...... ...... 1,0CXl: --
IlehAllning .... ......... ........ ..... .. ... 1,5(.'(); 34 

Kr. 2,500: 34 



Missionen i Indien: 

Inkomster: 
Behällning fr;'111 föregående rä-

kensknpsl'lr . . . . . . . . .. . . . .. . ... .. . .. . . B8i: 18 
Iukomm<•t under fll'et i gåfvor 

01•h kollekte1· .... ......... ...... . .... :Nt;: ~l 
Dito till de nödlidande............ 1,HH: ( ~') 

Kr. 1,!178: 1~-i 
Utgifte1·: 

'l'ill infödd hihel kvinna m m 121: 40 
'föl de nödlidande ............ . : .... : 1,2m: -
Behållning för missionen......... 512: f>8 
BehAllning för de nödlida11de... 84: (J5 _____ .....;....:.;,; 

Kr. l,!l78: m 

Missionen i Spanien : 

:Behållni11gen från föregående 
rilkenskapsär ........................ kr. li: 50 

De nödlidande kristna i Armenien : 

Behållning från föregående ril-
keuskapsllr .... .... ...... ... .......... 40: -

Inkommet under Aret............... 8: 50 

Kr, 48: 50 

De nödoidande i Ryssland : 

Inkommet under året i gåfvor 
och kollekter .. .. ... .... .......... kr. l IH: -

Yttre missionen: 

I nkomster: 
Behållning från föregående rä

kenskapsår........................... :l,GO:>: B!I 
Inkommet under året i .,.åfvor 

och kollekter ............... ~........ 1,7H I: r>H 

Kr, 5,i.134: !17 
Utgifter: 

Diverse omkostnader, post1ior-
.B to ro .. m. .. . . .. . ... .... .... ...... .... .. 153: 47 

ehällnmg .... . ............... ... ... . .... 5,181: 50 

Kr. 5,31H: 97 
Inre missionen: 

Inko1111ter: 
Behållning från föregående rii

kenskapsår .... ... . . . . ... .. . ... . . .. .. . . 1,lN>: 2fi 
l nkouunet under Aret i gil.fror 

och kollekter l,U*l: !Il 
lnkomstorna iö;· .. -.:~ii~~i;;;i"~;~ 

utan uppgifvet iindamål·' öf-
verförts med kr. ........ ...... .... l,llHI: oa 

Kr. 3,--188: Hl 
Utgifte1·: 

Till evangelisternas resor m m 3,3.':ll: rn 
Behållning ......................... .' .... : 117: 03 

Kr. 3,448: 19 

Evangelisthemmet: 
Inkomster: 

Inkommet genom donation...... (),lOJ: -
l ukommet gen. koll. och gåfror J2.'>: 80 
Hilntor A utlånade medel......... 150: -
Arrende och hyror.................. !O 1: 
Hkuld ................................ _ .. _ .. _ .. _. _t.:...~__;,~_85_.;.-

Kr. 12,H.'xi: 15. 
Utgifter: 

Hkuld den 1 juni 189!-l ............. . 
Diverse omkostnader .............. . 
Hilntor .................................... . 

4.9.t2: 411 
'18!!: 5.') 

1,174: 20 
'l'ill intecknings giildande depo-

nerade.................................. G,f~Jo: -___ ...._.....;._ 
Kr. 12,:IF'Jli: 15 

Då vi icke funJtit någon anleduin.r till 
~111närk11ing, tillstyrka vi beviljandJ't af 
full och tacksam ansvarsfrihet för ;;il.väl 
;;tyrelsen som kassamannen för det llr 
ril'kenskaperna omfatta. 

Örebro den 21 juni rnoo. 
C J. W idmark, C. ,,fog. lrallin. 
Gra11 hammar. 

Förteckning på evangelisterna och 
deras fält. 

KoYYbotten: Per Larsson; r. K Petters
son; A. N. Josefsson; 0. Liföom (lifren 
Augermanl a11 d. l: 

:;)lina Laudström och Lina Nilsson· Al-
bertina N ibsou. ' 

VeNtl'r/Jotten: .J euny .Bi.i.cksu:öm. 
VeRtn·bolll'ns lapp111a1·k: Emma T3ergtj\'i8t 

och Hanna Ja11,.,son. 
.Åri.9enuanlmul: I~. Hel in och l\Iårtenson · 

X: P. l•:1lmau och .\.xel ,Johansson ; Edl~ 
Lmd;,kog Ol'h Helma Andersson. 

Jemtlar1d: Lovisa Hamkvist och Hil1lur 
.J;ar;;;;on, Anna Bergstrand och Amanda 
h.arlsson. 

MPdPlpad: Kerstin Pålsson (med kam
rat frän kursen\. 

H"l!lingla111l: ,Lnd,·ig Petter1<son och N. 
A. Lmde; :\lana :-;and (med kamrat frän 
k ursen 1. 

_Dalan•e: Hustaf J<'re<lherg: Johan •rorell: 
Hilma Anderson: Ida Ekberg och Alma 
~vahn . 

Uppland: ('. Hiörkman; Edvard Yahl
herg: Rally Pettersson· :\fariana ltehnberg 
o,c!1 Elisabeth Larsson'; Anna Jep1>son och 
hlm l'etter:sson; Hi1da Karlsson. 

Vestmanlaml: Karl Karlsson, Gustaf 
Petter:sson: 'l'heresia Isakssou och :-iusan
na .Johansson; Amanda Olsson och Anna. 
l ,au din. 

Yen11land: Emma Pettersson och Karin 
Andersson: Annette och Lydia Ljung
ström; Lovi><a Hunkvist. 

Södermanlaml: Oskar Lundlöf: Olivia 
Olsson och Sofie Södergren (Katrine
holms- och Eskilstuna-trakten\ ; Hilda 
1''agerholm och Emma Andersson (Ny
köpin~strakten ). 

.ll'erike: K. Olsson; Karin Anuersson och 
Augusta 8etterberg. 

Öste1·qötla11d: K. J J ohan~son: 0. Svens
son· Karl ~etz; Yiktor Gihlander och 
Lar~ Johan Karlsson: .J. H. Karlsson 
(med kamrat från kursen); Alexander 
Pettersson (med kamrat frän kursen) 
:Maria Åhlin: ~forta Andersson; Math. 
Andersson (med kamrat frAn kursen). 

Yestergötland: J{arl .Po.lmqvist; Htefnnus 
Johansson; A. Fernholm; Y o.lfrid .Jans son; 
A. <+. Hedin: Aug. Wilsson; Axel Ander
son och C. E. J o1iansson; Gm;t1d' ,J ohaus
son · Hanna Eriksson; Betty Karlsson; 
J en~y Andersson och Emma Nilsson; 
8clma Danielsson och Anna Hvensson: 
Johanna Svensson. 

Småland: Yictor J ohaus~on: David 
Karlsson: A. Bengtsson: <+. Ekdahl; Elin 
Johansson; Anna Lindeherg; Anna Hven
... on: Amm Rudencrantz och ,Jenny Dag: 
Kristina Pettersson; Anna Ander8spn O<'h 

Käraste små vänner.' 
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Hanna Hedlund; Hulda Ek och Rosa Jo
hansson; Ida Elg och Annie Engström; 
Arma Jonsson och Amanda Joho.nssou. 

Dalsland : Ida Högstedt och Almida 
Aronsson. 

S kåne: X ils Jöusson: A. Magnusson: 
Arvicl Palmgren: Oscar Eld: Olof Jan.ss?n; 
Anna Larsson: Tilda Schyller~; Kns~ma 
Xilsson och Sigrid Jonsson, Jlilma Lmd
stran d · Hanna Olsson od1 Emelia 'Venn
ström i Elise Svensson och Johanna J opp
son. 

Gotland: Claes Victor Jonsson; J oho.nna 
Källander; Anna }'agerstedt och Elisabeth 
Andersson. 

Finland : A. Hector; Aug. Nilsson. 
Aland: llerman Josefsson. 
DanmaYk : K. Nielssen; P. J .. J ensen; 

Karolina .J örgensen; Anna. Ha.nsen. 
Obestiimclt fält: K. Ha.mkvist; L. G. An

dersson; Johan Xygren; 0. Eriksson; 
Theresia Lundholm; Mina. Andersson: 
Alma " 'isth: Judith Berp:o.;tröm: Emmy 
Söclerberg: Hilda Dufva; Lydia Johans
son; Amanda Karlsson; Hanna Berg
ström; Elin Olsson. 

Hvad en menniska sär, tlet skall hon ock uppskäm. 

m aren och såningens tid är längese- och den blåögda "förgät mig ej", som 
~& dan förbi. Sommaren, då allt det så ljuft blickade upp mot sommarhimme-
sådda prunkar i den skönaste färgprakt, len - alla, alla vänta på att skördas, ty 
nalkas sitt slut; och hösten, skiirdetiden, de hafva uppfyllt sin bestämmelse och bu-
då allting ske.Il böja sig för lien och skör- rit frukt, hvar och en efter sin art. 
das för att sedermera gömmas i ladorna, Så går det äh'en till i det lilla rike, 
är snart inne. som beter menniskobjertat. Hvad vi så. 

Så går det till i naturens riko. Allt der, växer, blomstrar och bär frukt, an-
det sådda mognar till skörd. Liten väpp- tingen god eller ond. Kära lilla barn, 
ling, som stod der sä frodig och rödkin- hurudan säd bar du sått? Har den va-
dad och bjöd bien på bonungskalas, må- rit god? Har det varit en säd af kdrlek, 
ste skördas. Prestkragen, som lyfte sig lydnad och tacksamhet? Lyckliga lilla 
så renstruken öfver tufvorna och höll bot- barn, om du satt en sådan ädel säd 1 Då 
}Jredikningar för de tanklösa fjärilarna, har din väppling haft honung för din om-



gifning, din prestkrage goda, vfrnliga ord, 
och de blå "förgät mig ej" tacksamhet 
och pris till den Gud, som gifvit oss både 
såningstiden och skördeanden. Somma
rens tid är sa. kort. Så ock vår. Gräset 
torkar, blomstre~ vissnar. När vinden går 
deröfver, är det icke mer. .Men hvad vi 
under vår korta till.-aro så, det skola vi 
en gäng få skörda. Glömmen ej detta, 
små vänner! 

I följande berättelse skolen I få se, 
huru riklig skörd det gifver att utså kär
lek och barmhertighet. 

I Österrike bodde för många år sedan 
en smed, som var mycket fattig på det 
jordiska goda, men deremot rik i Gud. 
Hika voro också h11n och hans kf1ra hu
stru på de enda skatter, som vi kunna 
bärifran fil. med oss till himmelen, näm
ligen barnen. Gud hade välsignat dem 
med sex gossar och fyra flickor, hvilka 
de allvarligt uppfostrade att lyda Gud och 
tjena och. hedra sina förftldrar. Ett ut
märkande drag i deras uppfostran var det, 
att de fran tidigaste alcler lärdes att visa 
barmhertighet mot dem, som voro fatti
gare än de sjelfva. 

Bland deras grannar i byn fanns det 
en blind enka. och hennes lilla dotter. 'rill 
henne fingo barnen ofta gå med en kaka 
bröd af det knappa förrådet och en kruka 
soppa. Lilla Greta var allas deras lilla 
skyddsling, och åt henne sparades mången 
bit. 

En afton, da den fattiga smedsfamiljen 
just beredde sig att balla aftonbön, syn
tes lilla Greta på förstugubrnn med för
gråtna anletsdrag. Genast skyndade den 
vfmliga smedshustrun emot henne, frå
gande hvad som händt, och fick till svar: 

"Mor har gatt hem till Jesus och lem
nat lill;i; Gretchcn kvar, och nu törs jag 
icke bo ensam i stugan." 

Smeden sjelf, den alltid gladlynte Vall
der, syntes nu pa trappan och alla bar
nen omkring honom. 

"Kära Kate," sade han till sin hustru, 
"alltid finns det väl nagot hörn i flit kor
nas bädd för lilla Greta, och Gud välsig
nar nog brödet och fiskarna än i dag, sa 
att det räckf'r till en mun till." 

"Ja, käre man," sa.de hustrun, '·det 
var just sa jag tänkte, när jag sag det 

stackars moderlijsa barnet. Yälkommeu 
da i Jesu namn, kära 1Jarn! Nu skola 
vi först gå. i11 och fortsätta vår aftonbön 
och tacka den käre Guden för ärinu ett 
barn, som han gifvit oss att omhulda, 
och sedan skall du äta litet aftonvard, 
lilla Greta. Torka nu bort dina tarar och 
kom ihåg, att din moders förlossade ande 
blickar ned till dig här och skall med 
glädje se dig vandra i Jesu fotspår mot 
det hem, <ler bon nu är." 

Snart trängde deu vackra psalmsängen 
ut ur det ringa arbeta.retjället i den svala 
sommarattonen. På en bänk vid hus'l'af
veln hade en främling tagit plats; andäk
tigt hade han aftairit sin bufvudbouad, då 
han hörde bönen "Fader vår" bedjas der
inne. 

När aftonbönen var slut, nalkade~ han 
dörren och frågade den mötande smeds
hustrun, om han kunde få göra lilla Greta 
sftllskap vid aftonmältiden. Yisserligen 
tyckte· den fattiga kvinnan, att främlingen 
såg alldeles fiir fin nt, för att passa vid 
hennl's bord, me11 dock erbj11d hon honom 
att taga plats under den stora linuen på 
garden. 

Manga smä villiga. händer kommo nu i 
farten filr att hjelpa mor att duka åt den 
främmande, som kommit i samspråk med 
den öppenhjertige smeden. Gossarna buro 
nt bord och stolar; den största af flic
korna fick lägga den grofva, me11 sni.ihvita 
duken på bordet och framsätta för den 
fine gästen den enda tenntalrik, som fanns 
i huset. Tva af de andra flickorna ge
nomletadr hallonhäcken än en gång, för 
att få ett fat af dessa präktiga bär, som 
voro så omtyckta på herrgarden. ~lor 
sjeif kom med det nykärnade smöret och 
det grofve1 l.midet, hvilket jemte en skal 
mjölk utgjorde hela anrättningen. Lille 
Fritz, den andre i ordningen af sönerna, 
bad sa entriiget att fa. sätta en bukett af 
nyponblommor uch vildvin i den spräckta 
lermuggen, att mor icke kunde nt!ka, och 
så inujödo främlingen med enkel hjertlig
het att taga för sig af anrättningen. 

Främlingen säg helt. förvånad ut att 
finna bordet sa inbjudande i all de.~s en
kelhet och intog med synbart välhehag 
de framsatta håfvorna. 

l"nder tiden gjorde han sig bekant med 

allt, som rörde lilla Gretas lefnadsförhål
landen, och förvånade sig öfver, att sme
den oaktadt sina egna tio barn ändå ville 
taga" emot den lilla moderlösa flickan. 

"Ah, käre herre," hade smeden svarat, 
"icke är det sa underligt; min Gud, som 
är de faderlösas fader, glömmer nog icke 
att öka på vårt underhåll, då han ser, 
att vi fått en mun till att mätta. Ack 
nej, han är så trofast! Han har ju lof
vat oss, att den som öfvar barmhertighet, 
honom skall ocksa ske barmhertighet, och 
sår man nt det goda., får man hundrade
faldt igen, och godhet och barmhertighet 
skola följa. oss i alla våra. lofoadsdagar, 
och till sist skola vi få bo i Herrens hus 
evinnerligen. Och tycker icke herrn, att 
det kan vara. lön nog för en sä liten 
tjenst?" 

Främlingen 11att svarslös. Men tårarna 
i ögonen sade mera än ord; han kände, 
att denne fattige smed var rikare i sin I 
fattigdom än han, den förnäme frftmlin- I 
gen, i all sin rikedom. 

Innan främlingen tog afsked, ville han 
gerna se alla barnen omkring sig, och så 
samlade modern dem. Främlingen gaf 
med rörelse akt på, huru alla täflade om 
att fa leda äfven lilla Greta. fram i sy
skonringen, och det glömde han ej. 

Som en liten rosenhäck stodo de nu 
der i sina slitna, men rena och lappade 
kläder med leendr, rosiga anleten. .Med 
glädje säg han äfven, huru lydiga de voro 
sina föräldrar och huru sams de voro sins
emellan samt huru samvetsgrant de de
lade resterna af don framsatta aftonmål
tiden, och huru lilla Greta. blef ihågk!Jm
men af alla. 

Vid afskedet tryckte främlingen med 
hjertlig tacksamhet det gudfruktiga smeds
folkets händer och bad dem att låta Gud 
allt framgent få göra deras lif så frukt
bärando pä det goda. som hitintills. "I 
dag," sade främlingen, "vill jag ej säga 
er mitt namn. Ml'n i morgon vill jag 
sända er en gåfva och med den en bön 
om, att eder tacksamme gäst mä hidan
efter vara ihågkommen i edra förböner, 
då I såsom i afton samlen edra barn till 
familjeandakt." 

Länge stodo smeden och hans hustru 
-0ch sago efter främlingen och bådo Gud 

i sma hjertan om välsignelse för hans själ. 
En förnäm herre var det nog - men 
hvem han var, kunde de alls icke ana. 

Följande förmiddag kom en officer i 
full uniform uppridande på gården och 
bad att få tala med smeden. Varm och 
sotig kom denne ut ur sin smedja och 
frågade, hvarmed han kunde vara till 
tjenst. Officeren afbröt hans helsning, i 
det han räckte smeden ett stort bref. 

"Kom hit, hustru !" ropade smeden till 
sin hustru, som hade kommit ut på fiir
stugnbron lockad af hästtrampet. "Kom 
och hjelp mig läsa brefvet; du är mera 
skrifkunnig än jag." Med darrande hand 
bröt hustrun det stora sigillet och läste: 

"Mina kära vänner och aktningsvär
da undersåtar! 

Med glädje gästade er kejsare ert hem 
i går, aktgifvande på eder gudsfruktan 
och dygd sasom föräldrar och på barneni-. 
lydnad och syskonkärlek, men derjemte pa 
den stora harmhertighet, l visadeu den 
lilla fader- och moderlösa. flickan genom 
att oaktadt eder stora barnskara likväl 
låta den lilla fa ett hem hos eder. En 
sadan sådd kan ej blifva utan sin skörd. 
Kejsarinnan och jag hafva derför beslu
tat att årligen till eder utbetala 100 tha
ler till hvart och ett af edra egna barn, 
tills de hafva uppnått 20 års ald.er samt 
200 till er lilla skyddsling Greta. 

Förblifven i det sinnelag, den allgode 
Guden gifvit eder, och pryden ert foster
land fortfarande med eder sanna guds
fruktan, arlietsamhet och förnöjsamhet. 
Uppfostrcn ock edra. barn deri, och ingeu 
skall glädjas mera deråt än eder bevagne 
kejsare Frantz J oseph. 

P. S. Kejsari11nan önskar da och da 
genom sin kammarherre erhalla under
rättelse om edra barns välbefinnande och 
framtid. " 

Mången skall måhända tro, att detta 
är en uppdiktad historia. Men sa är icke 
fallet, utan lär detta kejsarens bref fin
nas förvaradt hos en af sönerna i denna 
familj , som blef sa frikostigt belönad för 
bvad busfadern gjort en af "dessa min
sta", som tro pä Jesus. 



Kära barn! A1 denna händelse se vi, 
huru skönt och löftesrikt det är att så 
ut god säd. Om kejsare och irtmungar 
i denna verlden icke belöna oss, så skall 
Jesus Kristus, herrskaren öh-er himmel 
och jord, göra det så mycket härligare. 
V aren derför små flitiga såningsmän ! 

Pär du ej främst uti ledet stå, 
Verka Guds verk i det tysta då. 

Herren, som i det fördolda ser, 
Rlott efter troheten lönen ger. 

Gå, gå, skördeman gå! 
Gån, gån, stora och små, 
Ut att den ädla säden så! 
Gå, gå, skördeman gå! 

Onkel €ric. 

-:Ot•~--

Till hednamissionens vänner! 
·Vi liro räknade som slaktfär, dö

dade hela dagen.• 
Som tidningarna visa, pågår i Kina 

en oerhörd och fruktansvärd kris, 
hvars innebörd och slutliga resultat 
icke ens de skarpsinnigaste statsmän 
förmå ana. Främling,c;Jwt1 t upprör 
millioner och äter millioner i alla 
delar af det stora riket och drifver 
dem till de vansinnigaste våldsdåd, 
till massmord på hvita utan åtskill
nad och på infödda kristna. Så hafva 
tusentals iefödda kriste :: ~ bt;;-;a.n :i.f juli 
stupat i striden U\(11 •· hox ,rne" och 
kinesiska. soldnt": eller murdats. Ki
nas rci;ering, om det eljes har någon 
nu, tyckes understödja främlingshatar
ne, och innan stormakternas hlirar 
hinna till Kina, särskildt till det inre 
af landet, kunna de förfärligaste blods
dåd af de kinesiska främlingshatarne 
och pöbeln förllfvas på tusen ställen 
emot särskildt de värnlösa evan
geliska missionärerna af olika natio
ner. De flesta äro nog engelska, 
dernäst amerikanska och så i;venskar. 

De befinna sig i sanning som på 
toppen af ett eldsprutande berg, och 
det är n!istan ett under af Gud, om 
deras lif öfverhufvud varda sparade. 
Dessa !i.ro nog sådana tider, om hvil
ka Jesus sagt: "llenniskorna bort· 1 

torkas af räddhåga för det, som hela 
verlden öfvergå skall", och en v!ildig 
llerrens domedag, en hans vredesdag 
synes redan vara för banden för mån
ga Utnder och folk. Ingen arm af 
kött, icke alla stormakternas armeer 
kunna rädda missionärerna i Kina, 
men väl Herren Zebaot, som antingen 
kan gömma dem i skuggan af sin 
hand, medan orkanen går öfver, eller 
skall blifva förherrligad genom sina 
vittnens blodiga död, skall bevara 
dem trogna intill döden och göra 
sjelfva deras döci till lifvets utsäde 
för tusentals kinesers frälsning. "l\1ar
tyrernas blod är församlingens utsä
de", hette det förr, och för Hen·ens 
't:erks sknll äro Kinas missionärer nu 
som slagtefår, som i lejonets mun. 
livad ingen köttslig arm förmår, dyra 
syskon, det förmår Guds folks all
varliga, innerliga, uthållande, tros
frimodiga böner! Låtom oss derför 
bedjct, akalla. tacka för Kina1> missio
närer dagligen, beständigt, tillsammans 
med dem sjelfva och tusentals Herrens 
och deras v!inner i England, Amerika 
och andra länder, så skola vi ock 
i sinom tid få tacka, lofva och prisa 
för l)önhörelse ! 

N. H. 

- '2.r>7 -

Simson eller själens hemliga af fall från Gud. 
Domb. kap. lli. 

"Hva<l jng sllger till eder, 1let ~äger jng till alla : 
i-aken !" 

• 

1

~ imson var en man, af Gud ut
~ vald till att utföra stora ting. 
~ ',;} Gud hade ock utrustat honom 

med särskilda egenskaper för att ut
föra sin mission och Gn1ls Ande 
hvilade öfver honom. Han var en 
Huds nasir, som med makt gick 
framåt och frnktade hvarken men
niskor eller lejon, som mi>tte honom 
pa hans väg. Dock, huru högt be
gåf vad en menniska än är och huru 
höga uppdrag hon än fatt af Hen-en, 
ställer detta henne ej utom frestel
sC'rnas område. Tvärtom, ju högre 
en menniska blifrit begåfvad af Gud 
och ju stö1Te uppdrag hon fått, desto 
större frestelser, desto större pröfnin
gar. Hvar och en skall genom pröf
ningar och fresteber hafva tillfälle att 
visa, hurn han vill tjena Gud. ~~re
stelser äro derför nyttiga, och vi 
böra glädjas öfver dem (Jak. 1: 1); 
de äro lika skickliga. skolmä'Jtare, 
hvilka väl många gånger äro stränga 
och icke alls angenäma för lärjnn
garne, men som nnder det de äro 
stränga, gifva kunskap och ntbild
ning at dem, 1:wm äro läraktiga. 
livarje ny eröfring gifver mer prak
tik åt soldaten och iJtgifver mera 
mod i hans ande. Att blifva frestad 
är clerföre ic-ke synd. Äfven Kristus 
var fre::itad uti allt (Ebr. 2: 18); och 
vi kunna lika litet tänka att undfly 
frestelsen, som seglaren kan tänka 
att undkomma vågorna. :\[en hvacl 

gör seglaren, da han ser, att han ej 
kan undfly vagornar lian söker att 
bekämpa dem; och det är hYad vi 
hafva att göra med frestelserna. 
~[en för att bekämpa dem är det 
nödvändigt att vi lära känna dem 
samt huru vi skola bekämpa dem. 

I . Näring <it frestelserna. 

Simson fattade kärlek (Domb. Hi: 
4). Begärelse ellei· att fatta kärlek 
i sitt hjerta är icke blott första ste
get till affall, utan det är ock synd. 
Det genom Jesn blod renade hjer
tat är mycket finkänsligt; och att pa 
nägot sätt gifva rum för en tanke 
eller handling, som kränker hjertats 
rena oskuld, ur 8yml. Här är det 
rätta stridsfältet, hvarest vi skola 
möta frestelserna, se deras afsikter, 
lära hvad de hafva att säga oss samt 
sla dem till döcls. Här finnes blott 
tva vägar, en är att döda frestelsen, 
den andra är att gifva näring i mitt 
sinne ät densamma. I cke alla fre
stelser komma l'Olll fiender, fastmer 
komma de ofta som vänner. Det 
var ju icke en clirekt synd af Rim
sun att fatta kärlek till en kvinna. 
Det finnes ju en loflig kärlek, men 
var det Gud, som ledde hans steg? 
:r.Iaste han icke hafva känt sitt Ram
vete kränkt vid denna kärleksför
bindelse'? )[en likväl fortsatte han 
utan att akta på den inre rösten? Det. 
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är just hvad ma11gen gang, ja allt 
för ofta, mångl'n ung man och kvin
na göra. I ~<'gärelsen kommer, fre-
1>tar1>11 im;täller sig, och utan att 
akta pa hvad dPn finkänsliga anden 
säger, hvilk<>n Gud har gifvit dem, 
som älska honom, smeker man fre
stelserna, tager ett steg utan Guds 
fingervisning och fiir sedan begråta 
sin fångenskap i Felisteernas fjett
rar. l!'restelser till högmod, ära, pen
ningar, menniskoberöm äro af sam
ma art. De komma, vi kunna ej 
Lindra dem, men vi kunna lata dem 
gå ohörda sin väg. Dock :finna ue 
tyvärr alltför ofta rum och följa pre
dikan ten på talarestolen, söndags
skolläraren i söndagsskolan, evange
listen på fältet, husmodern i hennes 
hem, affärsmannen på kontoret. Och 
då de äro dagliga gäster, som i stäl
let för att blifva dräpta, näras, blif va 
sådana själar lika det ma;;;kstungua 
äpplet, hvars kärna är skämd 0ch 
ej duger till fortplantning, och som, 
fastän det skiner rödt och vackert 
på utsidan, doek har en ständigt tä
rande mask inom sig. Dessa själar 
klaga alltid öfver brist på kraft och 
äro icke sällan de första, som komma 
fram till botbänken och söka hel
gelse. 1\Ien efter som de gif vit sa
tan rum i sina hjertan, finna de ej 

~ hvaJ de söka. De smeka begärel
serna, som finnas i det orena hjer
tat. Och många hafva tyvärr redan 
kommit sa långt, att de söka efter 
ett lägligt tillfälle att verkställa hvarl 
de länge gatt och närt i sina hjer
tan. Inför menniskor äro dessa icke 
;;kö kor eller horkarlar, tjuf var, för
talare, högfärdiga. äregiriga eller af
unqsjuka, tviirtom uppenbara de sig 
som älskeliga bröder och systrar i 

Herren, men inför Gud äro de re
dan dömda. 'l'y han ser de orena 
bevekelsegrunderna, och om de ej 
angra sig och söka rening i blodet 
fran all hjertats orenhet, skola de snart 
falla äf ven till det yttre och l>lifra 
uppenbara för hela verl<len; deras 
synd kan ej fördölj as längre. Jag 
vet, att jag me<l dessa rader skall 
tala till sådana, hvilka gifvit rum 
för frestelsen i sina hjertan. Derför 
har jag ett vänligt råd till dig, min 
käre broder: Innan det går längre 
med dig, fly till honom, som ald1·ig 
kastat ut någon, som sökt hans hjelp ! 
Bekänn <lin synd samt sök i tron 
rening för allt, som rör sig i ditt 
h . t '-' H · 31'· •>'"' ->1·· 11.ratt r;). 8· Jer a. •.Je es. · ). _..,, - J, J.u • • • , 

Apg. lö: !:I. Denna hjertats renhet 
är såsom en frätande eld i denna 
onda verld, och kan ej existera utan 
att lemna gudomliga och heliga spår 
efter sig, mangen gang utan att ett 
ord säges; da deremot den, som har 
ett orent hjerta, icke åstadkommer 
nagot heligt och gudomligt intryck 
med all sin vältalighet och sitt myck
na orclfliide. Du minnes kanske sjelf 
så väl den tiden, då både stora oeh 
små kände en helig bäfvan för en 
gudomlig kraft, som följde de ord, 
som du uttalade, mången gång med 
en stapplande tunga. Nu har du 
blifrit Yan att tala både offentligt 
och enskildt, och det är icke utan 
att <lu hesitter en smula vältalighet 
ocksa, och manga mahända tacka 
dig för ditt uppbyggliga föredrag. 
Men hvar äro själarna, som söka fräls
ning elle1· de, som söka rening fran 
sina af gudar? u Ah, det itr icke väc
kelsetid nu~. Broder, syster, jag 
beder dig, gå af:-;ides inför din Gud, 
fråga om ej du låtit K&.naneerna fä. 

rum i ditt hjerta. Du har kanhända 
likt Simson, den olycklige Simson, 
fått kärlek i ditt hjerta till det eller 
det. Hvad? Du blir vresig, dn kän
ner dig ustucke11" i ditt hjerta för 
litet hån för Kristi skull! Tänk hvil
ken respektabel man du hlifvit! Du 
är ej längre så vänlig mot ditt hus
folk som förr, du beder ej mera så 
varmt och innerligt för din familj, 
syndare;:; nöd hvilar icke längre så 
tungt på ditt hjerta, kärleken till 
att umgås med Gud, ordet och de 
heliga är ej så brinnande i din själ 
nn. Hvad har händt? Dn har likt 
8imson fattat kärlek till uet olofliga, 
och · hvad värre är, du närer frestel
serna. 

IL Lögn. 

Simson, medveten om sin stora 
styrka och öfverlägsna seger.kraft, 
började att på visst sätt drifva 
i;kämt med sina fiender. Härtill kom 
att han talade lögn tre gånger och 
hade dem att fåfängt arbeta för att 
binda honom. Detta är ofta den 
väg, det affälliga hjertat väljer att 
gå. Efter det anden blif vit kall och 
icke längre har sin fröjd i Gud, 
börjar man att se sig om i verlden, 
och det händer ej sällan, att man 
då måste göra sig bemärkt med en 
kvickhet och litet skämt, och efter
som man känner sig så stark, 
så är det ju ingen fara. En falsk 
frimodighet beherrskar hjertat; man 
tröstar pa sin styrka och sina segrar 
i det flydda, och man säger till sig 
sjelf: uDet är ju icke så farligt; det 
är ju icke förbjudet att tala ouh vara 
glad, och jag skall nog vaka öfver 
mina ordu o. s. v. Men under allt 
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detta försvinner den barnsliga Her
rens fruktan mer och mer från hjer
tat. Snart har det gatt så långt, 
att man måste begagna en s. k. 
nödlögn här och der, för att komma 
undan och hålla anseendet uppe. -
På denna farliga strat fortsätter sjä
len längre och längre, den gudom
liga kraften försvinner, och hva.d 
som nn får nära och uppehålla det 
ännu skenbara kristuslif vet, är de 
gamla erfarenheterna. • Men likt den 
strida strömmen, som allt mer och 
mer undergräfver trädets rötter, för 
att underlätta arbetet för den kom
mande stormen att fälla det, så un
dergräfves mer och mer denna själ;:; 
andliga. och moraliska grundval, och 
snart får man skada fallet. Den 
olycklige Simsou skämtade och ljög 
för Delila, tills hans barflätor voro 
afskurua. Så fortsätta också dessa 
själar, under det att de äro med
vetna om att de gå tillbaka, att gå 
längre och . längre. Synden tjusar, 
begärelserna smekas, och vägen sy
nes så behaglig. Man tager det icke 
längre så noga, man räknar pa en 
förlåtande Gud, och så går det längre 
och längre hän emot det förfärliga 
ögonblicket, då vraket stöter mot 
klippan, och spillrorna högt vittna 
om dess förfärliga öde. 

III. Fort1;otta lockelser. 

Delila hlef allt mera och mera 
djerf. Nu dris tade hon att göra an
språk på Simsons kärlek (Dom. lG: 
15); och den olycklige ~imsons hjerta 
var icke längre stalsatt med Guds 
nitälskan gentemot syndiga lockel
ser, utan han yppade hela sitt hjerta 
för henne (v. 18). Efter uet att sjä-



len en tid gått oeh bifallit än till 
det ena än till det andra, kommer 
slutligen syndens Delila. i en annan 
form, nn skämmes hon icke för att 
göra anspråk på själens kärlek. Hon 
känner noga hvad som försiggått 
gång efter annan derinue, hmu hon 
gäng efter annan lyckats undergräfva 
och underminera de rena och heliga 
grundstenar, på hvilka själen varit 
uppbygd och haft stöd. Nu väntar 
hon på en snar af görande stund, och 
hon säger: 11Hur kan du säga: 11Jag 
älskar dig", då ditt hjerta icke längre 
är med dig". Profvet ställes fram, . 
det gäller nu att visa hvem själen 
älskar. Simsons själ var otålig in
till döden (v. lm; han måste falla 
ät något hall. Annu finnes det nå
got kvar af den gudomliga gnistan, 
och det l1lir ännu en het strid, innan 
själen faller uppenbart. Men efter
som hjertat orenats en sa laug tid 
genom att nära begärelser, hade 
icke blott den andliga kraften l1lifrit 
undangräfd, utan äfven elen morali
ska viljekraften var förbi. Stormen 
kom, o<:h huset föll, ty cleHs grnnd 
var för läng tid tillbaka undergräfd. 

IV. Fallet. 

Till t:ilut föll Himson. Han yppa
de hela sitt hjerta; han var heseg
rad, hvarje bit t\f den heliga karak
ter och nitäl:;kan, som han haft e;om 
Guds nasir, Yar förbi; den högtidliga 
nasin1kruden var houom beröfvad, 
Herren var viken frän hans sida. 
Fjettrad till hand och fot oeh med 
utstungna ögon fördes han nn till 
fienderna:-; fängelse, for att der göra 
slafvens och fångens syssla, draga 
kvarnstenen. Verlden har ingen barm-
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hertighet med en fallen linds nasir. 
Syndens Delila, som förut uppträdde 
så fager och lockande, har plötsligt 
förvandlats till en rytande tigrinna, 
och de lustar, som förut voro så 
söta och hvilka man närde i det 
orena hjertat, gnaga nu HOm frätan
de maskar, under det minnet stän
digt klagar som en vilsekommen fo
gel i ödemarken. Det söta har för
vandlats i surt, friheten är slagen i 
bojor, hvilan är förbytt till ett slä
pande arbete vid fiendernas kvarn, 
nnder det att de leka med nasirens 
utstuugna ögon. Ah! det är verl
clen likt! Har hon blott lyckats att 
få en af Herrens heliga pä fail, se
dan känner hon inga gränser för 
att uttrycka sitt förakt för den arme 
och ju högre post själen innehaft i 
Herrens liirjnngaskara, desto djupare 
hlir föraktet fran verldens sida. 
Arme Sim son, dag efter dag mä.'{te 
han fortsätta i sitt eiände ! 0, de 
arma själar, som fallit offer för sa
tan, jag känner djupt medlidande 
mert dem! De få i sanning erfara, 
och det på ett bittert sätt. att det 
är tungt att tjena satan. .J\[a vi lära 
att hata synden, icke blott i dess 
utöfning, utan i hjertat. l\Ia vi all
tid vandra i Hern•ns frnktan, och 
icke blutt tro pä, utan ock genom 
Guds niid ständigt eua ett rent hjerta. 
Ty utan ett rent hjerta är det icke 
möjligt att vinna seger, och, ntan 
att vi sjelfva ega ett rent hjerta, 
kunna vi omöjligt föra andra till 
renhet. Gnd ser till hjertat, och 
efter hvad som finnes der, dömer 
han ocksa. Yära mest hemliga tan
kar och bevekelsegrunder äro uppen
bara fö1· honom. 

------ - - - -- --- ----- - --
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Y. liJprättelsen. 

Fienrternas glädje kände inga grän
i:;er; de stälde till en riktig national
fest, dä fängen 8imson skulle spela för 
dem. De hade nu rätt att befalla. 
Förr hade han varit herre; nu var 
han dräng; och hans fiender jubla-
de ufver förändringen. Det gar så. 
Den helig.e var stundom en plåga 
för de ogudaktiga, men nn sedan 
han fallit, plaga de ogudaktiga ho
nom. Men Himson hade begråtit sitt 
fall i den mörka L·ellen. Hvem kan 
viil tälja hans många suckar och 
tarar, under de långa ödsliga 
niitterna!' 0, hnn1 många "om" 
hade icke uppstigit ur hans hjerta! 
Det är lätt att se den rättfärdiges 
fall och att spotta åt honom oeh 
hele honom; men hvem ser de manga 
tårar, som flyta frän hans ögon i 
nattens timmar, elle1· hvem hör hans 
suckar och ångestkval i de ensliga 
timmarne? Det är en fili-tvitlad nöd, 
som stundom har drifvit själen till 
,-ansinne. Mist:iräkningen är djup 
oc:h bitter. I nödens och eländets 
fängelse burjade 8imson att äter 
tänka på och fatta förtroende till 
Jehova, den gode och rättvise Hen-e, 
hvilken han tjenat i sin ungdom. 
Och Herren gjorde sin bannhertig
het känd iin en gang för den affäl
lige souen, och Himson gifver sin 
tacksamhet till Herren tillkänna 
derigenom att han frivilligt offrar 
sig sjelf för att taga hämnd på sina 
och Herrens fiender, heldre än att 
lefva som fange ibland dem. Af
t'iilling, dn i:;om begråter dina dår
:-;kaper, smidd i Felisteernas fjettrar, 
dragande för,;mliclelsernas tunga ji 
kvarn, fatta mod, lyssna till 8imson, 

lär af honom! Nöden har tryckt dig 
länge nog, försmädelsen har hängt 
länge nog som ett tnngt ok kring 
din hals. Broder, lyssna till Herrens 
ord: "Om de ohelga mina stadgar 
och icke halla mina bud, så vill jag 
hemsöka deras synd med ris och 
deras missgerning med plägor. Men 
min nåd skall jag icke taga ifran 
honom och icke svika min trofast
het. Jag skall ieke ohelga mitt för
bund, och hvad som utgatt frim mina 
läppar skall jag il'ke förändra!" (Ps. 
8!1: 32--35). Sta upp ifran ditt fall, 
än fins förbarmande hos Hud, än är 
fadershjertet öppet, än fins nad och 
tillgift. Det fins kraft att sönder
slita dina fjettrar, försoning för dig; 
ty det var förlorade, han kom att 
rädda från död. J,ita nu blott på 
det nakna ordet, det är just hvad 
han sjelf har sagt. lnvig dig på nytt 
at c+ud, skulle det än kosta ditt lif ! 
Det är bättre att dö som en Herrens 
lärjunge, än ·att sitta en fänge och 
mala åt Felisteerna. Det är en prak
tiserad sanning för dig, hvad ordet 
t:iäger om ditt af fall; du har bittert 
fatt erfara det. Lat nu detta leda 
dig till att tro hvad Gud säger till 
dig, affälling, om sinnad och barm
hertighet. Tro det, och du finner 
äter den trofaste Herre, soin du un
der din lyckas dagar tjenade. Hå 
säger Herren: "Jag kommer ihåg, 
dig till goclo, din nugdoms kärlek, 
och att du älskade mig under din tro
lofningstid (Jer. 2: 2). l\la Herren 
hjelpa dig, du som läser dessa rader, 
att just nu, da du läst detta, ställa 
dig inför Gud och hans sanningar 
och ransaka ditt väsende i evighe
tens ljus, göra upp din sak med Gud 
och få ditt hjerta renadt från alla 
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afgudar, hvitt som, ja, hvitare än 
snö. Må du icke bedraga dig sjelf! 
Saken är af vikt. Det gäller lif eller 
död, frälsning eller förtappelse, him
mel eller helvete. Själ, vid Gud, 
hans ord och Jesu Kristi marter och 
död för dig, uppmanar jag dig att just 
nu ransaka ditt väsen inför Gnd 
och mottaga hans barmhertighet och 
tillgift, en fri, full och härlig för
lossning genom honom, som för dig 
gaf sitt lif. 

0, min Jesus, mig ransaka 
Pti djupet af min sjå!: 
Tntet jag för dig kan dölja, 
Ty du Kiinner mig så viil. 
Pröfva, utransaka mig, 
Jag förtror mig helt åt dig. 

Brinner än min första kärlek? 
Ar min bön så innerlig, 
Rom då först jag fann din frälsuing 
Och så barnsligt bad till dig? 
Får han ännu I10s mig bo, 
Samma rena barnatro ( 

Glöder hjertat nu som fordom 
Pör en verld, i synden dötl '! 
Vittnar jag med samma glädje 
Om min vän, båd" hvit och röd? 
Har jag än i hjertat kvar. 
Den nitiilskan, som da var? 

Herre, söker jag din ära 
Eller ilöker jag också 
Ibland dem, som mig omgifva, 
Att en smula hyllning få~ 
Gud, min Gud, iir hjertat rent? 
Pröfva, förr"n det blir för sent! 

Herre, har fåfängligheten 
Ta~it ock mio· arme fatt? 
Brrnner kans~e min troslampa 
l\lycket flämtande och matt? 
Ack hur mången fått sin graf 
I fåfängans djupa haf. 

Blott ett lif jag eger, Herre, 
Och det flyktar snart sin kos. 
Ja, det ilar bort likt vinden, 
Tlires liksom sommarns ros. 
Hjelp mig offra det för dig, 
Du, som offrat allt för mig! 

Herre. jag mig helt uppgifver 
'l'ill din tjenf:t, tag mig emot! 
Helig krnft från höjden gif m.ig 
Till att trotsa stormens hot. 
Gud, min Gud, ransaka mig, 
Jag förtror mig helt åt dig. 

Bror N. 

ar IT\tnnet och dagbo~e11. 

IV. 

Enkans tårar. 

~årarne äro känslans språk. Den, som dess missräkningar, hnru vän mången 
@. gråter, är vanligen krossad utaf antin- gång hastigt ryckts bort från vän, åter-

gen någon öfverväldigande och öfver- vändt ifran denna planet med torra ögon. 
raskande glädje eller ock utaf någon tljup, Mästaren sjelf, Gudasonen, grät. Och de 
gripande sorg. I hvilket fall som helst, så heliga under alla tider hafva utgjutit floder 
är det de inre känslorna och rörelserna, af tårar. Men det gifves tvänne slagil 
som återspeglas uti den klara tär, som tårar med helt olika orsa'lrnr. Dtt gifves 
rullar ned utför kinden; och ingen kan tårar, bakom bvilln klappa ett sällt och 
gråta utan att mer eller mindre anslå fri~jordt bjcrta med ljus och hoppfull 
medlidsamhetskänslan hos andra. Y.'1r framtid hvad ens egen personliga ställ-
jord är en enda stor tåred::l; och iinuu ning beträffar, men hvilka frampressats 
bar ingen mensklig- varf!lsr, som lefvat vid åsynen utaf medmenniskornas skrian~ 
och prufl"at lifvets 'exlantle verkli~beter, de bebof af Gud, frälsning och himmelsk 
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salighet. Dessa tårar äro salighetstårar. 
:Jlen jorden är också genomdränkt utaf 
förtviftans, fattigdomens, saknadens, bopp
liisbetens, öfvergifvenhetens och armodets 
glödheta tårar. 

I en by, der jag och den infödde evan
gelisten aflade ett helt hastigt besök och 
förkunnade evangelium om Jesu Kristi 
kärlek, uppmärksammade jag bland åhörar
ne en åldrig enka. Hennes skrynkliga 
mon skarpa anletsdrag, de silfverhvita 
lockarne på hennes hufvud samt det djupa 
intresse hon synbarligen tog uti det bud
skap, vi framburo, var för mig en verk
lig förel:lråelsepredikau; och jag kan ej 
annat än fråga mig sjelf: "Göra de kristne, 
hvad på dem ankommer, då de tillåta den 
ena generationen efter den andra framlefva 
sin dystra tillvaro i hedendomens hopp
lösa natt, utan att skyndsamt ila till de
ras iifs räddning?" Många finnas i hedna
verlden, hvilka i sauning åstunda en högre 
och renare frid än denna verlden har att 
bjuda på, men de finna den ej, hvadan 
de slutligen likasom stelna uti förtviflan. 
Då denna enka en stund hört oss tala om 
sann, deltagande kärlek, samt om att 
denna gudomliga kärleksglöd är oföränder
lig till sin natur, oafsedt hvad menniskan 
varit och är, kunde hon icke längre be
herrska sig sjelf, utan gaf luft åt sina 
upprörda. känslor uti högljudd gråt. Ordet 
kärlek var för henne en verld af ljus, 
hopp och utsikt. Under sitt lifs mödo
samma vandring hade hon utan all gen
sägelse ifrigt bemödat sig om att finna 
denna. ljusets klenod, att få mottaga dess 
himmelska smekningar och genom dess 
allt förljufvande kraft erfara hugsvalelse 
och tröst, då omsorgernas börda tryckte. 
l\Ien o ! hon hade ej funnit, hvad hennes 
inre tro sade henne skulle vara rätta läke
medlet i nödens och pröfningarnes kritiska 
stunder! Ty denna verld bar alltid varit 
fattig på kärlek, varkunsam kärlek. Nu 
stod hon der, en hvitnad kärfve - med 
grusade förhoppningar såsom sitt ödes
digra lifs enda resultat - omgifven utaf 
förtviflans hemska skuggor, med endast 
ett hopp - grafven. Hennes son, vid 
hvilken bon fästat de säkraste förhopp
ningar, att han såsom uppväxt skulle gen
om att vara en hederlig och älsklig son 
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bereda henne glätlje och liittnad. hade 
alldeles svikit dessa hennes förhoppningar 
och var nu sin hustru behjelplig uti att 
banna och slå den gamla. Ej underligt, 
att bon med krossadt hjerta och tår
fyllda ögon herättatle för oss sin mörka 
lefnadshistoria ! Hennes man var för länge
sedan borta, alla vfrnner stodo på afstånd; 
och dertill måste hon tåligt uppbära för
akt och begabberi ifrån sin egen lifsfrukt. 
Sonen gaf henne ej föda tillfyllest, och 
sonhustrun tvang henne att utföra arbete 
utöfver hennes förmåga. Hvad skulle hon 
göra? Bedja! Detta hade hon nog gjort 
oräkneliga g:"mger; men ack, templets gudar 
tycktes ej taga någon notis om hennes 
nöd. H vad skulle hon då göra? Göra 
en ände på sia eländiga tillvaro! Tusen
den göra så i detta land, och äfven bon 
hade umgåtts med dylika tankar, men 
hållits tillbaka utaf någon osynlig hands 
mellankomst. Nu fick bon för första 
gången höra talas om den evige Gudens 
alltillräckliga kärlek; och vid det talet 
förspordes ett lätt ljusskimmer, hvilket 
utbredde sig öfver hennes fårade panna. 
Hennes tårar tilltalade mäktigt mitt hjer
ta; och jag skall aldrig förgiita den gri
pande scenen. l\Iå vi bedja till Gud, 
att vi få se henne i det tårfria landet 
ofvan skyn! Min själ gråter vid tanken 
på Kinas många fattiga enkor; och jag 
uppmanar hvarje lehande kristen, hvil
kens ögon falla på dessa rader, att göra 
sin pligt •>Cb räcka de döende skarorna 
det himmelska läkemedlet - evangelium, 
uppenbarelsen af Guds kärlek. '"l'änken 
på dem, bvilka lida nöd, såsom I or,k 
sjelfva hafren en kropp." "Dettit är en 
ren och obefläckad gndstjenst inför Gud 
och Fadern att besöka faderlösa och 
enkor i deras bedröfvplso och bevara sig 
obesmittad af verlden." 

V. 

»Den försakande buddaist
presten > 

En utaf buddaismens kardinalstadgar 
ålägger dess anbiingare att försaka verl
den och gå i kloster och blifva munkar 
eller eremiter. Den smickrar sina bekän-



nare med många, stora och fagra löften 
om den härlighet och ära, som väntar en 
uthållig och hjeltemodig eremit. Sålunda 
gifves det ocksa flerfaldiga exempel på 
personer, hvilka öfvergifvit hus och hem, 
hustrur och barn, gods och egendom samt 
lefvat i bergsklyftor, undangömda för men
niskors asyn, tills de blifvit mera lika 
spöken än menniskor. Der i den död
lika ensamheten hafva de oförtrutet hän
gifvlt sig åt asketiska botöfoingar, natur
vidriga fastor och späkningar samt be
grundande af lifvets stora hemlighet. De 
söka undertrycka alla omoraliska böjelser, 
likbildas med gudarno s:tmt renas cch 
luttras till oförgängliga väsenden. .Flera 
taga späkningarna så ytteri.t strängt, att 
de ruinera sina kroppar och dii en för
tidig död. Men de uthärda och fördraga 
alla vedermödor, troende det andens oslrlck
liga törst efter frid och hvila skall kunna 
ernäs på denna botgörandets väg. De 
sätta sin ära i att ingenting ega på 
denna jorden och tigga åt sig det nöd
torftiga. De tyckas lefva oberoondo af 
«lenna verld, och hela deras häg är vänd 
till Xirvänä (den huddaistiske himmelen), 
hvilkew de dock aldrig uppbinna. 

Pd en ,utaf mina predikoturer ibland 
folket träffade jag en dylik buddaistprest. 
Hans trasiga kåpa, vaggande gång och 
inbundna och slutna kara.kter vittnade tyd
ligt om, att han var en utaf dem, som 
flitigt hängifvit sig åt sjelfförsakelse och 
späkning. L'tan tvifvel hade satan och 
hans onda hjcrta lyckats inbilla honom, 
att han förvärfvat sig stor förtjenst och 
ynnest hos gudarna genom sin lifsgerning; 
ty ett sjelfLelåtet leende var lägradt öfver 
hans solbrända anletsdrag. Arme man! 
Han kände ej den Gud, som bar makt att 
frälsa och gifva frid utan all förskyllan eller 
värdighet. Huru lycklig kände jag mig 
icke i mitt bjerta, att jag stod på san
ningens bergfasta grund, da jag betrak
tade denna bortvillade asiat. Att söka 
närma sig honom var fafängt, och ej be
svärade han sig med att lyssna till evan
gelium om nåd, då han ju tydligen hade 
beslutat sig för att på görandets väg 
öfvervinna sitt onda ejelf och ingå i lifvet. 
Hvarje dag anropade han med hög röst 
harmhertigbetens gudinna midt på platsens 
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stora genomfartsväg. Det var rörande att 
se hans oförtrutna ifver. All blygsel och 
menniskofruktan hade han för alltid afsagt 
sig. Han var ett skadespel för alla, som 
han kom i beröring med; men det fram
gick tydligen, att han satte sin ära uti 
att vara föraktad. Yisserligen var han 
en vilsekommen hedning; men jag måste 
respektera hans nit och allvar samt taga 
lärdom för mitt eget lif. Den lcfnads
hana, han valt, hade kostat honom stora. 
försakelser, otaliga faror och umbäranden, 
kropps- och sjillslidanden af många slag; 
men hans sjelftagna tro log åt allt detta, 
aktande det fiir intet emot det öfvers vin
neligt härliga mål, han skådade i fjerran, 
och hvilket han en dag hoppades att upp
nå. Man må icke tro att dessa personer 
äro obildade och okunnige män; ty många 
hafva ganska stora själsförmågor och 
känna till bådo mandarinspråket och det 
klassiska språket. }långa utaf dem hafva 
utgått ifrån rika och komfortabla hem. 
'l'vänne utaf Kinas kejsare hafva stigit 
ned ifrån sina troner och blifvit buddaist
proster. Den ena af llessa utsträckte sina 
försakelser iinda derhän, att han dog af 
svält. 

Alskade medkristen ! livad har du 
offrat och försakat för din religion? Kan
ske mangen Asiens son öfvorgar dig Uo
foldt uti försakelse och hjeltemodig hän
gifvenhet för det, som intet ärr 

Du drager dig för hvarje liten uppoffring, 
tycker att allt för stora summor åtgå till 
missionen, pendeln på ditt bönC'nr siar 
allt saktare, andaktsstunderna blifva allt 
färre - din tid är så upptagen. Dina 
affärer ligga dig hardare om hjertat än 
Jesu verk i bodnaverlden. Du älskar det 
synliga mycket mera. än det osynliga, 
drages mera till de verldsliga samkvämen, 
der de "oandeliga tomma orden" utgöra 
samtalets krydda, än till andeliga samman
komster. Du är 8å upptagen med dig 
sjelf, att du glömmer dina medbröders 
nöd. Är detta kristendom? Nej, och 
åter nej! Jesus har högtidligen förklarat, 
att hvarjo hans lärjunge muste "förneka 
sig sjelf" och ställa allt sitt till hans för
fogande, redo att vid minsta vink visa 
barnslig beredfillighet och lydnad. Ve 
den kristne, som späckar sin pung, medan 

millioner sjfilar, som stappla fram till 
bödelsbänken, behöfva hans hjelp och upp
Qffrande kärlek. Samleu eder icke skatter 
på jorden, der tjufvar griifva och stjäla, 
utan samlen eder skatter i himmelen". 
"Gören eder vänner (själar, hvilka genom 
et!ra kärleksgäf vor funnit frii I sni11 g) med
delst orättfärdighetens mammon, att de 
må mottaga eder i de eviga hyddorna." 

Yl. 

c Den besatte mannen. » 

Hedningarna fråga oss ofta, om vi 
kunna bota sjuka och uppväcka döda. 'l'y 
de hafva ju läst uti de evangelier, hvilka 
de köpt utaf oss, att Jesus gifvit sina 
lärjungar denna makt. Och stundom då 
vi förkunna ordet, komma vi att behandla 
detta viktiga ämne, hvilket oftast tros 
bokstafligen utaf åhörarna. Ptl dylika 
frågor gifva vi alltid ett bestämdt svar, 
och det är: "Af oss sjelfva förm:i vi 
intet, mon i Jesu namn förma vi allt." 

En dag blof jag plötsligt anmodad att 
gå till en by, der en "besatt man" fans, 
oeh drifva ut djefvulen ifrä11 honom. Man
nen i fråga hade varit besatt en lang tid 
bortåt och var byns förskräckelse. Han 
rasade vildt, slog sönder fönster och hus
goråd3saker, brände UJ>P klädespersodlar, 
slog och sparkade sin gamla mor, talade 
alla slags dumheter, svor och förhannade 
på det afskyvärdaste sätt, kunde ej få 
ro och h\·ila under nattens timmar, utan 
sprang halfnaken ut i den bitande vinter
kylan och klättrade upp på husets skor
sten:;pipa, der han utförde de mest onatur
liga rörelser utan att falla ned. En dag 
sprang han ned till byns afgudahus och 
bröt nacken af "Languangjö" (regnguden) 
samt bar hans hufvud till den närliggan
bergskällan, der han rentvflttade gudens 
ansikte. Sedan har han hufvudet tillbaka 
till templet och satte det på afgudens 
kro1>p igen. Han tycktes bafva en idl; 
om att gudarne horde hålla sig rena, men d:\ 
han förnam, att de ej förmå detta sjelfva, så 
Gnskade han att hjelpa dem. Folket i 
byn tyckte, att det var en stackare till 
gud, som ej ens kunde reda sig med en 
galen person. Och nog var han det. 

Jag och den iufi,dde evauge!isten sad
lade åsnorna och begafvo oss i väg till 
byn, under vägen bedjarnle till Gud, att 
han ville förhärliga sitt stora namn genom 
oss, sina svaga tjenare. Framkomna 
togo vi in hos var församlingsmedlem 

· Lioo, som är bosatt här. Sedan vi hvilat 
och hedit en stund, gingo vi till det hus, 
der den besatte bodde. Vid mitt inträde 
i rummet slogs han likasom med häpnad 
och satt tyst en stund. Men da hans 
åldriga mor började tala med honom i 
hvad ärende vi kommit, fält han i det 
vanvettigaste raseri. Han s&de, som do 
onde andarna fordom sade till Jesus: 
"livad hafva. vi med dig att göra?" -
"Jag behöfver inte eder hjelp, gån I 
eder väg igen, jag är frisk, o. s. v." 
Då han talade rann fradgan ur hans mun, 
ocb hans ögon voro stora och hlodspräng· 
da. I sanning en hemsk syn! Jag nästan 
ryggade tillbaka vi denna hårresande syn, 
rädd att skrida till handli1.tg, men Jesus 
stod mig stadigt bi och stärkte min svaga 
och vacklande tro i rätta ögonblicket, 
och i hans namn hoppade jag upp pa 
k'angen, der mannen satt och väsnades, 
och grep honom vid båda hans armar 
samt tillsade evangelisten att komma mig 
till hjclp och balla honom. H vad sedan 
försiggick kari ingen penna beskrifva. 
l\fed hi>g röst befallde jag den orene an
den i Jesu namn att gå ut af honam. 
Da Jesu namn nämdes i våra böner, tyck
tes den onde demonen förstå, hvarom fnlga 
var, hvadan han gjorde en sista ansträng
ning att fa behalla sitt fäste. Den he
satte skrek och förbannade, men vi iifver
riistade honom meu n\ra bönerop. Yi 
bådo gång på gång, tills mannen blef 
tyst, och inom loppet af en half timme 
V•lr han normal igen och samtalade 
med ogs lik andra menniskor. Följ&nde 
dag följJe han med oss hit till stationen 
och stannade här ttera dagar och hjelpte 
oss att skära hackelse till djuren. Detta 
är nu flera månader sed:in, och jag 
har hört, att han fortfarande är frisk och 
arbetar h varje dag. J..'olket i byn blefvo 
fulla af hestörtning, och flera ganger haf
va de bedit oss komma och undorvisa dem 
i de heliga skrifterna, ty flera finnas, 
som älska den nya lflran. 'l'yvärr ha vi 



ännu ej hunnit efterkomma deras enträg
!Hl begäran, ty vi åro för fä, och dertill 
finnas ännu hundratals byar och köpingar, 
hvilka aldrig blifvit besökta utaf oss. En
samt i Sah p'ing foo-distriktet finnas 480 
bysamhällen. Huru Ungt tron I, att vi, 
två eller tre, som äro stationerade här, 
kunna räcka, då vi äfven mäste taga vara 
på och vårda do få, som b!Hvit frälsta? 
Innu besannas viir Mästares ord: "Skör
i.len är mycken, men arbetarna få. u 

Vi känna oss mycket tacksamma till 
Gud för de få tecken och under, hvilka 
han låtit efterfölja sitt heliga ord på den
na plats: Flera sjuka har jag smort med 
olja, och Jesu kraft har varit med och 
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helbregdagjort de lidande. .Men större 
ting önska v1 se. PJ. Kristug troende bröder 
och systrar, jag uppfordrar eder att dag
ligen offra böner och åkallen med tack
sägelser för oss, edra bräckliga språkrör, 
som kämpa härute i förvi ldningens och 
vidskepelsens hemska natt, att Gud ville 
gifva oss sin nåd till att oförskräckt och 
trosfrimodigt möta alla fiender. "Och 
de gingo ut och predikade, att man 
skulle bättra sig. Och de utdrefvo man
ga onda andar och smorde manga sjuka 
med olja och botade dem. Marc. G: 
12-13. 

S. A. Persson. 

Josefs frestelse. 
Ett ord till de unga. 

~osef bmkar ofta, och det med 
if!; rätta, framhållas sä.som en skön 
förebild för de unga. Äfven vi vilja 
denna gång stadna vid en del af 
Josefs historia. Hla upp din bibel 
och läs 1 Moseb. 38: G- lö! 
. Det heter här att Josef var "fager 

till skapnad och fager till utseende". 
Detta: var ju ~n Guds gåfva. Hade 
han icke vant välviixt, fager och 
frisk, så torde Potifar bland de kan
ske. hundr8:tals ynglingar, som voro 
utbJudna till salu, knappast hafva 
fäst sin blick på honom, köpt ho
nom och fört honom in i sitt hus. 
Och hvem vet;, i hvilka svåra lef
un,dsförhållanden han kunnat kom
ma, om detta icke varit händel~en { 
::\.len det, som d:t var honom till för
del, kuncle nu lätt l:a ;,.a blifvit ho
nom till snara och for~: .:-rf. Jnst 
emedan han var så skön ka~fade 
Potifars hustru sina lystn'a blickar 
på honom och traktade efter att med 
alla medel, genom lockelser och ho
telser fä. honom till att tjena hennes 

- l;pstar. 

Yi läsa äfven att Herren var med 
Josef och att allt hvad han gjorde 
lät. Herren gå lyckosamt /enom ho
nom. Och han fann nå för Poti
fars ~gon, så att denne gaf honom 
hela sitt förtroende och satte honom 
öfver sitt hus och öfver allt hvad 
han egde, så att han fick fritt st,;rra 
och ställa med allt, såsom han ville. 
Och detta var ju glädjande oeh äro
fullt för ~osef, men på samma gång 
lag deruh en stor fara. Hum nära 
lag icke frestelsen till otrohet, då sa 
mycket var lemnadt i hans händer 
och han hade en sadan sf;or frihet 
uti handhafvandet deraf! Och hum 
l~tt .. h.ade det icke vari.t honom, just 
tillfolJe af ·den stora frihet han egde 
att bakom husbondens rygg träda f 
ett syndigt förhållande ttll dennes 
hustru. 

HYalje aod ~åfva, vi fätt af Gud, 
fordrar en ~ill'::.1.:ilcl vaksamhet, hvar
j e förmåga, vi ega, hnwje @jäleus 
eller kroppens företräde bär uti Hi~ 
en frestelse och kan blifva OAS till 
förclerf Hå väl som till bö.tnad. I livar-

je välsignelse fran ofvan, i hvarje 
lyc;ka ligger alltid äfven . en. fara, pa 
hvilken det gäller, att v1 gifva akt, 
om vi icke skola skadas deraf i stäl
let för att gagnas. 

Om Hkaparen gifvit dig en välväxt 
kropp och ett vackert ansigte, ett 
behagligt väsende och vjnnande sätt 
i umgänget med menniskor, såsom 
Josef hade fått detta pa sin lott, så 
t.ag dig i akt. Den käre Guden kan 
törhända derigenom öppna för dig 
en dörr till lycka och välgang, som 
eljest skulle förblifva stängd. Men 
ack, huru många hafva icke också 
derigenom blifvit förförda till fåfänga 
och outsägligt lättsinne, och många 
hafva dengenom störtats i ett sådant 
förderf, att de gerna skulle velat 
byta med hvilken krympling eller 
på för:;tåndets vägnar svagt utrustad 
stackare som helst. 

Kanske du har ett klart förstånd, 
en skicklig hand och goda knnska
per, sa att du likHOill J Osef lyckas 
väl i allt hvad du företager dig 
i din kallebe och år efter år 
går framat. Du vinner kanske allt
mer förtroende hos dina öfverord
nade och medmenniskor och får kan
ske ganska fritt styra och ställa med 
det, som är lemnadt i dina händer. 
Välan, dig är mycket gifvet. Sa ä1· 
det ock en lust att arbeta, en glädje 
att lefva. Men, du lyckans sköte
barn, akta dig, att du icke störtar 
ned i den afgrnnd, som öppnar sig 
vid sidan af din väg! Vakta dig, 
att ditt hjerta icke förhäfver sig, sa
HOrn Nebukadnezars, när han gick 
omkring pa det kungliga palatset i 
Babel och när han dervid to.laclo och 
sade: u Är ickP detta. det stora Da
bel, som juy har uppbyggt till ett 
konungasäte genom min makts styrka, 
min härlighet till ärai'" (Dan. 4: 27). 
Vakta dig, att du icke lyssnar till 
de smickrande rösterna inifrån och 
ntifran ! Yakta dig, att du icke i 
falsk sjelfförtröstan förgäter Gud! 

Du som vet med dig sådana gåf
vor, spegla dig hvarje dag i ordet. 
Yerlclsanden upphöjer menniskan i 

hennes fallna tillstand. Den förhär
li~ar menniskans egen kraft. I men -
mskonaturen finnes, menar man, om 
den blott utvecklas och ledes i rätt 
riktning, bade godhet och vishet. 
Hvartill behöfves väl Gud och hans 
nåd? Men i ordet far du lära känna 
menniskan, sådan hon är i verklig
heten, sadan Gud ser henne. Ska
dandet i ordets spegel dömer och 
förödmjukar OHS. :\len just derige
nom siittas vi i stånd att skåda GudK 
härlighet i Jesu Kristi ansigte. 

Skåda flitigt, ja, oafvändt på den 
bild, som den gamle profeten genom 
den helige Andes ingifvelse tecknat 
i Es. 53 kap.: "Han hade ingen skep
nad och ingen fägring, att vi ville 
se på honom; han hade intet utse
ende som kunde behaga oss. För
aktatl var han och af andra öfver
gif ven, en smärtornas man, och för
trogen mecl lidandet, och lik en, för 
hvilken man gömmer sitt an~igteJ 
föraktad och vi aktade honom icke 
etc. 

Då Anden öppnar ditt öga för För
sonarens h~liga. kors~~s~~lt1 . så må
ste alla fåfonghga, hugfard1ga tan
kar fä dödsstöten. 'l'y du ser då, 
sä.som aldrig annars, djupet af ditt 
fall och ditt förderf. t.<på korset ser 
du synden afkläda och van~täll~ den 
llelige. Han är nästan till oigen
kännelighct vanställd; kroppJ hnf
vud, lemmar äro slagna, blodtläcka
de, förvridna, utmärglade. Hynden 
har Hköflat hans fägring. Huru skul
le dn kunna se den synen utan att 
känna dig medansvarig i allt detta{ 
Den som icko känt botsmiirta inför 
korset, hur finnu icke känt syndens 
ve, om ock Guds lag:; domar lju
dit i hans samvete. l\Ien på korset 
ser du också en annan syn. Jämte 
det <lu ser synden afkläda den He
lige hans fägring, sil ser du ock den 
Helige afkläda synden dess makt. 

(Forts.) 
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ed anledning af de hemska och 
orovä~kan~e underrättelser, som 
kommit hll oss utifrån Kina 
hafva dessa tankar mer än o1~ 
gång trängt sig p:i mig: "Det 

är icke underligt, att satan rasar så fruk
tansvä~dt derute för att bortsopa Her
rens vittnen och, om möjligt, hvarje spår 
af Herrens verk i Kina. Ty Kina har 
under de sednare åren, såsom intet annat 
la.nd pä jorden, varit lagdt pa de kristnas 
~lJertan. Den kristna Yerldens blickar och 
mtresse hafva på ett aHdeles särskil<lt 
s~tt" varit vända till det stora "lllidtens 
rike mod dess myllrande ·mC'nniskoskaror 
Innerliga böuer hafva up1)silndts, pennin~ 
gemedel hafva villigt offrat~ och skaror 
af män och kvinnor skynd;t åstad dit 
mecl sanningens ord, fridens evangelium. 

Icke underligt, att djefvnlen fruktat 
att allt för stort intrång skulle göras pä 
hans under ilrtusenden obestridda och ge
nom många och starka förskansningar be
tryggade viilde bland detta sa länge stil
lastående, vid fädernas stadgar och tan
kar segt fasthållande folk. 

Men djetvulen må vredgas och rasa, 
huru mycket som helst, det är dock vår 
Gud och Fader, som håller verldstöm
marna i sia hand, och fienderna kunna 
icke gå längre, än han tillstädjer. Och 
är Guds ord sanning - Gud vare lof 
att det är så! - sa måste äfven det 
s:räsliga, som fJrsiggår i Kina, tjena Guds 
nkssak och hans utvalda folk. Och än 
en gång skall det besannas, att marty
rernas blod är utsädet för kommande 
härliga skördar. ' 

Vi intaga na tvänne uppsatser angå
ende förhållandena i Kina, den ena af 
den bekanta signaturen N. H., den an
dra af en syster, som på <let innerligaste 
beröres af. händelserna i Kina, da hennes 
man :Xathanael Carleson under året, efter 
e~ kort vistelse i hemlandet, atergatt till 
Kma, under det hon, af kroppslig klen
het hindrad att medfölja, med sina två 
späda barn vistas här hemma, sväfvande 

ovisshet angående sin mans öde. 

Förhållandena i Kina 

utveckla sig hastigt. Vi hafva skäl att 
tacka Gud, att de hårresande underrättel
serna f1 än Peking i juli, att alla de ut
ländskn. siindebu<len der med familjer, tje
nare, ett femtiotal missionärer och tusen
tals infödda troende på det förskräckfi· 
gaste sätt massakrerats, ej befunnits 
grundade, fast visserligen legationerna be
lägrnts och beskjutits af boxare och sol
dater, och manga hvita dervid fått sätta 
till lifvet. l\Iakternas trupper äro nu i 
Peking, alla europeer befriade, och en 
snar uppgörelse lär vara alt vänta. 8ka
ror af mi~sivnilrer hafva emellertid måst 
fly undan de blodtörstiga boxarskarorna. 
Så hafva 148 personer, deribland omkring 
30 namngifna eng. och amerik. missionä
rer med biträden och tjenare sedan i juli 
från Peking och 'fien-tsin mt'd omnej•i 
flytt till Cbe-foo i N. Kina. En annan 
skara på 91 eng. missionärer har från 
Jangtse-dalen flytt till Shanghai. Kvinnor 
och barn tillhörande Simpsonska missio
nen i ( 'entral-Kina hafva begifvit sig till 
Japan. :Missionsförbtindets mis>:ion ärer i 
Hankow med omnejd bafva anländt till 
Shanghai ocb. likaledes 22 missionärer med 
0 barn tillhurande Sv. l\Iiss. i Kina fran 
södrn Shansi och närgränsande provinser 
jemte 5 norska missionssystrar. 'l'ill 
l'hristian & M;ssionary Alliance i N. Kina 
hörande missionärer hafva flytt öfvor Mon· 
goliet och frän Kiatka, Sibirien, sändt 
telegram med begäran om penningar att 
öfver 'l'rans-sibiriska jernvägen resa hem 
till Sverige. Fran våra missionärer i N. 
Kina samt skand. missionsalliansens arbe
tare i Shen-si hafva ännu inga underrät
telser kommit. Kanske äro de har i sina 
distrikt. Penningar nch bref hafva svår
ligen under tiden kunnat nä dem. 

I våra missionf~rers poststad Pao-ting
fu haf~a flere utländska missionärer af 
C. I. M. ocb. andra missioner mördats och 
derjemte på åtskit:iga häll skaror af in
födda kristna. 

Yi bafva den tilliten till Gud, att han 

till svar på mångtnsen(lens böner skall 
lata den fruktansvärda kinesiska krisen fa 
en snar utgång och dertill en, som län
ller till Guds åra oeh öppnar ännu vidare 
dJrrar för Guds evangelium på verldens 
största missionsfält. Låtom oss derföre 
framhärda i böner, åkallan och tacksägel
ser! Ett bref från vår missionär Hild a 
Johansson i Si-ch'uen, sydvestra Kina, 
afstämpladt i Shanghai don 7 juli, inne
haller ej ett ord om oroligheter, men väl, 
att de frlln distriktet skulle döpa tretio 
till fyrtio nyomvända. Vår Gud lefver I 

N. H. 
* 

Under en lfog tid har man nu hört 
1im oroligheter i Kina och äfven riitt 
ofta genom tianingarna sett, att såväl 
flera utländska missionärer som ock många 
infödda kristna fallit offer för de grym
ma upprorsmakare, hvilkas uppgift tyckes 
vara att sprida död, fasa och förskräckel
se rundtomkring sig. Icke ens de små 
spä.Ja barnen finna. nad för deras ögon, 
utan blifva slagtade tillsammans med sina 
föräldrar. Huru manga missionärer, stJm 
till denna dag fått gifva sina lif, är ännu 
okändt, ty det dröjer ju oftast en rätt 
lång tid, innan underrättelser från det 
inre af landet nå till kusten. Enligt metl
delanden från Kinllo Inlanll Mission till 
kommitten för Svenska Missionen i Kiua 
hafva mr och mrs Bagnall och mahiinda 
äfven mr "\\'illiarn Cooper blifvit miirdade 
i Pao-ting-fu samt äfven flera af K. I. 
:i\I-s missionärer i mellersta tlelen af 
provinsen Shan-si, deriblancl en norsk 
syster, Kamilla lfasmussen, hvilken endast 
varit några månader i landet. Nu i dag 
den 20:de augusti har jag mottagit tvän
ne bref från Kina Inland 1\Iissionens syster 
i J,ondon, innehållande tvänne telegram 
fmn Kina, hvari meddelas om nya mord 
pa missionärer, tillhörande K. I. M. Det 
ena telegrammet var mottaget i London 
den l:'>:de aug. och meddelade, att några 
flyktande missionärer från mellersta och 
sudra Shan-si ankommit till Han-kow, och 
en blifvit mördad. Denne var min goda 
viin och forna kamrat Hattie J. Rice fran 
Amerika. Troligt är, att hon blifvit mi"r
dad under resan, ty telegrammet inne-

höll vidare, att tvänne hennes reskamratcr, 
fru E. J. Cooper och fröken Huston, af
lidit tillfölje af skador, de erhållit under 
resan. Fru Coover efterlemnar make och 
tre minderariga barn. En af de flyktande 
familjerna, herr och fru Saunders, hade för
lorat tre af sina barn, äfvenledes till följd 
af skador, de erhållit undl•r resan. De 
till llankow anlända missionärerna voro 
endast ett fåtal af de m<inga arbetare, K. 
J. i\I. bar i Shan-si. :.\len huru det för
håller sig med de Jfriga, clerom meddelas 
intet. Det andra telegrammet, som var mot
taget i London den Hl:de augusti var 
äfvenledes afsändt fran Shangbai och be
kräftade en förut utgången undcrrf1ttelsc, 
att 8 af K. I. ::ir:s missionärer med tre 
barn blifvit mördade under uppror på ett 
par stationer i L'heh-king-provinsen. Des· 
sa voro D. Il. Tliomsson med hustru och 
tva barn, fröknarna E. S. Sherwood, M. 
E. Ilianchester och Dcsmond, bvilka blifvit 
mördade pä deras station i staden K'fl-cheo 
den 21:sta juli samt vidare familjen G. 
}'. Ward med Il.eras lilla, späda barn och 
en fröken A. Tb.irgood på stationen i 
<'h'ang-shan den 22:dra s. m. 

Detta sorgebudskap bragh• oss sålunda 
untlerrättelsen, att 17 tlyrbara lif på ett 
sorgligt sätt -Omkommit, deraf 11 nyttiga 
missionärer, som af kärlek till Herren gätt 
ut att vittna om honom för de arma ki
neserna. Huru underbart ter sig icke 
Herrens handlingssätt härvidlag för våra 
cigon! Han kunde ju bevara de sina, och 
vi tycka, att han väl borde bevara sina 
vittnen vid lif och lata dem fel lefra och 
verka ibland det arma, af mörkrets furste 
förvillade och förblindade folke1. ~len 
Herrens -tankar och vlaner äro mycket 
högre än våra. Lagen i naturen, som 
han har skapat, flr: genom död till lif; 
nytt lif uppspirar endast genom död. "Om 
hvetekornet icke faller i jorden och dör, 
sä förblifvu det allena, men, om det dör, 
sii bär tlet mycken frukt." J oh. 12: 24. 
Och så är äfven Gud~ lag på det andliga 
området. Det var genom sin död och sin 
blodsutgjutelse, som Jesus blef var fräl
sare, och som han blef i stånd till att föra 
"de mäuga" till herrlighet. "Når han har 
gifvit sitt lif till skuldoffer, skall han se 
en säd, som skall länge lefva". (Es. 53: 



10), sade profeten förut, och så är det. 
Han dog för att gifva oss lif, och till ho
nom dragas de många, sedan han blifvit 
uppböjd ifrån jorden. Nog äro Herrens 
tjenares lif dyrbarare i hans ögon, och 
vore det ej, för att hans namn skulle blifva 
förherrligadt genom deras död, läte hau 
dem nog icke falla offer för fienderna. 

Visst triumfera missionens motständare 
båt.le här hemma. och derute, då det lyc
kas fienderna döda så många Herrens barn 
och vittnen, liksom ock Kristi motstån
dare triumferade, da de fått honom upp
hiiagd på korset och dödat honom. Men 
dödens !Jommar kunde ej hålla lifvets fur
ste i sitt våld; han uppstod igen, och, 
trots all protest och allt motstånd från 
fiendernas sida, växte dock hans lärjun
gaskara ofantligt till efter hans död. Och 
huru många millioner hafva icke set.Ian 
dess trott på honom och följt honom och 
äro uu, t.ler han är, eller ock på väg dit! 
)[ånne icke det samma skall blifva för-
hållandet i Kina? ~\.r icke vår Gud mäk
tig att väcka lusenden och tio tuscnden 
till lif derute i Kina, der ma1 ken nu fär
gas med våra syskons, martyrernas blod? 
Kunna vi icke tro vår lefvande Gud om 
detta, och vilja vi ej med våra böner 
betlja honom göra så.? Orsakerna till 
t.lenua fiendskap mot alla utländingar i 
Kina äro ju mangahanda, och man får 
ju ej så mycket förundras öfver, att ki
neserna vilja behålla sitt land och ut
drifva de "främmande djeflarna", som 
söka inkräkta på deras område och taga 
deras land, såsom fallet varit mad stor
makterna under flera år. Men för QSS, 

som icke endast se efter de yttre omstän
digheterna, är det ju uppenbart, att Gud 
har sin hand med i detta och skall låta 
godt komma utaf t.letta onda. lCå vi fort
fara att bedja till vår Gud och icke lemna 
honom någon ro, förrän han skapar lof, 
åra och pris åt sitL namn <lerute i Kina! 
Låtom oss äfven fortfarande bjelpa och 
bistå våra. lidande trossyskon derute med 
våra varma, trogna förböner, och vi skola 
uog få orsak att tacka Herren tillsam
mans med dem, sedan stormen gått öfver. 
.i\.fven ftl vi hjelpa våra bedröfvade vän
ner att bära deras ofta nog tunga bUrda 
- sorgen och saknaden efter lieras nära 
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och kära, hvilka haha stupat dcrute. De 
bemgängnas nöd och lidande är öfver; 
sällheten och hvilan äro nu deras, men 
dessa, som äro kvar att bära och lida, 
sedan deras kära anhöriga ryckts ifrån 
dem, hafva nog äfven behof af förböner. 
Barn hafva. blifvit lemnade föräldralösa, 
och den ena maken ryckts bort fran den 
andra, lemnande den ensam med deras 
små harn o. s. v., och, att dessa skils
messor innebära mycken sorg och mycket 
lidande, förstå vi nog. .Må vi dcrföre bedja 
Gud gjuta tröst och hugsvalelse uti dessa 
sargade, sörjande bjertan ! Detta är i 
sanning en bepröfvelsens luttringseld för 
alla, som äro intresserade för missionsar
betet i Kina, och litet hvar få vi nog 
erfara, att det kännes djupt, då den c11e 
missionären stupar efter den andre. l!Icn 
må vi blifva uthålliga och icke tröttna, 
fastän kampen blir het och kostnaden 
stor! Må vi bistå och up1lmuntra hvar
andra till uthållighet och tålamod i det 
arbete, vi i" Herrens namn börjat! Låtom 
oss bedja för h\-arandra, att vår tro icke 
må · vackla och värt nit icke slockna, utan 
att vi alla mä bestå profvet och med våra 
handlingar visa, att vårt allt star till Her
rens förfogande. .Från vltra syskon i norr 
hafva inga underrättelser ingått på nära 
två månader nu, och vi veta alls icke, 
huru det är met.l dem, om de äro kvar 
på sina stationer eller stadda på flykt, 
eller om äfven de äro bland martyrernas 
skara. Iro de kvar på jorden, hafva de 
det nog mycket tdngt och iiro måhända 
ftfven blottställda på lefnadsförnödenheter, 
afskurna som de äro fran all förbindelse 
med den yttre verlden. Doras nöd hvi
lar mycket tungt på våra bjertan. l\len 
menniskor kunna ej hjelpa; enuast den 
lefvande Gut.len kan göra det, och ma 
vi bedja honom sända t.lem hjelp och be
frielse snart, om de äro i dessa svåra 
trångmål! Skola de fly, hafva de en lång, 
farlig och besvärlig resa framför sig. 
Xedat kusten kunna de icke gema försöka 
att fly, ty t.lå hafva de allra minst en 6-7 
veckors lång resa att företaga genom 1let 
inre af landet, igenom fientliga, farliga 
uistrikt. Deras enda utväg är nog ge
nom l!Iongoliet, Sibirien och Hyssland, 
mon iifvea då blifver det nog svårt, ty 

då måste de passera den stora Gobi-ök
nen, der menniskor och djur ofta omkom
ma af brist p~ vatten och lifsmedel. Her
ren lede och bevare dem för sitt namns skull! 

Kära helsningar till alla gamla vänner 
<>ch bekanta. Eder i Jesus tillgifna 

Laurine Carleson. 

* 
Sedan ofvanstäencle skrefs, h11fva vi 

;ytterligare från vår hemmavarande mis
sionär Aug. Carlsson e1 hållit följande te
legram och bref: 

Från Kina. 
Pälitliga underrättels~1:z som ha hlifvit 

mig tillsända frän C. I. M., Shanghai, och 
London. 

Från Shanghai telegraferas till C. I. M., 
London, den 11 augusti : 

"Konsulen bar hemkallat viinncrna frän 
S"i-Ch'1um-prol'insen, China Inland :Missio
nens och Kyrkans ::\Cissions-silllskaps mis
sionärer. Sista underrättelsen ii.r: allt väl. 
Tju~o ha lyckligen anländt, och de öfriga 
komma". 

Telegt·am af den 15 aug"sti. 
"Fröknarna Bällmer, Hichelsd1midt, 

l:k hiittenhassel, Brunns<· h weiler, Halbach 
och de manli!!;a mi:ssioniirema Il. Klein 
och Fröhlich hafva lvl'kli~en framkom
mit till Shanghai. De öfnga af den ty
ska alliansens mis"ionärer iiro pä vllg. 
llouan-provin:sens n::.issionsarbetare ilro 
alla i Siikerl,et". 

Hur just mottagit följande bref: 
"China Inland :Missionen, Newington 

Green, London N., den 17 aug. l!XX:l. 
Dyre vän! Jag lir djupt he<lröfvacl öf

ver att metltlela eder det telrgram. som 
<le~nll morgon kommit till os:; fr:\n Hhang
lta1 med underrättelse om, att atta af 1•a
t·a mis.~ionsmedarbetare och tre ba1"t' lidit 
martyrdöden på s tationerna JCii-dteo och 
Ch'ang-slim~ i provinsen Clien-Kia11g den 
2l:sta och 2"2:dra juli. - Anhefaller alla 
heröfvade !<liigtingar och vii.nner :\t eder 
sympati och förbön. 

Eder uppriktigo Mat·c11s Woocl. 

Telegrammets innehåll Ur: 

"D. R. 'l'hom1>so11 med fru och tvA 
uarn, fröken Hherwood, fröken M. Alan
t·l.ester, fröken .J. Jo'. DPsmond mörcladt>s 
den 2 L:sta. G .. F. ·w ard mod fru och ett 
bnrn och frökl!n 'l'hirgood mördades den 
:2:2:ura juli". 

l\få vi anropa Gud om ·bjelp för våra 
<iyra medarbetare, siirskilt.lt dem, som iiro 
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i Norra Kina, och tillika för de infödda 
kri;.tna! Aug. Kal'lss011. 

l\longoliet 1 juli rn<X>. 
Min kå're bt". Aug. Kal"laso11. 

Guds 11åd och (rid! 

Yi äro nu pä resa genom ~fongoliet i!ll 
l"rga som tlyktingar. Jag förmodar, uu 
vet att hela Norra Kina ii.r i uppror. 
Bo~arne finnas öfver alli. Jag kan ej 
detaljera, hvad ~om för~iggätt. . ::lenaste 
underrättelsen, v1 hade fri\n Pekmg, \"ar, 
att alla missionssta tioner voro brända, 
utom metodisternas. Pnder titlen, som 
sått, ha flera utliimlingttr dödats. He~ast 
i förgår fingo Yi veta, att syskonen Bmg
rnarks ocks'•\ hlif\'it mördade. Vi ha fått 
lemna syskonen deruppe i Kuei-hua-Cheug 
och Pao-teo efter os.~, och vi veta ej, hur 
det är med dem. Vi äro nu i vär kara
van Larsons, LundkYists, jag med familJ, 
Fagerholm Handberg, Öbergs och Jakoh
sons och 'alla Am. ' Boord missionilrer i 
Kalgsen. Yi ha fått 1emna allt efter oss. 
Yi tiY nu till l"rga, och, om Oull der upp
nar 'vä"' så försöka vi, eller åtminstone 
en del ~·f oss, att resa hem via Ryssland 
e!ler ock till Amerika. 

Kinesiska kristna ha dödats i hundratal. 
Från Fencheng ha de måst tly efter att 
ha blifvit :sårade, men de ha nu anliindt 
hit till oss. - På en del platser säga 
mon"olerna. att de ha fätt order att ej 
ge o~s vatten. Kina!! regering slutar nog 
1111 att lemna IJlats för utlandet. Herren 
står vid styret. Intet skall h:lnda. som 
han ej tillåter. Vi äro i Herrens hand, 
pris ske honom! Uud viilsigne dig! 

Din i Jesus C. G. Sö<ltrbom. 

J(ä1·e bl'.! 
P rga 81 juli l!UJ. 

Vi ha lyckligen anllin<lt till l"rga och 
komma att bryta upp hiirifrtm i öfver
morgon. Yåra stationer Huien-Huan och 
Kalgan äro hrlilllla. Yi ilro förbjudna att 
stanna här. Yi resa till Kiokto, sedan 
till St. Peter,,burµ; och hem. 

Då jag får tillfälle, \"ill jag skrifva mera. 
Min adress är, innan jag kommer hem, 
~h·enl:>ka konsulatet, Ht. Petersl1urg, och 
fr:ln börjau af september ii.r min a<lre:ss 
Upsala. 

Din i Jesus Carl G. Silrlerbom. 
Helsa Rinman:s, om dt1 skrifver eller 

träffar dem, ii !\·en Kullgrens ! 

En helsning från Finland. 
I Herren iUskade syskon! 

Frid i Jesns! 
"Icke att jag redan har vunnit det eller 

redan är fullkomnad, men jag for clerefter, 



att jag mA fatta clet, emedan jag ock har 
blifvit fattad af Kristus Jesus." .Fil. :l: 12: 

Dä vi genom tron blifr~t ~e!aktiga nf 
clet e\"ga lifvet och kommit 1 hf~l'.men
sknp med J esns. så att han bbt vit yi\r 
(\yrbarnste skatt. lh\ uppstår i "ji~len ett 
innerligt begiir att vuma h~nom, som }!ar 
inta"'it n\ra hjertan, att bhfva llelakt1_ra 
af l:;ns karaktcr, hans lif och IHmo A1HLc. 
Panl11s hade fatt skihla Jesus såsom den 
skiinaste bland menniskors barn, och hans 
hjerta drogs till honom, sil. att hans entla 
åstundan blef att komma honom nltrn, 
som älska<le honom så högt. .Derfö.re 
riiknade han ilfren allt annat sllsom för
lust för Kristi skn1l, ja äfven det, so:m, 
menskligt sedt, syntes vara

0
honom .en ~m

ning. Ha11 riiknade allt imsom a.1skrilde 
för att kunna vinna Kristus. .\lskncle, 
må detta vara äfven vårt lifs mål! :hlå 
vi ii.tlilgga allt. som tyni:c~r, och m,1J1l ut
h:\llighet löpa i elen tätlmgskamp, som 
ilr oss förelagd. och se på trons begyn
nare och fullkomnare, Jesus. Ebr. 12: 1, 
2. "Uvar och en, som dC'l~ager i en tll~
ling;.;kamp, lir åtel"lu\llsam 1 allt: dessa för 
att f1\ en förgilnglig krona, men n en 
oför~änglig:· 1 Kor. 9: 25. Yi'lr hö!1.iir~ 
ntt ingenting mt\ fä skymma undan h.r!sti 
hild för v:\r inre blick. Farorna omkring 
oss iiro mån~a, ol·h. vi stå. mi'l.nga p;:\1~ger 
un1lrancle: "Hkola v1 h-ckhgt komma ige
nom !J·' Men villmer, 1:\tom oss tro\);\ den 
helige Ande! Om vi hafra öfrerlåht v:\ra 
lif åt 1~en he Jicre Andes fostran. si\. !:\tom 
oss, trots nllt' som iir egnad att nedsl:\ 
v:\rt mo<l. lita p{i Anden, att han skall 
genomföra sitt \•erk O('h föra oss till v:\r 
]l\ngtnns rn:\l. Om det l1erod1le. ]'•~ oss 
sielfva, sA komme v1 nog nl<lr1g fram. 
::\Ccn lofvad vare Hf'rren ! ''Det ,.;om .1lr 
omöjligt för menniskor. det iir möihgt 
för n1111:· '!'rons väg går emot naturell. 
1 'ndcr färden få \'i noa göra många smiirt
samma erfarenheter. 

0 
d:\ .\.111len nödgas 

föra oss djupt ner i stoftet, <ler yi enda.;t 
kunna kvida och ropa. Men hv1lke11 out
sH<>'lig nl\d, att slagget hrännC'S bort och 
det <'gna "'jaget·' fär sin 1lö11. Om oc~ 
striden sknll ntkämpas på knå och n 
kii1111a oss maktWsa och svagn., så skall 
«lock Gncl föra oss till seger. l 'mler stri
den få vi hvila hos ,Tei:m,.;. vetanclC', att 
hau iir oss niira Yi få mell Pa11lus utro
pa: "Vår bedröfrebe, som iir kort orh 
lätt, hcrC'dcr l\.t oss pi• öh·er~vi~mel~gt 
siitt i ötvers\·inneligt nu\tt en eng l 1.1lh·1µ;t 
af hilrlighc•t. åt oss, som icke se efte.r de 
ting som snrns, utan efter dem som icke 
syn~s: ty <fe tin~, som synas, ilro ~imliga, 
men de som il'ke svnas ilro <.:viga." 2 
Kor. 4: 17, lH. Hvilki~ sköna utsigter för 
GtHls barn och hvilken siillhel rC'dan nu, 
att få vara Herrens egendom! Det ilr nåd 
af Benen, att han stundom le<lcr oss ge
nom mörker och storm, på det vår bo-
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pröfvade tro må be~nnas myck1,,t d~·rhn
ra.re än det förgiinµ;hga guld1 som pröf~·as 
i ehl till lof, lira och pris vid J esn Kristi 

, ' p 1 . ~ up~enbarelse: 1 etr. : h, 1. 
:)\·skon i Herren, må vi hålla. ut h?s 

,Jes.ns! Han skall uppfylla hvarJI' hehg 
trilnp;tan i vara hjerta~ .. rn~ler vilntans 
tider "'Ömmer han oss i sig si elf, och hos 
hono~ stillas all oro och iingslan. I um
p;iin .... et med Herren föres siiileu, om iln 

}
iå ~tt för henne förd~!dt s1itt. 1~ilrmnre 
1elge1lomen. I Je;;u narhet mår SJllkn 

godt. . . . 
"Jag vill andas m dm fullhet, 
0, du Harons blomma skön! -
Andas in din egen Ande. 
() så ilr mitt hjertas bön! 
.J~g vill an<las ut min smlirtn., 
Allt som tryckt mitt sinn', 
Och o Jesus, vi cl ditt hjerta 
Helt dig andas in." 

Då jag klinner mig mana<l att genom 
T. S. silnda en kort he,sning till n.lla 
k!lndn och okiinda .J esn viltmer, vill jag 
p:\ samma gång uppu~.n.na .alla OtHls hR:1:".1~ 
att innerligt hedin for Fmlanu, som fo1 
nii1Tarn.nde stil.r under stort betryck. ::'llå 
Herren vinnn sina kiirleksafsigter mecl 
detta folk. så att det ödmjnknr sig infö1· 
Herren och ta"'er emot friilsningeu 1 .Te
Rus. De öllmj\7ka gifver Ilerren mhl. 

.\f\-en Kinas framtid ligger oss tungt 
på hjertnt. Oroligheterna i norra ~iua 
liigga sii:c som ett hotande moh.1 öfver 
mis,:;ionsarbetet dernte. Genom fientl~ns 
haml hafra mänga missiouiirer redan fatt 
mista t-.ina lif för Kristi skull. och vi veta 
ej hmu tlet stå1: till med de öfriga. l\[e.n 
nu\ vi hoppas pa }iern'l?S .hie~y 0(' h bet11a 
honom hevarn yarn m1ss1onarcr och de 
infödcla kristna! ).fa iifrcn dessn orolig
heter l.iillragn till eyangel.ii fran~g:\no- blarnl 
hPtlningama! (Titel yå\s1gne sma fi<l'.lnc.le 
Jiarn! ).Ji\. de blifra Jesus trogna mt1ll 
iln<len ! ~nn.rt kommer nog .Jesus oc li 
hemtar sin brnd hem. D.\ hlir det slut 
med striderna orh lidan'1<'1rn på 1onlen. 

Herren heyare iif\·en o;;s hiir hemma, 
s:\ att yi stil. yiintande pa brn.lgummens 
ankomst. :Må ,Jesu:; yara clct element, 
der vi röra oss under dagarne ! Han 
gömme oss vid sitt ltjerta! Herren iir 
milkti..,. att l1evara oss. 

En 'innerlig helsning till alla, som hafva. 
Herren .T ~sm; kiir ! Guds öfverflödande 
viilsigndse hYilc öfre1· eder! "D~n s,~>1~1 
stadfii'>lcr oss tillika med eder, till K1:1-
stus och som har smort oss, iir (rnd, h\'11-
ken ock har beseglat oss och gifrit os;1 
Andens pant i Yåra hjertan." 2 Kor. 1: 
21-2'2. 

Eder i Herren förbundna 
Sigrid Mamlellii/. 

Lepp~virta, Finland den 4 nng. l!lW. 
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Jungfrurnas uppvaknande. 
Af pastor Paul. 

Uppenbarelseboken heter det: 
"Anden och bruden säga: Kom! 
Och den som hör det, han säge: 
Kom!" Denna bön iir den he· 

lige Andes och Lammets bruds bön. 
Det är deras bön, för hvilka Jesu 
tillkommelse är det vigtigaste böne
ämnet. 

Om man tänker derpå, att bibeln 
slutar med orden: "Amen, kom Herre 
.Jesu!" så är det klart, att. hvarje 
troende borde göra denna bön till 
sin vigtigaste bön. Lihäl är .för
hållandet det, att bi.inen om Herrens 
tillkommelse är ganska försummad. 
Ja., manga troeudes bönestämning 
kan uttryckas i orden; "Dröj ännu 
något litet! Kom icke ännu, Hen-e 
Jesu!" Ingen skall väl rätt fram ut
tala dessa ord i sin bön. Men tänk 
en gång allvarligt på dina önsknin
gar, som du har! Är det din inner
ligaste önskan, att J e.;ms må komma, 
ouh att han må komma snart -
helst i dcig -- ja nu i detta ögonblick'? 
Eller stå icke tilläfventyrs andra 
önskningar hos dig framföre? Du 
måste kanske först sörja för dina 
anhöriga:> Dn måste först vinna. 
!<jälar för Jeims: du vill hlifva stor 
i ( +uds rike; du vill först växa i nå
den. Ja kanske är ditt hi. erta till 
och med sysselsatt med a lehanda 
jordiskt kram. :::ltär det så till, då 
kan Jesu tillkommelse icke vara din 
hufvudangelägenhet. Jag måste af 
min erfarenhet bekänna, att den tan
ken fordom var förherrskande i mitt 
hjertas grnnd, att Jesus icke ännu 
skulle komma. Jag tunkte mig da 

. hans ankomst fjerran, och jag sök te 
icke heller i mina böner paskynda 
<len. Många troende skola af egen 
erfarenhet kunna betyga detsamma. 

Huru kommer det till '.' 
Ett fullgiltigt svar~if ver oss lik

nelsen om de 10 jun rurna. Denna 
är väl bekant ouh lif ver så ofta 
begagnad såsom text. Deraf kom
mer det sig, att de flesta troende 
hafva gjort sig en bestiimd uppfatt
ning af denna liknelse som de se
dermera icke gerna vilja låta falla. 
Vi maste af det sammanhang, h\·ari 
den står i bibeln, se, huru <len är 
att första. 

Liknelsen begynner med orden: 
Dd skall himmelriket t'Cffda likt tio 
jungfrnr, som togo sina lampor och 
"gingo ut att möta brudgummen." 

Vanligen förbiser man det första 
ordet "del". Man betraktar liknelsen, 
som om det stode: "Himmelriket ä1· 
likt." Men sa: står det nu ic.:ke. Je
sus säger: u..na skall himmelriket 
vara." Yi måst derför närmast fråga: 
"När skall himmelriket varda likt 10 
jungfrur?14 Sammanhanget visar oss 
det tydligt. Lärjungarna hade fragat 
Mästaren (Matt. 24: 3): "livad skall 

• vara tecknet för din tillkommelse(• 
Derigenom föranleddes han att tala 
om sm tillkommelse. Detta gör han 
i hela 24 kapitlet, och derpa fortfar 
han: "Del skall himmelriket varda 
likt." Ordet u.da" visar alltså tydli
gen hän på Jesu tillkommelse. Lik-
11el11en skildrar alltså tiden för Jesu 
tillkommelse. 

Det är följaktligen en historisk och 
profetisk liknPlse. I den.~amma profe 
ternr Herren om, huru ile troende (jung
frurna) skolct ställa sig till lians till
kommelse. Vi hafva följaktligen i 
denna liknelse en lJrOfPtia. som redan 
till en del gatt i uppfyllelse och som 
till andra delar ännu måste uppfyllas. 
Vi Yilja nu i det enskilda pansa det. 

18 
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Först hafva vi att svara på frågan, 
hvad som menas med uttrycket: 
"jungfrurna." Liknelsen visar oss, 
att jungfrurna hafva brinnande lam
por med olja, och att de hafva gått 
11t för att möta bruclgumm,,,n. 

Dermed hafva vi jungfrurna tyd
ligt nog skildrad~.. Fem kä~netec: 
ken äro här ang1fna, af hv1lka v1 
kunna märka, hvilka Jesus menar 
med jungfrurna. Låtom oss i det 
enskilda betrakta dessa kännetecken! 

1. De äro "jungfrur". H vad be
tyder det? I Uppenbarelsebokens 
14: 4 säges det om de 144,000, som 
hade Lammets namn och dess Faders 
namn skrifvet på sina pa.nnor: "De 
äro jungfrur och följa Lammet h-:ar~- I 
helst dbt går. Dessa hafva bhfv1t 
köpta från menniskorua till en för~t- I 
ling åt Gud och Lammet." I ~nhg
het härmed har man att under Jlmg
frur förstå själar, som tillhöra Gud 
och icke befläcka sig med verlds
liga lustar. De. äro troende. ell~r 
omvända, som l Jesus funmt sm 
Herre och hålla sig till honom. 

2. De hafva brinnande lampor. 
Äfven detta visar återigen att under 
de tio jungfrnrna blott troende kun
na vara åsyftade. Herren har ~dem 
kunnat upptända tn elll, och visser
ligen hos de fåvitska lika väl som hos 
de visa. 

3. Alla tio jungfrurna hafva olja, 
de fävit8ka blott i lamporna, de visa 
äf ven i sina käril. Oljan hänvisar 
redan i gamla testamentet tydligt 
på den helige Ande. Vi maste der
för i fråga om jungfrurna tänka oss 
sådana menniskor, som hafva motta
git den helige Ande. Vi måste cler
för anse alla tio jungfrurna såsom 
pa. nyttfödda, af Anden födda Guds 
barn. De favitska med inberäkna
de. , 
.. 4. Jungfrurna hafva "gått ut". 
Afven det är återigen ett klart kän
netecken på omvända. ::\Ian maste 
dock fråga, hvarifrån de äro utgang
na. Uppenbarligen äro de utgång
från 'l:erlden. De bafva låtit afskilja 
::3ig för brudgummen. 1 Ebr. 13: 13 

il 

heter det: "Låtom oss derför gå ut 
till honom "utanför lägret", bärande 
hans smälek. I grundtexten stårhär 
samma ord som i var liknel:oe, J ung
frnrna äro alltså såda~a "utgångn.a"1 
de äro afsöndrade, hv1lka bära Kristi 
smälek. 

5. J ungfrnrna gi~go ut för att 
möta brudgummen. Af\ren detta kan 
icke ::3ägas om oomvända menniskor. 
Alla tio jungfrurna lefde i tron p& 
den återkommande Jesus. De voro 
alltså troende, omvända, pånyttfödda. 

Det är alltså falskt, om man under 
de visa jungfrurna tänker sig de 
troende och under de fåvitska de 
otrogna. 

Vi hafva nu vidare att fråga, hvad 
Herren vill säga dermecl, att det är 
just tio jungfrur. 'fälen hafva i bi
beln sin betydelse. Talet 10 sam
manfattar de båda vigtiga heliga talen 
3 och 7. 'l'io-talet betyc.ler derför 
en sammanfattning, en helhet. Äfven 
i vär liknelse sammanfattar tian de 
båda femmorna. Vi hafva alltså att 
med de tio jungfrurna förstå 

de troencles hela församling. 

Nu kan det synas underligt, att 
Jesus sönderdelar de troendes för
samling i två delar, och att han be
tecknar den ena delen såsom vis, 
den andra såsom fåvitsk. Vi måste 
undersöka,· om det i sjelfva verket 
förhåller sig sa bland de troende. 

Vida.re erinra vi derom, att Jesus 
i Matt. 24: 45-51 talar om två tje
nare, af hvilka den ene är klok, den 
andre ond. 

Och derpå ansluter han till denna 
liknelse om de båda tjenarne strax 
liknelsen om de 10 jungfrurna. Med 
tjenarne kunna uppenbart äfven blott 
troende förstås. De otrogna äro 
icke Herrens tjenare. Det gifves 
alltsit i sjelfva verket bland de tro
ende t1:å klasser. En uppmärksam 
bibelläsare skall äfven bland den 
apostoliska tidens pånyttfödda krist
na genast finna dessa bada klasser. 
Då församlingen i Jerusalem till
växte, begynte de grekiske jndarne 

i denna församling, som en gång 
var ett hjerta och en själ, att knorra 
mot ebreerna deröfver, att deras 
enkor blefvo förbisedda vid det dag
liga betjenandet. (Ap. G: 1). Hvaraf 
kom detta knorrande '? Jo, det fanns 
bland de troende 

"fåvitska jungfrur". 

Derför måste diakoner tillsättas för 
att "tjena vid borden". Kunde nu 

· hvilken troende som helst tagas der
till? Nej. Apostlarne kalladf' hela 
hopen af lärjungar tillsammans och 
sade till dem: "Utsen sju män bland 
eder, som hafva godt ryckte om 
sig o?h äro ful~e af ~en helige Ande 
och visdom, hv1lka v1 kunna anställa 
för detta behof. Dessa män fulla 
af den helige Ande voro 

"visa jungfrur", 
som icke blott hade olja i sina lam
por, utan äfven olja i sina käril. 

Läsa vi vidare apostlarnes bref, 
särsk1ldt Pauli, så finna vi, att apost
larne ganska klart och bestämdt åt
skilja två klasser bland de troende. 
Den ena klassen betecknas såsom 
oerfarna barn och köttsliga, de an
dra såsom fullkomliga och andeliga. 
Låtom oss derom läsa sådana ställen 
som 1Kor.3: 1-3 och Ebr. 5: 11-14. 
]'raga vi nu, hvarigenom dessa båda 
klasser skilja sig fran hvarandra, så 
finna vi äfven i lJrefven bekräftelse 
på det, so~ J e~ns säger i jungfru
liknelsen. Somliga G nds barn· äro 
visa. De veta hvad de hafra i Kri
stus; de känna äfven sig sjelfva: 
de äro i stånd att skilja mellan godt 
och ondt. Ebr. 5: 14. De äro, sa
som Paulus kallar det, fullkomna i 
Kristus. Kol. 1: 28. De andra c+uds
barnen äro fåvitska,; de äro oförstån
di,ga. Ebr. 5: 11. Panlus kallar dem 
"barn i Kristus". Det grekiska or
det, som han dervid begagnar, ty
der derpå, att de ännu i månget hän
seende äro okunniga sasom barn, 
som icke veta, hvarom det är fråga. 
De äro jungfrur, men de äro fåvitska 
jungfrur, som blott hafva olja för 
lamporna, men icke olja för sina 
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käril. De hafva något olja men icke 
tillräckligt med olja. De hafva An· 
den i någon mitn, men de äro icke 
fulla af Ande. 

Härmed är väl tillräckligt sagdt 
angående denna punkt. Och der
med bafva vi nyckeln till en klar 
uppfattning af jungfru-liknelsen. 

Liknelsen visar oss, huru de tro
e_ndes församling ställer sig till J esn 
tillkommelse. Och då utmärker Je
sus ganska tydligt fyra perioder eller 
tidsafdelningar, hvilka jungfrurna 
(d. ä. de troende) hafva att genom
gå, tills han kommer. 

Dessa tidsafdelningar äro följande: 
1) Jungfrurnas utg aende (l\latt. 

25: 1--l:). 
2) Brudgummens dröjande (Matt. 

25: 5). 
3) J ungfrurnas nppvaknande (Matt. 

25: G-\)). 
4) Herrens ankomst (Matt. 2'>: 

10-12). 
Vi måste nn tillse, om dessa sär

skilda perioder hafva utlupit eller 
när de skola utlöpa. 

:Låtom oss nu läsa hvad som sä
ges öfver den första perioden. 

I. 

Da skall himmelriket varda likt 10 
jungfrur, som togo sina lampor och 
gingo ut att möta brudgummen. Men 
fem af dem voro visa och fem få
vitska. De fåvitska togo sina lam
por och togo ingen olja med sig; 
men de visa togo olja i sina käril 
tillika med sina lampor. 

Har denna period redan kommit? 
Har det redan gifvits en tid, under 
hvilken de t roende lagade sig i ord
ning, för att ga ut till brudgummens 
möte? - Ja! Det som säges angå
ende denna tidsperiod träffar helt 
och fullt in f.å apostlarnes tid. Läsa 
vi deras bre , så triider oss åter och 
åter till mötes, att apostlarne och 
den tidens troende väntade <len kom 
mande brudgummen. 

"Jesus kommer tillbaka!" 
''Kom, Herre Jesus! '~ 



Det var de klockljud, som genom
tonade den apostoliska tiden. Apost
larne kunde knappast skrif va nagot 
bref utan att tala om Jesu återkomst. 
Jag vill uppmana dig att en gång 
läsa din bibel från denna synpunkt. 
Du skall förvana dig, huru mimg
faldiga hänvisningar på Kristi till
kommelse der förefinnas. Så läsa 
vi i Apg. 3: Hl -20: "BäLtren eder 
derföre och omvänden eder, att edra 
synder ma varda utplånade, på det 
att tider af V<'llerki:ickelse må komma 
frän Herrens ansigte, och att han 
må Hända den (eller: då hctn t:Jkall 
11änd(t deu) åt eder utkorade J esns 
Kristus." I dessa ord talar Petrus 
om den vederkvickelsetid, HOm skall 
inbryta med Jesu tillkommelse. Han 
talar om bröllopet, som brudgum
men skall fira, dil han kommer. Man 
finner häraf, att i den apostofo;ka 
tiden hade äfven en nyomväncl klar
het i fråga om KriHti tillkommelse. 
llvarje troende var då lik en jungfr~1 
1:1om gick den kommande J esns till 
mötes. 

Men vidare finna vi äfven, att i 
den apostoliska tiden en del af de 
troende voro fuvitska, den andra de
len voro visa. Vi vilja närmare på
vi::ia det och betrakta derför lampan, 
som jungfrurna togo, för att ga ~rud
gummen till mötes. ~å !:le v1, att 
de fåvifa,ka vid utgåendet hade en 
helt annan uppfattnjng angående sin_a 
lampor äu ae visa. Uppenbarli
gen tänkte de fåvitska: "Det är nog, 
om vi hafva olja· i lampan, och om 
den brinner så länge, tills brudgum
men kommer. När han dä kommer, 
gå vi så med in i bröllopssalen. De 
visa hade uppenbarligen andra tan
kar. De !:lade vid sig sjelfva: Yåra 
lampor skola frke blott brinna del mot
tagandet af brudgummen, nej, de sko
la äfven upplysa bröllo1Jssa~en.". De~·
för togo de äfven med 81/J: olja for 
bröllop88alen i :-;ina kärl. Här ~r en 
djupgående åb.,killnad. Det g1fves 
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en klass af kristna, som lefva i den 
tanken: "Om min olja blott räcker 
till min :-;ista stund! Om jag blott 
blir sali&! . Om jag blot~ en g~g 
kommer m i bröllopssalen ! ~ De vil1a 
erbjuda Herren en tjensl, men _en 
tjenst, som jemt upp räcker till, 
för att de skola inga i himlagläd
jen. . Detta är de dårakti~a jungfmr
nas klass. Jesus säger: "Samlen eder 
icke 8katter på jorden, der mal och 
rost förstöra, och der tjufvar bryta 
sig in och stjäla." De fävitska jun~
frurna hafva icke samlat sig ol1a 
för bröllopssalen, d. v. s. skatter i 
himmelen. 

De bära väl en lampa för Herren. 
De bekänna Jesus för verlden. De 
hafva inträdt i hans lärjungars krets. 
De vilja tjena honom här på jorden 
och lata sin troslampa dertill lysa; 
men derjemte vilja de äfven besörja 
sina egna angelägenheter. Med den 
ena handen tjena de Herren och bä
ra sin lampa, men den andra handen 
vilja de behålla fri för de ting, :-;om 
ligga dem om hjertat. De vilja tjena 
Jesus. Ja. men ·tyvärr hafva. de 
dessutom äfven andra synpunkter. 
De hafva ännu värdefulla tiny här 
på jorden, för hvilka de måste haf
va en hand fri. 

Sä säg det äfven ut under den 
apostoli8ka tiden. Ack, huru för
sökte icke apostlarne att bringa så
dana jungfrur tillrätta! Lätom oss 
fat~a i 8igte någ_ra. ~ib_liska exeml?el ! 
I församlingen i h.ormth hade fyra 
partier bildat sig. Dessa partier kif
vade med h varandra. Paulus må8te 
skrifva till dem: "Da afund och kif 
och söndringar finnas ibland eder, 
ären I icke då köttsliga, och van
dren efter menniskosii.tt?" Mån~a 
Korintier läto alltsa köttet hafva m
flytande på sig; d_e dömde och vand
rade efter memm;kosätt. De hade 
ick<· o(ja nog. De voro i<-ke falla af 
den helige Ande. 

(Ports.) 
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l\inesis~a kristnas befrielse. 
PrAn engelskan af N. H. 

mu-shih-ping är en vacker liten by, 
~Y~ inkrupen vid fötterna af en bergs
strflcka, som löper genom mellersta Cbeh
kiang, en af Kinas kustprovinser. Om
kring 50 halmtäckta lerhyddor med några 
af bättre beskaffenhet äro spridd:~ kring 
det anspråksfullare afgudahuset, skilda 
friin hvarandra genom trösklogar, halm
dösar, trädgårdar och svinstior. En ram 
af vackra lundar af tall, ceder, ek och 
kastanjer öfvertii.ckcr hyn från afstånd 
sedd, medan bakom byn utbreda sig mil· 
tals ( eng.) slätter, af delade i egendomligt 
formade risfält, gröna af den växande grö
dan. Vesterut en vid, blå sjö, som vatt
nar slätterna och bakom höga bergstop
par, den ena bakom den andra. För visso 
en skön och fridfull trakt! Som byn var 
omkring lika delad mellan hedningar och 
kristna var den långt ifran så fridfull, som 
Jen föreföll. 

Byinvånarna harmades bittert på den 
nya lärans intrång, i deras sinnen med 
orätt förbunden med opium, krig, uppror 
och den hatade utländingen. Pörföljelse 
utbröt, mild nog jemförd med historien, 
men tillräckligt frestande filr menniskor 
unga i tron. Som oförrätter förlätos, och 
ingen bämdlystnad visades, blef förfölja!- . 
sen allt fräckare och hetare. De yngre 
kristna började harmas under trycket. 

"Hvarför skulle vi tåla, att vattnet ledes 
från våra fält och i;körden förstöres? 
Hvarför skall ett vilsegånget husdjur ge
nast dödas eller, äu värre, hepplöst stym
pas? Hvarför få vi icke använda de of
fentliga vägarne, brunnarne och bränslet 
på höjderna? Hvarför blifva vi slagna och 
skymfade J)å torgen? Vi frukta dem icke, 
lat oss försvara oss!" 

Lugnare råd följdes dock. 

De väntade, att Giul skulle (drsrara 
dtm. 

Han stärkte deras tro och. uppmuntrade 
dem mäktigt genom att fura en och annan 
af deras förföljare till att omfatta Kristus. 

Tre mil (eng.) från Wu-shih-ping ftr en 

by kallad Stenport, der torgdag hålles 
för de kringliggande byarna. Här fuuno 
bröderna ett missionsfält och })redikade 
ofta Kristus, sålde böcker och sökte föra 
menniskor till sanningen . . Det var en föga 
hoppgifvande plats, full af opiibålor och 
dem följande spelare, usla kvinnor, stry
kare, tjafvar och dylika mensklighetens 
vrak, spridda öfver opiumdemonens väg. 

Alla försök att fa hyra, bygga eller 
köpa en missionsstation i Stenport hade 
strandat mot det starka motståndet, icke 
endast af opium-intresset, utan af "no
blessen" och folket i allmänhet. 

Då afgudadyrkarne funno, att småaktig 
förföljelse gagnade till intet, och att de 
kristna blefvo starkare på sin dagliga 
kost af skymford och oförrätter, möttes 
de i en opiumhala. i Stenport och beslöto 
ett fräckt våldsdåd, som skulle en gäng 
för alla befria dem fråu denna religilisa 
pest. 

I Kina kunna fä ting af vigt företagas 
utan biträde af en spåman, som utväljer 
en "lyckodag". Den af de sammansvnrne 
rådfrågade herr spåmannl'n bestämde en 
dag tre dagar framåt för denna vigtiga 
tilldragelse - utrotandet af Wu-sbih-pings 
kristna. Om det företoges pä nagon an
nan dag, skulle företaget misslyckas. Nat
ten vore den bästa tiden af de tjugofyra 
timmarne för utförandet. Herr spåman 
mottog helt tyst sin betalning och slank 
öfver till Wu-shih-ping att underrätta de 
kristna om, hvad som planerats, i hopp 
att få ännu något mer. 

Det var med mycket bekymmer, de kristna 
hörde, att deras hem skulle brännas, deras 
boskap röfvas och de sjelfva med hotelser 
om död dribas från distriktet. Som Kristi 
lärjungar kunde de icke samtycka till att an
vända list och svek för att öfverända.kasta 
fiendernas planer. Dcrföre kommo de och 
rådfrågade missionären och bådo om hans 
råd, hvilket var: - "Sätten Gud p:\ prof, 
liten på honom och lyden honom I Satan 
kan icke nå dem, som Gud gömmer. Han 
år mflktig alt fullkomligt frälsa." 
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Vi kände det som vår pligt att besöka 
guvernören i Kiuhava och underrätta _ho
nom om det föreslagna våldsdådet, icke 
endast begärande fredliga menniskors rät
tigheter utan ock för att visa de infödda, 
att de kristna hölle myndigheten i vördnad. 
Dessutom om något följde på upproret, 
kunde han icke hållas ansvarig, om han 
ej visste något om saken. 

Han mottog oss i stor ståt i ett präk
tigt möbleradt giistrum, der utländska kloc
kor muntert tickade på väggarne, och med 
porslinskrukor fylda med dvergträd och 
blommande växter, sköna att se på, men 
påminnande om on kinesiskas små fötter, 
om kinesens fängslade begrep1i ·och om 
andra ting, som gammal sed förbjudit 
att utveckla sig, som Gud ämnat. 

Guvernören lyssnade artigt på vår be
rättelse, många gånger nickande på huf
vudet och med ett leende, som snarare 
utvisado munterhet än vänskap. Förande 
sitt rakaue hufvud af och an, förklaniue 
han, att dessa voro goda menniskor, som 
alltid betalade sina utskylder, och han 
kunde icke tro, att de skulle göra sig 
skyldiga till laglösheter . Han hade ingen 
rättighet att tro ondt om dem. I alla 
händelser kunde han icke förekomma brott, 
men om det beginges, kunde vi vara vissa, 
han skulle bestraffa dem. Han vägrade 
att utfärda en kungörelse för att skydda 
de kristna. Hans tanke var påtagligen, 
att om ett upplopp inträffade, skulle han 
kunna plocka åtskilligt frfo de familjer, 
det auginge, efter de voro förmögna. 

Medan vi i staden fåfängt sökte lagens 
skydd, bådo de små grupperna kri~tna, 
spridda öfver land<'t dagligen för sina 
förföljda bröder. 

Vädjan till Jehovah 
var verksammare än den till den jordiska 
myndigheterna. 

Tiden kom för angreppet. Bud hade 
sändts längs vägen frän Stenport till Wu
shih-ping: männen från de oärgränsande 
gårdarne och byarno skulle sluta sig till 
lrnfvudskaran, dä den kom. De hade gjort 
natten faslig med sina gong· gongs. Ske
net af facklor visade mänaens halfnakna 
gestalter - hårpiskorna tätt bundna kring 

hufmdena "på fäktningsman er", ansigtena 
glödande af vrede, med fasliga tjut mar
scherande fram till angreppet; väpnade 
med svärd, knifvar och spjut, väntade de, 
att de kristna omsider skulle dristigt för
svara sina familjer och hem. 

Då de kommo till det första huset, funno 
de det tomt och invånarna borta! Snart 
funno de alla de troende samlade i det 
starkaste huset med dörren stängd "af 
fruktan för hedningarna", medan boskapen 
i tysthet förts bort till kullarne. 

De stannade några ögonblick i tanke 
att detta kunde vara något försåt, någon 
fälla för dem. De hörde en mans röst 
ropande på någon, som de kallade Jehovah, 
att visa sin makt och rädda det folk, som 
förtröstade på honom. 

Pöbelhopen var tyst blott nägrr. ögon
blick, hvarpä följde det förskräckli~a, för
längda tjut, som en gång hördt aldrig 
kan glömmas! Ljudet uppslukades i ett 
plötsligt åskslag, täta blixtar följde och 
en häftig storm, som nedslog träden - åter 
åskans dån, mullrande öfver deras hufvud 
och bland bergen - och så strömmar af 
regn. 

Den upprörda, vreda pöbeln väntade icke 
efter detta första åskslag. Skenet af deras 
facklor hade hindrat dem att se det an
nalkande ovädret, som nu så våldsamt 
bröt loss. De tänkte, att Lei-Shen, den 
hednagud, som slår brottslingar, som und
kommit mensldig lag, till döds, var efter 
dem. De flydde hem, så fort benen kunde 
bära dem i mörkret, facklorna slocknade, 
spjut och i.värd kastades! Några föllo 
bland klippor och trästub!>ar, andra stu
pade i de våta risfälten. Några gingo 
vilse och irrade omkring till daggryningen, 
bähaude att någon blixt skulle uppenbara 
deras vistelseort för den vrede gud, som 
förföljde dem. 

Hvilken tacksägelse, hvilket lof till Je
hovah Jesus der uppsteg från dessa an
språkslösa byinvånare, som försökt honom 
och funnit honom i stånd att fylla alla 
deras behof! Huru de fröjdades åt det 
stadigt fallande regnet, för dem en förvis
ning om hans omvårdnad och skydd I 
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Josefs frestelse. 
Ett ord till de unga. 

~ud fördömde synden i Jesu kött 
~ och fastnaglade handskriften, 
som var oss emot. Aldrig ka.u mitt 
hjerta så barnsligt tillitsfullt instäm
ma i det ordet, att ingen fördömel
se fi:i;ines för mig, som då jag ser 
på mm korsfäste Jesus." 

Insvep dig då i Jesu blodiga. rätt
färdighetsmantel och blif stilla. i hans 
s kydd! Lär af honom, som är mild 
och ödmjuk i hjertat! I hans An
des skola inhemtas icke blott sköna 
teorier, utan man får sjelfva verk
ligheten. l\lan blir delakti~r i hans 
li f. l\lan blir lik Jesus. ro.an får 
samma sinne, karakter och egenska
per som han sjelf. 

Och nu ett ord till dig, min vän, 
som i de stycken, hvarom vi nu ta
lat, blifvit mindre begåfva.d än an
dra, som ofta känt dig missnöjd der
öfver, att Gud icke g1f vit dig, hvad 
han förlänat andra, och som ofta 
afundats denne, pä. hvilken hvar och. 
en genast kastar sitt öga, med hvil
ken h var och en gerna har att göra, 
emedan ha.n genom hela. sitt v~isen-
de ~ör ett fördelaktigt intrvck! Kla-
ga icke längre öfver, att cln är till
bakasatt,, utan . gå hellre in i din 
kammare och tacka. din trofaHte Gud 
i himmelen, att han bevarat dig för 
så mången svår frestelse. Jordisk 
Hkönl~et, som så mycket behagar 
memuskoögon, är förgänglig sasom 
gräset, so~ i da.g blomstrar och i 
morgon vissnar. Men hvarest den 
helige Arde förklarar en menniskas 
ar:letsdrag, d~r är evig skönhet, som 
bhr allt härligare ända in i ålder
domen, ja ända in i himmelen. Och 
det är denna, öfver hvilken Guds 
välbehag hvilar. Och kommer icke 
till sist dock allt derpa an:> "I en 
konungs glada blick är lif, och hans Il 
ynnest är såsom en sky med serla.
regn." (Ordspr. 16: 15.) 

(Forts. fr. n:r 17.) 
Kanske du är en sådan, som ofta 

misslyckats och måst stiga. ganska 
djupt ued, som måste gå en enslig 
och obemärkt stig genom lifvet och 
so:u ~öga ha_r att s~ga och be~yda ~ 
~hf icke m1ssmod1g och förbittras 
icke mot Gud och menniskor ! Gå 
b~ott i .all t rohet den väg, Gud an
visar dig! Det är bättre, a.tt du här 
sättes öfver litet och derofvan öf ver 
mycket, än att du alls icke skulle 
komma dit upp, emedan du här på 
en högre post icke kunnat motstå 
den dermed förbundna frestelsen. 

Il. 

"'.\len hvarest nu frestelsen möter 
oss, den ma va.ra. af det ena eller 
andra slaget, huru skola vi kunna. 
segra öfver den? 

Huru ofta kommer den icke så 
plötslig:t och så öfvermäktig, a tt man 
wke bmner rätt besinna sig, hvad 
de_n af ser och hvad dess utgång skall 
bhfva. Ma.n öfverrumplas af den. 
Efteråt tänker man: Det var dock 
illa, det var dåraktigt handladt. :Men 
då är det för sent. 

I sjelfva verket kommer frestel
sen ofta. som en blixt från klar him
mel. Så var det äfven med J osef. 
~n d;ag ~rä.der han återigen som va.n
hgt m i sm herres hus och förrä.t
t~1· de yanliga sysslorna. Tillfälligt
vis är mgen af det öfriga husfolket 
i huset. Då bega.gna.r sig Potifa.rs 
hustru. skyndsamt a.f detta tillfälle, 
fattar i Josefs mantel och framställer 
sitt ska.roliga förslag. Men se, 
huru oväntad än frestelHen inträder, 
så var dock Josef väpnad. Hastigt 
sliter han sig lös och undgår så. det 
fruktansvärda nederlaget. Huni kom
me1· det sig, att Josef visar sig så 
mycket starkare än tusenden andra.? 
Hvaret är icke så svårt att finna. 
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Innan frestelsen kom öfver honom 
med sådan ::;tyrka, hade den mer än 
en gang tri:i.dt. honom tillmötes. )fen 
visserligen, mera försagd hade den 
dittills uppträdt, mindre farlig. Vis
serligen hade kvinnan redan länge 
kastat si1rn lystna blickar på tjena
ren, ja, en tid bortåt hade_lmappast 
någon dag förgått, på hv1lken hon 
icke gifvit uttryck åt sin orena lu
sta. l\Ien alltid hade en eller an
nan omständighet varit för handen, 
som gjort, att det icke synts råd
ligt att sa fräqkt framträd~ med cl.en 
förföriska afsikten, vare sig att till
äfventyrs någon var i närheten eller 
att Potifars återkomst var att be-
fara. Ända hittills hade Josef lii.tt 
kunnat undgå den lättsinniga kvin
nan. 

Och så är det i regeln. Lika
så litet som en sjöman genast sän
der ut sin son i stormen, <lä han 
första gången beträder den vaggan
de baten, 1ikasa litet låter l+ud oss 
genast raka i en frestelse, :::om kom
mer öfver oss med stormens vald
samhet. Fråga alla, som hafva fal
lit, som låtit sig ryckas med till nå
gon förbrytelse, om de icke tillförne 
mött någon liknande fres~else, dä 
den var lättare att öfvervmna och 
sa blifvit gjorda uppmärksamma på 
den dem hotande faran. 

)len just då gäller det att handla, 
redan då fastgöra hjertats riglar emot 
den ondes angrepp. Den som icke 
afgjordt och beslutsamt tillbakas~ar 
fiendens förtrupp, skall fullkomligt 
förlora modet, då denne med hela 
sin makt stormar fram. l\fan maste 
bygga dammen, innan vattnet npp
natt sin största höjd, ty elen, som 
först då vill börja, kommer säkert 
för sent. 

Och pa hvad sätt har Josef i tid 
rustat och väpnat sig emot frestel
sen? Det framgår tydligt af hans 
ord: "Huru skulle jag nu Hå mycket 
ondt göra och synda emot Gud~" 
Han hade Herren för ögonen och i 
hjertat. Han fruktade Gud. Och 
gndsfrnktan är en sköld mot syn-

den. Den som lärt kii.nna Guds kär
lek och derigenom blif vit dragen 
till hans fadersl1jerta, har sin lust 
uti att göra det, som är honom be
hagligt. Icke Yill den me<l blod köpta 
lirudesjälen genom otrohet kränka 
och sara brudgummen, som uppta
git den i sa innerlig gemenskap me~ 
sig sjelfh att han oor gencm tron l 

hennes jerta. Icke vill den men
niska, som fått det himmelska in
seglet pa sin själ, bedröfva den he
lige ..Ande, hvarmed hon är beseg
lad intill förloHsningens clag. Den 
sanna gud::ifruktan har sin djupa rot 
och grund i ( +uds kiirlek. Derför 
har den fritt och otvunget sin lust 
i Herrens vägar. Och emedan den 
af Guds kärlek fattade själen VElt 
och känner, att den käre G-uden iir 
en helig Gud, som af::ikyr och dö
mer all synd, ja att han till sitt in
nersta väsen är en förtärande eld 
för allt ondt och köttsligt, så haller . 
den sig pa afstånd fran det onda 
och renar sig på allvar från all köt
tets och andens besmittelse med he
lig fruktan fullbordande sin helgel
se. Liksom clufvan under farorna 
gömmer sig i klippnästet, sa gömmer 
sig den enfaldiga och rena dnfvo
själen vicl Guds hjerta uch under 
hans nå<lesvingar för djefvul.eus odt 
verldens förförelser. Och i Guds 
niirhet och innerliga gemenskap iir 
elen trygg, fri och salig. 0, huru 
väl var tids kristendom behöfver mer 
af denna Herrens fruktan, som re
gerade vara heliga föregangare i tron, 
hvilka skriften framställt för osH sa
som manande föredömen! En sa
dan fruktan gifver det. kristna lifvet 
heligt allvar och . djup1 på .samma 
gång som sann fnhet, mnerltg, sta
dig frid, samt helig, himmelsk fröj<l. 
Huru skönt, niir denne Herrens fruk
tam1 Ande. bel1errskar de u~gas hj.:r
tan oeh hf ! Den skall icke gom 
dem tungsinta och hufvudhängan<le. 
Den skal1 icke komma dem att käu
na sig fjettrade och liksom inklilm
da inom trånga, hämmande skra~1-
kor. )len elen skall sätta en hehg 

och LelHosam tukt på hela deras vä
sende. Den skall undertrycka så
dana yttringar af "lifsglädje\ som 
äro oförenliga med renhet och he
lighet. Den skall komma den sanna 
glädjens lefvande källsprång att så 
mycket mer tlöda i deras inre. Guds 
barn ega så mycken glädje, som vi 
kunna. atnjnta med godt samvete, i 
ostörd gemenskap med Gu<l, under 
glad atanke på hans närvai·o och 
med tack till honom, att vi icke be
höfra kii.nna den ringaste sn.knad af 
verldens orena och grumliga brunnar. 

LI .Man kau handla rätt äfven utan 
att tro på Gud," heter det nu bos 
manga menniskor. Oeh det.är sant, 
att mången kan, särskildt under in
tiytande af de troendes lif och af 
grundsatser, som en kristlig upp
fo::;tran inprä~lat, föra en inför verl
den rättskaffens vandel och balla 
sig fjen·an från grofva laster. !\ren 
en sadan dygd och rättfärdighet står 
på svaga fötter, i rlet den suknar 
fäste i Gud, och sträcker sig blott 
t:1a långt, som det är förenligt med 
det egna intresset och behaget. 

En frukt kan ,;e skön och ange
näm ut för blicken under det att, 
om mttn gör närmare bekantskap 
med den, om man smakar på den, 
elen befinnes vara sur och bitter. 
Och en Håclan kallar man icke god, 
huru skön den äil ser ut. Det be
ror på fruktens inre, på dess klirna 
och saft, om den verkligen är god. 
Endast om ditt lif hvälfver sig om
kring trons kärua, så att det är tron 
pa Gud och hans Son, som är gru11d
valen och den bärande krn.ften i 
ht>la ditt lif - endast om GudH kär
lek iir liksom den saft, som genom
tränger hela ditt lif, känns, smakas 
och förnimmes i ditt görande och 
!ätande, bär du verkligen god frukt. 

Lat det blott komma derti11, att 
ett nytt slägte uppvuxit, som icke 
mera vet någonting om Gnd

1 
intet 

om hans helighet och kärlek, och 
man skall se, att då bvarje synd 
blir möjlig, emedan den nakna egois
men nu haller spiran i handen och 
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köttet vid allt görande och latande 
gifver utslaget. 

Skall du kunna öfvervinna frestel
sen, maste dn vidare rusta dig med 
Andens svärd, som är Guds onl. Re
f~rmatorerna kunde dag för dag pre
dika för fulla kyrkor, sådan var <la 
hungern efter det gudomliga ordet. 
Nu är det manga, många, som icke 
ens om söndagarna vilja tillbringa 
en stnud med att lyssna till Guds 
ord. Htora skaror lefva, som om de 
icke egde en inre menniska, som 
behöfde näras med nagot bättre än 
det verlden erbjuder, liksom hade 
<+nd ~ldrig laggt ~vigheten iu i de
ras hJertan. 'l'idnmgen är för mån
ga det evangelium, man griper efter. 

~len vill dn sta fast gentemot allt 
<let onda, som i denna besmittade 
verl<l från alla sidor tränger sig in 
på dig, sa maste du hemta ljus och 
kraft nr Guds ord. 

Hvarmed bar väl vår Frälsare i 
anfäktningens stunder slagit tillba
ka frestelsen? :Med Hitt ord: LI Det 
står skrifvet." .Andens svärd är 
skarpt nog att skära sönder den on
des alla nät och snaror. Men för
visso mäste man kunna handhafva 
~et, n1an maste veta, huru nrnn skall 
tilli:i.mpa det, hnru man skall föra 
det; man maste alltid bära det med 
sig - jag menar icke boken af pap
per, utan det lefvande ordet - i huf
vudet och i hjertat och framför allt 
vara uppfylld af dess ande. Den 
::;om gör det, skall da äfven såsom 
Jo:;ef kalla synden syud och icke 
gifva den ett skönare namn än den 
förtjenar. )lan kan då icke Yara 
höfiig gentemot ::;ynden, säsom deu 
goda tonen i viir tid ofta synes for
dra. Den som icke vägar säga hen
ne i ansigtet: LIGa bort ifran mig, 
satan," äfven om hon närmade sig 
oss i den älskliga.ste väns person, 
den är på förhand förlorad. 

'l'illsammanH med Guds ord hör 
bönen. 'l'ron I icke att.Josef gått; 
bedjande till sitt dagsarbete den da
gen, da han fön;ta gängen slog till
baka frestarens anlopp med detta 
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ord: "Huru skulle jag så mycket 
ondt göra och synda emot Gud," 
och likaså på den dagen, då han 
slet sig lös från den lidelsefulla kvin
nan? 0, det är icke underkastadt 
något tvifvel. Det är just bönen, 
som hvarje dag på nytt bringar oss 
Gud för ögonen och i hjertat, bö
nen, hvarigenom vårt inre öppnas 
för Guds röst, och Guds ord bill: 
rätt lefvande och rnrksamt i våra 
hjertan. Det är från bönen och Guds 
ord vår tro hemtar sin kraft. Derför 
höra båda tillsammans till det krist
liga lif vet såsom det dagliga brö-___ ...,.. 

det, och Kristus sjelf har icke kun
nat eller velat undvara dem. 

Så klaga icke öfver frestelserna, 
att de äro dig för många och för 
svåra, utan klaga öfver dig sjelf, att 
du har låtit de vapen, som Gud gif
vit dig i händerna, falla. 

Välan dä, upp och fatta vapnen! 
Ikläd dig Guds vapenmstning ! Skul
le vi äfven förlora det eller det ytt
re goda, såsom Josef förlorade sin 
mantel, vinsten är dock tusenfaldt 
större, om vi dock bevara ett godt 
samvete och till sist mottaga lif vets 
krona. Amen. K-dt. 

(Till en del bearb. frän tyskan.) 

Småplock från mina resor. 
S ommarens lifsglädje i naturens verld 

är sklln att skåda och gifrer det öpp
na sinnet rena och heliga länlomar. Då 
jag i morgonstunden gick fram och till
baka i skogen med blottadt bufvud, såg 
jag en ekorre hoppa frfo gren till gren, 
från träd till träd, svängande, dansande, 
full af lifsglädje, emedan han fritt följde 
sina af skaparen erhållna lifsingifvelser. 
Hör, hur liirkan i skyn helsar morgon
solen med sina glädjefulla. toner, i hvilka 
intet klagande missljud höres! Fåglar
nas lif är en säng. Deras säng är ett 
fritt uttryck af deras lifs inneboende gläd
je, ett lof och pris till skaparens ära. 
Skogarna genljuda af musik, och luften 
vibrerar af bevingade sångares rytmiska 
koraler. Men o, hvarföre är menniskan 
så sorgbunden och olycklig, så sällan be
nägen att instämma i Iofsäng till skapa- Il 
rens ära? Helt enkelt emedan hela hen-

1 
nes varelse kommit i olag genom synd 
och andlig sjukdom och det blifvit dis
harmoni i själen. Många, som fordom 
lofvade sin frälsare, hafva upphört att 
sjunga, eller, om de sjunga, göra de det 
af en pligtkänsla eller för att blifva 
ärade och berömda. Kom och gif akt på 
sommarens lifsglädje ! Det är glädje i 
solstrålen. Den är ett Guds glädjebud
skap till vår jord, bortdrifver nattens dim
mor och kysser lif i hela naturen. Se, 

blomman öppnar sin kalk med ett tack
samt leende och sprider med morgonvin
dens fläktar en gärd af vällukt omkring 
sig! Liifven vända sina anleten mot so
len, buskarna höja sina böjda hufvuden, 
och hela naturen fröjdas. Morgonfläkten 
spelar sina härliga melodier i trädens 
bladverk, och en ström af glä<:lje genom-
brusar allt. . 

0 Guds folk, du som är på väg upp 
till högtidernas stad, stäm in i sängen: 
"Sjung hans Iof i lust och nöd!" Guds 
kärlek til: oss är en öfverflöda.nde kärlek. 
Hans inneboende uti våra bjertan är en 
pingstens högtid. Guds lag är kärlekens 
lag. Såsom solsken och regn uppfriska 
och fröjda jorden, så fröjdas och veder
kvickas våra själar genom nådens regn 
och Guds kärleks lifsljus. "Jag vill tac
ka dig bland folken, Herre; jag vill lof
sjunga dig bland folkslagen, ty din nåd 
är stor allt upp till himmelen, och din 
sanning allt upp till skyarna". 

Genom hela skapelsen flyter en enda 
lifsström, som har sin källa i den evige 
Guden. Är icke naturens prydnader ett 
bevis på Guds kärlek till oss? Är det 
icke ett budskap, som vårt bjerta. kan 
förstå, då det är fritt från misströstan, 
otro och sjPlfviskbet? Står icke Guds 
kärlek skrifven på hvarje utvecklad knopp, 
på hvarjo u1)pspirande grässtrå? Vittnar 

icke blommans doft och fåglarnas glada 
sång och allt, som rör sig i verlden, 
om Guds kärlek, vishet och makt? "Jag 
vill prisa Herrens gerningar". - "Gud, 
i helighet är din väg; hvem är en Gud, 
så stor som vår Gud?" 

2. Sommarens lifsglädje i Andens 
och församlingens verld. 

Låtom oss fylla vårt verk med bön! 
De minsta sakerna äro icke för ringa för 
honom, hvilken räknar våra hufvudhär. 

Vi böra icke tillbringa någon dag utan 
att bedja honom gifva oss god framgång 
uti utförandet af hans viljas planer. Då 
vi komma tillsammans, Hitom oss bedja! 
0, huru godt det kändes att sluta sig 
till den bedjande familjen L- efter min 
landstigning på fosterj orden I De voro 
smyckade med tro och förtröstan. Ett 
tillbedjans rökoffer uppsteg fntn hemmets 
härd. 

Det är vår förmån att få lala med Gud 
om allting i lifvet. Då jag i aftonstun
den stod vid källan, anbefallande min väg 
åt Herren, fick jag emottoga ett bref från 
staden M-. Min resa var nu utstakad, 
och på natten blef skrifvaren helsad väl
kommen med frid af den käre "försam
lings-engeln" och diakonissan i ofvan
nämnda stad. Godt hem, goda vänner, 
liitiga händer, kärleksfulla och tjenande 
bj ertan så väl i an deligt som i lekamligt 
afseonde såg och erfor man här i denna 
församlingskrets under några dagar af 
hvila och vederkvickelse efter en !äng och 
tröttande resa. 

En tripp till samhället L. företogs, och 
en dyrbar stund gaf Herren oss i de 
kristnas samlingslokal omkring det för
blifvande ordet. 0 hvad tiden flyr! Åter 
farväl till dessa båda platsers vänner; nn 
på resa till årets högtidsfest. Det frågas 
ibland medresandena: "Hvart gäller re
san?" "Till Torpkonferensen". Önsk
ningar och böner såväl som hopp och 
glädje blandas om hvartannat, under det 
tåget ilar mot sitt mål. Framkommen 
emottogs undertecknad af missionens ord
förande, riksdagsman Hedin med fru och 
samtliga vänner mycket bjertligt och in
nerligt, så att det kändes i bjertat. Ym
niga välsignelseströmmar till själens ren
het och kyskb.et fingo vi erfara under 
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konferensdagarna. Den gudomliga kär
leken omslöt oss, liksom då en elektrisk 
ström omsluter juvelskrinet med en kraft, 
som trotsar de värsta anfall af den listi
gaste tjuf. Fläktar af sommarens lifs
kraft i Andens verld fingo vi skönja. 
Herren var der ! 

Molnstoden höjdes, och min resa gällde 
R-a, men under vägen besöktes platser
na Motala, Frinnaryd, Nässjö och Eksjö, 
der många af Herrens vänner träffades. 
Slutligen framkommen till målet blef jag 
af släkt och vänner bjertligt helsad väl
kommen hem och emottagen med kärlek 
och frid. Ett möte var anordnadt 
i kyrkan på söndageJ1, der tillfälle gafs 
mig att få frambära missionens heliga sak 
för en stor och uppmärksam åbörareska
ra. Flera andra platser ha blifvit be
sökta häromkring såsom Sätterstad och 
Salems missionshus; och många minnen 
hafva åter upplifvats. Vi hafva alla upp
resta minnesmärken utefter vägen. Det 
borde vara en glädje för oss att komma 
ihåg dem, att komma ibdg när och hvar 
Herren mötte oss med sin f1 id, då vi i 
vår ångest och nöd ropade till honom och 
han bönhörde oss och gaf oss sin fräls
ning; att komma ihåg den tid, då den 
helige Ande gjorde våra bjertan till sin 
boning och skänkte oss en stor frid och 
glädje; men att äfven minnas de löften, 
vi lofvat Herren under medgångens dagar 
att villigt tjena honom, ja, gifva tionde 
af alla våra inkomster, att gifva vår tid 
och· våra bästa krafter m. m., och fram
förallt just nu minnas Jesus, skåda ho
nom, stanna framför honom, låta honom 
vara det dagliga minnesmärket. "Kom 
ihåg Jesus Kristus, som är uppstånden 
ifrnn de döda!" Sådana heliga minnen 
äro dyrbara och värderika. Det folk, som 
ej bar någon historia, bar ej heller n~
gon makt. De minnen, som binda oss 
vid vår föregångare Jesus och hans bjel
tebragder och stora uppoffringar, utgöra 
löften om den kommande tidens minnes
stenar. 

På kallelse reste jag till Torstorp, Fin
spång, der vännerna hade anordnat e1t 
missionsm<ite några dagar i juli månad, 
Mycket folk samlades, som i stillhet och 
vördnad sutto ned för att höra Guds ord, 
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som frambars af pred. Joosson, pastor 
Häger och nodertecknad m. fi. Herrens 
kraft var verksam, och missionsintresset 
syntes äfven framgå af vännernas hand
lingar. Sista. mötet samlades vi i afton
offrets stund på Torstorpsbergets högsta 
spets för att tala och höra om Kina. 
Under alla mötena var Herren med och 
välsignade oss. Ma den Eviges frid hvila 
lifver alla dem, som lefva af och för 
Jesus och i kärlek mottaga hans siinde
bud. .:\/ven till ett annat missionsmöte i 
Östergötland hade jag lofvat att komma, 
hvilket löfte äfven uppfylldes. Bräntorp 
i Horns socken var målet för min resa, 
och dit hade skaror 1f folk samlats till 
högtid omkring vår Herres bord. l\1ötet 
öppnades med bön och predikan af pred. 
Lundmark från Linköping och fortsattes 
af broder A. Johausson fran Vadstena, 
distriktföreståndaren Johausson från Jön
köpiug, undertecknad samt bröderna Nor
man och Back. Må Herren välsigna or
det, som talades, att rik hehållning må 
blifva deraf, till hjelp och ledning under 
lifvets allvarliga strider. :lied många kära 
vänner sammanträffade jag, och vi fingo 
pi\minna oss Hydda tider och segrar, så 
väl som Guds alltid närvarande hjelp och 
frälsning. 

N~gra härliga missionsmöten i Småland 
har jag äfven fått vara med om. Ett 
sådant hade vi i Korsvägen hos den gamle, 
käre br. V-, der många sjöng.) Herrans 
lof och pris och äfven längtade efter att 
få se flera dragna till J csus. I Lillsjödal 
hade vi evangelistmöte, och äfvcn der var 

det g!)dt att vara. l\Iitt .hjerta vidgades 
och stärktes af de friska sångerna och de 
tvänne vittnesbörden, som jag fick vara 
närvarande och höra. Gud välsigue evan
gelisterna! Många varma hjertan voro 
här för missionen i Kina. Gud välsigne 
vårt kretsombud, broder J-, hos hvilken 
jag gästade! I Hosenfors voro vi också 
samlade till missionsmöte i det rymliga 
missionshuset. Herrens Ande förnams 
nära, under det att Guds bröd utdelades 
till de hungrande, som hade samlats om
kring den rike Konungens bord. De, som 
tjenade vid detta tillfälle, voro bröderna 
Habbe, Lindholm och brefskrifvaren. 

0, huru saligt att sjelf äta af Herrens 
rätter och äfven fä dela med sig till an
dra. Gud välsigne alla vänner i Herren 
på denna plats och alla platser, som jag 
under sommaren fått besöka! Tack för 
alla href och kallelser, som jag fätt emot
taga från när och fjerran ! Min önskan 
är att besllka eder så fort som sig göra 
låter. Må vi sätta rak kurs på det väl
signade land, hvarest stormar aldrig upp
jaga några mörka moln, och hvarest so
len aldrig går ned. Det är först då, när 
vi vända våra ögon bort från oss sjelfva 
och verldens prakt och prål och helt till 
Jesus, som vi kunna se gryningen till den 
långa, härliga dag, då vi skola lefva med 
honom. Himmelen är nära. Dess gyllne 
portar stä vidöppna, och ljudet från den 
aldrig bortdöende sången om Jesus höres 
ljuda oss till mötes. 

Frid öfver Guds Israel! 

Aug. Karlsson. 

Några anteckningar från ett evaMelistmöte i Lillsjödal, (Småland). 
l\Iötet, som var siirskildt välsignadt och 

kraftigt, hölls i rnissionsbuset söndagen 
Jen 19:d" aug. med början kl. 9 f. m. 
Flera evangelister och andra Herrens vit
nen deltogo mPd härliga vittnesbörd om 
Herren. Pred. Karl Vingren inledde mö
tet efter innerlig bön om Herrens vähig· 
nelsc> och niirvaro med att påpeka Jobs. 
l!J: 25: "Jag vet att min förlossare lefver". 
Dessa ord äro väl kända för en hvar. llen 
om vi närmare betrakta, uti hvilka för-

hållanden Job befann sig, just då han 
uttalade dem, skola de sftkerligen få sa 
mycket större betydelse för oss. Han var 
stadd i djup nöd. Det såg mycket mörkt 
ut för honom. Han hade förlorat sin egen
dom och sina barn och derjemte drabbats 
af smärtsamma kroppslidanden. Han ha
de sålunda verkligen blifvit sållad. Men 
efter alla förluster och lidanden stod doek 
Herren kvar, och vid tanken härpå vardt 
hans hjerta tröstadt midt uti Lans b<•-
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kymmersamma belägenhet. Då han blef 
misskänd och begabbad af sina vänner, 
blickade han upp till sitt vittne och sin 
målsman i höjden. Och att sålunda uti 
alla förhållanden taga sin tillflykt till 
Herren är alltid det bästa. "Åt dig har 
jag förtrott min sak." - H vilken tröst 
för oss i närvarande tid att veta, att vår 
Jesus lefver och på Faderns högra sida 
manar godt för oss! J oh omniimner här 
hvad han visst11. Menniskoma veta i 
denna tid så mycket både ondt och godt, 
men att känna Jesus är det nödvändi
gaste. Att veta med sig, att man hör 
Herren till, ifall man skulle dö i dag, är 
för hvar och en det viktigaste. 

Betty Vadman fortsatte och talade 
öfver Es. 40: 28, 29. Hela detta kapitel 
är ett skönt trllsteord till Zion. Herren 
har en skara - några här och några 
der -· hvilken vi kunna kalla ett seger
tåg från j orden t~ll himmelen. Sjelf har 
han också det ömmaste hjerta för h var 
och en af dem, hvarför han på allt sätt 
vill trösta o~h hjelpa dom. När någon 
begynner tröttna och suckar till honom, l 
skyndar han genast till för att hjelpa 
- och så går segertäget framåt. Du 
trötte pilgrim, smyg dig intill Jesu hulda I 
hjertl och hvila der ! Herren vill gifva 
stor styrka. l\låtte vi derför få ett allt 
djupare behof af och en iunerligare åstun
dan efter att erhålla mer af Jesu nådes
fullhet och i fullare drag dricka af den-
na lifsström ! Det finns plats vid denna 
källa äfven för dig, som ännu går i syn
den. I innerlig kärlek går Jesus ännu 
alltjemt och söker efter dig. Så har han 
ånyo beredt dig detta tillfälle att höra 
varningens ord. Vi bedja dig, försum-
ma det icke, öfverlemna dig nu åt 
Jesns, så att du ej en dag skall nödgas 
stå ntanför och klappa på den stängda 
himlaporten! 

Härefter följde ett gripande föredrag 
af missionär Aug. Karlsson öfver Jobs. 
24: 8: "Af brist på skjul omfamna de 
klippan." Skriftens heliga män hafva ofta 
begagnat sig af bildspråk, för att desto 
tydligare åskådliggöra, bvad de ville säga. 
Så möter oss i denna text tvänne bild
uttryck, nämligen "skjul" och "klippa". 
Skjul betecknar svaghet och ovaraktighet; 

klippa återigen betecknar styrka och var
aktighet. Skjul är ett passande uttryck 
för menniskans eget verk, under det att 
klippan framställer Guds frälsniug. Allt 
sedan paradisets dagar har menniskan 
varit i behof af stöd och tillflykt. Hvart 
man kommer, finner man ett sådant be
hof. 1\Ien i stället för att söka Herren, 
håller mängden på med att uppbygga sig 
alla möjliga slags skjul, t. ex. Gudsf1\r
nekelsens, nöjenas, likgiltighetens och 
sjelfförbättringens dåliga hyddor, hvilka 
alla äro att likna vid Adams dräkt, som 
vissna och brinna upp för den Ailsmäk
tiges eld. - Den andra delen af texten 
handlar om klippan, Irälsningsklippan, 
Jesus_ Kristus. Dit få vi fly, då alla andra, 
dåliga skjul gå sönder. Denna klippa 
frätsar från alla synder ocb bringar 
bjertat glädje och tröst. Herren vill icke 
förderfva dig, men han vill förderfva dina 
synder, hvilka annars skola förderfva dig. 
- Under vår andliga ökenvandring få \'i 
också dricka lifvets vatten ur denna klip
pa, som medföljer oss, hvarhelst vi äro. 
(1 Kor. 10: 4). Denna klippa är vidare 
eu stark klippa. Tro~a alla slag emot 
densamma står den alltjemt lika fast. De 
vredaste böljor måste till slut lägga 
sig stilla vid dess fot. Det är äfven en 
hög klippa. Den reser sig högt öfver 
synden, döden och djefvuleu. Likasa 
hafv,~ vi den rikaste och härlig11.ste utsigt 
från dess topp. Kära sjiil, bygg ditt bo 
på klippans s1Jets, så är du lycklig och 
trygg. , I Es. 42: 11 läsa vi: "Klippans 

, åbor juble högt!" Ja, låtom oss sjung'l 
hans Jof högt! 

Och när det är så väl, att vi bo på 
och omfamna denna klippa, ack, !atom 
oss ätven rekommendera den för audra! 
Må vi alla vara med om att göra det! 
Hvar du är, kan du göra något. Du 
kan bedja. Yerklig bön i tro uträttar all
tid stora ting. Dessutom kan du älska 
och upp offra för Herrens verk af hvad 
Gud gifvit dig. 

Efte r en kort middagsrast fortsattes 
mötet, då br. L. P. Andersson begynte 
med betraktelse öfverRom.1: 16, 17. Nar 
man i likhet med Paulu.s blir verkligt om
viind, f:l.r man lust till evangelium och 
blir ett evangelii vittne. Paul~s valde 
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Kristus och blef ingalunda missräknad der
på, utan kände sig tvärtom desto lyckli
gare, ju mer han 1ärde känna det oför
gängliga värdet utaf den paria, h1n fnn
nit. Huru skönt att så få uthyta de usla 
och dåliga nöjen, som synden och verl
dcn ha att bjuda på, mot den härliga 
J?lädje och sällhet, som Kristus giher ! 
Vi behöfva sannerligen icke blygas för 
evangelium. H vilken underbar kraft, som 
ligger i detsamma! Och denna vill Her
ren i allt rikare mått låta oss erfara. 

Derefter talade evang. Augusta Staf 
öfver Pilati fråga, Matt. 27: 22: "Hvad 
skall jag då göra med Jesus?" Många 
hylla Jesus, men många göra alldeles 
motsatsen. Dock har hvar och en af oss 
all anledning att mottaga och hylla ho
nom, som vjll blifva allt för oss. 0, huru 
sorgligt, att så många i stiillet vilji följa 
sina lustar och böjelser och vandra på 
förderfvets stig! Ack, öppna, kära själ, 
för Jesus, som så liinge klappat på ditt 
hjertas dörr! Bed honom frälsa din själ, 
och han skall höra dig och på sina starka 
frälsarearmar bära dig hem. 

Undertecknad läste och plpekade der
efter Ps. 32: 1, 2. Både skriften och er
farenheten bevisa tydligen, att en men
niska aldrig kan vara lycklig uti sina 
synder, Uti denna psalm lära vi dock, 
att vi genom att bekänna synden inför 
Herren och sålunda få den förlåten skola 
blifva verkligt lyckliga och sälla. 

Evang. Maria J ohnsson uppläste Dan. 
9: 3-6. Daniel var en ren yngling, som 
vandrade ostraffligt på Herrens vägar. Vi 
se här, huru han med helig vördnad och 
ihärdig bön söker Herrens ansigte. Han 
kände tillika bitter nöd för folkets synder, 
hvilka han bekände inför Herren. Det 
är ocksä långt bättre att gråta med Jesus 
ii'.J. le med verlden, bättre att med Daniel 
sitta i säck och aska än deltaga i syn
dens njutningar. På bekännelsen följde 
sedan tacksägelse, jubel och tillbedjan. 
Tiden lir dyrbar; må vi i likhet med Dd
niel ransaka skrifterna och vinnlägga oss 
om bön samt mera uppoffra oss åt Herren 
och lyda honom I 

Evang. Hulda Ek uppläste Lok. 12: 13-
21. Olika bevekelsegrunder hade samlat 
en stor skara omkring frälsaren. Man 

286 --

ville ju helst tro att - såsom Kristus 
talade - hvarje hjerta skulle beröras af 
hans ord. Här möter oss ändf en man, 
hvilkens tankar i stället äro helt upptag
na af jord och verld. Säkerligen finnas 
det också många på våra möten, hvilka 
se andäktiga ut, men hvilka tänka på allt 
annat än Guds ord. Vi äro skapade till 
Guds beläte och si danade, att vi måste 
ha något att älska och omfatta; men i 
stället för att hjertats begär skulle sträcka 
sig till Gud, äro rikedomarne den guld
kalf, som intagit så mångas bjertan. Det 
står ej, att denne man var groft ogud
aktig, men han hade ej sinne för Herren, 
endast för det jordiska. Han uppgjorde 
sina planer såsom alldeles oberoende af 
Herren, och tänkte att kunna tillfredsställa 
sig med allt sitt jordiska goda. Men hans 
slut blef förfärligt och bör tjena till var
ning för oss. Icke alla äro fångar i gi
righetens snaror, men h vilken synd, du 
än ligger fången uti, så bär det till af
grunden, derest ej Jesus i tid får frälsa 
dig. 

Evang. Anna Rudenkrantz talade derpå 
några bjertliga ord öfver Hes. 45: 10. 
Då vi samlades i dag, kände vi det dyr
bart, att l!'ursten var ibland oss. Han 
har också under mötets gång varit väl
signande niir oss. Han vill också gå med 
oss i alla strider och pröfningar. Vår 
Jesus har alltid segrat, och då vi följa 
honom, skolJ. äfve11 vi segra. Hans dyra. 
närvaro och ett ord ifrån honom stillar 
vårt hjerta.s oro och ingifver mod och 
förtröstan. 0, må vi .nu alla bjuda Seger
fursten med oss ifrån detta möte; och må 
ingen af oss, som i dag tro pl honom, 
någonsin blifva skeppsbruteu på tidens 
haf! Mätte vi alla fylla vår uppgift att 
vinna själar fJr Jesus! Må vi uti vårt 
hvardagliga lif förhärliga honom och lata 
hans Ande leda h varje handling! 

Derefter afslöts mötet af br. E. Holm
ström med en kort, allvarlig betraktelse 
öfver Matt. 6: 22, 23. En innerlig för. 
maning riktade3 till de ofrälsta att l em
na sina hjertan åt frälsaren . Och sä 
finge vi efter tacksägelse och bön till 
Gud bryta upp från detta härliga möte. 

Med broderlig helsning 
Oskar Eld. 
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F:rå n . Kina. 
Ännu den 7 sept. hafva vi ej fått någon 

som helst underrättelse frfln våra kära 
missionärer .i N. K ina. Sammaledes är 
det med flertalet af Chr. and Miss. All 
misisionärerna (svenska) i norra Shan-si: 
Den öfrer Mongoliska öknen, Sibirieu och 
Ryssland flyende skaran af dem, E Jacob
son, F~gerholm, pbergs, Söderboms, Sand
berg,. Larssons fr~n l\1ongoliet (jämte flere 
a?le~·1kanska m1ss10närer) och några mis
srnnär~.b~rn tö~a redan vara i Sverige se
dan boqan af månaden. De omnämnas 
i Simpsons ticlning, Chr. and Miss. Alli
~nce, och .l~afv.a fätt löfte att lyfta öfver 
9,CXXl kr. för sm gernensamma n ödtodt i 
Peter~burg. .En stor .mängd missionärer 
a.f ohka nationer l~afva lyckligt anländt 
till kusten. Så hafva seclnare telegram 
och ~id~ingar meddelat, att Skand. alli
ansmissionens missionärer från Shan-si 
brut~t up.l? till kusten, likaså. sv. amer. 
nuss10nsforbundets - de äro väl nu fram
m~ - vid.are de finska, ocJ:i den tyska 
alliansm1ss10nens. Missionärerna fr.111 
Hunan1 Kiang-si och. Si-ch'lian-provinser
na tyckas alfa vara 1 säkerhet vid kusten 
'l'i_ll Si-ch'Lian-missionärerna hör vår kär~ 
B ilda Johansson, som sannolikt från 
Shang-hai reser direkt till Sverige och 
kanske kan vara här redan i okt. 

'I 
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Smärtsamt är att nödgas erkilnna att 
mycket orättfärdiga öfvergrepp af ~tor
makterna Tyskland, Ryssland, .Frankrike 
och England mot Kina, som de ansett 
värnlöist och hjel1~lös.t, samt oförsynt öp· 
p e_t skrifv~nde i ttdnmgar och böcker om 
Kinas ll-'lninq mellan s tormakterna, "'ifrit 
blott allt för goda skäl till främlin~sha
tet, .och <le förskräckliga väldsgerningarna 
1 .h..ma denna sommar. Offren blifva de 
oskyldiga, evangeliska missionärer och 
mängder af infödda kristna. 
No~ behöfvas fortfarande brinnande bö

ner tör missionen öfverhufvud i Kina. 
verldens största missionsfillt så väl som 
för missionilrerna och de infÖdda kristna 
samt att Gud i nåd måtte afstyra ett verlds~ 
~rig.,.afvän~la Kina!; stycka1icle samt i nåd 
ueskara M1dtens rike en ordnad reform
v.~nlig regerin~, som gör slut på boxar
rorolscn och 1 hvars hä~n mission ännu 
en gfog kan med välsignelse öfvas. För 
närvarande är missionen der öfverhufvud 
afbrute.n, . mi.~sionsstationerna öf vergifn a 
oc.~1 1111ss10narerua fl.rktmgar, <ler iie ej 
mordats eller omkomnut. Bedjen ! Bedjen ! 
"Väldig är Herren i höjden, mer :in rö
sterna af stora väldiga vatten mer iiu 
hafvets bränningar." ' N. H. 

Något fö:r ba:rn et att få. 
Kä"ra barn! Vakten eder för afgudarne! 

i~edomen .. kan blifv~, en stor a~gud ~edlem i en kristen församling var han 
~fve~ for. eder! . lus_enden. ligga sm pastor till mycken sorg och bedl'öf-
an 1 dag 1 afgud~.sk hllbedJan för velso derigenom att h1n, ehuru så rik 

den gyllene kalfven. Afven små bar- ändå aldrig ville betala sina skulder uta~ 
nahänder sträckas i menniskohopen upp mot ständigt låg i tvister med sina ford;ings-
den, för att fånga något af det eftertrådda egare. Pastorn ansåg snart som sin svåra 
guldet. Barn, barn, vakten eder! Guldet pligt att utesluta honom ur församlingen 
kyler edra varma hj.ertan. Guldet väc- då ban kände, att den gamle mannen had~ 
ker afund hos den ene till den andre. öfvergifvit den sanne Guden och blifvit 
Guldet kan ~öra eder för tunga för äng- lik den rike dåren i Lukas' evangelium. 
lame,. då de kolllma för att hemta eder .llled tungt hjerta gick p.istorn hem ifrån 
hem till Gud. den rike bonden en afton då han hade 
_ Då .1 i da~, söndagen den 16 sept., med djupaste allvar framhållit, att girig-

lasen 1 edra sondagsskolor om het är en afgudadyrkan, som för sina of-
Den rike dåren (Lok. 12: 23_ 23) fer till den eviga förtappelsen. Ingenting 

. _ . . ' af allt det bevekande, han sade, tycktes 
s.å tagen lardo~ deraf, liksom af fölJande göra någon verkan på mannens guldkylda 
hlld~agelse ur lifvet. hjerta, och med sorg lemnade han honom. 

For många år sedan bodde i Amerika H~mkommen tände pastorn sin lampa, 
e!1 farmare el~er bonde, so~. var mycket Il och 1 dess ljus säg han såsom aldrig till
nk, men derhll mycket gmg. Såsom förne följande bibelord stråla emot sig på. 



väggen: "Bedjen utan återvändo~" . Det 
var hans lilla dotter, som hade g1fvtt ho
nom detta mim1e3språk på hans födelse
dag för någon tid sedan. Men aldrig hade 
det framträdt så lefvande för honom som nu. 

"Tack, kåre Gud!" sade pastorn för sig 
sjclf, "jag förstår, hvad du .menar. Då 
ej mina ord och föreställnmgar kunna 
uppväcka den girige mannen ur hans syn
dasömn, så skall bönen i det tysta göra det." 

Och han kastade sig ned på sina knän 
och anropade Gud om frälsning för den 
stackars mannen. .ll[ånne Gud ville be
svara denna bön? H vad tron I? 

Morgonen derpå, da don rike bonden 
s·kulle sätta. sig vid frukostbordet, infann 
sig också lilla Jenny, hans dotterd)tter, 
som bodde i granngården. Hennes moder 
hade lärt henne att älska Jesus, och ehuru 
blott H år gammal, hade hon en sådan 
längtan att få tjena sin frälsare och bedja 
alla dem, hon kände, att följa med henne 
på den smala väg, bon vandrade, att det 
var en riktig glädje att höra och se hen
nes ifver. I dag såg bon helt bekymrai 
ut. Det hjclpte ej, att morfar kallade 
henne att sitta ned vid frukostbordet. Hen
nes stora, tankfulla ögon sågo så allvar
ligt på den gamle, att han måste fråga, 
hvarför hon ej kröp upp i morfars knä 
och kvittrade som vanligt. "Jo, morfar, 
jag bar drömt om dig i natt. 11 

- "1\.h, 
gjorde du det? Nå, bvad drömde du då 
om mig?'' - "Jo," sade Jenny, "jag 
drömde, att du dog. Jag såg, huru him
len öppnades och änglarna kommo för att 
bomta dig till himlen. De togo dig så 
vackert under armarna och fiögo så uppåt, 
tills de nästan voro ur sigte." - "Nå, 
det der var ju en riktigt vacker dröm, 
det der," sade morfar belätet. - "Ja, 
men morfar, den är icke slut än." Och 
den lilla flickan fortfor: Änglarna hade 
nästan hunnit upp till det högsta silfver
glänsande molnet, då de tycktes blifva så 
trötta, så trötta. Intet moln fanns i när
heten att lägga dig på, och så måste de 
komma tillbaka hit och lägga dig i bäd
den igen; och då sågo de så sorgsna ut, 
att jag frågade dem, hvarfiir de sörjde. 
Och då svarade den skönaste af dem och 
sade: "Din morfar är för tung för oss; 
hans skulder och hans guld draga honom 

ned mot jorden igen; och vi skola aldrig 
kunna föra. honom in i himlen, om han 
vill behålla dem kvar!~ Och nu, morfar, 
vet du hvarför din lilla Jenny är så ledsen!" 

De~ gamle mannen blef mycket gripen 
af den lillas dröm. Han sig den fara, 
bvari han sväfvade genom sin girighet. 
Gurl hade sändt hans egen lilla dotter
dotter för att öppna hans ögon. När fru
kosten var slut, gick h:m in i sin kam
mare för att vara a!lena med Gud. Efter 
den stunden blef den rike bonden en an
nan menniska. Sina skulder betalade han, 
tjenarna fingo ut sina innestående .l~ner; 
och sina barn, som genom hans g1~1ghet 
måst lefva i stort bekymmer för sm ut
komst bjelpte han. Alla, som sågo detta 
stora 'under af Herrens hand, prisade Gud, 
ej minst den lilla Jennys moder och pa
storn, som båda hade kämpat så troget 
i förbön för den gamles själ. 

Pastorn sade, när han genom Jenny 
fick den glada underrättelsen: "Det var 
icke underligt, att Gud hörde bön. Jag 
kände mig så underbart f(irvissad derom 
den der aftonen, då jag kom hem och såg 
uppmaningen: "Redjen utan återvändo!" 
stråla emot mig såsom aldrig tillförne." 

När den gamle, rike bonden några är 
efter denna händelse insjuknade och dog, 
så hade han sjelf och de närstående det 
vissa hoppet, att han icke mera. var för 
tung för än.glarne, utan att de med glädje 
förde honom in i Abrahams sköte. 

Och Jesus såg sig omkring och sade 
till lårjungarne: "Huru svårt flr det icke 
för den, som iir rik, att inkomma i Guds 
rike!" Men lärjungarna fi»rskräcktes för 
hans tal. Då sade Jesus: "Det som är omöj
ligt för menniskor, det är möjligt för Gud." 

;~\skade små vänner! Glömmen ej, att 
girighet är en rot till allt ondt t Delen 
gerna med eder I Gören väl mot de fat
tiga! Den lillu gosse och flicka, som för· 
sakar något för dem, han skall få bo pli 
"saligheternas berg" och höra Jesus säga: 

"Saliga äro de barmhertiga, ty dem skall 
ske barmhertighet!"' 

Gud välsigne eder alla, beder af hjertat 
Onkel €ric. 

n~~!ltäg JW.s~!~ec~~!?,~~nn,P,å E~~~~g~!~.\~~!~m, 
Yl'stt'rgUtlnn<I, :P,1Hthil1ln PerMbOn, Ht'lsingland. 
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Jungfrurnas uppvaknande. 
Af pastor P(tUl. 

~erfor var det till och med brist 
~ hos dem i afseemle på den bro
derliga kärleken, när de kommo till 
sammans för att fira Herrens mål
tid. Aposteln måste rent ut skrifva 
till dem: "När I kommen tillsam
man, så är det ick1:1 en Herrens mål
tid I hallen". (1 Kor. 11: 2U). Han 
kan icke erkänna deras nattvardsfi
ra.nde såsom rätt, emedan det fatta
des dem kärlek. 1\'Ien kärleken iir 
en Andens frukt. liva.rest det fat
tas kärlek, fattas det Ande. Ha fin
na vi alltså många i Korinth, som 
äro fåvitska jungfrur, hvilka det 
fattas olja. 

Låtom oss taga ännu ett annat 
exempel, som Jakob omnämner i sitt 
bref! Han skrifver (~: 2): "Om i 
eder församling inkommer en man 
med guldring på fingret och lysande 
klädnad, och äl'ven en fattig inkom
mer i Rmutsig klädnad, och I sen pa 
den, som här den lysande klädnaden 
och i:;ägen till honom: sätt. dig här 
bekvämt, och sägen till den fattige: 
stå du der, eller: sätt dig hiir nedan
för min fota pall: ären I dä icke oense 
med eder i;jelfva och bli.fven domare 
med onda tankar[" Ilvarför skrif
ver Jakob detta? Är det männe fltt 
exempel utan någon motsvarighet i 
verklighett>n r Ack, vi måi:;te dock 
säga: Jakob har skrifvit detta med 
hänsyn till fävitska jungfrur. 

Låtom oss i motsats dertill blicka 
på de visa jungfrurna, i:;om likaledes 
funnos under den apostoli.<:ka tiden. 

Kanske finna vi den skönaste bil
den af dem i }'ilipperbrefvets 3: 7-
14. Åtminstone något deraf vill jag 
här återgifva: Allt det som var mig 
en vinning, det har jag räknat så-
;;om förlust ...... att jag, om möj-
ligt, måtte hinna fram titl Jtppstän
delsen från de döcla. Icke att jag 

1Fort". fr. n:r lil. 

redan hn.r vunnit det eller redan är 
fullkomnad, men jag far derefter, att 
jag må fatta det ..... Jag förgäter 
det som c'ir tillryggalagdt och striicker 
mig mot clet, som iir framfure och ja
gar emot mi'tlet efter den segerlön, 
som [U1·ehrllles af Uiuls kallelse ofvan
e~er i Kristus J esns. l\la derföre 
alla vi, som äro f11llkomne, \'ara sa 
sinnade." 

Här skildrar Panlns för oss, hnru 
de, som äro fnlllrnmne, äro sinnade. 
Den fnllkomne söker icke mer sitt 
eget. Han föTgäter det som är till
ryggalagdt. Han :-:amlar sig icke 
mer skatter på jorden. Han vill 
blifva fullkomnad. Detta fullkom
nande inträder, da Jesus återkom
mer. Dä frälsaren kommer, så eger 
den fOrstci uppståndelsen rum. Denna 
första uppstnndelse är en uppstlin
delse · frcin de dö,da. "Då uppi>ta dt> 
i Kristus af1Jom11mfr, och de då. lef
va.nde föryandlas och bortryckas tiU
sammans med de uppståndna. i skyar 
till Herreni:; möte i luften, för att 
nra mecl Herren alltid. (1 Tes". 
4: 17). Vid denna Herrens tillkom
melse blifva icke alla döda npp,·äekta. 
CppYäl'kandet af de döda (d. v. s. 
alla döda) eger mm tnsen ar sednare. 
Detta i.ir den sistu uppstand<.'lse11. 
.Paulns sträcker sig eftPr att hinna 
fram till den första nppstandelsen, 
för att då tillsammans med de npp
standna blifva fullkorn11ml. (Ebr. 
11: 40). Detta fullkomnande vid 
Ill-isti återkomst är det honom före
hallna målet. Dertill är han kallad 
och af Kristus fattnd. Detta mal 
vill han uppna. Deråt hängifver han 
sig. Derfor traktar han efter det 
som lir ofvan, der Kristn8 lir, icke 
efter det 80m ii.r pa jorden. Han 
har ~ina skatter i himmelen. Han 
har olja för bröllopssalen. Don som 



iir så sinnad, som Paulus var, han 
är fullkommen. och vi se, att Paulus 
helt tydligt förutsätter, att det i 
Filip pi fanns äfven sådana "visa 
jungfrur". "Alla vi, som äro full
konrne", skrifver han. O, det är ett 
tydli~t språk! Det visar oss, att 
8omliga voro lik.sinnade med Paulus, 
men icke alla. Man kan tydligeu 
märka, att i Filippi visa och favitska 
jungfrur funnos tillsammans. 

Vi vilja äfven vid detta tillfälle 
fästa upJ;>märksamheten på en sak, 
80m är v1gtig såsom kännetecken på 
jungfrurna. 

Låtom oss jemföra l\Iatt. 25: 1, (i 
och 1 'l'ess. 4: 17 ! Dessa 3 ställen 
tala om mötet med brudgummen. Vi 
se af sistnämnda stället, att mötet 
med den kommande HeITen skall ega 
rum JJä skyarne i luften, alltsa icke 
hiir pä. jorden, utan ufi·er jorden. Den, 
som alltså. vill komma Herren till 
mötes, måste hafva olja för ett sådant 
bortryckande till de himmelska plat· 
serna. De fåvitska jungfrurna. hade 
ej i:;ina skatter i himmelen; de kunde 
alltså icke bortryckas. Derför säger 
Jesus i Luk. 21: 34: "Hafven akt på 
eder sjelfva., att icke tilläfventyrs 
edra hjertan varda förtyngda af svalg 
och dryckenskap och detta lefver
nets bekymmer, så att den dagen 
kommer eder plötsligt uppå.." De 
favitska jungfrnrna äro troende, hvil
kas hjertan äro förtyngda. O, verlds
väsende och näringsomsorger kunna 
taga äfven en troende till fånga! 
Det är om troende Paulus skrifver 
i Fil. 3: 21: "Alla söka sitt eget, icke 
det som Je~us Kristus tillhör." Så 
var det i den arestoliska tiden, och 
så är det ännu i dag. Derför fraga 
dig, kära själ, om du är redo att 
bhf va bortryckt. Vi läsa i vår lik
nelse (vers 10): "De som voro redo 
gingo med honom in i bröllopet." 
Ack, blott de vi8a jungfrurna! hvilka 
äro andligt och himmelskt sinnade, 
skola hinna fram till mötet med brud
gummen! 

Dock vi gå. nu vidare till att be
trakta liknelsens andra period. 

~12 

Il. 

Liknelsens ord angående den andra 
perioden lyda säsom följer: "Då nu 
brndgumll!.en dröjde, blefvq de alla 
sömniga och somnade." Af ven de 
visa jungfrurna insomnade. Jag har 
under lang tid icke kunnat finna ut, 
hvad som menas med detta jung
frurnas insomnande. Deras lampor 
brinna dock fortfarande och slockna 
ej. De ega och behålla sitt troslif; 
Anden viker icke ifrån dem; men 
de sofra. HvRd betyder det? Den 
som sofver förnimmer icke hvad som 
försiggår omkring honom. Han le( 
t•er visserligen, men han märker ej, 
i hvilken tid han befinuer sig. Han 
drömmer kanske allehanda, men hans 
drömmar äro ingen verkli~het. Der
för säger Jesus i l\Iatt. ~-±:. 42: "T~a· 
ken fördenskull ; ty I veten icke, hvil
ken stund eder Herre kommer." 
Häraf blir oss skillnaden mellan att 
:-wfva och vaka klar. Den vakande 
vet: "Min Herre kommer", och derför 
räntar han pä honom. Den sofv.an~e 
deremot, glömmer och säger i sitt 
hjerta såsom den onde tjena.ren: 
"Miu Herre dröjer att komma." Han 
väntar icke Herren. Använda vi 
detta på vår liknelse; så blir det ge
nast klart hvad det betyder: "Jung
frurna blefvo alla sömniga och in· 
somnade." 

Under den apostoliska tiden voro 
de troende vakna. De väntade den 
kommande Jesus. De hade blifvit 
födda på nytt till det lefvande hop
pet, att Jesus skulle komma; och de 
hoppades att få upplefva hans ankom,st. 
Hvilket saligt hopp! Paulus kunde 
skrifva till 'l'essalonikerna angående 
Jesu tillkommelse: Vi som lefra och 
iiro har vid Herrens tillkommelse." 
(1 Tess. 4: 17). Tessalonikerna skulle 
ju hoppas, att de skulle höra till 
dessa, som lefde och voro kvar pa 
jorden, när Jesus kom. l\Ien när 
Paulus och Petrus och de andra 
apo8tlarne bortrycktes genom mar
tyrrl.öde:µ, och då sjelfve J ohanneH 
dog, sedan han i anden skådat Jesu 

Kristi uppenbarelse, då kom den an
dra perioden. 

.Jungfrurna blefvo sumniga. 

)Ian sade sig: "Jesu återkomst 
Llppskjutes. Herren dröjer." Man 
upphörde att vänta He1Ten. De tro
ende insomnade. 

Om man studerar kyrkans historia, 
så finner man denna Jesu profetia 
bokstafligen uppfylld. Den första 
tiden, som följde på den apostoliska 
tiden, är en tid af sömnaktighet. Man 
i•et ännu, att Jesus skall komma, men 
man ·rakar icke mer d. v. s. man 
cäntar honom icke mer su1Jom snart 
kommunde. Man säger: Han dröjer. 
l\Ian hoppas icke mer att fä upplefva 
hans återkomst. På denna tid af 
sömnaktighet följer sedan det full· 
komliga i11somna11dets tid. 

Hvad vill det säga? Man förgä
ter helt och hållet Jesu tillkommeh;e; 
ja slutligen kommer man så. långt, 
att man alls icke mer vet, att Jesus 
::ikall komma, för att fu-a Lammets 
bröllop. Äfven de visa jungfrurna 
d. ä. äfven de troende, som verkli
gen fullt och helt tillhöra Jesus, 
hafva icke längre någon klarhet an-
gående Jesu tillkommel.~e. Äf ven de 
hafva insomnat. 

Dock nu vidare till den tredje 
perioden. 

III. 

Jungfrurnas uppvaknande. 

Vår liknelse berättar: "Men vid 
midnattstid vardt ett anskri: 8e, 
brudgummen! Gan ut att möta ho
nom. Da ."Stodo alla dessa jungfrur 
upp och tillredde sina lampor." Och 
höra vi icke just nu ett an'skri gå 
aenom verlden, ett anskri, som bor
de uppväcka hvarje troende. Predi
kas det icke nu, klart och tydligt, 
att Jesus kommer. Höra vi icke rö
i;ter, som säga: "Han kommer snart"? 

Ja, i sannm?: midnattstidens anskri 
ljuder: "Se, brudgummen!" Det har 
ljudit, och det ljuder ännu. Och om 
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v1 se på t~den, så måste vi säga: 
"Det är midnatt". Synderna och 
vederstyggligheterna i den så kalla
de kristenheten visa samma utseende 
som en gång i Sodom. Gudlösheten 
tager öfverhand. Vilddjuret från 
afgrunden upplyfter sitt huf vud. 
Petri profetia är uppfylld (2 Petr. 3: 
3, 4): "I de yttersta dagarna skola 
komma hanfulla bespottare, som 
vandra efter sina egna lustar och 
säga: Hvar är löftet om hans till
kommelse, ty från den dag, då våra 
fäder afsomnade, förblifver allt så
som det har varit från skapelsens 
begynnelse." 

Men vidare se vi äf ven alldeles 
klart en uppväckelse, som försiggär 
bland jungfrurna. De vakna upp ur 
sin sömn, de favitska såväl som de 
visa. I deras hjertan finner midnatts
tidens anskri om Jesu tillkommelse 
ett eko. J?en säkra drömmen, som 
om Jesus icke ännu på länge kom
me, är slut. Många jungfrur inse 
klart, att Jesus snart skall komma. 
De äro rakna. De veta, att han kom
mer snart; och de vänta honom äf
ven. Ja det finnes i våra dagar åter 
troende, som hoppas upplefva. Jesu 
återkomst. De hafva alltså åter 
s~onma hopp, som den apostoliska 
tidens troende. Det är vigtigt. Je-
8US har förutsagt att efter sömnens 
tid ett sådant jungfrurnas uppvak
nande skulle ske. Den som har ögon 
till att se, för honom måste det vara 
klart, att vi lefva i jungfrnliknelsens 
tredje period. 

Ydr tid är tiden för jungfrurnas 
uppi:aknande. 

Käre läsare, dessa rader äro skrif
na, för att bedja di__g: Öfverväg detta. 
med allt allvar! 'ill du förblifva i 
sömnen~ Vill du ännu fortsätta att 
drömma den elaka drömmen, att 
Jesus ännu alltjemt dröjer~ På grund 
af var liknelse måste jag betyga dig, 
att du icke vidare kan vänta något 
Jesu dröjande. I den andra perio
den. hette det: "Dann brudgummen 
drö1de." Det Hr slut. Nu gifves det 



ej något brudgurm11ens cfröjande längre. 
På den tredje perioden följer genast 
den fjerde, nämligen brudgummen:i 
ankomst. 

Jag kan enligt var liknelse endast 
gifva clig ett räd: 

"lJlif vaken och tillred clin lamva!" 
\ Öfvers. nf K-dt. ) 

}\inesis~e ~ristnas befrielse. 

~är våldsmännen frän Stenport äter 
,2J~ samlades, blefvo de utskrattade för 
det förfelade i deras företag. De klan
drade spåmannen för hans "olycksdag~. 
Han försvande sig med, att man ej kun
de begära, han skulle veta, hvad gudar 
och utländingar skulle göra! Han bado 
sport, att missionären hacle en låda full 
med blixt och fick den sednare att bära 
bref snabbare iin nagon häst. Helt sä
kert visste utländingen allt om elektrici
tet och hade ur buteljen fatt fram ett 
oväder och släppt liist det pa dem, och 
ett mycket svart sådant mas te det varit!" 
· Denna förklaring hlef till ursäkt för 
spåmannen. Icke fa kände, att om lilr
jungarne skulle kämpa med dylika vapen, 
vore det bättre att lemna dem i fred. 

'fvå. bröder, ledare i våldsdådet, gillade 
icke detta. Deras hufrndsyfte var otvif
velaktigt }Jlundring och det religiösa var 
för dem blott en föreviindning. Inom na
gra veckors tid planlade dessa ett nytt 
öfverfall, mycket i samma väg som förut, 
men de beslöto, att ga vid dagsljus och 
medtaga blott nagra gudli.isa sällar, p<l 

\ det andelarna i bytet skulle blifva desto 
större. 

Då vi hörde derom, begåfvo ''i oss till 
Sten1rnrt och försökte stilla folket. En 
underordnad embetsman der försäkrade oss, 
att intet öfverfall skulle förekomma. Vi 
underrättade honom, att han skulle hallas 
ansvarig för, hvad som kunde ske, men 
man förstår lätt, att de högre embets
männen skydda de lägre, bvarför varnin
gen blef utan verkan. 

En ny fruktlös vädjan gjordes till gu
vernören i Kiuhva. Dylika saker afhand
las praktiskt oiientligt, en hop sekretera
re, soldater och tjenare voro tillstädes. 

1Forts. fr. fiireg. n:r.1 
Guvernören berörde vart sista besök, sii.
gancle, att vi påtagligen onödigtvis oroat 
oss. "H varför kommen I till mig med 
alla dei.sa tomma rykten?" 

"Emedan ni är guvernör, och vår re
ligion bjuder oss vörda myndighetema. 
Ni är ock inför vice-konungen ansvarig 
för fred i distriktet". "Der blir intet 
öfverfall. Dessa äro blott ord blasta meu 
vinden. 1 saden, att ett upplopp var i 
fråga förut. Det blef intet deraf". 

"Sant, intet blef deraf, emedan var Gud 
halp oss, då ers excellens vägrade!" 

~Godt, godt! Ja, ja. Kanske er Gud 
bjelyer er igen." 

"Helt visst, men det blir ingen ära för 
ers excellens." 

"Ack jo, ack jo! Frukta intet! T,ät 
mig bjuda er på litet te fran min födel
seprovins Kiang-si. Jag tror icke, att 
te växer i ert hemland ... 

Detta betydde, att samtalet var slut. 
Innan hans excellens' te var kallt, voro bud 
åstad till 8tenport. "Guvernören bjelper 
icke dem, som äta den utländska religio
nen. Låt oss ga åstad, sla och utdrifva 
dem." 

A11d1·a anfallet 

betraktades i.f do kristna som allvarligare 
än det första. Bliuru deras fiender icke 
vuro så. talrika, voro de alla. daliga karak
tärer, hvilkas syfte ot\"ifvelaktigt var plund
ring. Briiderna stärkte i.ig i Gud, ihag
kommaude erfaren hjelp och de manga 
liiftena i hans ord. Hud sändes till kring
boende grupper af troende med auhallan 
om deras bjelp i bön. 

Dagen kom. Den augripande skaran 
miittes i en opiumhod för att g11m upj> 
planen. De tva bröderna, ledarue i valtls-

dådet, anordnade mötesplats under de vidt 
utbredda gren2rne af ett stort kamfert
träd på kort afstånd fran \\'u-shib-ping. 
Folket skulle samlas der middagstiden för 
att icke ådraga sig för mycken uppmiirk
samhet och ditlocka andra gamar till 
bytet. Rådslaget afslöts med vin, kalas 
och opium - de kände, att de behöfde 
mer än det vanliga förrådet af mod för 
det förestående verket. 

Inom stängda dörrar och akallande Gud 
invf1ntade de kristna fiendens ankomst. 
Dagen var het och vägen lång. Den half
druckna hop, som miittes under kamfert
trädet, var trött, grälsjuk och icke alls 
belåten med det verk, de företagit sig. 
Efter mycket buller och prat började an
förarna draga lott om delningen af bytet. 
nom boskap, spanmål och akerbruksred
sk~Jl fanns blott föga att stjäla. 

Annu bidade och bådo lftrjungarne. En 
yngling sprang in och berättade, att vålds
verkarna samlats under kamfert-trädet; 
nu spelade de om der11s egodelar, och nu 
bafva de kommit till "shah" (= döda!) 
Nu komma de. Ett doft sorl nådde de 
kristnas öron, ett ljud af slag och. aön
<lergtlnget trä -- hvad betytlde det? De 
rusade ut och aågo nere i dalen en för
virrad, brottande, skrikande, fäktande skara 
män drifvas bit och dit! 8äkcrt hade det 
g-amla kamfert-trädet aldrig bevittnat nä
got dylikt förr! Det betydde, att Jehovalt 
iinnu en gång besvarade bön. "Menni
skors vrede skall prisa dig, och äterstoden 
af vred1>n förhindrar Ju." (eng. öfvers.) 

Anf1~rarne hade grälat om utdelandet 
af det byte, de tänkte fil. Vreda ord 
ledde till sla~. och striden rasade upp 
och ned för den lilla dalen, men krigets 
vag nådde aldri~ de kristna. Den heseg
r.1de skaran flydde, jagad af segrarna så 
lllugt som till Stenport - blödande, sårad, 
med afslitet hår - för att med banfulla 
tjut mottagas af sina vänner. 

När de kr istna n:idde stället var det för 
att hjelpa sina sarncle {tendPr. En af 
dem var ntom mensklig hjelp, ett tungt 
slag hade krossat hans hufvudskål. Det 
rnr en af imförarne. 

Detta oväntade slut på företaget förvå
nade en h var och gjorde ett djupt intryck. 
De kristna prisade åayo Gud, som genom 

~!>ö - -

förfärliga domar åter besvarat deras bö
ner. Hetlningarne sade: " Vi maste lemna 
dessa Jesu menniskor i fred . Deras Gud 
är oss för stark." 

Guvernören sände och arresterade en 
mängd af angriparna. De blefvo piskade, 
satta i hftkte och bötfällda, tills intet mer 
kunde utpressas af dem. Embetsmannen 
på platsen afsattes. 1\fordet gjorde, att 
saken drogs inför vice konungen i pro
vinsen. Det kunde ej utrönas, hvem som 
måttade det dödande hugget, hvarföre in
gen afrättades. Guvernören aflägsnades 
som oduglig och efterträddes af herr Tsao, 
som långe varit mycket vänlig mot de 
kristna. 

Resultatet af dessa tilldragelser pä de 
kristnas karaktär var förvanande. De in
sågo som aldrig förr, att den lefvande 
Guden hör bön. "Vi vilja aldrig mer tvifla 
på honom .. , sade en. "Låt oss samla 
våra penningar och l1ringa ett tackoffer", 
sade en annan, och ånyo försöka fä en 
missionssal i Stenport, sä att folket der 
må oftare få höra evangelium." 

Detta förslag riinte allmänt bifall. Inom 
kort voro 70 doll. (= 185 kr. ) tecknade. 
Ett passande hus fanns i Stenport och 
stod nu utan svarighet att få hyra. På 
nedr.1 botten inreddes det till kapell och. 
predikautrum. En trappa upp voro tre 
rum, passande för missionären vid hans 
besök. 

Egaren till huset, en af våldsverkarna, 
blef en kristen och verket blomstrade 
läuge. Bland de troende finnas nu men
niskor, som förut påverkades genom den 
befrielse Gud gaf. 

Når ofvanstående berättelse afsändes, 
skref missionär Adams i enskildt bref 
följande. 

"Sjelf har jag aldrig personligen an
vändt vapen till sjelfförsvar, och jag har 
lärt de kinesiska kristna att afhalla sig 
fran att i nä.got fall använda vapen, ehuru 
de frestas att så göra i de kif och an
grepp, som så ofta förekomma i laudtdi
strikten. Vi söka lftra dem att öfvervinna 
ondt med godt, att lida hellre ~n hämnas. 
Yi hafra försäkrat dem om Guds beskydd 
och hjelp, d:.i de så uppenbara vår Herres 
Jesu Kristi tälamod och nad och göra 
Guds vilja - icke befrielse frän bcdröf-
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velse eller pröfning, fara eller förlust, men 
visshet, att han skulle vara med dem i 
pröfningen, och att allt skulle samverka 
till deras bästa. 

I deras tros svåra prof darrade vi ofta 
för de infödda kristna, men genom Guds 
nad blefvo de i stånd vinna en seger för 
evangelium." 

. ---=-JO~-

Huru jag kom till frihet. 
Om Sonen gör eder frie, så hlifven I verkligen frie. 

Joh. 8: 36. 

Tr\ en 7 april 18G!l blef jag säsom t/1 adertonårig yngling genom Guds 
=" ord i Matt. 7: 2±-~H uppväckt 
ur min syndasömn. J<rån den tiden 
började jag blifva en annan menni
ska, emedan förskräckelsen för den 
eviga pinan genombäfvade mig. Ty
värr märkte 1ag snart, att mitt inre 
elände blott ännu mer. kom i ljuset. 
Nu ropade jag till Gud; ja, jag kan 
säga, att den 4~ psalmen af mig ge
nomlefdes. Jag giC'k till elen ene 
presten efter den andre, men ingen 
förde mig under korset. Så gick 
det med mig genom utmattande och 
igen på nytt till ropande, till bön, 
till dess Gud en dag genom sitt ord 
i Ef. 2: f! tillropade mig: "Af näden 
ären 1 frälsta genom tron, och det 
icke af eder, Guds gåfva är det." -
"0 Herre, skä11kt, da behöfrer jag 
ju icke göra mer!" utropade jag, och 
från den stunden lärde jag mig först 
fatta, att man hos J esus erhåller 
allt.såsom en gåfva. (2 Petr. 1: 3, 4.l 
- Ar 1877 började jag jemte min 
timliga kallelse använda min fritid 
till att förkunna evangelium, men 
märkte snart, att det var mycket i 
det Guds ord, ja~ förkunnade, som 
jag sjelf icke lefde, särskildt att jag 
i anfäktningarne och försökelserna 
mången gäng icke hade seger. Detta 
gjorde mig mycket olycklig och-dref 
mig till bön. Då visade Uud mig, 
hvarutinnan jag icke var Guds var
nande Ande lydig, och då jag slut
ligen blef kallad till arbetet i fattig-

kvarteret i en stor stad, märkte jag, 
att jag behöfde en mycket större 
Guds kraft än den, som dittills gif
vits mig, och att eljest själarnas blod, 
som genom min skuld gingo förlo
rade, skulle låda vid mina händer. 
Nu lade Gud sitt finger på så mån
ga :;ynder fran min ungdom, ända 
till den plats, hvarest jag såsom poj
ke stal äpplen fran bönderna. ~Ien 
jag var lydig, bekände och godt
gjorde allt, sa långt jag kunde (Luk. 
rn: 8). Sedan allt detta skett, vi
sade Gud mig genom Rom. G: 16--
2'3 det "antingen" -- "eller", som 
der förekommer -- antingen "fri från 
synden~· eller fran "rättfärdigheten". 
Huru förskräckligt att vara fri från 
rättfärdigheten och hafva den frukt, 
hvarom vernen ~1 talar! 0 ja, jag 
maste blygas att under sa lång tid 
hafva känt och förkunnat Herren 
och ändock hafva varit så häftig, 
feg, afundsjuk och sjelfvisk, och sa 
mycket annat, hvaröfver jag icke ha
de seger. Nn förde mig Herren ä11 
en gang öfver G-etsemane och G-ol
gata, i det han tillropade mig: "Vän
ta icke att, då du dött, grafren kan 
uträtta det, som Kristi blod här ickA 
kun.de bringa till fullbordan." J la 
ändtligen gick ljuset upp för mig, att. 
hans blods kraft är stöne än sy11-
dens makt (Rom. 5: 20). Då.jag slut
ligen kunde förtrösta pa hans nacls 
outsägliga kraft genom blodet, bad 
jag med framgång om ett rent hjerta 

, och sade till frälsaren: ")len clf't. 

skall ju icke blifva tomt, utan upp
fyllas med den helige Ande" (1 Kor. 
3: 16). Och jag blef härligt bön
hörd. Nu uppenbarad e den helige 
Ande för mig J esu konungsliga makt 
genom hans ord i J oh. 8: 3G: "Den 
sonen gör fri, är verkligen fri." Nu 
öfverlemnade jag åt denne store Je
susi· hvilkens gudomliga majestät då 
här igt uppenbarades för mig, mina 
lemmar (Rom. G: 1 ~J) till rättfärdig
hetens tjenst i ett heligt lif. Och 
honom vare evigt tack! Han har 
mottagit dem och stund för stund 
brl,l;kat dem i sin tjenst. 

Annu till sist meddelelsen om en 
gt~d<,>mli~. upplY.s.ning till ~ans ~ra ! 
Da Jag tunkte ofver, om vagen icke 

297 

vore för brant till denna höjd, visa
de mig H erren en liten mygga, som 
på en örns vingar lät bära sig upp
at, och sade till mig: "Gör 1ikasa 
mitt barn!" Nu har jag lärt att låta 
bära mig på den store örnen Jesu 
vingar. Det är det härligaste lif. 
(5 Mos. 32: 11; Ps. 17: 8; Ps. 36: 8). 
Sista veckan skänkte mig någon en 
målad tänkeskrift för väggen. Denna 
föreställer en örn med underskriften: 
"Buren på örnvingar". (2 Mos. Hl: 
4-6). O, må vi vara lydiga G-uds 
stämma eller ord, att vi äro hans 
egendom och såsom en åt honom 
vigd och helgad skara lefva till hans 
ära! Det behöfver den arma verlden. 

P. lif. 

Vandra ödmjukt för din Gud! 
..... 

Ett ord till de u11ga. 

~ llt~edan. ormen i. . menniskans vit sitt fäste, den lefvande Guden, 
~ h]erta mkastade sitt lögn-ord, oc.:h kan så falla i hvilka synder och 
att hon i;;.kulle b1ifva såsom Gud ge- darskaper som helst. Derför då man 
nom att i olydnad söka göra sig o- märker, att en- själ, som bekänner 
beroende af honom, ligger det hen- sig tillhöra Herren, dock är stor och 
ne så nära att hysa höga tankar om hög i sin ande, stark och vis i sina 
sig och sitt, tillskrifva sig sjelf äran egna tankar, så förskräckes man. 
för hvad Gud gifvit henne och yf- rry antingen föreligger ett kanske 
vas öfver sina gåfvor och företräden. mycket djupt och uppenbart i!ynda· 

Här är i sanning en mycket stor . fall. F.ller ock måste Herren genom 
fara. "En c-tyg~else för H er;:en äro en törhända mycket kännbar och 
alla högmodige, säger den vise ko- förkrossande tuktan bringa den ar-
nungcm. Och i öfverensstämmelse ma själen till besinning. .Par man 
dermed säger Herrens apostel: "Rål- också en tid bortåt gö. säker och 
len eder hardt vid ödmjukheten (eg. trygg, bedarad genom sma galna och 
hinden om eder ödmjukheten lik- b edrägliga inbillningar, så är man 
som ikläden eder ödmjukhetens tje- dock stadd pa en väg, som har bråd-
naredrä~t) , ty "Gud står emot de djup i Herrens ögon. 
högfärd1ga men de ödmjuka gifver 0, ma Gud bevara dig unge bro -
han nad." (lPetr.5:5). Ochdetkan der, från att krossas på ~ettablind-
ju aldrig lyckas väl för dem, som skär. Ty det är så ofta fördoldt, 
hafva Gud till motståndare. D erför att det synnerligen behöfves af den 
står det ock skrifvet: Stolthet går himmelska smörjelsen upplysta och 
före undergången och högmod går skarpsynta ögon, för att kunna mär-
före fallet." (Orclspr. lG: 18). ka och undfly det. 

Den som är uppblåst i sitt kötts- En Andens man säger: "En af de 
liga sinne, har släppt och öfvergif- farligaste fiender, emot hvilken de 
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unga kristna böra vara på sin vakt, 
är högmod eller sjelfupphöjelse. 
Det finns nämligen ingen synd, som 
verkar mera bedrägligt och fördoldt. 
Den im>myger sig i allt, i var guds
tjenst, vara böner, ja, till och med 
i var ödmjukhet. Det finns ingen
ting sa ringa och obetydli~t i det 
timliga lifvet, ingenting sa heligt i det 
andliga, att icke sjelfupphöjelsen vet 
att clraga i;in näring cleraf. En kristen 
bör derför vara pa sin vakt deremot 
och beakta hvad skriften lärer så 
väl om sjelfupphöjelsen som om dess 
motsatts, elen sanna ödmjukheten. 

De unga hafva ännu så föga hun
nit att. i lifvets och erfarenhetens 
skola lära känna sin egen vanmakt 
och sitt eget oförstand och huru 
föga de egna resurserna förslå i de 
prof och svårigheter1 som lifvet har 
att bjuda pa. De hafra i allmän
het ingen djupare kännedom om det 
egna hjertats ostadighet och opalit
lighclt. Och derför stå de särskildt 
i fara att förtrösta på sig sjelfva 
och i sitt hjerta berömma sig af sin 
egen kraft och vishet i stället för att 
endast berömma sig af att de känna 
Gud och veta, att han är Herren, som 
gör barmhertight>t, rätt och rättfärdig
het på jorden. ( J er. fl: :23 :24). 

De unga känna sig sa iifskraftiga 
och mena sig kunna uträtta så stora 
ting. Dt=1 80m fö_re dem fört Renens 
strider och ur hv1lkas domnande hän
der svärdet nu haller på att falla, 
de hafva ju ingenting uträttat emot 
hvad man sjelf tror sig kallad och 
mäktig till! Och skulle väl den 
unge kämpen hafva något att lära 
af de äldres mognade erfarenhet? 
Det ligger dessutom i. tidsanden att 
vördnaden och underg1fvenheten för 
de äldre och öfverordnade på alla 
områden alltmera försvinner. 

Men vakta dig, min unge vän, för 
denna ande, att du ej må dragas 
med deraf ! He1Te11 gif ve dig nåd 
att bevaras i en nykter, gudfruktig 
ande oeh att "vandra ödmjukt för 
<lin Gud. LI (:Mik. (i: 8). "De ödmjuka 
gifver Gud nåd.LI I sinom tid var-

da de upphöjda (1 Petr. 5: G). -
Förtrösta pä Herren af allt ditt Jtjerta 
och förlita dig icke pä. din egen 
klokhet! Pa alla dina vägar tänk 
på honom, så skall han göra dina 
stigar raka! Var icke vis i dina 
egna ögon! (Ordspr. 3: 5, ö). 

All vår berömmelse är utelyckt, 
emedan allt vårt goda både i ande
ligt och lekamligt; hänseende ät. oss 
gifvet af nåd. (1 Kor. 4: 7.) Yi kun
na icke ens tänka en tanke så.som 
af oss sjelfva. Och Gud kan, när 
han vill, taga det, han gifvit;1 till
baka och låta oss sjunka ned i den 
yttersta fattigdom, mörker och elän
de, ångest, smnesförvirrin15 o. s. v. 

Vi hafva våra håfvor i lerkäril. 
Huru lätt kunna icke de bräckliga 
lerkärlen krossas och de dyrbara 
skatterna :förloras! ::\Iå vi derf ör al
drig förblindade af egenkärlek, söka 
vårt eget pris, utan städse gifva 
He1Te11 äran! Huru härlig och mäk
tig var ieke Nebukanezar! Och 
huru djup blef icke hans förnedring, 
då han såsom vansinnig blef utdrif
ven frän menniskor och tick sin bo
ning bland markens djur' och åt; 
gräs sih;om oxar och hans kropp 
fuktades af himmelens dagg, ti.ll dess 
hans hår växte 8å8om örnfjädrar och 
hans naglar såsom fogelklor ! 

Så fick han lära att himmelens 
konung är mäktig att nedslå dem, 
som gå stolte. 

( lch när Herodes i sin konungs
liga. härlighet. låter. mängdens af
gud1ska byllnmg sig väl behaga, 
blir han slagen af Herrens engel, 
emedan han icke gaf Gud äran; Ol'h 
han blef uppfrätt af maskar och 
dog. (Ap. 12: 21- 23.) 

O, förskräcks för hvarje högmo
dig tanke såsom för en dödligt stin
gande orm och böj dig djupt ned i 
stoftet för Herrens fötter under bön, 
att han må rena ditt hjerta och ge
nom sin ande taga hand om dig, 
för att bevara dig i sin nåd ocl1 
holsosamma fruktan! 

K- dt. 
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Underrättelser från Kina. 
Sa småningom ingå underrättelser frfa 
Kina, hvilka kasta ljus öfver det mörker, 
som höljt missionärernas öden derute. 
Dock hafva ej ännu några upplysningar 
alls kommit om våra egna, kära syskon i 
norr. Genom Kina lnlanu Missionens sty
relse i London hafva. vi fatt uel utaf de 
underrättelser, som genom telegram från 
deras styrelse i Shanghai kommit dem till 
del, och än bar man fått glädjas öfver 
att några kommit i säkerhet och än be
dröfvas öfver att några lidit martyrdöden. 
J(ina Inland ;\lissionens i Kina varande 
missionärer uppgingo vid tiden för oro
ligheternas utbrott till 613G; och man kan 
ej annat än tacka Gud att så många 
af dessa, hvilka äfven varit i de mest af
lägsna provinserna, lyckligen hafva anländt 
till kuststäder och traktatstilder, hvarest 
de äro i säkerhet, och att jemförelsevis 
sd få ändå hafva blifvit mördade. Dock 
töra icke mindre än 25 utaf K. I. M:~ 
arbetare hafva lidit martyrdöden, de flesta 
från 8hansi-provinsen. De senare under
rättelserna meddela, att, utom dem, vi i 
ett föregäende nummer omnämde, ytterli
gare 3 af doras missionärer blifvit mör
dade, nämligen broder och syster Lund
gren samt fröken A. Eldred. De bade 
sökt sin tillflykt i en stacl vid namn Fen
cheo, hvarest några af Amerikan-Boards 
mission \rer voro st.1tio11erade, dd de måst 
lemna sin egen station P'ing-iao i ('cntral
~hansi. Derifrån begåfvo de sig på väg 
mot kusten tillsammans med de ameri
kanska missionärerna, ef,er att hafva blif· 
vit försedda med en eskort af embetsman
nen, men blefvo alla neuskjutna på färden 
- och dot troligtvis af soldaterna, som 
voro med för att skydda dem. Lundgren 
var dansk och hans fru svensk. De ut
gingo till Kina 1891 och 9~ i den Skan
dinaviska Alliansmissionens tjenst, hvarest 
de verkade några år. Men efter att ett 
par års tid varit bemma i Amerika in
gingo de i Kina Inland Missionen, hvarest 
Je nu verkat i något öfver ott år. De 
amerikanska missionärerna, som tillsam-

mans med dem lidit döden, voro: Pastor 
C. V. Prico med hustru och barn, pastor 
C. l{. Ayater med hustru och 2 barn. 
Dessutom hafva flera andra missionärer 
tillhörande Amerikan-Board blifvit mördade 
på sin station Fai-ku i Shansiprovinsen 
den 31 juli. Dessa voro: pastor D. H. 
Clapp metl fru, pastorerna G. L. Williams 
och F. V. Davis samt fröknarna R. Tlird 
och M. L. Partridge. utom alla dessa 
hafva nu äfven namnen blifvit kända på 
dem, som blifvit nedsablade i det gräsliga 
massmordet, som verkligen egt rum i 
Shansis hufvudstad 'l"ai-flen-fu i början 
af juli. Detta är en händelse, som sak
nar sitt motstycke i kinesiska historien; 
och för egen del har jag varit böjd för 
att tro, att antalet var öfverdrifvet; men 
när nu namnen uppgifves, kan man ju ej 
längre betvifla riktigheten deraf. Genom 
Kina Inland Missionen bar just i dag en 
kopia af ett af dem erhållet telegram an
kommit och gifvit dessa sorgliga medde
delanden. Baptistmissionen, som erhallit 
telegrammet från Kina, hade delgifvit K. 
I. M. det; och de hade sjelfva fått det 
sig tillsändt från en missioniir pastor E. 
E. Forsyth i Chefoo. Telegrammet var 
dateradt den 15 sept. och lyder i öfver
sättning som följer: 

"Palitlig, bildad kines• har bragt under
rättelse från Sbansi: Pil\'Olt med tillhöran
de tillfångatagna (i) Sbeo-iang (och) i 
bojor drifna till fots (till) T'ai-uen-fu; 
delat öde (med) andra missionärer. Mis
sionshusen i T'ai-iien-fu nedbrända med 
undantag af Fartbings. Missiunärerna 
flydde dit den 29 juni, eskorterade till 
la-men (= rådstugan) den 9 juli; (blif
vit) lofvade säkerhet, (men) med det samma 
nedslagtade, inalles 33 protestanter. Pi
gotts 3, Duva!, RJbinson, Altwaters 2, 
Stokes 2, Simpsons 2, I.ovetts 3, Coomhs, 
Beymons 4, Wilsons 3, Farthings 5, Whi
tehouse 2, 4 andra. Hoddle, Uuderwood, 
Stewart hafva ej blifvit omnämda. Också 
10 katolska prester, andra icke kända, 
mahäncla i allt 51 utländingar, utom mänga 
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infödda kristna. Hsin-cheo (en stad 7 it 
!) svenska mil fr:ln T'ai-iien-fn, bvarest 
engelska baptistmissionen verkar) 6 prr
soner undsluppit (till) bergen (pd) häst
rygg. Troligtvis (äro de) Dixons, .Mc 
Currocks, Renaut Eannals, (deras) iide 
okän<lt". Huru det svider i hjertat att höra, 
att så många utaf Herrens vittnen hafva 
blifvit nedslagtade pli ett så grymt sätt, 
och huru tomt det käunes efter dem, som 
voro personligen bekanta, nitiska, gudfruk
tiga arbetare, genom hvilkas bortgang <let 
arma Kina blifvit fattigare än förut! :Nog 
krymper ens bj!'rta ihop, och man kan ej 
hjelpa, att tårarna stun<lom rinna från ögat 
ocb man vandas i sorg. .Men huru godt 
iiniå att veta, att Herren sitter vid styret, 
och att valdsverkarne ej U öfverskrida 
tlen gräns, han be.>tämmer för dem. Glesna 
lederna häroere, blifva de så mycket tfttaro 

derofvan, och Herren skall nog sköta om 
att icke hans verk, det stora och härliga 
verk, han p:ibörjat i Kina, går till under
gång, fastän det nu för våra ögon ser ut, 
som ,1m tlet skulle alldeles omintetgöras. 
Herrens vagnar äro mångtusen, men Her
ren färdas på. dom. Arma kinesiska folk! 
De första ej hvad som tjenar till deras 
bästa; de första ej, att missionärerna mena 
dem väl. Dock Herrens högra hand kan 
allting förvandla; och i rätt tid skall han 
nog komma med bjelpen och skänka frid 
och ro at sina. lidande, förtryckta barn 
<lerute. 

Latom oss framhärda i allvarlig bön 
för alla de kristna i Kina, utländingar och 
infö<lda ! 

I bedröfvelsen orh riket delaktiga 

Lmcrine Garleson. 

Några gömda korn 
från evangelistmötet i Vireda den 9 sept. 1900. 

l\1. 10 f. m. samlades vi i Boarps mis
sionshus, som var till trängsel fyldt af 
en stilla lyssnande skara. 

Efter ett kort bönemöte predikade mis
sionär Ang. Karlsson öfver Matt. 28: 16. 
Ett miite me<l Jesus på berget! Pil j'lr-

. den ha varit många möten. Kyrkohisto
rien, bibeln och tle heligas krönika tala 
om många möten. Det har alltid varit 
olik:t möten och olika förhandlingar. Ond
skan och djefvulen ha sina möten, och 
Gu<ls folk ha sina möten. Vår text talar 
om ett möte, som langt förut var bestäm<lt. 
"Jesus hade stämt möte mod sina lärjun
gar". Pa detta möte var det elfva, som 
representerade den stridande församlingen 
på jorden, och en, som representerade 
himmelon. 0, ett härligt möte! Liksom 
solen är himmelens och jordens centrum, 
så är Josus mötets centrum. Jesus har 
stiimt möte me<l oss här i dag. Vill du 
möta Jesus pa berget, på ordets urgamla 
berg, så ma vi i dag se Jesus, ocb må 

Guds Ande bortjaga dimman från ditt 
bjerta, att du mä kunna se honom. Det 
heter hiir, att lärjungarna tillbä<lo bonom. 
Det finnes nog flera bedjare än tillbetljare. 
!l[a vi vara samlade fiir att tillbedja Her
ren, och djefvulen skall bäfva i de otrog
nas bjertan. llönen är de heliga.s ande
dräkt och nyckeln till Guds skattkammare. 
Snart skola alla möten på jorden upphöra; 
Jesus kallar sin brutl samman frau jor
dens dalar, och vi skola tillbedja det slag
tatle Lammet, som är värdigt att hafva 
pris, ära och lof. 

D<:>refter predikade Petrus Larsson iifver 
Apg. 4: 33. Stor kraft och ~tor nåd. 
Det väsentliga för Herrens vittnen fordom 
var Guds kraft. Jesu lärjungar voro inga 
högt lärda män. Gud bar utvalt det i 
verlden ofldla och föraktade, på det han 
sknllo bringa i dagen sin stora kraft. 0, 
att Herren fingo komma oss så nära med 
sin kraft i dag, så att <let ginge som för 
profeten, alt triisklarnas underlag skaka-

des och vi så finge se Guds härlighet! 
Och må vi, som nu äro hans vittnen och 
hans folk, blifva uttömda på all egen kraft 
och känna vår egen svaghet, och så knnna 
afgifva vittnesbörd i Guds stora kraft i 
den Helige Andes kraft. Det är b;ad 
verlden behöfver. Verltlen behöf;er se 
Guds uad uppenbarad och verksam i de 
troendes lif. Paulus beder för Efeser
församlingen, att de matte stärkas med 
kraft till den invärtes menniskan. Ef. 
3: 14- 19. 

Dorefter vittnade evangelisten Anna 
Jobnsson me<l ledning af Höga Visan 8: 
5. Hvem är hon? Här skildras det 
intima förhållandet mellan Jesus och hans 
brud. Att Jesus verkligen älskar sin brud 
höra vi, då han säger: "Låt mig fa bör~ 
din stämma; ty din stämma är ljuf och 
att bruden iilslrar sin brutlgum förstå vi 
då hon säger: "Min vän iir hvit och röd

1 

högre än mång tu~en. Höga V. 5: 10: 
Men hvem är da deuna brud? O under 
öfver under, tlet är du och jag. ' Ej är 
det ni!gra härliga egenskaper hos bruden, 
som gör att han älskar henne så· hon 
säger sjelt, att hon är svartbrun. H. V. 
1: 5. Denna brud är på resa för att 
möta. brudgummen, liksom Rebecka fordom; 
och tanken på att snart fä skada brn<l
gummen och trycka hans hand gör, att 
hon öfvervinner alla hinder. Det händer 
ofta. för Jesu brud, att fötterna såras och 
ögat täras; och driigten blir ofta nött. 
1\Ien vi skola snart trycka vår brudgums 
genomstungna hand och skåda bonom till 
hvilken vara hjertan trä. Var resa 

0

har 
han lagt på sitt hjorta; och under färtlcn 
försH han oss med bröd, om <let iin skall 
tagas fran ~e himmelska bagerierna, och 
rntten ur klippan. Han är sjelf vllrt stöd. 
Liksom vinrankan bchöfva vi ett sflkert 
stötl. Jordiska stöd ramla; rätt som det 
iir se vi en öppon graf och våra kära 
bäddas ner i den svarta mullen, och tå
rarna rulla utför vara kin<ler. 

Han lyser oss sjelf genom tideus natt 
och håller ut i trofast kärlek. Och <la 
resan är slut, för han oss in i de him
melska gemaken och presenterar oss in
för himmelens härskaror. 

Sa var förmiddagens möte slut, och vi 
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skildes :it under känsian af att Gud varit 
ibland oss. 

Kl. 3 e. m. samlades vi åter, <lå Anna 
Svensson talade i1fver }fatt. 11: 25 och följ. 
Jesus lefde under sitt jordelif i ständigt 
umgänge med sin himmelske Fader, och 
han mottog moddelanden frän honom. 
Mottaga vi några medtlelanden frän him
melens Gud? ' Lefva vi i ständigt umgänge 
med honom? Jesus svarar bär på ett 
medd!'lau~e från ofvan: "Jag prisar dig, 
Fader, b1mmelous och jor<lens Herre, att 
du har dolt detta för visa och kloka och 
uppenbaradt det för enfaldiga. Ja Fader 
så har varit behagligt för tlig. ' ' 

I Lukas ' 6: 12 läsa vi, att, innan Je
sus utvalde sina 12 apostlar, tillbringade 
han natten i bön. Det var angeläget för 
Jesus a~t. utvälja sina apostlar enligt Fa
drens vilJa. Han utvalde några fattiga 
fiskare och tullnärer. "Se, hvilkcn samman
rafsad hop!" - hilr jag de skriftlär.la och 
fariseerna säga. .r.rcn Gud vare pri ~ . att 
han utvalt de fattige och föraktade i denna 
ve riden. . 

Han, som säger: "Allt bar blifvit mig 
öfverlätet af .. min Fader, är din vän, din 
förtrogne. Afven i mörker och nöd, d:l 
mången hoppets blomma vissnar och faller 
af, ilr Sarous blomma kvar. Du arbetande 
och betungade sjiil, kom till honom, som 
blef sarad och trött och som fällde tårar 
för din skull, kom, och du skall finna ro! 
Han är mild - öm - kärleksfull. Det 
är skönt att vara försatt med honom i det 
himmelska. 

Amanda Jobansso11 vittnade derefter med 
ledai11g af Job. ev. 17: 1. Stunde11 var 
kommc11, då Jesus, vår dyre frälsare, skulle 
besegra våra fiender och bereda oss fräls
ning och seger. Flir att segra i denna 
strid behöf<le Jesus kraft; och han fick 
krnft af sin Fader att krossa mörkrets 
viil<le och beretla oss evig frälsning. En 
dyrbar stund. Det var on dyrbar stund 
da vi först sägo Jesus och dä han till~ 
sade värt oroliga hjerta fri<l. .Mfoga 
stunder af ljuft och ledt hafva sedan mött 
oss på färden. l\len Gud har varit vart 
fäste. fllangcu gäng har viigen synts 
o~s som igenmurad med buggen sten och 
vi kanske vått biinealtaret med tårar. 
Trötte bedjare, hall ut! Snart skola vi 



se vär själs brudgum, Golgata-vän
nen, hvit och röd. .Men du, som ännu är 
främmandu för Gud, du har mäbända haft 
mänga stunder af besökelse. .Men kanske 
är i dag din sista besökelsestund. Hvar 
skall du hamna, da du lemnar denna tiden? 

Sedan höll missionär Karlsson en allvar
lig och till hjertat gående missionspredi
kan med ledning af Apg. 13: 47, hvaraf 
vi dock endast kunna atcrgifva några tan
kar. Jesus är satt till ett ljus för hed
ningarne och till frälsning intill jordens 
ände. Ljus och mörker är tvä stridande 
kontraster inom naturens verld. Ljus och 
mörker iiro tvä motsatser ähen inom An
dens verld. Det första, vi se frambringas, 
i skapelsens morgon, är ljus. Gud sade: 
"Varde ljus". 1 Mos. 1: 2. Ljuset är 
lifvets källa. J,juset är dagens konung. 
Yår verltl liknar en andlig natt. Företag 
en resa genom Europa, och du skall finna, 
att det är mörk natt. I Italien, anarkis
mens hemland, är natt, och i Frankrike, 
fritilukeriets fäste, är hP.msk natt. De 
allra flesta i kristenheten veta icke, h vart 
de ga; de vandra i mörk natt. I Kina 
är det stort mörker, <ler är natt. 

f3U2 

l\Ien vi ha fått ett stort ljus. Hvem 
vill vara med om att bringa ljus och fräls
ning intill jordens ände? Kina bar icke 
sett ett sådant möte som detta. Vi sam
las der i små lerbas, några få; och de 
flesta ha aldrig hört om den lefvande Gu
den, utan de tillbedja sina afgudar, som 
ä.ro döda ting. 

Filosoferna säga, att himmelen är vår 
Gud, andra säga: "Solen är Gud". Vi 
säga: "Nej, det är en stor lampa, som 
vår Gud bar gifvit oss för att lysa oss, 
och den har lyst under årtusenden, som 
gått, och oljan har aldrig trytit i denna". 
De säga: "Än månen då? Är det icke 
en Gud?" Vi säga: "Nej, det är den an
dra lampan." Vi tacka Gud för dessa ba
da facklor. Men vi tillhedja dem icke, 
utan vi tillbedja den Gud, som har gjort 
alltsammans. 

Efter predikan upptogs en god kollekt 
för missionen i Kina; och efter ett kort 
tacksägelsemöte skildes vi åt, välsignade 
af Gud. 

K. A. T'idlmzcl. 

E n uppbyggelsek onfePens 
hölls i Filadelfia-kyrkan i Örebro på inbjud
ning af andra baptistförsamlingen derstädes 
den 13 -16 september efter ett rikhaltigt 
och om vexlande program. Ämnen, som 
behandlades voro: Det enskilda böneum
gänget med Gnd, ett kraftfullt troslif, 
UQPfyllelse med Anden, guddomlig belbrcg
daglirelse, om vedermödans tid börjat och 
hvad Guds folk i sa fall har att med 
hänsyn dertill iakttaga, hvad skriften lärar 
om Kristi andra tillkommelse samt tecknen, 
som visa, att denna tid ej kan vara långt af
lägsen. Guds helige Ande var rausakan
de och. välsignande ibland oss, djupa ba
bof väcktes hos Guds folk, hvilket sär
skildt gaf sig tillkänna på söndagsefter
middagen, då efter korta föredrag angå
ende uppfyllelse med den helige Ande, 
innerliga hje1teböner uppstego till nadens 
tron, hvilka Gud enligt löftet i Lukas' 

11: l 3 icke kunde annat än besvara. Sii
kert skall välsignelsen af denna konferens 
iclrn stanna inom Filadelfiaförsamliugen 
eller inom Örebro, utan sträcka sig gan
ska vida. 

Under hela konferensen förnams både 
hos vittnena och ä11örarna en enfaldig, 
trängtande, ödmjuk ande, som är så dyr
bar. }~n innerlig sammansmältning i an
den gjorde, att vi fingo erfara förverk
ligandet af Ps. 133. 

Ett liffullt föredrag hölls angående and
liga räckelser, och i samband dermed 
höjdes liksom och under hela konferensen 
innerliga bönerop derom, att Gud skulle 
görn alla sina vittnen och ba.rn till själa
vinnare och att han skulle utgjuta sin 
Ande till väckelse både bland verlden 
och bland Guds barn. Och må sadana 
rop tränga sig fram från många hjertan, 

-· 003 

som kunna se och iimma för Josefs ska- , 
da. Må verldens nöd med centnertyogd 
falla på vära hjertan, att det må begynna 
värka derinne och rop såsom barnaföder
bkans UJ)pstiga till Gud! Utan andliga 
födslosmärtor ingen förlossning, inga andli
da barn! .Mii den kommande vintern blifva 
icke blott en arbetstid utan ock on inberg
IJingstid i stor skala! 

'l'örhända komma vi, om utrymmet med
gifver det, att i T. S. införa något frän 
mötet. 

En blomma 
på 

p. Otto Perssons graf. 
Eja, vA.~t hjerta riitt ~nnerligt sig gläder, 
Att nu l s~mamle, hv1ta högtidsklädor, 

l r ängest tagen, 
_ l blodet tvagen, . , 

'ar vän fätt skå.da den stora dagen, 
Han bidat. 

Af Jesus funnen blef han för honom lifvet, 
At honom sedan blef },ans Jif ock gifvet. 

Ja, glad att tj enn. 
8iu Uud allN1a 

lfau bar sitt vittne;d1önl om tltt ena: 
Guds kiLrlek. 

Dot vittnesbördet bar tröst till sorgsna 
hjertall 

l'tt plågans läger, i hem för tunga smiir
tan. 

De hlommor blida 
Bland dem, som lida, 

GuJ.s kiirleksbudsknp ock fingo sprida 
Med ordet. 

Si\ sågs lian ännu en liten tid här vandra 
Yid korset stil1a, men verb;am städs' tör 

andra, 
En gäst pA. jorden, 
Men hemma vorden 

De?: uppe redau vid Lröllopsborden 
Hos Herren. 

Och hans starkhet var Gutl och ingen 
annan, 

X1ir 8märtan plöjde i:sinn fåror djupt 

I famnen ljufva, 
Sin trötta dufva 

pa11nt~11. 

Han öfver djupen och stenig tufv::1 
J3ar trofast. 

,, 

Han allt fol!bonlat, hvad han i ordet lofvat 
Ja, midt i döden han än med lif begåfvat'. 

::\fed ljus i dalen 
Han lindrat kvalen 

Och fört ti~l strålande bröllopssalen 
Rm käre. 

"Igenom honom" han sjöng .med lyfta 
vingar. 

Om l10nom, honom nu evigt sången klingar 
Ja, pris och l\ra, ' 
Ja, pris och ilra 

Och krafto<'h starkhet Guds Lamm det kära 
För tvig.! 

Och vi, som ännu en tid stA. kvar i striden 
0, mH. vi helt taga steget ut i tiden ' 

O~lt troget strida. 
Vid Jeisu sida 

I det vi saligt i tron fö
1
rbida 

Hans ankomst. 

ll~rcdda håll oss, o Jesu Krist, att vänta 
Dm uppenbarelse. niir du sist vill hemta 

Från joruekvalen 
I tåredalen 

Din brud till e•iga fröjtleisulen! 
Ja, amen! 

A. M-n. 

Vår mission i Norra Kina. 
Angående våra uiissionäreri; i Xorra 

Kina räddning synas utsiktorua nwckot 
mörka. Tidningarna meddela, att. enli"t 
frän Hongkong' ankommet telegram, alla 
mi:ssioniirer i Hoh-ping-fu lilifvit mörda
de. Yara der sl,~tiouerade missioni.Lr()r 
voro: H. A. Persson med fru samt Jenny 
Lundell. :%kert ltafva ock :Illa våra mis
sionsstationer lJlil'vit forstörda, dock haf
va vi icke haft någon underr1lttelse an
gäemle våra rnissiollilrer fråu (' l. J\I:s 
styrelse ln-nrkcn i Kiua eller London, 
;;om dol' k lofrat att, stl ~nart tle fått 
spörja m'\got. dclgifra oss det. Jik;;om de 
oek lofrnt gil\-n vtlrn missionilrer all miiJ
Iig hjelp. ::\1imda styrelse har ock alltid 
nsat sig ytterHt omtänksam och pälitlig 
samt kiLrleksfullt hi,.,tiltt oss i nllt, som 
rört Yår mission. Xagot visst kunna yj 
derför ej iinllu säga. ' 

Hemkomna kinamissionärer. 
:\led ängnren Ron: I I anlilu<lc t il! ~tock

holm elen :?:l scpt. frttu Finland sex af 
de ;;vern;ka missionii1·er, ll\·ilka vin .llou
goliet och Hysslnnd flytt undan 1lu kine
.~iska boxarues våhlsaml1eter, u1imlige11 
missioniiren Emil ,Jakohsson samt ,le1111es 
S\'ilger och sy,.;ter, herr och i'rLt (>ber~, 
missio11iire11 l:5a11lllicrg, rnisHio11ilre11 Hi.11ler
bom med fru oeh en liteu gosse. Ven 
2·1 ankommo till Htockl1olm ytterli~nre 
fyra mission1lrcr jämte en norrman :;nml 
t\·a barn. 

I 
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C> 
FA, 

Käraste små vänner! Frid vare eder! 

l dag haf\·a vi att lära oss, att 
"Hvar orh en som upphöjer sig, 

han skall ·rnrda förnedrad, och den 
som förnedrar sig, han skall varda 
·upphöjd". Luk. 14: 11. 

Och, k!l.ra barn, tycken I icke, att hög
modiga menniskor se bra löjliga ut? De 
inbilla sig, att blott de siUta näsan i vä
dret och se morska eller förnäma ut, så 
skall deras omgifoing vara färdig att be
undra ocb hylla dem såsom sådana, hvilka 
hafva fatt någon undantagsställnwg af 
vår Herre här i verldcn - ja t. o. m. i 
Guds rike äfven ! 

Somliga förbäfva sig öfver de yttre gåf
vor, Gud gifvit dem, såsom rikedom, ett 
vackert utseende eller ett klingande namn, 
granna kläder m. m. Andra deremot se 
sina mcdmenniskor öfver axeln tillfölje af 
sin lärdom, sina andliga ga.tvor, sitt goda 
lrnfvud, sin karaktärsstyrka, sin talgåfva, 
sin sång - och sa glömma de bort, att 
alla dessa företräden och gåfvor äro ett 
län af Gud, som han när som helst kan 
taga igen. Stackars menniskor ! Tänk, 
(lm någon af ost1 skulle vara fån~ad i 
högmodets snara! Kanske du, lilla flicka, 
yfvell öfver ditt fagra utseende eller dina 
vackra kläder och later dina kamrater be
undra dig och känna ditt förmenta före
träde? Aj, 11j ! Då iir du lik påfogeln, 
som, ehuru sa grann, dock icke kan öf
rnrskyla sina fula fötter. Eller kanske 
du, min gosse, yfves öfver att din far är 
rik? Vet du ej, att rikedomen har vin
gar? Eller har c.lu kanske fatt en god 
fattningsgåfva, så att du går och gäller 
för dot "bästa huhudet" i skolan och der
för tänker höga tankar om dig sjelf? Vet 
du, hvad den lärde Paulus säger i sitt 
bref till de första kristna i Rom? 

"Trakten icke efter det som är högt, 
utan hållen eder till de ringa!" 

Det är en riktig styggelse att se hög
modiga barn. Man misstänker alltid, att 
dumheten gömmer sig bakom de granna 
fjädrarna, och man vill så fort som möj
ligt komma und!m deras stora, tomma jag. 
Högmod är synd. Låtom oss derför rä
das för att besmitta oss med don! Gud 
stä.r också emot de högmodiga, men de 
ödmjuka gifver han sin nåd, ja, de skola 
"ärfva lanqet" och "hugnas med stor frid." 

Ingen af oss är född ödmjuk. Alla 
behöfva vi lära oss det; och det finns 
blott en läromästare, som kan lära oss 
denna dygd, nämligen han, som är mild 
och ödmjuk af hjertat. livad heter hani' 

Jag känner en konungason, som, ehuru 
älskad af sin fader och arfvinge till ett 
mäktigt rike, dock förnedrade sig så djupt, 
att han lemuade konungaborgen, det ly
sande hofvet och alla rikedomar, för att 
uppsöka brottslingar, tiggare, lemmalytta, 
blinda, drinkare och all verldens afskräde 
och rädda dem för himmelen. Ingen har 
förnedrat sig som han, och ingen har ej 
heller blifvit så upphöjd som han. Sa 
latom oss då ödmjuka oss under Guds 
mäktiga hand, på det att han måtte få 
upphöja oss i sinom tid! 

Om det är en styggelse att hos barn 
se högmod och dermed också ovillighet 
att tjena, sd är det deremot den ljufli
gaste syn att 8e ödmjuka och tjenstvil
liga gossar och flickor. Sådana barn äro 
som solstrålar i hemmet eller såsom den 
friska doften af blommorna på marken. 
De göra hemmet till en lustgård, der de 
sjelfva och alla deras vänner trifvas sa 
väl. Ar ditt hem månne ett sädant bom? 

Bor han, som är mild och ödmjuk, i kam
maren der? 

Här vill jag nu omtala för eder en hän
delse ur lifvet, som en kär barna.vän be
rättat för tt1.ig. Vi kunna kalla berättel
sen för 

qögmod går före fall, men ödmjukhet 
ärfver landet. 

"Som du vet," sade fru von K. 1 "så 
ilr jag född i England och uppfostrades 
tidigt der till att lära känna vår välsig
nade frälsare, Herren J csns. Hans ord 
blef tidigt min glädje. Men det käraste 
jag visste näst det att sitta i min f.tders 
knii och höra honom berätta de sköna 
hiindelserna i Jesu lif, var att få gå i den 
vackra hamnstadens söndagsskola. 

En dag kom jag bem tran sönc.lags
skolan och sade till min älskade moder: 
"Vet mamma, vi hafva fatt en så under
lig minnesvers af fröken i dag; och hon 
vill dertill, att vi nästa söndag skola gifva 
henne ett exempel på det ordets sanning; 
och inte förstår jag det allra minsta, hur 
jag skall förklara den." - "Nå, hur ly
der minnesversen dä?" fragade min mo
der. "Jo, hör mamma sa underligt: 

Om I hafven tro, skolen I kunna säga 
till detta berg: häf dig upp och kasta 
dig i bafvet, och det skulle ske." Och 
jiii' minnes, att jag tillade misstroget: 
·'Aldrig gär det väl i vår tid?" - "Jo, 
sannerligen gör det sa," sade min mo
der; "och du skall strax fa höra, huru 
det kan tillgå. och dertill, huru det har 
blifvit till stor välsignelse för din älskade 
moder. 

föl.väl, jag var omkring 10 år gammal, 
M jag fick följa mina förä:drar till ett 
landtgods för att der tillbringa somma
ren. Emedan det fanns en söndagsskola 
derstädes i samma by, fick jag löfte om 
att besöka den. Jag tyckte myckot om 
alla flickorna i vår klass, alla utom en, 
den bloka Lilly Grai. Lilly var så torf
tigt klädd, ej unc.lerligt, da hennos far var 
död och modern var en mycket fattig prest
enka. Sina lexor kunde hon alltid bättre 
iln vi, och läraren var mycket belåten 
med hennes städade uppförande och i!d
mjuka sinnelag. Ehuru jag gatt i sön-
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dagsskolan nära trenne veckor, hade jag 
dock aldrig tilltalat Lilly. En sönc.lag gaf 
läraren oss just s.imma bibelvers till tän
kespråk, som du nu fatt i dag, nämligeu 
att "flytta berg"; och han önskade, att 
vi omsorgsfullt skulle lära oss det. Men 
tanklös och yr som jag var, sa glömde 
jag lexan, till:i söndagsmorgonen var inne 
och det var tid att ga till söndagsskolau. 
För öfrigt hade jag hela morgonen vant 
så upptagen med tanken på, hvac.1 de dar 
beskedliga landtflickorna skulle säga, när 
de fingo se min nya blå linonklädniug och 
hvita scbäfcrhattmed blaklintslinga11,attjag 
sköt lexau alldeles i bakgrunden. Når 
jag skulle gå, mötte jag genast Lilly Grai 
utanför trädgärdsporten. Jag tyckte nu, 
att jag var sa fin, att jag gerna kundti 
vara litet vänlig också, och sade derför 
ganska gladt: "God morgon, Lilly!" 

"God morgon, fröken Beth," sade hon 
vänligt. Da vi gått vägen framat ett 
stycke, fragade hon: "Kau du din lexa ?'' 
"~ej," svarade jag, •och icke begriper 
jag den heller - gör du det?" - "Kan
ske," svarade hon ödmjukt. "Nä, låt höra,'' 
sade jag. "Jo," sade hon, "jag har lärt 
trenne ting af den. . För det första, att 
vi mdste sätta tro till Guds ord och makt. 
l<.'ör det andra, · att här menas icke sa
dana berg, som här i <.:ornwallis eller 
andra naturliga berg; och för det tredje, 
att det mäste fiunas 'berg, som Jesus vill, 
att vi skola flytta, så att de hvarken hin
dra oss sjelfva eller andra att ila framat 
p:i Guds budords stigar." 

".Ni men, Lilly, eftersom du talar all
deles som en gammal taut, sa kan du 
väl ock sa säga mig hvad dessa berg heta 
- ehuru det kan just göra mig detsam
ma," sade jag. Ty jag var förargad öf
ver, att Lilly, den lilla laudtflickan, skulle 
vara mig sä öfvcrlägsen i vetande. 

"Jag tror icke, J;letli, att det gör dig 
detsamma, då du fclr veta, att dessa berg 
ärl) synder, att hvarje synd är ett berg, 
som hindrar oss sjelfva på vägen till 
himmelen och äfven kan ntestänga andra." 

"Åh, jag förstär, du ser förmodligen 
en bel sil.dan der bergskedja hos mig," 
sade jag förtrytsamt. 

"Beth, blif icke ond på mig. Det är 
lättare att se grandet i sin broc.lers ögi1. 
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än bjelken i sitt eget. 1\Ien jag tror nog, 
att j ag ser ditt berg, ditt mest framträ
dande fel. Men jag sjelf har också så 
många fel, som göra min dyre Frälsare 
smärta, men" - -

"Men mitt berg är naturligtvis mycket 
högre, menar du. Nå, hvad heter nu detta 
mitt berg?" "Jo," sade Lilly och slog 
armarna om mig, "är det icke månue ditt 
högmod?-

0, om du visste huru träffad jag 
kände mig. Jag blef blossande röd af 
skam, och tårarna trängde fram i mina 
ögon ; och jag kunde ej säga annat ~n: 
·Liily du har rätt. Men hur skall Jag 
blifva' af med detta berg? Meu dig 
kan det väl alldeles göra detsamma, 
1)m jag blir af med det eller ej?" "0 
lleth, säg icke så," sade I,illy så b~
vekande, "du hindrar ju dig sjclf, mig 
och de andra kamraterna i söndagssko
lan." - "Hvad säger du, Lilly? l>a hvad 
sått skulle jag hindra dig och kamraterna?" 
· "Jo, Beth, när vi se dig så högmodig 
och fftfäng, så frestas äfven vi till hög
mod och fåfänga; och som vi äro för fat
tiga att skaffa oss si granna kläder som 
du, så blifva vi missnöjda med v:lr ringa 
lott och börja knota både på Gud och 
våra föräldrar; och då blifva dessa syn
der de berg, som hlrllira oss på vägen 
till himmelen." 

Jnst i detsamma hade vi uppnått sön
dagsskolan, sä att jag hann icke svara 
Lilly. Men hennes ord hade'fastnat dj?pt 
i mitt hjerta. lfrau den stunden bad Jag 
Herren Jesus hjelpa mig att borttaga mitt 
dåraktiga högmod. Jag tyckte, att det 
var så förfärligt, om jag genom min synd 
skulle utestänga. någon annan frau him
melen förutom det, att jag sjolf skulle 
gå f~rlorad, att niir jag kom hem, gick 
jag genast upp på milt lilla rum och käm
pade i bön, till dess jag kände, att Gud 
hade förlåtit mig och mitt hjerta f:ltt frid. 
)len aldrig kunde jag glömma dm lexa, 
jag fått af min lilla skolkamrat. . 

På henne gick också Herrens löfte 1 

uppfyllelse, att "de ödmjuka gifver han 
sin nad". Hon blef en akta<l högre prost
mans hustru och spred genom sin öd
mjuka gudsfruktan och älsklighet mycken 
välsignelse omkring sig. Särskildt låg 
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söndagsskolan och ungdomen på hennes 
hjerta. Der verkade hon ocksa med värme 
och uthållighet, till dess Herren flyttade 
bom henne öfver alla "höga berg" till 
fadershuset derofvan". 

Gifve Gud oss, kära barn, den nåden 
att iifven vi må sprida ödmjukhetens doft 
omkring oss, önskar eder tillgifuo vän 

Onkel Eric. 

Professor Rudins af skedsord till 
studentkåren. 

P rofessor Uudin uppvaktades med anled
ning af sitt afskedstagande mandagen den 
24 sopt. på midd. af L"ppsala studentkår, 
hvarvid dess ordförande Jil. och s. m. kand. 
Holmqvist bragte honom kårens tack. 

Professor R. svarade med ett bögstämdt 
tal. !Jiksom Goijer kunde han betyga, att 
han vore en mycket lycklig man. Detta 
hade sin grund däri, att han redan i ung
domen gjort evighetssynpunkten till me
delpunkten i sitt lif eller me<l andra ord 
gihit sitt hjerta åt Gud. Att söka leda 
ungdomen in på denna den sanna lyckans 
viig hade varit det allvarligaste syftet i 
hela hans verksamhet. För den, som lefde 
ett verkligt o vighetslif, kunde och borde 
lifvet vid sitt slut likna en nordisk som
marnatt, då. man kuappast kan skilja mel
lan det bortg:lcnde ljuset och gryningen 
till (' Il ny dag. Lifvet och vandringen 
med Gud betydde ingen förlust af ungdoms
och Jifsglädje, det vore i stället lifsgläd
jen sjelf. 

'l'al. hade nu vandrat med Gud undrr 
51 l år, men aldrig hade haft anledning 
att angra, att han slagit in på den vägen. 
I afskedets stund ville han än en gång 
betyga dotta. Kanske vore det sista gån
gen. 'l'y nästa gång studenterna. mötte 
honom kunde mOjligen flaggan svaja pa 
half stång. Då talade han icke m~r till 
dem sasom lefvando. Detta ville hau icke 
säga med dystert svarmod utan med glädje 
och mod ett leende sasom gryningen till 
en hoppets morgon. 

Under djup rörelse bad han till sist om 
Guds välsignelse öfver ungdomen. (Sv. M.) 

1}\risti tillkommelse för att hemta stn brud. 
C~ågra hufvudtankar ur ett föreclrng i Filalleltiak:-·rkan i Örebro. ) 

ti\ a J\ri:stu:; kom för:;ta gangen, 
J,':J kom han i fUrnedringsge:;talt. 

Han utblottade sig sjelf och an
tog eu tjenares skepelse ueh Yarclt 
lik menniskor och i athäfror funnen 
sasom en menniska: han ödmjnkade 
sig ;.:jelf och vardt lydig intill döden. 
ja, intill kor.c;i:ts dlitl. !<'il. ~: i, ~. 
Hufvndändamalet med hans aukomst 
da Yar att utplona symlen grnmn sitt 
of/'er. Ebr. H: 21i. Och derfiir maste 
han bära ,·ara synder pä ;;in kropp 
npp på trät. < l Petr. ~: 24'1. Det 
oskyldiga oc:h rena Lammet maste 
gifva sitt lif säsom ett skuldoffer 
för vara synder. 

Men niir han kommer för anclm 
!J(ill~t' ll, sa. skall han np1~enbaras i s!n 
härlighet. Han skall da lata se sig 
utau synd till frälsning fiir clem, s< tnt 
förbida honom. .1%r. ~I: ~.~. 

När vi tala om Kristi amlra till
kommelse-, rura 'i oss pa det profe
tiska ordets omräde. < >i:h Yi äro i 
skriften nppmanadf' att akta pa, lilsa 
och höra profetians ord oc:h beYara 
det, som cleri ilr skrifret. Uppb. 1: 
3. Detta ord :-;kall för oss yara ett 
ljns, som skiner i ett mörkt rum 
(eller en cild trakt. .1\1 yr bergs iifrers. 
Det skall för oss lysa upp den smala 
stigen, pa ln-ilken vi sasom Herrens 
utkorade och hPliga folk hafra att 
färdas i denna tidsalderns natt: det 
:::kall vägleda oeh hugsvala oss samt 
varna oss för farorna. att vi ej ma 
Yika af och störta ned i något brad
djup vid sidan af Yäge-n. Det är 
dyrbart att. fa vandra i ljuset af detta 
sken, t.ill dess det dagas. da Kristns 
skall komma sasom n7tt{<7rcligltetc11.~ 
1iol med frälsning (salighet, helbreg
dagörelsf> l i sina strnlar. 

I\Ien först nppgär morgonsljernun, 
bebadande den fulla dagens inbrott. 
Den klara morgonstjernan, som är 

.T esus Kristus \TT pp b. :2~: rn), ~kall 
härligt framtindra, da Kri~tus kom
mt>r för att genom den upplatna 
dörren (rppb. 13: H: 4: 1 hemta hem 
de sina i kamrarna, till desl!! vreden 
gar förbi \Es. ~ti: 2U, ~J ). Bestnilad 
af den klara morgonstjernan går bru
den in i bröllopssalen. 

Men Yill du ,·ara delaktig i denna 
de heligas arfslott i ljuset, sa öppna 
ditt l~j, rta, att redan nn morguni:;tjer
nan ma 111111ga cll'ri1111e. sasom Petrn:-; 
skrifver i sitt ~:dra hrefä 1: l H, :21 l. 
Vi, som tro på J esns, hafva ju lärt 
känna honom ..:åsum vår frälsart> fran 
syndens skuld och herraYäldi>. Yi 
veta af erfarenhet, att han ii.r <.'ll 

nöclhjelpare och en mii.stare till att 
hjelpa. ~fen vi behiifva ge-nnm or
det och .\nden en ny uppenbarelse 
af 1\:risti hiirlighet i \·årt ime. 
Vi behi.ifra i värt hjerta känna Kri
stus l"UStim den aterkommancl~ l1rnd
gnmmen, "'a att"vi i sanning beg,nma 
cllxl.."lt lww; 11p111·11bun·l.<Je oeh Yänta 
honom fran himmelen. l\len "Jesu 
Yittnesbörd är profetians Ande". 
Derfor maste denna profetians Ande, 
som talar i vittnesbördet om deu 
kommande Kristus - den helige 
Ande, i ln-ilken helige Guds män 
talat oc:h skrifrit om Kristi uppen
barelse, ntgjutas öfrer os14, sa att 
våra hjertans ögon upplysas till att 
första, hvilket htipp det är, hrnrtill 
(.}ud har kallat Oss, Ol'li vi sa be
gynna på 1\llvar "vänta det saliga 
hoppet och uppenbarel:-;en t\f den 
::;tore Gudens och vur l!'rälsares, Jesu 
Kri'lti, härlighet." 

< >ch da vi nu en stund vilja SYS
sebätta oss med ch•tta höga nch he
liga ämne, sa llttom os:s draga vara 
skor af vara fötter. ty "'rummet, cler 
vi stå, är en helig mark!" 

I J oh. H: 2, il gifrer elen älskade 



~liistaren sina oroliga oeh sörjande 
lärjungar det löftet, att han sk~ll ga 
bort för att hereda dem rum i Fa
dershuse! s boningar, och att han 
sedan i;kullr komma tillbaka och taga 
dem till sig - "pa det att hvarest 
jag är der skolen ock I vara." 
Des~a boningar, hvarom Jesus här 

talar, äro bereclda före verldem1 
grundläggning. Jesus behöf<le nog 
icke gå hort för att uppbygga eller 
inreda och iordningsställa dem. 
Det var en langt svarare uppgift 
han hade - en uppgift, som kosta
de honom sa mycket arbete, :så djup 
och bitter smärta och ångest, att han 
i G-etsemane beder sin Fader, att 
om det var möjligt, han skulle slip
pa. tömma den outsägligt bittra kal- . 
ken. Han skulle bererla oss r11m 
<ler. Han rnaste genom sin kropps 
offer pa förbanne1sens kors öppna 
oss värren och tillträdet dit. etan 
l'örsoni~gsblodet, utgju~et pä G~l
rrata offeraltare, skulle mgangen till 
dessa härliga boningar för ~vigt haf
va varit tilblnteu för hvru'je barn af 
,\dams fallna slägte. 

På den stora fiirsouingsdagen verk
ställde . öfverstepresten tah~rnak
lets remng. Mer] blodet af folkets 
~yndof~erstut .gick. ha~.' sedan han 
förs~ . framb.~mt .?f~er for egna __ syn
der mnanfor forlaten och stankte 
der~ed på nä.dastolt>.n och framför 
nådastolen. Sammalunda renarlf' han 
genom blodet "det heliga" och se
dan bränneoff ersaltaret pa förgården. 
1{ Mos. lli. Så var helgedomen re
nad frän folkets synder, så att, trots 
allt livad Gud sett orent hos dem, han 
likväl fortfarande bodde ibland dem 
och ville möta dem i sin helgedom. 
Derför läsa vi ock i nya 'l'estanwn
tet: "Nästan allt renas .-nligt lagen 
med blod, och utan blodsutgjutelse 
sker inrren filrlatelse. .\lltHa var det 
uöclväudigt att afbildPrna af de him
melska tiugen med sadant renas, men 
cle lli1mn1·l1;lw tingen sjelfva 111ed biittre 
offer än dessa.w (Ebr. !I: :t2 -23. 

Od1 ater heter det: "Kristus, som 
har kommit sasum öJversteprest för 

det tillkommande gc 1da, har genom 
det i;törre oeh fullkomligare taber
naklet som icke är gjurdt med hän
der det är. som icke tillhur denna 
ska'pelsen, c;ch icke genom 0xa~·s och 
bockars blod, utan yenom sitt eget 
blod en gång för alla ing~tt i helg~
domen, sedan han vunmt en evig 
förloi:1sning." rEbr. ~I: 11-12.) 

Sedan Kristus genom sig sjelf 
verkställt en rening från synderna, 
har han satt :-;ig såsom den store, 
evige. öfrerstepr~sten me~ det ~-för
gängliga prestadomet pa Guds hog~a 
i:1ida och lefrer alltid för att bedja 
för oss. 

Oeh på grund häraf ha!va vi_ fri
modighet i fraga om att i tron mgå 
i den himmelslta helgedomen såsom 
tillbedjare i anda och sanning. (Ebr. 
10: rn - 22. l Vi hafra tillträde till 
Guds Fadershjerta. 

:Men för Kristi blod:-; och förböns 
skull hafra de i blodet renade ock
så en diirr upplåten i h immelrn ( U ppb. 
;3: 8· 4: 1) genom hvilken Jesus, när 
han ' kom~er igen, skall införa sin 
brud i palatset derofvan. Bröllop 
skall firas och vi skola vara med 
He1Ten alltid. Halleluja! 

Kristus har sänclt sin Ande för att 
bereda oss för det at oss beredda 
rummet i Fadershuset enligt det 
sista löfte han gaf sina lärjungar, 
förrän han vanlt upptagen. 

0, hvilken underbar syn, då den 
u1 pstil.ndne, den förvandlade Her~~n 
och :\lästaren, efter att hafva fort 
sina lärjungar ut p~ oljoberget och 
lofvat att genom sm Ande utrusta 
dem till sina Yittnen, välsignande 
öfver dem upplyfte sina händer, hvil
ka genomborrats pä.. korset fö~· att 
bringa försoning. ren_mg och. fnd at 
<lem och oss, och i;a vardt i deras 
asyu upptagen, i det en sky tog ho
nom bort 1frim deras ögon. lhäg
kommande Herrens ord, att <leras 
hjerta icke skulle ,-ara oroligt. eme
dan han snart skulle komma igen, 
för at.t taga dem till :-;ig, til~liade _de 
sin himlafarne Herre och gmgo till
baka till .T erusalem med stor glr'idje ,· 
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uch de vr1ro alltid heter det i 
templet. prisande och lofrande ll-ud. 

< lm J esn löfte att komma till baka 
pamindes <le ock genom änglarne, 
de tva männen i hnta kläder, hvilka 
sade till dem, då de stodo <ler med 
blickarne oafrändt riktade uppåt ef
ter den bortilande, hemåtskvndande 
Herren: "I Galileiske män, hvarföre 
stan I och sen mot himmelen!' Den
ne J esns, som har blifrit upptagen 
från eder till himmelen, han skall 
set komma, som I hafren sett honom 
nppfara till himmelen." 

Det är här allti;å alls icke fraga 
om, att han skall komma i döden, 
f~r a~~ ta~a den troendes själ till 
sig. EJ heller är det fraga om and
liga väckelser da han kommer och 
genom sin Ande nr den andliga döds
sumnen uppväcker och lefrandegör 
menniskosjälar. Utan löftet afser 
hans personliga återkomst. då han 
skall uppenharas i sin härlighet till 
evig hugsrnlelse, full förlossning och 
outsäglig och härlig glädje för dem, 
som viinta honom. 

Det var detta lefrande och saliga 
hopp som fran Fadershemmets fön
ster kastade sitt nderkvickande ljus 
ned i apostlarnas hj ertan och pä <le
ra:-; väg och som uppPhöll Ol'h styrkte 
dem under <lera:-; pilgrimsfärc.b ve· 
dermödor, faror oeh :;trider. Det 
var detta härliga hopp, :som de brin
gade de första församlingar såsom 
en hufrudbeståndsdel i det evange
lium, Anden gifvit dem att fiirknn
na. Om tid och utrymme tillii.te det, 
vore det en lätt sak att ur de apo
stoliska brefren uppvisa detta. 

Men jag vill nu endast fäHta upp
märk:-;amheten vicl Tessalonilrer-bref
ven. De troende i 'l'essalonika voro 
nyomvända. Paulus hade endast en 
helt kPrt tid verkat ibland dem. 
~len evangelium hade kommit till 
dem ~icke allenast i ord utan äfven 
i kraft och i den helige A.llde och 
i mycken fnllvi:-ishet\ så att de hade 
omvändt sig "till Gud fran afgudar
ne, till att tjena den lefrande och 
sanne Guden och till att räntr1 hans 

8cm frtm himmelen." Yi vilja i för
bigående fråga: Blifva äfveu i var 
tid menniskor omrii 11da till utt rä11ta 
U-11d1:; Son från hinnnr,len? Erhalla 
de ,·erkligen i den helige An<le un
<len·i:sning om det hopp, som i de 
heliga skrifterna förehålles Guds 
folk: 

Brefret till 'l'essalonikerna är ge
nom väft af detta församlingens oför
likneliga hopp. Se l Tess. ~: 1\1; 
ö: 1~-18; 4: l:J-1"): 5: 4- 11, 28-
~-!; 2 Tess. 1: 7, lU: 2 kap. Sia i 
din bibel npp dessa :-;fällen, läs dem 
under bön om Andens .;murjelse och 
göm dem i ditt hjerta! 

Yisserligen finna vi att hos nägra 
af de troende i Tes~aionika ett svär
miskt och OHtmdt tänke- och hand
lingssätt spelade in i detta hopp, att 
villfarelser smögo sig med, sjukliga 
utväxter, ln-ilka apostlen bemödar 
i;ig att genom fnlJ:..tändigare under
visning bortskära, på det att detta 
härliga träd skulle obehindradt kun
na slå djnpa rötter i de troendes 
hjertan, skjuta sin krona hugt in i 
det himmelska och frambringa rätt
färdighetens frukter i ett öfrerfiö
danrle matt. 

.. \Ut visar emellertid, att hoppet 
om Kristi tillkommelse hos Tessalo
niker-församlingen icke var nagon 
blott lära oeh teori, utan något verk
ligt och verksamt i deras hjertan och 
lif. 

Kasta vi f'll blick på bibleni; sista 
bok, sa finna vi att den handlar om 
Je.~ 11 Kristi uppenbarelse, såsom redan 
bokens begynnelseord gifra vid han
den. Detta är den öfrer;;krift, som 
den helige Ande gifvit hela boken. 

I första kapitlet riktas vära hlic
kar pa den som kommn·. "Se, han 
kommer med skyarna!" (1: 7l. Och 
i det :-;ista kapitlet finna vi hans tre
faldiga, trusterika och uppmuntran
de försäkran: "Jag kommer snart." 
1Uppb. ~~: 7, l~, ~0.) Det är hans 
sista helsning till hans ännu i tåre
dalen \·andrande, trängda, väntande 
och tranande brud. Och hennes svar 
klingar sä trqsvisst, sä hoppfullt och 



~ladt: "Amen, kom Herre JeHu!" 
Amen!" Hon tag<'r honom på or

den. .i\fa detta "amen" ljuda inner
ligt äfv<'ll frän djupet af våra hjer
tau ! 

Snart begynner emellertid hoppet 
om Kristi aterkomst, ::,om tillfört de 
aposto fo;J.:a församlingarna sa myc
ket lju::; , sa mycken tröst och kraft. 
isynuerhet under tider af trangmal, 
bedröf velse och fönmkelser, att för
blekna. Herrens profetia i l\lath. 
~::>: i> gick i uppfyllelse. "Da nn 
brudgummen driijde, blefvo de alla 
sömmga o(·h sm1111a<le'', icke blott 
~le fävitska utan. o.ck de visa jn.ug
frurna. :i.\fan sof i detta ~är:sk1lda 
hänsee11de, i fråga om Herreni:; 
löfte att komma. tillbaka. Vi kunna 
bland annat finna detta af den 
s. k. apostoliska troshekä.nnelsen. 
Denna ,..kall ju utgöra ett kort 
sammandrag af apostlarnas lära. 
Och ehuru den icke härstammar fran 
apostlarne, sa är den dock af hög 
alder. Omkring år 3~5 var den re
dan allmänt erkänd sasom försam
lingens gemen~aruma trosbekiinnebe. 
:i.\le11 doek tinnes i den icke ett ord 
om Kristi tillkommelse för att hemta 
sina heliga. 1 andra trosartikeln he
ter det om Kristm;: "Sittande på 
allsmäktig <+nd Faders högra sida; 
dädan igeuko11wuwde fur att döma 
lefcamle or·h döclo." Och i 3:dje ar
tikeln heter det: Yi tro pa 
d~ <ludas (eller kDttets d. ä. kroppens J 
uvv,,tåmldse och ett e?;igt lif. 

Vi se här, att denna "apostoliska 
trosbekännelse" icke liekänner dPt 
krii-;tna hopp, som var en sadan hnf
vudbeständsdel i apustlarnes Yittnes
börd och som medförde en !ladan 
glädje och hänföreh-e at den aposto
lii-;ka tiden. Det talas endast om 
Kristi kommande till domen och den 
allmänna nppstäncleh:en. Hvad Pa
ulns i b'il. B omnämner sasom det 
mål, mot lwilket han jagade och sa
som sitt innerligaste hopp, nämligen 
att hinna fram till up p8tti ncld i;•' n / nm 
cle cUiclct - fattas alldeles i den då
varande kristenheteus allmiinna tros-
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bekännelse. Detta är i sanning "ett 
stycke kyrkohistoria" och en slaende 
belysning af Jesu liknelse i )!att. 
~:--); 1-18. 

I var tid hafra vi ater fatt höra 
vittnesLördet om J esn uppenbarelse 
ljuda med en klarhet och kraft, som 
kanl;ke ej varit fallet sedan apost
larna:-< dagar. 1\len dock har sorgligt 
n<1g aterigen pa den allra senaste ti
df'u intre><set derför begynt slappa::;. 
:\Ian far mera Hällan hiira cfenna 
sträng anslas i predikningar och vitt
l1P:-<1Jiird, likRom det ock förnimme::;, 
att hjert ana äro mindre mottagliga 
derför. Orsakerna dertill kunna vara 
flera. l\len vi torde doek icke taga 
fel, om vi pai-;ta att osunda oeh öf
verdrifna framställningar, tomma, 
men ... kliga hugskott och gi:<sningar i 
::;tiillPt fiir Anclens uppenbarelRe ge
nom det fasta och forblifvande Her
ren!"' ord, liksom ock ogrnnda<le be
räkningar af "tider och stunder, dem 
Fadren har fast::;tiillt genom sin egen 
makt", hidragit till ofvannämncla 
slllärt:-<amma resultat. Hufru<lorsa· 
ken torde dock yara den, att vitt
nesbördet om KriHti tillkommelse 
icke blifvit trodt (2 Tess. 1: 101 i 
djupare mening, icke slagit rot i 
hjertana. 

u .\llt det som är föflt af Gud, det 
ufrervinner verlden." 1 J oh. 5: 4. 
~å iir det alltid beträffande allt, ,.;om 
berör troslifvet. ( >ch i-;å äfven här. 
Ett klart, :-:trälande, hirnmel::;kt hopp, 
födt t1.f ordet o<"h Arnlen i hjertat, 
förblifver lefvande, lyHande och verk
:-<amt midtunder alla mörka moln och 
o~unda dimmor i denna verlden, trots 
villfarelsens irrhloss oeh trots iITin
gar och misstag af sanningens ban?r
förare. < >eh det medför en praktisk 
helgebe, ett afskiljande inifran hjer
tats innersta nt.iifver hela lifvet för 
hrude;mnmens riikning, på det man 
mä knnna möta honom med obe
tläckade kläder och befinnas vi-irdig 
att vandra med honom i hvita klä
der enligt löftet i Uppu. :J: 4. 

)Ieu elen, '-'Om sysslar med de him
mebka tingen Håsom en modesak 

e~ler sasom nagot, som skall kittla 
smnet med nyhetens behag, han pro
fanerar o('h skändar dessa huga tinO'. 
Oeh.?en ytliga hänförel::.e, som på de~
ta satt kan synas nppstä. för en tid 
slocknar ;;nart såsom halm-elden' 
Yilja vi vara vittnen om brndgum~ 
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mens snara ankomst, sa behiifra ,-i 
mera a.f ~ndens ljus, fullYis:-<het och 
tyngd l nttnesbördet, och de höran
de behöfva "två sina händer och 
rena sina hjertan", på det de ma 
kunna se ljus i G-uds ljus och ,.;kåda 
undren i hans lag. 

Krossade själar. 

't~ jiilen krossa,.; för att hela hon dör 
;J} för att lefva och gifva

1
lif. Rey· 

111 fk /IU~en uppfrisku jorden orh gurn 
henni; nk of'!i f1·ukU.1(7runde. 

Hvarje lif födes med smä'rta. Det 
krossade h~ertat blir < +nds bon in~. 

Det ma finnas höjder, som aldrig 
Rkyf!1mas af moln och djup: som 
aldrig :uppröras: men hvar och en, 
som vill panyttföd a andra mä.ste 
dö, ett lif, som skall nära~ andra 
maste malas, likasom hvete kros:-;a~ 
mellan stenarne. Du mau går öf
ver nyss besadda åkerfält, finner 
man sädeskorn, ,.;om ej blifvit ned
myllade, och de synas ju ma bättre 
iin d~.' Hom ligga gömda i jorden 
och formultna; men sedan Lrodden 
sp~rat .. upl? ol'h sedan fullmognn ax 
vaja for Ymden, sätta vi större vär
de pa ett em1a hvetekorn ;.:om hat• 
d~tt .for att bära mycken 

1

frnkt. än 
pa tiotusen andra, ;;om torkade i 
sol~k~net e~er nppätos af fäglarne. 

TH1steu, nll du Lli lwrarncl'.'" l\Ian 
k<mserverar . ingenting genom att 
hall.a rl.et stilla. ~'.iäden kan ej för 
alltHl hevaras på magasinet utan 
maHte förnyas genom döden. ' I lifs· 
utYeckling ligger lifsbevarelse. l\IPn 
ett lif_ kan ej utvecklas utan förny
else, rngen förnyeb:e kan ske utan 

förbränning. Kristen, Yill du bära 
lll !f' 'k"n fru.kt 9 "Rannerl.igen, om hve· 
tekornet icke faller 1 jorden och 
dör, sa blifver det allena, men om 
dT~t d~r, sa b~r det myckeu frukt", 
\ 1 mas te alltid omföra Jesu död i 
Yår kr~pp, om Jesu lif skall upI)en
baras 1 vårt dödliga kött. ~ \:or. 
4: 11 ). Den som mtster sitt lif för 
min !>kull - icke för att vinna ryk
barhet ! - fur min !'Ikull, hw1 skall 
finna det. H rnd iir Jesu~ för ditt 
hjerta r H rnd känner du för ha11s 
ära? 

Yi känna. till och mec.l pil. afstimd 
den behagliga d?ften af ma,jYiolen, 
men d~u oansenliga blomman göm
mer sig under gräset. Lammets 
Lrnd gar genom wrlden beslöjad 
ty hon väntar sin hrttdflum 1 M' 

- I • 
~t: ö5: men hon sprider uisti väl-
lukt, hvarhelst _hon gar fram. Hon 
lloftar! Och v1 som uppbära helirr
hetens baner, skola brmgas derhiif1 
a~.~ .l menniskosoni:n, ej en "helga1I 
SJ al , utan Gud, hfvet::; hiigsta ideal. 
uppenbaras, 
. Det är ej viirt mål att lata andra 
i oss se leret och beundra dess hän
gi~ve~het. Den mest gndumliga 
fralsmug är den, som later andra 
se leret i krukomakarens Iland. 

E. G- n. 



310 

t 
Väktare, bvad lider natten ? 

Enligt telegram frän svensk·nurske 
generalkonsuh1 i Nhanghai till 

utrikei:;departementet hafva vara 10 
missi•märer i ~ orra Kina mörclatH i 
Roh-ping-f'n den ~!) juni. Nasom vi 
känna genom bref frän dem, var det 
bestämdt, att de Hkulle hålla sin sed
vanliga midsnmmarkonferens i Hoh
ping-fn: Troligtvis voro ock vi<l 
denna tid alla de öfriga missions
statiouerna förstörda, så att alla mis
sionssyskonen ,·oro församlade pa 
nyssnämnda station och fickgilrahvar
andra Hällskap i döden. DeraH na11111 
voro: Natanael Carleson, Edv. Karl
berg, 0. Larsson, Ernst Pettersson, 
H\•en Angu>;t Persson med fru Emma 
Persson samt :Mina Hedlund, Anna 
Johansson,· Justina Engvall och Jen
ny Lnndell! Nagra närmare 1mcler
rättelser sakna vi alldeles. Ehuru 
vi länge anat och fruktat det vär
sta, he.fva vi dock i det längsta icke 
velat alldelPs släppa hoppet, att åt
mim;toue några af dem undkommit 
sina tieuderil händer, att Herren, som 
allt förmår, skonat atminstone nägra 
af dessa kära och dyrbara lif. :i\Ien 
nu har det :>märtsamma, Hum vi 
bäfvat tillbaka för att tro vara sant, 
blifvit :sa bekräftadt, att rum för 
hopp icke vidare gifves. ( >ch vi 
nm ju i stilla nndergifvenhet taga 
elen i:;märtsamma kalken af nir ~'a
clers hand och säga: uNke din vilja!u 
<+nds vilje. är en helig kärleksvilja, 
och hans väg är un<ler alla omstän-

:,. Vi Un1na i nil~ta. nnmn1er intagn. tlt•rA.!>-i por
triltt jcmtc nAgra korta J,io~rnJiska "!'!'gifter. 

digheter dol'k den hästa för OsH. 
Och utan den himmelske Fadrens 
vilja sknlle fienderna, hnrn manga 
och hätska de iln voro, dock icke 
haf ve. kunnat kröka ett har pa våra 
älskade syskons hufruden. 

( lt:h vi må under sorgen douk icke 
glUmma den hugsvalelse, som ligger 
deri, att de fä.tt gifva sina lif för 
Herrens och hans rikHsaks skull. 
01·h di\ vi betrakta denna sak i bib
lens ljus, så se vi, att det är en 
outsäglig nåd och ära, säsom Paulus 
skrifrer till de troende i Filippi: .Åt 
eder har den niiclen blifvit gifven, 
att it·ke allenast tro pä Kristus, utan 
ock liclct för hans skull. Hiiraf synes, 
att det är en utomordenlig nad att 
fa lida för Kristi skull. Kristi namn 
var så dyrbart för apostlarnas Ol'h 
de förste. troende:". hjertan, att de 
ansago det såsom den största heder 
och glädje att fa lida nägnt för det 
namnets skull. Se A pg. •>: 41, 1 Petr. 
4: rn 14 m. fi. ställen! 

T den för,;ta kri:>tna tiden, da he<l
ningarne i fiendskap rasade mot de 
kristna och intill Llods förföljde dem, 
ansago många pa T~ristn" troende 
det sa ärofullt och saligt, stort och 
härligt att fa lida martyr<löclen, att 
de rentaf sökte tränga sig fram for 
att eröfra martyrkronan, och mauga 
sörjde så öfver, att <le icke 1,lefro 
bevärdigade att erhalla denna krona, 
att deras lärare maste halla sär
skilda predikningar för att trösta 
och hugsvala dem. samt mH.ua dem 
att icke i otid tränga sig fram fiir 

att söka rycka till sig denna na(l 
utan vara stilla och bida, tills den 
möjligen gafs dem af Herren. 

)fa vi da välsigna Gud för <len 
nåd och ära~ han förunnat våra vitt
nen dernte i Kina! Deras lopp är 
fullbordadt, och rättfärdigheten!'! kro
na är förvarad at dPm. ~är Herren, 
den rättfärdige prisdomaren, kommer 
på sin uppenbarelses dag, :;kall elen 
räckas dem af hans hand. (~ 'l'im. 
4: H). < lch må vi, da vi Håsom lem
mar i samma kropp 7icl<t med, väl
signa Gud, om ock under tårar, för 
denna nåd! :.\Ia särskildt vi såsom 
medlemmar i det missionssällske.p, 
som scl. tungt drabbats af detta har
da slag, om ock med ett blödande 
och svidande hjerta, välsigna (fod ! 
l>aulus Hkrifver i Ef. 13: 8: uMig, 
lleu <tllra ringuste bland alla heliga, 
har denna ncid Llifvit gif ven, att 
bland herlningarne förknnna evange
lium om Kristi ontgrundliga rike
dom !u Och till Filipperna skrifver 
han: "Om jag än offras, I såsom ett 
drickoffer, -! ::.\los. lii: 4, i">, hvarmed 
han syftar pa sitt Llods utgjntande i 
matyrdöden ::;asom en be:-:egling på 
sitt vittnesbörd), när jag frambär 
och ombesörjer offret af eder tro, 
sa gläder jag mig och gläder mig 
med eder alla. SammaledeH gliid
jens H.fven I och glä<ljens med mig!u 
1 Fil. 2: 17, lRJ. :'Ila (i-ud gifva oss 
nad att se denna sak, som för na
turens bliek, för förnuftet Her ut som 
i<lel mörker, förlust Ol'h ruin, med 
Pauli upplysta förstandsögon, i bib
lens ljus! 81i. skola vi kunna gläd
jas, välsigna Gud och säga: At oss 
såsom det allra ringaste och sva
gaste missionssällskap har c71ww 
11ucl blifvit gifven att icke Llot.t få 
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räcka kineserna frälsningen:-; evange
lium, utan ock att pä. det känbara 
sätt, som nu skett, <lela Kristi lidan
de. 
. Låtom oss vidare besinna, att, huru 

än djefvulen rasar, sa. Rkall <lock 
var Herre Kristus regera ~msom ko
nung och hans hii.rlighets kunskap 
öf'vertäcka jorden, såsom vattnet 
iifvertäcker hafs Lottneu. u [ fran 
solenH uppgång och iHtill dess ned
gång skall mitt namn rnre. stort i
l>land folken, oc·h på hvarje rnm 
skola rökoffer frambiiras ät mitt 
namn och rena offergi'lfvor, t.y 
stort :-;kall mitt namn vara ibland fol
ken, säger Herreu Zeuaot. u .:\lal. 1: 11. 

En dag skall det hlif va uppenbart, 
att hvarje skenbar sa.dan seger, som 
djevnlen nn vunnit dernte i Kina, i 
sjelfve. verket varit förlu~t och ne
derlag för honom. Det som nn sy
nes oss sa. miirkt och kiinnes sä 
Hmärtsamt, skall d1wk Herren i sin 
näd vilnda i. ljns Of'h välsignelse. 
Latom oss derför stilla vara hjertan 
i tillbedjan inför den Evige, Helige 
och Trofaste! "Äfren detta kom
mer ifran Herren Zebaot. Han är 
underbar i råd, stor i vishet. u Es. 
28: ~!I. uHerren är i =-in helgedoms 
tempel. Hela jorden vare tyst för 
honom!u 1Hab. ~: ~O). 

Huds rikes historia ä.r <'11 passions
historia. MPn det är i(·ke ett mörkt 
och hopplöst lidande, utan det myn
na1· ·ut i evig härlighet, liksom det 
ock är nppblan<ladt med en kost
lig försmak af denna härlighet, sii
Hom Petrus skrifver till heliga på 
han;: ti<l, som voro i gli.idhett lidan
de: "Saliga ären T, ty l((trlighetrn.'! 
och U11cls Ande hvilar öfver eder." 

I-\:rist.us :-;jelf var smärtornas man 
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och med lidamlet förtrogen. Men 
den, som en liten tid var mindre 
~in änglame, har <..+nu krönt med 
härlighet och ära. (Ebr. '2: 'i - \:!), 
~a går det ock för alla dem, som 
vandra. i Lammets fotspar, genom 
lidanden till härlighet. Och, <-1-ud 
vare tack! Denna tidens lidanden 
~iro att akta för intet mot den här
lighet, som pa oss kommer att 
uppenbaras. Yi ~kola säkerligen 
icke derhemma i ::;abbatshvilan under 
beklagande ::;e tillbaka pa de lidan
des-stigar, vi fätt ga under rnndrin
geu genom taredalen upp till Yara 
högtider::; i;tad. 

! >eh när Kristus kommer, och vi 
bortryekas i ::;kyar till Herrens mö
te i luften för att vara med honom 
allti( l, skola vi i förhärligad gestalt 
äterfa alla de kära, :;om här rycktes 
ifnm oss. Fingo de ock göra den si:-;ta 
resan genom en mörk OL·h dyster tun
nel, så \·ar den dock så kort: O('h 
1111 ii.r hvarje spar af resan:-; veder
mi.ida ntplanadt, och tleras anleten 
strala af härlig och evig gliidje. 
~a tri.i:sten nu hvarandra med detta 
saliga hopp! Yar tröst, du sargade 
själ, som nu bliider vid förlusten af 
för (litt hjerta nära och kära! 

l\Iis::;ionshi:;torien i sin helhet är 
en passionshisturia. Huru manga of
fer har ieke Herrens verk kräft! 
Huru mytket lidåmle hafva icke Her
rens vittnen mä::;t genomga ! l\Cen 
sadan är Herrens käTlek till ~\.dams 
fallna barn, att han icke skonat sina 
egna kära barn och dyrbara ögon
stenar, lik:;om han icke skonat sin 
entle ::lon, då det gällt och gäller de 
förlnrades räddning. Det är alltså 
i<'ke någ<it nytt och sällsamt, som 
öfrergatt mis>:ionsarLetarne i Kina, 

om ock mängden af offer, som kräfts 
clerute, varit oerhörd~ stort O<'h mt
gouting enastaende under nyare ti
dens missionshistoria. 

Men till sist vilja vi lietona en an
nan sida af :-;aken. Petrus skrifver: 
"Tiden är, att domen skall begynna 
-µä. Guds hus". (1 l?etr. 4: 17). Och 
åter skrifrer han: "I hafven lidit be
dröfrelse nnder milngahanda pröf
ningar, på. det att eder be-µri'1fvade 
tro ma befinnas mycket dyrbarare 
än <ll't ji'irg<'ingliga guld, .~om 1n·öfvas 
i eltl. u y art personliga troslif maste 
genomga sina lnttriugseldar. Sa ock 
vart arbete för He1Te11. Ty <leri in
hlandar sig nog icke sa litet rnenskligt, 
köttsligt och orent, med andra ord: 
icke sa litet :-;lagg. Och månne vi 
icke ma taga det, som nu öfvergatt 
mis:-;ionen i I\:ina ,;asom en luttrings
eld, ur hvilken yerket skall framgå 
renare. klarare, ädlare, liksom guldet 
ur degeln{ Och manne icke vi sa
som ett missionssällskap och i:;asom 
enskilda missiunsvänner och missions
arbetare göra vill uti att framställa 
oss inför Herrens pröfvancle ehlshlic
kar, att han ma utran:-aka och be
pröfva oss, döma, rena och helga 
oss, att vi icke må vara bland dem, 
som ej lul.lla profvet, utan komma npp 
till det matt, som Uud bestämt för 
oss, att vi icke mä bygga med trä, 
hö eller strå utan me(l guld, silfver 
och ädla stenar'.-' 

Eder i betlröfrelsen och riket och 
talamodet i Kristus Jesus meddel-
akt.ige broder C. J. A. Eihlstcclt. 

Vår missionä r Hilda Johansson, 
som, såsom Lekant, arbetat va en 
l'. I. l\l:i; :station i vrovim;en ~ichu
en i Y estra Kina, är räddad och pa 
viig hem. 

Telegram 
fran <J. I. III., ~hang-hai. dateradt 
den i3:dje okt. l! H .(), 

Roh-p 'ingfu. ri.'io :-venska H elgel
seförbundet, mördade ~I juni. Fruk
tar det Yärsta för J a-tong arbetarne. 

X anm en iiro följ ande: 
Herr och fru S . .i.\.. Persson, herr 

0. A. L. Lan;:·;on, froken J. Lnndell 
fröken J. Engrnll, lielT Brni;t Pet~ 
ters:-on, herr G. E. Karlberg, herr 
N. Carleson, fröken .:\I. Hedlund 
fröken A. Johaus:-;011. ' 

Bref 
fran sekr. i ( '.ltina lnl. lllis~. date
radt -! okt. l!JUO. 

Kc'ir~ herr Jfolin! 
Da vi i dag pä morgonen emot-
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togo ett mycket sorgligt telegram 
frim Kina, skyndade jag att genast 
telegrafera det till Eder och med
sänder nu en af skrift af ( letsamma 
som stadfästelse. 

Detta lemuar intet hopp för edra 
arbetare, hvilka voro stationerade i 
deu d·elen af i-:ihan-si, och jag be
h~frer ~·iil knappast säga Er, hum 
dJupt Yl hiir deltaga med Eder 
ocl1 er kornmitt~ i <lenna oerhi.irda 
förlust. 
~asom Ki vet, ha äfren var mis

sions medlemmar lidit mycket i 
Shan-si. Yi frukta att vi förlorat 
43 förutom edra tio. 

Yi kunna endast hoppas, att alla 
dessa oroligheteter skola efterföljas 
af ännu :-tölTe välsignelser i fram
tiden för Kina. 

.:\led Kristi kärlPk Eder 

F. Marrn& Woocl. 

Martyrmission och missionsmartyrer. 

E de>r har cle11 nuclen blifvit gifren 
att icke allenast tro pa Kristus utan 
ock lidet för lian.':) .~kull. Fil. 1: ~\I, 

Och sa gingo de ut fran rö.det 
glud11 deröfver, att de blifrit /.Jefun
uct n"irdiga lida fi.ir det namnets 
skull. Apg. ö: 41. 

Puder kristendomens föri;ta tider 
räknades det som en nad, en för
man att för Kristi namns, för hans 
vittnei;börds och verks skull fa licla 
smälek, mis~handling, fängelse, ego
delars sköfhng och sjelfra döden. 
J en ki.ind psalm af Luther atertln· 
n~s ord~n: ~ J<:ör himmel, ej för jord, 
n ga trll s~nds och glada äro, äro 
alltid väl till mods, fast vi rnga 
gods och ära, lif och allt: Ske 
blott som <i-ud befallt! Guds rike 
vi hehälla". lTnJer den samvets
och bekännelsefrihet, vi nu rätt län
ge .atnjutit i detta hmd, hafrn de 
trohgen tyckts Of:S ej me>r fullt till-

lämpliga pa oss och rnra fi.irhallan
den. Men ar 1~11 X) har för Guds 
mission och mi:-sionärer a Yerldens 
stiirsta mis:-ionsfällt gjort en fnll
ständig omkastning af förhallande
na, och i ett nu mangfaldigat anta
let af nyare tidens missionsmartyrer 
förut ej synnerligen talrika. Yi haf~ 
va med rörelse läst om missionsmar
tyrerna pa Erromanga, Nya Hebri
derna, missionärna \Villiams, bröder
na Hordon, och fru Gordon, om bi
skop Hannington i rganda. Afrika, 
om de nio mördade misi:;ionärerna. 
en broder och åtta systrar utom en 
sjuksköterska och ett par harn, alla 
mördade 1 ang. 18\lö, i l<'ukhien
provinsen, Kina. Men ar 1\ll!I l fa vi 
m:inga gånger detta antal mördade 
m1·ss10närer, engelska, amerikanska 
och s\·enska, och många missioner 
få den äran att blifra martyrmi1;sic•· 
ner. Detta blir allt klarare i den 



man underrättelser komma in, oeh 
antalet af de kristna kineser, som 
mördat~, är säkert manga ganger sa 
stort som antalet af slagtade 1ffita 
missionärer. Enkekejsariunan i Ki
na, en ny li:iebel, har jn utbetalat 
.-,o taels för hvarje mördad kristen 
man. -10 taels för hvarje mördad 
kristen kYinna. lTnder sadana för
hallauden iir det mer underligt att 
ieke ännu större mängder af Kristi 
lärjungtu· dernte, blifrit slagtade än 
HOm skett, underligt att många hun
drade europe1ska och amerikanska 
missionärer med lifret kommit un
dan till kuHten. Den engelHka mis
,:ionen i Kina. af Gud storlieen väl
signad nnrler sista halfseklet, mest 
sista artiondet, har fiir visso i är 
fatt ett blo<lBclop. 

Bland de svenHka missionärsgrnp
l)er, fran hvilka sedan midsommar 
incra underrättelser ingått, äro Hel
ge1sefiirlmndets 10,* l'hr. and. miss. 
.\11. rn, utom barn - 11 andra af 
dem jemte li barn hafva Hytt öfver 
Mongoliska öknen och med Trans
sibiriHka jernvägbn anländt till Pe
terslrnrg, och Hedan slutet af sept. 
äro de i Sverige - samt Mongol
missionens 11 );1 medlemmar, alla fran 
norra Hhansi eller gränsen till )Jon
goliet. Telegrammer mäla, att alla 
missionsstationer i dessa nordliga 
diHtrikt af Hhansi och pa 1\[ongol
gränsen förstörts af boxareskaror 
och missionärerna mördats, om de 
icke före katastrofen flytt, ln-ilket 
rlo('k är föga r;:annolikt. Till kusten 
hafra de omujligen kunnat fly geuom 
clet af boxare uppfylda landet. De 
knnna möjligen hafra sökt skydd 
hos nagon vänligt sinnad mandarin 
i städerna, men mirn borde da ändt
ligen fa nagot telegram fran dem. 
De hit räddade missionärerna Emil 
J ako bsson m. fl. trn, att de nämda 
missionärerna ;;lagtats, utom möjli
gen tva familjer )\:'rstri.im 1all.-mis
:-:ionen1i det afläg;;na.fre<lligaKansuh. 

+=· Sl\som nt dP-t föreg. synes, hnfvn vi 
nu fAtt nntlerrilttelser om ntt de äro mör-
dade. Refl, 

Bl-I: 

Sa tyckes mis:"ionens Herre, kiirn 
vänner, hafra fiirlänat Helgelseför
bunrlets mission den ii.ran att varda 
en martyrmission, och vara mis;;io
närer i N. Kina äran att varda mar
tyrmissioniirer, ty för hans verks 
och vittneshördH skull hafva de alla 
varit der ute, somliga sa nya, att de 
blott varit ett par manader a vart 
distrikt. Yi hafrn kanske svart att 
l'ii.kna det för ära, hjertat vill liksom 
krympa samman vid tanken på rys
ligheterna och klagande fraga: 
"Herre, Herre, är detta ditt s,·ar pä 
mangtnsen for dem, för mis:>ionen i 
sommar uppsända böner:-1 Har du 
sa ntan vidare låtit utsläcka så manga 
sma ljn:-., som skulle upply:-;a det af 
hedendomens miirker öfrertäckta 
Kina, det folk, som sitter i mörka 
sknggon; lancl. Du, som sa lätt knu
nat spara äfven deras lift" Ack, 
besinnen dock, att Herren underligen 
förer den, han har kär. De kära 
Hlagtade syskonen hafva nog f'j för
lorat nagot verkligt värdefullt. "Ctcm 
att lm,tek11rnP.t f11ller i jorclen nth clijr. 
furlJlifrer det alfruu, men om clet rWr., 
bar det myrken fi·ukt". :\långa dyra 
Herrens hvetekorn ligga nu i Kinas 
blodiga jord, men de skola bära myc
ken frukt i det kommande, kanske 
ej allenast hunclrafallt, utan tnsen
fallt. Na har gått manga, manga 
ganger i Guds verk. Pa det blodiga 
Erromanga och i allmänhet pa Xya 
llebriderna blomstrar missioneuherr
ligt. 1 Pganda, som fuktade-; af bi
skop Hanningtons blod, är den herr
ligSl'ite miss10n i hela .\frika. 1 
.l:<'uk-hien-proYinsen. <ler de manga 
missionärerna slagta<les lh~l:J. hade 
redan lh~ ll-i ej mindre än :20,l KK l ki
neser anmält sig att fä kristlig un
dervisning, och :1,1 M )lJ af dessa togPH 
lh~lH in i församlingen. Eng. kyrko
missionssällska pet haromöjligf'n kun
nat ditsända sa manga missionärer 
och lärare, som de begärt dit. < >fta 
vinnas för Guds verk langt större 
segrar genom hans vittnens lidanden 
<H'h martyrdiicl, i.in hYacl som nago11 
sin kunnat vinnas genom <lera~ fort 

Hatta verksamhet. Det har ,·arit sa 
~.~nga, manga gånger, men Yi äro 
bo1da att glömma det. }fndern till 
tva af de lk!t.-, mördttde missions-
systrarna i Ji'oo-chow sade med an
ledning af nagons till henne uttalade 
deltagande, att hon ej toCl'e emot 
~ekla~ande fö:,, a.tt tva hen~es dött-
1 ~r ak~ats vard1ga martyrkronan. 
H1elf Y11le hon ga a-.;tad att i di.itt
rarnas ställe missionera i Kina. Ha 
hiifre8 .. det oss, äl~kade, at,~ n~ottaga 
~rnderrattelsen, att vara m1si;10närer 
i N. K~na blifvit mi8sionsmartyrer. 
~n _ligger uog ~11 _ip i:-;sion geuom 

n_tland111gar nere l Kma. Der mis
,:10niirerna icke mördats eller om
~ommit under Hykten, hafra de fh-tt 
till knsten, t.ill Japan eller hemlan
den. .J[en ( +u<ls mission der kcm icke 
cW. utan ~kall stå upp igen och blom
stra. hen:hgare än uagonsin, och det 
troligen urnan kort. J IPcljen, Ledjen 
att G-ud_ nådeligen matte afrända ett 
verklHkng melfan stormakterna af
vända Kmas styckande och fiin~nna 
)Jidtens Hike en ordnad reformvän
lig regering, sa skola vi otvifvelak
t~gt fii ~ev~!tna den evangeliska mis
~nonens i h.ma uppståndelse frän de 
clöcJa och fä se,. att det ej heller i 
'·art land är linst på bröder och 
sy:-;trar, ~om med friijd vilja med lif
w.~s evangelium g<t åstnd att fylla de 
mordades plab;er och berga de skör
dar, som växa ur rleras utgjutna 1 

Llod, sasom vi likaledes skola fa be
vi~b1.a, att n~i:s.8ionen,: Llo~sd?J> gjort 
nuss10nskom1tl-'er och m1sl'l10nssäll
s~~p .ei~<last .. mer tro~fr~mocliga oeh 
?fferv1lhga, fasta onkhga och rika 
1 Herrens verk alltid wtande att 
arbetet ~ 1-Ier_ren ej är

7 
fafängt'". 

illa n derJemte be:>inna att det 
"l f' ' , ia vets rasande och 1>vallande (= 
folkmassoruaH larm och raserii och 
det bergens darrande och fall 1 verl
dens omstörtn~ng och uudergä.ng1. 
~om v1 nu bevittna, det skakande af 
.1mv.len !borgerliga Ul'h politiska för
h~llandens omstiirtuiug od1 upplös
m~g ~., och /i i1;~m.el.en 1 kyrkliga och 
rehg10sa mnhntlf11111gar 1, som pngår 

i .fjerran iistern, är början till {ojds.lo
rnndan, hv.arur de~ nya herrliga tin
gens orclmng omsider skall framga 
HOlll lieskrifres i Es :2: 1 4. Fikon~ 
triidet knoppa~. och sommaren är 
nära! Lyften upp edra. huf vucl eder 
förlossning nalkns. ' 

·'Kri~ or.h örl_ig hörs pA jorden rasa 
Rrke emot nke rn~tadt stilr (8. Afrika, 

Kina• 
Hunii;ersnöc1en ~pric1t•r di.i1l och fasa 
l'esten f'.jl_jer i clP..ss liemska spltr (In1iien). 
.lnnlen /1djmr. heln stiioh·r ramla 
Hnfvet1J rilgor bn1sa i sitt lopp ( <t~lveston 

'J't'Xl\SJ 
1 

!srael. har hörjat sig fi.irsaiu 1 n 
Till sitt Kanaan, sitt frnmtidsl1opp (Zio-

ni><mt'n) o. ;;, v. 

~Iå vi tl;i af 1lt>s:sn tt>ckt'n lära 
Y:.ka, bedia. frke µ:lömc:a bort. 
Att. lians uppenbare]s(' iir nii,ra, 
1~.d te~~ l1li c k~n ! X i.i11eu,; 11Rg är kort. 
\ar forlos;;.11111~ nnlkas. l'ri ,,;ke Herren! 
.T esu<; "l"l\r förlossare iir ni\r 
·~'!ai·~ hfl~ kommer .1 Da friln stri<len fjcrran 
:E a vi evigt \'ara, der han är!" 

" ;~nnu. e~1 sak! ., Herren, som Hagt: 
T.adens icke for dem, som dräpa 

kropp~n !~ och, "om dn gar genom vat
ten, v1l~ .iag vara när dig, att ström
marne icke Hkc-1la fördränka dig Ol'h 
om du _gar gellom el~, vill jag 'vara 
med _dig, att lagan icke skall Lita 
pa chg~, uppfyller säkert det stora 
löftet pa sina lidande vittnen i prof
~-pfa:; .och dödens stund. Htefanns 
forstlmg_en af I\:risti blodsvittnen, sag 
en. herrhg syn, <la stenarne haglade 
knng honom. 
l<~n .~ngel:>k missionssyster, mi:-is 
toddnngton, som s\'art sarad öfrer
lefde blodbadet i Foo-chow Jh;i;-, 
ropade fylld af himmelsk glädje. d~ 
n;ior~~arne p~ ~I'! gang ~ngreJ>o mi::i
H~O~iaren~a: 1' hckor. v1 fa a la sam
hchgt ga. hem!" Andra, som for 
Herrens vittnesbörds och verks skull 
my_cket _lidit och Yarit nära döden, 
hafra vittnat um det samma. Y ttr 
mä~tare är :11ycket trofal'!t. Han liar 
~·ant niira r-;ma fattiga, ringa lemmar 
afven da de under iuörclarnes hän
der uppgifrit anden, Ol'h hYilken 
i.ifversvinnelig vinning de gjort, da 



de af hans mun snart fa hura or
den: "Yäl gjordt, goda <>l'h trogna 
tjänare, trogna tjänarinnor! Yar 1ln 
satt öfrer fem, öfrer tio städer". -
Dö Yi med, skola vi lefra mecl. J,i
da vi med. skola vi med regera. [ 

allt detta äro Yi mer än öfrervin -
uare genom honom, i-om iilskat oss! 
C-tnd yare tack, som gifvit oss se
gern genom var Herr<.> Kristus. 

N. H. 

"}\eswicks" -konferensen i Södertelge den 3- 6 Ok1ober. 

.S:.iks1Jm under de tvänne föregående aren 
bar lifven i :ir en kunferens hallit~ i Sö
dertelje, af sedd för det andliga lifvets fl•r
djupande hos Hud~ barn. Anslutningen 
till och intresHei för konferensen var tyd
ligen i :\r mycket sbirre än förut. Det 
sades, att en stor mängd personer, soin 
begärt medlemskort, icke kunnat, tillfiilje 
af bristande utrymme, erh:i.lla sadana. 
."\.fvensii förnams en sti1rre mottaghghet 
och tillfMje deraf l'll st\ir1 e frihet i an
den. "Der Herrens Ande är, der är fri
het." Pastor l\leyer sade vid llfslutningen 
pa konferensen, att han aldrig fiirr under 
sin långa verksamhetstid talat till s:i upp· 
milrks11.mma ahörare. )[foga skola säker
ligen i bade tid och evighet välsigna Gud 
fiir hvad ban gaf under dessa dagar . . 
Rad.i vi större utrymme att förfoga ufver, 
vore det oss mycket kiirt att kunna genom 
vår tidning skicka rikliga andelar af det 
fet~. vi iUit, och det siifa, vi druckit. 
(Neh. ~: l!l). ~[en nu kunna vi endast 
räcka vara kära läsare nagnt litet at de 
iifverhlifna styckena. 

Konferensen begynte tisdagen den 3:ilje 
dennes ml'd M111,111öte, ledt af A. F. 'l'i
selius trlin Stc•ckholm, som läste nagrn 
ställen i .Ny<\ testamentet, som handla om 
brödrakärleken (Judas v. 21; 1 .Toh. 4: 
7; 1 l'etr. 4: 8; Kol. H: 14; Job. 15: !l, 
12; 1 Kor. 13: 4:-7). ;~ndam:ilet med 
dessa miiten var att komma Gud närmare. 
Det är stora välsignelser hos Gud och 
stora hebnf hos oss. Hin1l· <·n för att dessa 
välsignelser skola komma till nss arn hos 
oss sjelfvu. Kanske kan det vara kär
lekslöshet, i-;nm utgör ett sådant binder. 
Lutom oss iufiir Herren pröfva och rnn
saka vårt bjerta och viisende ! 

Derpa följde ett mycket närg<lende och 

ransakamh• föredrag af pasb)r F. B. l\Teyer 
fran Loodon, tolkadt af doktor K I•' ries. 

Pil eftermiddagen kl. 5 talade under
tt•cknad mrd H»marebrefvets f>: 1-11 sa
som text, särskildt uetonande rclr clöd 
m,.d KriBtus /'r1111 i;ynden. hvarefter pa
stor Meyer återigen talade. 

Setlan följdes under hela konferensen 
dan onlningen att b1inemiitP hölls fnln kl. 
half tl f. m. ungefär 1 timmr, h'·areft('r 
sammankomster omkring Herrens ord höl
los Id. 11-1 och kl. ö-7. Dessutom 
Mllos pa kvällarne 11tom den egentliga 
konferensen predikningar i de särskilda 
frikyrkliga lokalerna i staden enligt an
ordning af predikanterna pa platsen. 

l'nder beklagande af att utrymmet icke 
medgifver mera, nåmna vi att b1irja med 
ernlast i korthet <'m de svenska prrdikan
ter, som uppträdde, och vilja sedan i följd 
iltergifrn några liufvudpunkter ur de sftr
skilda föredragen af pastor Meyer. 

Bunemfttet p:'l tursdU!ft'H leddes af pa
stor Ft . . l/lfJl'ell från Htockholm. 

Sedan p:\ förmiddagen predikade pastor 
K. Palmberg. ngåeude frau 1 Mos. o: 
:!2 och Ebr. 11: 5-fl talade han om att 
ranclrn med G 11d. Dot gäller att vandra 
bakefter Gud. ~anga vandra före Gud, 
kaul'ke under mycket bedjande, att Und 
skall följa dem pä deras vägar, hjelpa 
och välsigna dem. Och furst nf1r deras 
egen väg 1eär sönder, får Gnd 1111stämma 
vägen. Moses bad vid Sinai: Lat mig 
veta rlina vftgar. 

H varje trnende far i den nya födelsen 
andliga fötter, s::l att han kan gll. o~h 
Gn1l har för h varje troende liestämf i>11 

Hä'rskild väg. Se Ef. 2: 111. Ma11 siitt.er 
foten i välsignelse, om man gAr Guds vii,:. 
:.\[an knmmer icke på skam. 'fy Gud har 

viig ur allt och genom allt. Och slut
malet är det e1·iga lifvet. 

PU. eftermiddagen talade kyrk•lherden F. 
Hammarsteu fran Stockholm öfver Fil. 3: 
12 .. Det kristliga lifvet kan sammanfat
tas 1 dessa tvänne förhällandeo, nämli~en 
l:o) att mra fattad af 7,·ristus och :!:o) 
att fatta Kri8t11>J. 
, Gud har i sitt eviga uppsdt fattat mig. 

Ef. 1: 4. 
. llan. bar fattat mig i mitt inre, d:l jag 
kom till tron pa !mus namn, liksom hau 
fattad(• l'aulus på vägen till Damascus. 

. "Och detta är dens vilja, som har sändt 
m1g, . att jag icke skall förlora nagot uf 
allt de~ han bar gifvit mig.· livad tiin
ker kvinnan, när hon efter så mycken 
mild: funnit. siu bo.rttappade iienniag? 
Jo, ~u .har Jag funnit dig, och jag slåp
per ?1g. icke." lI vad g1ir herden när han 
fumut s_1tt. bo1~tlu1!11a far? Han liigger det 
med gladJe pa sma axlar, för att bringa 
det bergadt hem. 

Fattad af Kristus far ncksa jag efter 
att fatta hunom. Krii;tus är för mi·~ 
ofattlig, ohegriplig, iinda till des:i jag fat~ 
tar .hon~~ sasom korsfäst. Jag förstod 
aldng Kristus, förrän jag fick syn på 
a~t han . dl>tt ~öt miua synder. 0t'b jag 
kan alung slappa dan korsfäste. Jag 
behiifver det re11a11de blodet, sa liinge jag 
lefver. lllen han är ocksit den lefvande. 
~a11 för o~s in i sitt lif, i umgänge med 
~1g. ~ch ~f ul~t som är stort vet jag 
rngentrn,g s!örre an detta: att umgås m<:>d 
G~d.. l mganget med Gud är himmelens 
gladJe. 

Och. der Kristus far rum, siitter han 
hela. dm varelses alla lifsbjul i rörels<:>. 

D.m gemenskap med Kristus blir allt in
nerhg.are; han blir allt dyrbarare för dig, och 
iln bhr angelägen att käona och fatta ho
nom i all~ djupare och fullare mening. 
'lch . det ~r ~f djup bet.ruelse för evig
h~tshl vet, I hvllket m:itt vi fattat Kristus 
harnere. 

iifverlat <lig derf,ir helt åt honom och 
hv~la :-;tilla i hans hand, att d11 en gang 
m~ :st~ härliggjonl inför hans trnn. ja 
hhfva 1 alla stycken det Gud vill! 

Pa f.re<luysmoryoue11 leddes uiinemMet 
af HWJOr Ch. Totti1'. 

Predikanten Xarl Anderss1111 /hin 
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}'e.i;iö talade på förmiddagen iifver Horn. 
~=. l-5. Det ligger ett g-lädjeskimmer 
ofver denna text, hvilket borde giira alla 
dom glada, som kunna instämma i apost
len~ nr~: "Fi hafv;1 blifvit riittfärdiggjor
da. Ut Adams-barn, som l1år sin stam
faders bild, kan eJ· af uaturen pas 'a f-
h .. 1. h ' s ur 

ar ig eten. llifve Gud, att vi finge taga 
bort d~t falska hoppet härutinnan! l de 
nya b1mlan~e bor rättfärdighet; derfUr 
maste ock v1 vara rättfärdiga, om vi skola 
bl) der. Det heter i F• ~,3. 11· 'f"d · 

••· • • • ll " Sll] 

~l~nsk.~~ .ska.~! min tjenare, den rättfärdige, 
1 att(<~1 d1f/U1Jnt me111ya. Hur stort att 
vara ibland dessa många ! 

ll~~ngen .börjar med helgelsen, i det man 
he_modar_ sig att g1ira goda gerniugar, i 
stallet fur att börja med r:ittfärdiggureli:;en 
och .nr~ födelsen. Manga hoppas att kom
ma m_ 1 bröllopss1.len, utan att hafva briil
lopsldaller, utan att såsom en erfarenhets
sak veta om ('Il ny födelse. 
. De~ v~r _tre, som hjelptes ät, när J,y

d~a ra!tfard1 ggjorde:-;: Paulus talade, Ly
d~a borde pa, och Gud öppnade hennes 
bJ~rta. . På rättfärdiggörelsen följer frid. 
F.r!d, bv1!ket skönt ord! "Frid på jorden", 
s~onl?o anglarna, när Jesus föudes. Fa 
v1 frid, då blifva vi fridstiftande och nöj
da med Gulls vilja. 
.,. Vi hafva . ock fätt tilltl'<ide till Gud. 
lank om Vl blott rättfärdiggjnrdes och 
s~i lemnades iit oss sjelfva. Dit vo;e det 
s~ gudt att taga afaked af alla tankar 1>a 
himmel och salighet. 

Yidare heter det, att vi her1lmma oss 
af hoppet om r ;uds hc'irliyhet. Huru 
stort att ega ddta hopp, som icke kom
~er. pa skam! Da l'aulus sag pa denna 
harhghet, sade han, att denna titlens li
danden voro att ~.kta för intet. När min 
h.roder efter manga :\rs bortovaro i .\me
nka återsåg hemmet och vår gamla mor 
utbrast han: "Nu är resan betald ·• s' 
t- k · · a . au. er Jag att, niir vi fä vara !) miuuter 
i h~mm~le!1, vi skola anse oss hafva er
h.allit ~ikhg ersättning f1ir alla lidanden, 
v1 utstatt. Gud gifre, att vi alla få mö
tas der ! 

~ftermiddagsmötet iippnades af pastor 
Ilugy.striim i Xorrköping, som med F.br. 
l~l: 19-23 sasom text i ett kort, varm
hJertadt nch enkelt föredrag framvisade, 



. .• Jesus hafva det hurusom v1 snm tro ll<l ' Id 
' l "tt . a·n denna ver ens i alla afseen1len Jet 1 e 

menniskor. 
1 

- ·tf 
l'.1 lördagen leddes morg?n wne11 , 

kyrkoherden Arn::;trum frå!1 ~målan~:kan 
Kl 11 hWs eu kort m1ss10nspre I 

f F. ~'ranson, hvarefter missionär. B?_rg-
la. . talade något om tillstandet L K1?a, 
mg · 1 · · eu Gras- "k"ldt med hänsyn hl m1ss1on . 
~tr: ;ing hafva timat i Kina, och hemska 
äfo de skildringar, som d_erifrånk;iatt o~f 
Men det finnes ocksa IJnspun er. 
,. rovinser äro det numera. en-

Krnas 18 p tA a den främliugshaian1le dast 4, som s '' P 

regeringens sida. 
1 

t "hgnat m1ss1v-
Herren har under >ar v.t. ~ Der äro 

nen under den sednare tiden. . 
iifver lOO,OOO <liipt~ kristna, der~~~O~<~~~ 
tillkommit uu<le~ ftorr~ å~!~ säkerlige11 
det som nu tima • om . .. 

, f"r evangelium SilSOm Kina att öppnas o 
aldrig tillförne. 

BIS 

.. >el på burusom Talareu a11f11rde exem1 f lit 
- b med sin Ande u11p y 

Gud fralst oc D . infi<lda tro-. t · nkna kineser. ~ ' 
dJU!J SJU . . odi t gått i martynlioden 
onde .n.ad_e fnm i Il· och manga ha•ll' 
fii~ Knstf1 K~~mstn1· sk:rl~k, Vil<>'at sina lif fiir dr1fua a n ° 
att rädda missionärerna. . deref-

Fröken .Anna .Jansson talade J . · 1 
m arbetet i Kina och yttrade e1v11 

~~~u~ annat: \'i ~afva nu mer hopp om 

Kina iin vi 111lgon.s11~ haft. den afslöts af 
Den dyrbara miss1vnsstun , 

· · · - en ~·rtsteuanl, som den norske m1ssrnnar ... k t. l'rga 
undt>r de j sista aren ensam ver a I 

i ri~~~~~lie:fslntning iiå konferen~en ~aJlao~e 
"f nagra ver,,ar 1 . pastor Meyer 0 ver h · d I nä~ta 

0 hrrden och hans JOr . 
1 om T . f)rtsätta var redogörelse 
nummer Yl Ja v1 ' d tt intaga det huf
för konferensen me a Mevers föredrag. 
vudsakligaste af pa~toJr i· Kihlsteclt. 

<... • J. 

A.TT 
() 

FA, 

,1fina kära unga ränner! 
~~~ -

I • I . dag l isen om den fur
,l loraJ\~ penningen och ?et b~r~

tappade fåret, kan Jag i~ke 
unuerlata att omtala en han-

~ delse, som timade för manga 
. a sedan på vår restkust. 

8. ~ motto öfver vår Lerättelse kun~a 
. . ~so. 'ust det minnessprak, som .r ha -

v1 satta J l . s"ndagsskolan i dag, ,·en till hem exa i_ v 

och hvilket ly<lder s~g: er J'ag eder varder 
"'Sammaluu a, sa - ' ocll 

. . f" Gud~ a"nglar ofver bvar läd e m nr V L "tt 
g .I sig omviin<ler och a -en syndare, som 

rar. u • l f ·bandet låg det lilla Långt ute I ia 8 å k" t 
D t'irfita stugan lJ s ara fiskläget. en s 1 

, Ström En 
tillhörde enkan efter loben . 

. 
d · ne t'' ene . välmåga hårskade erm , J. 

vissen h·lde fått efterträda fadern I det 
son ' Il nu moansvar3fulla lotsembetet oc var 

d tiid sedan hennes andre son, 
derus ~3 ~t: t Håkan gatt till sj•'.is me_d 
deu v1 s1 ' h . a. länge labt 
en r estin1liefarare oc ~J Il r tt n-

- . _ ModershJertat ar e u 
hora af ~1g. D e den rngste sonen, 
derligt tmg. enn ' :: · skaf-

redan under nattvardslasmngen 
som ' . der så mycken sorg, 
fot sin gudfruktiga mo - <len "1\dre 
I k .1 bon n"tstan mera an ' 

ä s ·aue • Id . tillfogat henne sonen Axel snm a ng l 
å on näm~väru ledsnad eller fiir~rge ~f. 

n g H under de stormfylltla hustkva -
Ofta, o. a nt>s tankar till den yngre 
lnrne g1ngo 1;.e1~ t villandr hafvet, medan 
~~~euälJ~~= ~:tt evid hennes sida och lu-
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gade de slitna segeldukarne ,·id kvälls
brasan; och förböner så ra1·ma, som en -
<last en moder kan bedja, ilade ofta sa
dana stundl'r upp till niidhjelparen i h1ij
den och kommo med ett svar af ljuflig 
stilla frid tillbaka till den bekymrade mo-dern. 

så hade de gatt till hotteu hela hopen.'· 
Glada hurrarop helsade de skeppsbrut

na, då de kommo till 1>tranden. Alla täf
lade om att räcka de olyckliga en hjelp
sam hand 11cb att erbjuda dem bus och 
hem öfver natten. Alldeles nU.lottade voro 
de; intet hade kuunat räddas. l>a Je 
landstego, frägaJe Axel Ström: ·'Äro lllt 

alla räddade?" - "Ja, alla utom en." 
svarade alla rvster. "Han försrokte visst 

Oktober månad hade ingätt med våld
sam storm. Tidni11garne voro fulla af 
notiser 1•m förlista fartyg. l>et oaktadt 
maste fisklägets manliga befolkning ut på 
sjiJn f1ir att ur dess djup bemta sitt lef
vebröd. I dag hade solen lyst så klar, 
hrisen var frisk, men badade icke storm. 
JHen !Ja middagen Spände stormmolnen Ut 
sina ringar och hränningarue danade som 
kanonskott. Full storm hade intriidt ! 

Fisklägets !Jefolkning, som instinktmäs
sigt kände något ovanligt ligga i luften, 
hade skyndat ned till stranden. Misstogo 
de vana fiskargubbarna sig, eller var det 
verkligen ett nödskott, de btirde? Ja, det 
var ett nödskott, ncb sa ett till, och så 
räknade de till fem, just som skymnin-
gen inträdde. Tillräckligt ljust var det 
dock, sa att lotsen Axel Ström kunde var
sko ett skepp komma drifvande mot skär
gardens farligaste udde. En engelsman 
tycktes det vara; och sannolikt skulle det 
stolta skeppet slas i spillr11r före nattens 
inbrott. Fiskläget hade modiga karlar. 
Länge stodo de ej tveksamma. Den lug
ne och alltid rådiga Axel skyndade med 
några raska sjömän ned till bathuset. Lots
båten sköt::; ut; alla dessa unga män voro 
färdiga att vaga lifvet fiJr de skepps
brutua. 

l>e hade dock icke hunnit mer än nå
gra bösshåll ifran land, <la de varsnade 
det förlista skeppets storbat brottas i brän
ningarna. Först urskildes den som en 
lösryckt planka. Men slutligen kuude t. 
o. m. <le, som stodo på stranden, n1kna 
dr ske1111shrut11as antal i deu nedgäende 
solens sista stralar . 

"S~, se!" ropade mor Stnjm, som kom
mit ned till strandrn, ~se huru de upp
lyfta sina häuJer till tack fiir sin rädd
ning." 

att rädda skeppsdokumenten och blef slun
gad i sji.in,~ sade styrmannen. "Om han 
icke redan är död, s:i orkar han dock icke 
länge balla sig på ske11psvraket. Stackars 
man, han var den hurtigai.te af oss!" 

Axel Ström stod tyst ocb blickade än 
mot den mvrka himmelen och än utåt det 
sjudande hafvet, der det förlista skeppet 
dref som vrak mot de farliga skären. 

"Sesa, vänner," sade han slutligen, 
"låtom oss i Guds namn ge oss ut än en 
gäng och rädda den niidställde stackaren! 
Kanske lifhanken ännu sitter i bonom." 

"Åh, det tjenar till ingen1ing! Han 
har nog redan gatt till botten I" ropade 
flera röster. De flesta tyckte, att det var 
rent af iJfvermodigt att sätta fleras lif pa 
spel blott för en enda man, helst som 
man ej ens visste,· om han lefde. Axels 
moder stod äfven i hopen, blek och sorg
sen. Hon visste hvad det var att förlora 
sina kära genom sjön. lllannen hade för
list vid Bombay. N'u ege hon blott 1\:cel 
kvar. Ty Hakan var nog död; han hade 
icke låtit Mra af sig på de ~ sista åren. 

"Alla, som hafva mod i bröstet, ma 
följa mig," ropade Axel, "ty jag kan E'j 
uthärda, att deu arme mannen skall blifva 
kvarlemnad på vraket och dii manga giin
ger om under hopp och fruktan att blifra 
bortglömd af sina räddJde kamrater." 

"Det ha' de också skal till," svarade 
en gammal sj1ibu.~s, "ty stormen tilltager 
och natten är snart här. Om icke de 
vua. lotsade dem förbi djefvulsklippnn, 

I detsamma sag han at det håll, mo
dern stod, och. sökte hennes blick. Hon 
nickade bifall åt honom och sade med 
darrande röst: "Far du! Herren skall 
vara med dig i h.1ten. K:mske ·har den 
olycklige en moder, som väntar på ho
nom. Herren vare me1! er, gossar!" 

:-lex modiga unga fisk.1re förenade sig 
med Axel att giira lntsbat~n J.lar, och 
snart stack den ut, åtfilljd af m~ngas bö
ner och välönskningar. Illygra b.ängde 
himlen tifver hafvet, hnrs hela yta var 



som en knkande jättekittel. Den ganska 
sbra lotsbaten hoppade som ett niitskal 
i liränningarne. .När de väl kommit ett 
stycke ut, ropade en af karlarne, pekande 
på en svart punkt i lo vart: "Hvad kan 
detta vara?" Alla sago <litat. "Det är 
ett gods från vraket," sade nagon. ·'Nej, 
det är en menniska.~ - "Ja, ja, är det 
så. Hugg i gossar, så rn vi af alla kraf
ter dität. Ingen kan länge balla sig of
van vattnet i sådan sjli." De präktiga 
ynglingarna bi1jde sig dubbla lifver arorna 
och rodde som det gällt deras egna Jif. 
Axel satt vid rodri>t och styrde rakt på 
det omtvistade föremalet. "Ser ni, dPt är 
en karl;; sade jag ej det, han sjunker, 
han sjunker! Barmhertige Gud, hjelp oss 
hinna honom, innan han går till liotten ! " 

Hvarje muskel spändt•s i <le unga" ar
mar - en snabh rllrelse, oth <le voro den 
drunknande alldeles in på lifvet. Fyra 
kraftiga armar balade in honom öfver bat
reliugen och fingo honom pa tofterna i 
aktern. Axl'l lemnade styret åt en annan 
O•}h gjorde allt hvad han kunde, för att 
gnida den nästan litlöses stelfrusna lem
mar. Den räddade hade fallit i en djup 
svimning. ~len - men, hvad är detta? 
Hvarfi1r skälfva Axels händer sä, d:i han 
vänder den ske1)11sbrutnes ansikte emot 
sig? Jo, jo, han hade räddat sin egen 
broder, den redan som död anstlclue Ha
kan. Gud, Gud, hvilken nad ! Ej under
ligt, att han kände ett så o\Jetvingligt 
begär att våga sitt och kamraternas lif 
för denne k\'arlemnade l Ack, mor hade 
rätt. DennP son hado en mouer, som 
väntade pa honnm - tlenna moder, Kom 
var nära att förlora äfren honom, skulle 
nu aterfå sina batla söner. 

Jublande gläujen1p helsade de raska 
männen, då de naddc vågbrytaren. Sj•i-
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folket veta att vär.Jera ett modigt hjerta 
och ett hjelpsamt sinnelag. 

A\el, som ville bespara mndern igen
kännandet af dPn aterkomne sonen ibland 
allt folket, ropaue till henne att shn<la 
hem förut 11ch göra UlJP eld och liftdda 
e11 säng för den räduade. "'l'y, nm <lu 
vill, mor, taga vi honom till oss," tillatle 
han liksom fragande. "Visst, visst, gos
sen min," svarade hon genast 11ch skyn
dade hem förut. 0, huru tackade hon ej 
Gu<l, att den farliga räddningen hade lyc
kats; och dock visste hon fmnu ej, hvem 
den räd datle var. 

Och nu, kära barn, hvem kanskil<lra en 
moders glädje, da hon aterlinner sitt barn? 
En så "snäll skrifvares penna" är icke 
jag. Och är nu en arm jordisk motler:-. 
glädje sa. stor, hvem förmår dä måla den 
kän• Gudens och hans änglars glädje i 
himmelen, 1h\ förlorade söner och döttrar 
föras hem till fadershUSl't af var först
fiidde broder, Jesus Kristus? Den gläd
jen kan ej beskrifvas, men den kan fa 
erfaras af hvar och en hland eder, som 
känner sig som förlorade och skeppsbrut
na sjömän p:I. det stora villande verlds
hafvet, der hemliga och uppenbara syn
ders undervattensskär och "djefvulsklip
por' Rt•ka draga eder l1•fna<ls farkost i 
det nattsvarta hafstljupet. Si.,ken derför 
i titl att un<lsfttta etlra själar på den 
"brustna klippan" och IJ!ifva ibland de 
lyckliga, på hvilka edert minnesspriik pas
sar i dag, da det heter: "Sammalmula, 
siiger jag eder, varder glädje inför Gutls 
änglar 1.ifver en enda syndare, som l'iig 
omviinder och liättrar." 
"Uing i himlen~ klockor, friijd i dag det är, 
Ty ett l1arn fran synden vänder om!" 
sjunger i tron i dag eder trofaste vän 

Onkel Eric. 
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Små betraktelser. 

.A/11ömfri11(J. 
cC-

··~ kilj~,1~.8 frt!n dem." Afsigten med 
. afsonclnng~n är helgeli:;e. Om 

~en i<.:~e leder till detta ::;å har den 
wke nagon mening ocl{ förorsakar 
fast .mera. skada. Israels barn voro 
af skilda frän andra folk i deu af
s~gten, att de skulle lilifva heliga. Na
ziren ~og eden och afi:;kilde sig fran 
alla tmg som kunde skada honom 
sa att han skulle blifra helig. Ha; 
den rösten nått di(J': "8kiljeus frau 
den??" Guds befai'i'ningar innebära 
alltid e.~1 hrytning med det, som ua
turen al_skar. H':arje yerkligt steg 
framat . 1 gu~01nhgt hf innebär en 
nftpoffrmg af det .egna "jaget" på 
a taret och begrafmng af nägon kär 
afgnd under stenröset. Han bjuder 
oss a~t l~~n~ oheliga sällskaper, 
o~ndehga ~or}:nndeh:er och onda nm
ga~1geu. Gan ut ifrim rlem och 
~kil;en~ från dem _ och ko~men 
i~ke vid. det orent är." Framtida 
forhoppmn~ar. locka oss att skynda ha, ?Ya vali:;1gnelser väuta os::; för 
,var1e off ~~-. som bindes på altaret. 

8kynda, g1t upp allt! 
;1\f~~n?ring är diirren till helgelse. 

~skilJ~~ng, är att sätta en sak af
s1d es for Guds tjenst. Helgelse är 
att ~i nd far taga hand om det, och 
nppfylla detsamma med sig sjelf. 
Hvarh~lst G~1d kommer in, för han 
med ioag h~hghet, och synden och 
~et onda z.na~te kastas ut för honom. 
~alomo afsk1lde templet för Guds 
tJelh<t, m011 det var fo"r~t da" .. (' d . . · , nar 
TU mtog det med sm närvaro, som 

det l!lef hel~adt Ja o· kan gifra ett 
hus at. en van. mPn det är en annan 
sak, da han mottager det och ater 
en annan sak, då han b~r uti det
samma. Det kan vara atskilliga or-

I. 

saker, hvarför han icke flyttar in i 
h1~set, t. ex. om det är fyldt med 
mma f'gna husgerad, så att det ej 
finne~ na~on . plats för honom att 
taga l bes1~tnmg. Nåväl, det likuar 
mang~ ~nt1d.ens kristna. De hafva 
a.f::;kil1t sig s1elfra för Gud men de 
tillata ~anga små synd~r stanna 
kvar derin~e, hvilka förhindra Gud 
a~t taga hJertat helt i besittnin 
Lik~ de små räfrarne, hvilka fö~: 
derh~.a ~en nyuppväxta vingarden, 
sa fo.~.hmdra dessa sma synder så
som forta!, osanning. egenkärlek af
und <;>ch. verldslikställighet de ~an
na kristliga frukterna, som vår him
n;iels.ke Fader ville framah tra genom 
sitt mne boende. 

Yi kunna endast mottaga denna 
h~Ig~lse genom Kristus Jesus, som 
bhfv1t f?r oss_ ti~l helgelse fran Gud. 
~est~~ sa..ger i sm öfversteprestli a 
forbo.~1: Helga dem i sannm.,.: dftt 
~rd ar sanmng." Nanninge1f s' ord 
ar en hammare, som ;;fö1derslar berg 
o~~. ett ... tveeggadt s,·ärd, som at~ 
sk1l1er SJ al och a1~?e, ledey och märg, 
och en domare ofver h1ertats tan
kar. ocl: nppsat. Denna sanningens 
renrng år ~1ödvändig för var hef!rel
s~! oc: h v1 . föras derigenom tilf' f'll 

~og och helig gemenskap med Gud 
I tankar. syften odi Jif. 

}"abemakleti< käril voro alla af
:-;kilda savii.l som .ta~ernaklet sjelft 
samt renade och mngda innan de 
kund.e användas. Det är ~lltid Guds 
ordnmg att först afskilja, sedan hel
~~ och UJ?Pf.rlla samt slutligen an
' anda. ~ 1 se, att da kärlen först 
kommo till tabernaklet, voro de tom· 
~a,_ och sedan de blifvit renade och 
lnngda, .fylldes de. Ha måste vi 
komma ull honom tomma eller lata 
honom fel uttömma oss på allt, .-;om 



hans öga ser vara oheligt och syn
digt, och i stället fylla oss med :-;in 
fullhet. Kärilen voro fyllda med olika 
innehall, somliga med vatten OL:h 
andra med rökelse, med kol frän al
taret o. i-:. v. Da vi blifrit fyllda 
med den helige Ande, hafva vi blif
vit delakt.iga af olika gil.f vor. Da vi 
höra om cfet sköna land, den härli
ga stad och den gudomliga fröjd 
som väntar oss, sjunga vi hans lof 
och pris. Det är tack::;amhetens och 
kärlekens gaf va, :-;om träder fram. 
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Vi hafva blifrit af:;öndrade miin och 
kvinnor, ::;om i innerlig längtan sträc
ka oss efter de eYiga ,·erkligheterna 
och sa smilning()m ledas ut och bort 
fran det synliga till det osynliga, från 
det ijmliga till det e,·iga. Anden:-; 
g:afrol· ärn oss gifna för att förbrnkas 
till Herrens ära och Yåra medmeu· 
niskori-: nytto. under var lt-fnadsclag. 
)fanga menni,;k•>r äro i angest bit
terhet och hjertesorg. )Ta vi fora 
til~ dem fräl:-;ning, fnd och g1ä<ljf' ! 
A fsöndra<l för Gnd ! Aug. Karlsson. 

Fi-ån vår Zuluinission. 

Ebenezer Darnall S. 0. Katal dtln 1:! sept. lUUO. 

Alskade missionsvtinner ! Fritl genom bl1Jdet! 

Ehuru detta stora liofte gäller Guds 
egendomsfolks framtid och Jerfiir skall 
på dem i hufvudsak tillämpas, så hafva 
likväl vi, som hörd till Guds andeliga 
Israel, att göra oss tillgodo detta och 
andra Herrens dyra luften. Det fios mån
ga ting, som vilja fiirlama och tynga ned 
ens händer i arbetet; och sjunka de, då 
är man straxt oduglig. Skadan blir deri
genom stor både för enom sjelf och äfven 
för andra. ~len å andra sidan, huru stor 
kan ej vinsten blifva, om händerna hal
Jas uppe. Genom det att :\Ioses händer 
voro uppsträckta segrade Israel. Da vi 
med trons armar hålla fast i Guds tro
fasta Fadersarmar, behöher det aldrig 
lili fniga om nederlag. Det är herdens 
stämma, som talar. Broder och syster, 
eho du än är: )fa hänJerna ej sjunka! 
Snart är verket fullbordadt, striden är 
slut, och - vi ga hem. 

8om nu ett par månader flytt, se·n 
jag genom den kära T. S. sist sände 
bref till Eder, så vill jag nu åter med· 
dela nagot angående GuJs ledning meJ 
oss härute. Ej långt efter min och min 
hustrus ankomst bitut, sporde mig br. H. 

Prukta icke, Zion, dina hän<ler ;;iuuka ej 
ned! Zef. H: Hi. 

Nilson, om jag ej hade lust att giira ho
nom sällskap på en missionstur upp t•fter 
kusten. Da j~g mer iin en gang, innan 
j ~g reste hem, hade tänkt pa och äfven 
önskat att komma ut 11.i eu längre tur 
iblanJ folket, sA hade jag visst ingenting 
Jeremot. Frågan blef nu den, huru vi 
skulle färdas. Yi beh•·fJe ju litet mat 
me•l oss och äfven nägot sängkläder för 
natten. )fen då var Gud hade bt-hag 
till v<lrt beslut, så vi~ste han nog att 
ställa till vårt bästa. En n.Jrsk br. )f.1e 
tick vara Guds tjenare i detta fall. D.l 
han fick hiira, att vi tänkte företaga den
na resa, kom han och erujiid oss att 
fritt få lfoa ha11~ vugn och 4 oxar 
samt ett stort segel att breda C·f~er 
vagnen fiir nattetid. :Xu kunde vi in
genting g.-1ra annat än prisa var Gud. 
rusta oss i ordning samt uegynna var 
färd. ~lan•Ltgen den 23 juli sade jag 
och min hustru farväl åt Ebenezer. Hon 
skulle nernligen Yara hos fru Amy Xilson 
pa Bethel under tiJen, vi män voro borta. 
Vart lilla lefyande bohag, bestaende uf 
en Je! hi.ins och en katt, tog nfimndc ur. 
M·ie hand om. Hrisan skulle evangelisten 

ge mat. S.iledes lemnades vart lilla hem 
iide och verksamheten Jades på evange· 
listernas skuldror. - Komna till Hethel 
samma dag på kvällen, måste vi stanna 
ufver der ett par dagar tillföljd af regn
väder. På torsdagen den 2fi begynte så
ledes vår egentliga r('sa. Det kändes li
tet underligt att säga farväl till våra kä
ra, då vi inte viste, om vi äter skulle seR 
här. Mer än en har på de orter, d<>r vi 
tänkte oss fram, dukat under fiir klimat
feber. I Herrt>ns hand bad<> vi dock 
lemnat. hvarandra och kände oss derför 
a. ömse sidor trygga och lugna. 

Den första dagen hunno vi till en flod 
"Umlalazi" der vi slogo läger, kokade och 
ato vår majsgröt samt redde i ordning 
vår bädJ under vagnen fiir natten. Som 
marken till följd af regnet de föregaende 
dagarna var fuktig och br. Nilson var 
svårt förkyld, så undrade vi, huru det 
:-:kulle gå, d:t vi ej hade mer än en strä
ma.tta och en tunn madrass under oss. 
Herren bevarade dock; och tidigt nästa 
dag voro vi i farten igen. Så gick fär
den framåt dag för dag under solsken och 
värme både utom och inom. Nästa dag 
spisade vi middag hos en norsk missio
när, pastor Braatvedt, en snäll och öd
mjuk broder i Herren. Han bj<id oss att 
på återväg stanna öfver en natt i hans 
hem, flor hvilket vi kände oss tacksamma. 
tifver berg och dalar, floder och 1iknar 
gick sedan vår färd, och mer ä11 ett till
fälle erbjii1l oss att få tala om vårt älsk
lings-ämne: Jt'rälsningen i Kristus Jesus. 
)len vi måste dock merendels göra hvad 
profeten J ercmias blef befalld att göra 
fiorst, neml. "upprycka, nedbryta, fiirsttira, 
fiirderfva". Jer. 1: 10. Folkets amadhlozi
<.lyrkan är så inbiten, att, ehuru många 
se den vara fafäng, de dock inte kunna 
lemna den för fädernas skull. 

Efter en veckas resa kommo vi upp 
till en insjö "Rt. Lucia Lake". Som vi 
voro mycket bekantil med en nor;;k mis
~ionärfamilj Peyling's hoende dernppe, så 
ville vi gerna se dem. Emedan de ha 
&in verksamhet emellan denna insjö och 
hafvet, så maste vi då öfver sjön. Som 
vi ej visste, hur vi skulle komma iifver 
1lensamma, så fingo vi fatt i en kaffer· 
pojke, hvilken ft)r li pence (-t.r> öre) led-
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sagade oss Mver. Nästan en hel timme 
gick åt, innan vi i alnsdjupt vatten kommo 
till a~dra sidan. Men sedan vi lyckligt 
komnut ufver, dröjde det ej länge, förrän 
vi voro uppe vid "Mount Tabor" missions
station. Glädjen på samma gäng som 
öfverrai;kningen hos syskonen var stor 
öfver att få. pahelsning i deras ensamhet 
bland de infödda; och strax blef det frå
ga om att vi ej måtte hasta derifran. 
Det hlef verkligen hvila att fä. komma 
inom hus, ej minst för natten, da vi ju 
hvarje natt fi1rut mast ligga ute. l'a Je
ras enträgna begilran stannade vi kvar 
der öfver söndagen samt hade miiten blanJ. 
folket derornkring om dagarna. Ett sv:lrt 
fält ha vännerna der att arbeta på. 2 år 
ha nu gått, sedan de kommo dit; och 
ännu fins der ingen, som lemnat sig åt 
Gud till frälsning. Do ha dock inte ännu 
förlorat hoppet - Gud skall nog vinna 
äfven Jer. På måndagen fiiljde br. F. 
med oss med sin lilla tiiltvagn och sin 
asna, fiir att vi tillsammans skulle ha 
mnten, då <ler uppe på orterna fins myc
ket folk. Nästa dag kommo vi till en 
plats, som var ovanligt rikt befolkad. Höf
dingen der var en snäll, vänlig man, helt 
olik de anJ.ra Mfdingarna, vi samman
träffat med. Då han fick veta, hvilket 
ärende vi hade, silnde han genast sina 
söner ut för ntt kalla till möte viJ våra 
vagnar, och det dröjde inte liinge, förriin 
folk i hopar komm<>. Vädret var temli
gen friskt och kallt, hvarför många af 
dem skälfde af kiHd i deras nakenhet. 
Likväl var det skönt att se den stora 
mängden, minst 120 personer, sitta still.1 
lyssnande till de sanningar, som talades. 
0, der är verkligen en passande jordmrln, 
som just nu behilfJe bearbetas och be
sås. Hvem skall ga dit me.i evangelinm? 
Jlftrefter följde för oss ett par h:lrJa da
gar, it.r att det till följe af stark orh 
liillgvarig torka var brist på vatten, och 
det, som fanus, var salt och för öfrigt 
mycket illasmakanJe. Huru Yårderar man 
inte under sadana tider ka Ut, friskt vat
tl'n ! - På lördagsmiJd.igen voro vi fram
me vid ännu en missionsstation, der ett 
par amerikanska syskon Keyes ha sin 
verksamh<>t. - Då jag uodde viJ Ilelhel, 
voro desRa hos mig en tid. Och s:i ha-
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·de vi åter ett litet Elim pä vär återfärd. 
Vi hade ett stort möte för mycket folk 
-der, och uppmärksamheten syntes stor. 

Vi täukte oss att fortsätta vår färd 
längre, men som br. Feyling, känd med 
förhallandena uppåt landet, afräclde oss, 
sä vände vi mot hemmet igen, men togo 
d;1 annan kurs. Ett distrikt Kwabiyela, 
hvarom vi hört talas, att der skulle 
vara mycket folk, men inga "ahafundise" 
(lärare) blef nu målet för vår färd. Kom
mo också dit. 0, hvilktln utsikt der m\it
te ·OSS! Förut hade vi färdats iifver slätt
lana och skogsmark. Nu kommo vi upp 
på höga berg och kullar, så att clå man 
ifråa dessa si1g ner i dälderna, så blef 
man nästan yr i hyfvudet. Och sa myc
ket folk sedan ! På vår fråga, om der 
fanns någon missionär, svarades det: Nej! 
Vi kummo så till hiifdingens kraal, och 
lyckligtvis var han sjelf hemma. - En 
ung man med värdighet, fastän sträf 
till lynnet. Då br. N. frågade honom, 
om han önskade få några lärare för 
sitt folk, sade han helt kärft: "Nej". 
l\Iissionärerna äro onda menniskor. De 
taga ifrån oss våra döttrar och hustrur; 
och derför vill jag inte att de skola komma 
tiIJ mitt land. Han haclc hört, huru kato
likerna gå till väga, och derför trocldc han 
naturligtvis, att alla "abafondisi" likna
de dem. Då han fick veta våra principer, 
blef ban något förundrad, och resultatet 
blef, att han skulle samråda med sina 
hufvuumän och sedan gifva besked, hvil
ket en af vara män skulle gå up11 sednare 
för att få. l\Iöjligen har Gud ett fält der 
för vår mission, sto1t och vidsträckt, mecl 
mycket folk uppå. Da nu iululand om 
2 ar till kommer att säljas, torde <let ej 
gå så lätt att få plats för missionsstation 
på sådana villkor som förr. ]Jet torde 
dock ej bli omöjligt. J<'ramticlen skall visa, 
livad vår Fader har i tankarna. Om han 
så vill, kan han gifva bade meclel och 
krafter för utförandet af sitt verk I.iland 
detta arma folk. lJerifran begafvo vi Qss 
via E11bowe mot hemmet, der de våra med 
glftdje mötte oss pä liirdagsuatten den 25 
aug. - Söndagen var för oss både en 
glädje- och en sorgedag. Tidigt på mor
gonen, medan vi ännu lågo, kommer bud, 

att en af stolparna i församlingen vid 
.liethel, l\Iatheus, hade dött på natten. Det 
kändes ej sa litet smärtsamt, ty, ehuru 
han trots stor ifver dock ej kunnat lära 
sig läsa, var han dock till stor hjelp i 
församlingen genom både vittnesbörd och 
lif. Mest känbart var det naturligtvis för 
hans efterlemnade hustru, som jemte 4 
ema döttrar förlorat sitt stlid; men hon 
hoppas på Herren! Som oxarna voro 
mycket trötta och behöfde hvila, stannade 
vi kvar vid Bethel till pä tisdagen den 
28:de, clä jag och min kära hustru reste 
till vårt lilla hem igen, tacksamma för all 
näd, som Gud låtit oss få del af under 
den senast flydcla tiden, Hemkomna fuuno 
vi allt väl, verksamheten fortgaende, och 
särskildt dyrbart var att höra att på 2 
af utposterna Entembeni och lzamungu 
flera öfvergifvit hednalifvet och stannat 
för Guds röst. Prisa med oss Herren! 

I söndags hade vi en dyrbar dag ut· 
med floden Sinkwazi mynning, då 15 st. 
från de olika platserna dOptes till Kristus. 
Mötet började vid 11-tiden f. m. Efter 
sång och bönemilte talade undertecknad 
och Natbanael Dube hvardera en kort 
i.tund, h varefter do11kandidaterna alla de 
hvar sitt vittnesbörd. Särskildt godt gjorde 
det mig att se, höra och sedan fa bland 
de andra tjena ö gamla kvinnor vid dopet. 
De voro så glada öfver att Herren haft 
förbarmancle med dem i deras gamla år samt 
trodde, att deras herre suart !ikulle hemta 
dem hem. Sedan de alla vittnat, skedde 
akten, hvarefter 'fum talacle en litPn stund. 
lJerpå lade vi händer 11a de diipta utbed· 
jande iifver clem den helige Ande, pä det 
att de m:ltte fil. kraft för kommande stun· 
dur. Kl. Yar nu 2 e. m., hvarför vi be
hiiftle skiljas. Stort att fa gi•ra Guds 
vilja och se hans verk uppenbaras ibland 
hedningarna! Armarna stärkas vid för
nimmanclet af att Gud är med; och vi se 
hän mrit kommande strider och segrar, 
tills Jesus kommer. Latom oss rnra 
trogna intill döden! 

Kära helsningar frän syskonen Nilssons, 
min hustru och mig till alla T. S .• läsare. 

Eder i Jesus förbundne 

E. Andersson. _.....,. ____ _ 

Vid Kinamartyrernas bår. 

f rAn barndomshem och älskaclt foster
land, 

Frän far och mor, frlln ~yskon, vilnner, 
fränder 

l drogen ut med hjertnn uti brand 
~{ed evangelii ljus till Kinas strllnder. 

Att offra er för Kinas gula folk 
''ar ju U.et mål. som stod för edra blickar. 
Och mr'tngen bön att bli en värdig tolk 
!Jet varma hjertat upp till himlen skickar. 

Den Jesu kärlek, som l sjelfva fått, 
.Den viljen I för hedningen förkunna; 
Och alla gladdens 11 att denna lott 
)Iissionens Herre ville er förunna. 

~[en egna vägar villen I ej gå, 
Ej heller menskopris och ära vinna.. 
Xej, .Andens röst I vill!\n !Yssna \)ä 
Och i hans kraft er enda styrka finna.. 

Xär se·n er resns mål I baden nAtt, 
Och Herren hulpit er <len 11\nga vilgen, 
0, huru glada hafven I ej stått 
Och ordets sä<l sått ut, i bön sA tri\gen. 

Det gällde nu att gA. som Jesus gick 
Till syncla'rn in i lastens mörka boning 
Och trotsande så mången hatfull hlick 
Dock bjuda dem i Jesu namn försoning. 

Och opiislafvens boja lossad blef, 
Konfuciidyrkar'n knä för Jtsus böjer, 
Och nya namn i boken Herren skref, 
Och noppets stjerna öfver Sinim 1lröjer. 

Allt sAg så lofvande och hoppfullt ut. 
l\Inn viinta.de en skörd sä rik och härlig. 
l\len afgrundsfursten gör på glii<ljen slut: 
Och slagtedagen nalkas snart förfärlig. 

:;om slagtefår jag er, I kära, ser 
För dessa hednaskaror lifvet gifva. 
.Jag ser, hvart blodigt hufvutl böjaR ner 
Och med maTtyrens hona smyckadt blifva. 

Sä har det blifvit eller kärleks lön, 
Att edra lif l offra fA.Lt för Kina. -
'.\Ien ock en dag skall komma, ljus och 

skön, 
DA eder sådd som mogen skörd !'knll skina. 

Nu slutudt är ert sköna vandringslopp, 
Och ängla.skaran si~ i himlen gläder, 
När hvar och en af eder bilr's dit opp 
l purpursti\nkta, hvita helgonklllder. 
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Det lir vår tröst, <ler sörjande vi stA, 
Det var vår tröst, när bort frän oss I 

drogen, 
Det är den helsning. vi från eder fA, 
Att saliga föt· Kinas i·äl I dogen. 

H.J-n. 

~-:-

Till porträtten. 

Ser du clcs;;a svskon kära, 
Som med hc'tigt hjeltemod 
För sin konungs nnmn och ära 
Villigt offrat 1if och lilod ! 
8åsom trogna hjeltar falla, 
Föllo <lo i striden :din. 
Och när böclebsvär<len b1ll.nkte, 
Ingen trolöst fnnan sänkte. 

Genom stora vedermödor 
De så tllligt höllo ut, 
Och för sma gula bröder 
Gll.fvo de sitt lif till slut. 
Träugcla, slagna och förföljda 
De sm konung efterföljcle 
T de hlocluestänkta spl'l.ren. 
Hans, som gaf sitt lif för fl\ren. 

Stri ila våra tårar strömma, 
Hjertesåren svida ltn; 
Och den kalk, vi maste tömma, 
Bitter, bitter kiinnes den. 
Dessa, som vi illska liir1le, 
)led elen kärlek, Gud beskilnle, 
'.rii.nk, de xedan lyktat färden 
Och mot palmer utbytt sviinlen ! 

0, jag vet, <lu fader, moder, 
Hörjer dina kiira mest, 
Och en illskncl syster, broder 
Känner saknaden clernlist. 
~[en till er och alla vänner, 
Horn den djupa smärtan britnner, 
Herrens mil<la stämma ljuder 
Och till helig tystnad bjuder: 

"Sörjen icke edra kära! 
Jag i allt med vishet styr; 
Och det finns ej högre ära 
An att hli en Guds martyr. 
Deras blotl ej fåfängt runnit, 
De i döden seger vunnit; 
Blodig s/l.dd skall vmnigt spira, 
Och Guds rike seger fira. 

Bland de rykande ruiner 
Pä Je ödefo~da fält, 
Hvarest stormen ännu h\r:iner, 
Jag min fnna dock har ställt; 
Och den segrande skall höi'as, 
Tills hvart knä f'ör mig ska.i böjas; 
Och dl\. skall martyrers skara 
.Friirni;t uti mitt rike vara." 

Conrad. 
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~T@)iksom vi i detta nummer se vara mis-
,~ sionssyskons skuggbiluer fotografiskt 

framställt.la, sa skulle jag Onska, att jag 
kunde meu pennan teckna trogna l>ilJer 
af deras inre och yttre lif. :\len d:i blide 
nOdigt material, förmaga och utrymme 
saknas till några fullständigare såJana 
teckningal', sa mllste jag inskränka mig 
till endast några fä sprid<la drag. lle
träffanue vara sednast utgangna missions
s.rskon äro ue uppgifter, som sbi mig till 
bu<ls, mycket knaJ>phändiga. 

Den sorn bland vdra mörda<lo rnissionssy
s kon Hingst verkat i Kina är Xathanael 
Carleson. 

Han föddos den 22 jan. löö7 i Knista 
socken i Nerike. Hans förälJrar lefva 
ännu och äro bosatta i Hamsta, Vintrosa 
1:>:n. Fadren är uen inom ganska vida 
kretsar, särskildt i ~erike, kåndo, bepriif
vade predikanten August l 'arleson, medlem 
i Helgelseförbundets styrelse. 

Hedan som ham erhOll N. Carleson 
djupa, andliga intryck. Yid 1 H års ii.lder 
lick han förvissning om sitt barnaskap 
hos Gud. Han säger sjelf dorom: "Ordet 
i l Joh. 1: D blef för mig da ett fast 
själens ankare, vid hvilket jag sedan hela 
tideu förhlifvit, trots de försiik, själafien
den manga går.ger gjort att slita mig 
derifrån." Dag efter Jag stärktes han nu 
i tron på Herren. 

Yid pingsthögtiden samma år fick han 
under ah1jra11det af ett misi;ionsföredmg 
en bestf1md kallelse af Gud att offra sitt 
lif för hedningarna. Längre fram hlcf det 
honom klart, att Kina var hans fält, och 
år 18DO, sOndagen efter midsommardagen, 
blef hrn af Helgelseföruundet kallad att 
ntgå till Kina me<l vittnesbördet om Kri
stus. "När <let var klart'' - skrifver 
?an "att jag skulle fa gä till Kina, 
Jublade mitt hjerta af fröjd, som icke kan 
beskrifvas, endast erfaras." 

I slutet af 18tH) inträffa<le han i siill
skap med Emanuel Olsson i Kina. Efter 
ett ihärdigt och allvarligt arbete derute 
måste han tillfölje af sin hustrus sjuk-

Jom atervända till hemlandet, der han med 
familj inträffade i nov. l~!I~. Den ~ 
januari d. å. sade han farväl åt sin fa
milj och sina öfriga anltOriga samt Yän
ner, för att återgå till det för honom sa 
kflrn Kina. Pörr än ban sjelf eller någon 
kunde ana, var hans lopp fullbordadt. En
dast Herrm kan hugsvala och fylla tom
rummet hos hans med tvänne sma i djup 
sorg eftel"lemnade enka. 

N. Uarleson var en duglig och praktisk 
missionär. Hela hans framträdande röjde 
den fasta, gedigna, allvarligt Ofvervägande, 
moget pröfvande karakteren. Enkt'l orh 
anspråkslös bar han inom sig djupa tan
kar. Det var kärna hos honom. Hans 
blick var vaken, och han gaf akt pä och 
studerade meJ iutresse det, som mi"otte 
honom på hans väg, angelägen att draga 
lårdom af allt. Hau var derför o<:k syn
nerligt väl förtrogen med alla kinesiska 
förhållan<len. 

Ed:v. Karlberg föddes Jen 18 mars 
1HH9 i Svärta socken af Siidermanlantl. 
l'nder böncveckan 1887 hlef uet en vänd
punkt i hans lif, då han vid hemgaendet 
frän missionshuset lät öfvertala sig att ga 
in i en stuga vid vägen, der nagra troende 
lnido Gud för honom. Han kän<le ingen
ting sän;kildt då. Men från den stnn<len 
var det hos honom ett stort behof att 
bedja till Gnd, och en hiilada var den 
helgedom, der hiinealtaret var rest. Efter 
H dagar kom den "fridsström", som han 
hiirt talas om och väntat på. Efter denna tid 
kunde han al<lrig tvifla på sitt barnaskap 
hos Gud eller tänka på att begå <len him
melsskriande synden att Ofvergifva den 
Gud, som IJevisat honom så mycket godt. 

Annandag pingst 18!11 erfor han en 
förnyelse i anden, och hans tungas band 
lossades. En mycket lycklig tid följde 
nu. Efter att 18!1~ genomgatt den 
bibelkurs, som då hölls vid Torp, blef 
han utsänd till Aland, der han under 3 
år verkade med mycken välsignelse och 
för egen del mottog dyrbara lärdomar af 
Gud. Hanl! varmhjertade vittnesbörd, hans 
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ni:•ggranna aktgifrande pa sm rnnd"l och 
sitt tal, hvilket var ljufiigt och med salt 
kryt.ldadt, gjorde hans vistelse och verk
samhet <ler mycket nsttig och fruktbfmmde 
och tillförsäkrade honom ett stort rum i 
tlessa enkla, trnfasta iibors hjertan. 

Tillsammans med Sven Persson ifrån 
8kane afskildes !Jan vid Torpkouferensen 
18!tj fiir Kina och ankom i dennes säll
i-:kap dit den l:J mars lHfHi. l\led stor 
kärlek har han verkat bland kineserna, 
ganska mycket pressad af kroppslig bräck
lighet och annan niid. Xu hv1lar han i frid. 

Sven Persson föddes i Gustufs för
samling af Malmöhus län den 26 fehr. 
1873. Yid 17 ars alt.ler hlef han född 
på nytt. :.ren det oaktadt fick han gOra 
mycket bittra erfarenheter af sin naturs 
djupgaende fvrderf. Hans lif var ett enda 
skriande behof efter seger Mver de syn
ua\'anor, som ban iifvat under sitt otroslif 
sasom vrede, skämt o. s. v. 

En kär, truende broder, hos hvilken han 
seuan kom i tjenst, var h•1nom till mycken 
hjelp i fråga oro hans anuliga lif. Det 
blef nu en bel i"ifverlatelsc at Gud. Gud 
uppenbarade i sin nad för honom vägen 
till frigörelse och seger. 

Nästan från !Jans omviindelse arl1etade 
han i siindagsskolan. Sednare begynte 
Gud mana honom att ntg:l säsom Han
irelist. Jag mi1rnes sa ,. ii I, då han i 
Bvrringc kom för att tala me•l mig om 
att få genomgå uibelkursen. Icke kunde 
jag da ana, bvilka gilfrnr som slumrade 
lins <len nnge, blyge, tafatte och torftiga 
J. •nd·irängen. Efter att bafva genomgått 
Libelkursen 18fl2, utgick hau såsom evan
gelist till Östergi•tland och arbetade seder
mera troget pa det i <let hela ganska 
harila fält, som kommit pä hans lott. St
sum Mrnt hlifvit niimdt ankom han till 
Kina 1K!l6. Några friförsamlingar i Små
land bafva hängifvet och C•ffervilligt un
derst•idt honom i hans arbete med förbö
ner och penningar. 

Arbetaren är nu borta. :Ilen Guds verk 
skall fortga. 

0. A. L. Larsson. Haus af honom 
sjelf skrifna korta ldnadsteckning fl'•re
k•1mmer i n:v 3 af Tl'ons Segrar för detta 
ur; och vi hänvisa till densamma. Af 
denna framgår, att han var fiidd den 2fi 

n1iv. 1~73 i Lerbäck af Cirelu·o län. Han 
afskilde;; såsom evangelist 18!12 och ver
bde första tiåen i Skåne, derefter :! ar 
i Ostergi.itland samt slutligen 2 år i Norr
land. Den 12 mars ll-l9l"! ankom han till 
Kina. 

Hans . enkla, tlärdlOsa flirkuunels,e af 
evangelium och hans stilla, gudfruktiga lif 
hafva rnrit till vålsignelse, der han gatt 
fram. 

Den sist utgångna var Ernst Petters
son från ii.tergvtland. Han var fV<ld 
1H73, hlef frälst 18D.~, genomgick bihel
kursen l H!I:-,, verkade seuermera såsom 
evangelist i Yermland, VestergGtland m. 
tl. stftllen, afskildes fl1r Kina redan mid
sommaren 1~!18 och afreste fran England 
i sällskap meu Xathanael Karleson i V•r
jan af detta år till Kina. Blef än hans tid 
i Kina sa kort, att han ingenting kunde tala 
och \'erka fur kinesernas frålsning, så är 
dock hans d\.id dyrt aktad i Herrens Ogon. 
(Ps. 116: li:'>). Hans blod skall icke vara 
förgäfves utgjutet. Det ropar om hämnd. 
fhem vill drar;a astad för att hf1mnas pä 
kineserna i Hans sinne, som s:l. älskade 
ll~n brottsliga och upproriska verlden, att 
han utgaf sin ende SC'n till dess frälsniog, 
och i Hrtns sinne, scm, bliidaode pa för
bannelsons trä, bad: "Fader, förlat dem 
det, ty de veta icke hvad de göra?J 

Emmrr Pettersson, Sven Perss(•ns 
hu· t1 u, fOd<les den ö april 1 HG~ i :\Ialm
bäcks socken i Sroaland. Hon blef tro
ende på. Herren 187!'> och, efter att näg
ra ar varit sic. och halfbjertad, frigjord 
och v~l;iguad af Gud föH2. Om nagra 
ar begynte hm förnimma Herrens kallelse 
1'tt arbeta i hans vingård; särskildt la1les 
Kina pä bennc-s hjerta. På våren 11'>!1 l 
deltog han i hibelkurse11 vid Sme<lstorp 
och tick sedan såsom evangelist l'pp!aod 
till sitt fiilt. Det var harda platser, hon 
och hennes kamrat Anna J ohnsson arbe
tade p :1. "jlen", sade hon, "om icke 
jag varit till så mycken nytta för Upp
land, så har dock l"ppland varit till nytta 
för mig." Dtit kändes i hennes vittoes
Mrd, att hjertat var varmt och brinnan
de. Till Kina afreste hon 18fl4. Hon 
har gj nrt ett utsäde i tro och kärlek, och 
det maste bära frukt. Synes ock ,·intren 
meJ sin furstelning och död g5ra allt 
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såningsmannens arbete om intet, så 
kommer dock väl vår igen ml'd sol och 
värme, och skörden växer och mognar i 
sin tid. 

Mina Hedlttncl föddes drn 3 mars 
1H60 i Neder-Kalix socken af Norrbottens 
län. H11n blef frälst 1882. Men hon 
förstod ej, att hon var fattad af Kristus, 
för att följa honom. Hon sAg icke mer 
i Kristus ån en syndaförlatare, hvarför 
hennes gäng blef haltande och lifvot 
ganska glädjefattigt. !Ilen pa samma 
gång blef hennes längtan efter någon-

.Yathanael Carleso11 med familj. 

ting bättre allt djupare. Och Herren, 
som ser till den fattiges trängtan, mötte 
henne i t~fmne fran H.-förbnndet utsända 
evangelister. Deras ord och vandel blefvo 
för henne en helsning fr:l.n den uppstandne 
frälsaren. Hon fick lära känna Kristus 
såsom aldrig tillförne. 

Då hon förnam Herrens kallelse att 
helt utgifva sig för de förlorades rädd
ning, befrågade hon sig icke med kött 
och blod, utan lemnade sin skola och 
blef efter att hafva genomgått bibelkursen 
i Kräklinge 18Ul utsänd såsom Kristi 
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vittne till :\.ngermanland, hvarest Herren 
gaf henne rik frukt i arbetet. 

I mars lHDi ankom hon till Kina, 
hvarest hon först hade att ge11omgit en 
lång och prUfvande fostran genom kropps
lig sjukdom och svaghet. ~u har hon 
fått besegla sitt vittnesbörd med sitt l1lod. 
l det utdrag af ett hennes bref, som före
kommer på omslaget af n:o 1 H af Trons 
Segrar och som utgör den sista under· 
rättelsen vi fatt fran våra mördade syskon. 
så.ger hon med <len möjligheten för sina 
ögon att fä ga igenom matyrdöden: uFur 
egen del känner jag, att, om Gud till
städjer dem att äfren taga våra lif, jag 
ej fruktar." 

Anna Johansson var född den HO 
april 1867, ):Jördig från Yermland, der 
hon verkat fcirst sclsom lärarinna och 
sedan från 18!16 såsom evangelist. I 
biiljan af år 18~1H afgick hon till Kina. 
Snart var hennes arbetsdag slut. ".Men 
lefva vi, så lefva vi för Herren och dv 
vi, så dö vi för Herren. Ehva<l vi nu lefra 
eller tlf•, hfira vi Herren till." 

.fenny l.,urulell var född i ;\lalmbäcks 
socken i 8maland den 17 febr. H\68, af. 
skildes i Mrjan af dec. 1H!l3 till evange
list och verkade sa.som sådan mest i 
• \ngermanland. Och Herren gaf frukt i 
arbetet. Hon utreste till Kina i slutet af 
förra året. "Saliga äro de döda, som i 
Herren dö. Ja, säger Anden, de skola 
hvila sig fran sitt arbete, ty deras ger
ningar följa <lem efter." 

.Justina Engvall var född den 21 juni 
181W, bördig från ( 'ppland, tler henne~ 
moder ännu lefver. Hon blef frälst lHHO. 
Hade en tid arbetat inom friilsningsar
meo. Genomgick b1helkursen vid Glita
bro 1897 och utsändes såsom evange
liRt till Ctstergiitland. Afskildes för Kina 
och afreste till England samtidigt med 
Jenny Lundell, men afreste något sedna· 
re än ho11 därifrån till Kina. Hon var 
en pålitlig kristlig karakter, som på de 
olika platser och i de olika lägen, hon 
hefunnit sig, förviirfvat sig ett odeladt 
förtroende. Man hade orsak att hysa 
de bästa förväntningar med afseende pa 
hennes verksamhet såsom missionär. Men 
Herren lyktade dagen förrän aftonen kom. 
Och han är rättfärdig i alla sina vägar 

och nadig i alla sina gerningar: Ps. 
14:>: 17. 

Vara syskon, som gatt till Norra Kina 
. - r,åsom bekant ha ock några af våra 

kvinnliga missionärer arbetat i '\" estra 
Kina - arbetade att börja med i Paotfo 
i Norra Shansi. 

1H95 erhöll Helgelseförliundet ett eget 
missioneomrade, beläget i Norra Shansi
prorinsen mellan cle två grenarna af den 
l·eryktade kinesiska muren, som i norr 
t.tgi'•r gränslinien mellan Kina och 1\lon
goliet, dcr våra missioni"trer fingo !Jegyn· 
aa att odla och beså en alldeles obruten 
mark, och hvarest de med oförtruten ifver 
och kärleksfull nitälskan verkat, tills de 
r fingo med sitt blod, liksom förut med 
sina böner och tårar, vattna det dyrbara 
utsädet. 

Yi hade der 4 stationer öppnade mod 
en våglängd af 17 sv. mil från den nord
ligaste till den längst i sydost belägna 
och ett ytinnehall af omkring 222 kv-mil. 
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Flera städer och en stor mängJ ki•piugar 
och byar tinnas på detta distrikt med 
manga lt lO-tusen in vänare, med rum nog 
för flera 10-tal missionärer att arbeta. 

Och vi tro fön·isso, att Herren än eu 
gang, och det ganska snart, skall ioppna 
oss väg dit och bereda oss rum der att 
åten1pptaga den afbrutna verksamheten. 
Fienderna med satan i spetsen skola icke 
behålla det sista ordet. Herrens högra 
hand behaller segern. lila våra vilnner 
och medarbetare i Herrens verk icke fälla 
modet ·och gifva upp saken l!åsom för
lorad, utan med dubbel tillförsigt och 
kärlekens nit bedja och offra fiir Kina, 
sa att, när det åter blir tungt och dör
rarna öppnas, vi ma vara redo &tt genast 
rycka fram, om det rnre möjligt, med 
dubbelt så stor styrka som förut. 

En vän ~linde mig i <lag sasom tänke
sprak ps. 41i. Och jag vill i min tur 
gifva den at alla viinnerna. 

C. .J. A. J.:ihlsteclt. 

Tankar 
n'd 11ndt•rrci'ftdse11 om mordet å 11dra missioJJiircr i Kina . 

i tt l'<•r;.i,!·hudskap har oss nätt 
°' från "~iuim,.,•· 11!'1·~ och .falar. 
<- ...., )I it t hjerti~ ,.,;i~. har dn förstått, 

hn1rom h11Clsknpet talnr'.-' 

Frän Gud \let kommit. det llr yisst · 
Det lir pä hans tillstildjan, ' 
><Olll våra. svskon hafva mist 
sitt lif och· lilod i Kina. 

J:Ivi har tlet hilndt~ -jag frAgarän-
• \ ~ Gu?- uppA. oss vretler? 
Mitt hierta. siig. ser Herren nu 
mecl misslrng pä oss neller? 

1'.läg. ha ,·il] Yi i förY1lg glltt 
för Herren, då vi sände 
till hedni11~a1·na Yittnen ut 
om Gud och den, han sände 'I 

En röst jag hör - hvems är \•äl <len?
,Jag hört den gll.ngnn dai;ar: 
"Den Herren älskar·' - hör min vän! -
•·,Just elen han också agar." 

"Han gisslar h\"arje ilkta son. 
att den mA heliggöras." 

YAr Fader agar. att ifrån 
all synd vi må frigöras. 

I 11ötl en föds en lj uf musik 
i djupet af v:lrt lijerta. 
Den andas kärlek. varm och 1 ik, 
men ock en ton af "'märta. 

Af Fadrens slag ,.i känna lllrt 
hans kii.rleks,·arma hjerta. • 
Och efter nötlen mera liuft 
Yi hyi)n vid hans hjertn . 

Guds välbehag i detta slag 
vi tydligen förnimma. 
Hans ansikte till dödens tlag 
gick med de vittnen rin~a. 

ne \'llllnit lifret~ sköna krans 
rle kära. missionärer. ' 
:För dem ej l'törre ära fanns, 
iln den att bli martyrer. 

?ilå Yi, "om lefva, lJöja oss 
t'ör Herrens kilrlek~ tuktan! 
Ml\. vi, 111.ngt mera iin förut 
nu \'Andra i hans fruktan! ' 



Han genom sorg vill gifva oss 
ett helt förkrossadt hjerta, 
so!ll glad~igt Herrens vilja gör 
uti bild' lröid och smärta. 
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Må på hans bud och i liana tid 
en villig =-kara ila 
ur våra led till deras p lats , 
som nu hos Gud fä hvifal 

- st. 

Från Kronobergs län. 

Stora iiro, du Herre, min Gud, dina under och 
dina tankar, som du på oss bevisar. dig är inte t. 
likt; jag ville förkunna och förtälja dem, ruen de 

@1.,nslä""' ''''"" "' '' n,.::• i<k•P::• ::: '::;:" ::m: 
6

~m detla hä"d 
"4.\Y' äro ett uttryck af hans hjertas tack- med dess 23 socknar, som är med de 
samhet till Gud för den nåd, som blifvit ljusaste, så finnas der ej flera missions-
bade honom och Israel bevisad. Han sag, hus än det lär finnas i en socken i ~e-
att intet kunde jemföras med Guds under rike. Och det firmas sedan socknar, jag 
och tankar. Hans välgerningar voro oräk- besökt, der ej alls någon fri verksamhet 
neliga. Och äfven jag, ringa stoft, kim- utöfvas, socknar med fem tusen invånare, 
ner mig tacksam att vara föremål filr der de ej få höra något fridens budskap,. 
Guds stora under och tankar med mig. och der det är svårt att få husrum öfver 
Ifven jag ville förkunna och förtälja dem, natten, om man ej kan betala derf.lr, der 
men de stå icke till att räkna. folket i fråga om religion i många styc-

Alldenstund jag lofvat något till Trons ken likna hedningar och der vidskepelsen 
Segrar härifrån, vill jag meddela ett och är stor. Jag tror, att om de kära Guds 
annat. Jag ville beM tala om den ljusa barn, som finnas i mimgd på andra plat-
sidan här i länet. Ty, Gud vare lof, det ser, kände förhallandena här, skulle de 
finnes äfven ljuspunkter hftr och der. Här göra mera både mod ufseende på medel 
i min hemtrakt omkring Ljungby ha flera och förbön för dessa platser; ty att här 
gånger gått fram stora väckelser, dä mån- verka utan medel är ju omöjligt. Man 
gen förlorad son och dotter återkommit blir ansedd som den störste dåre på så-
till Gud; och många äro genom nåden dana trakter, då man vandrar fram der 
bevarade och bedja och arbeta, der de som en främling, och man frestas att trött-
intaga sina platser i den jordiska kalle!- na, då man på samma gång ofta hlir ut-
sen, för evangelii framgång, Nog kunde satt för fiendtlighet, hat, eder och svor-
det va1111. mycket bättre; och väl kunde domar. 
de göra mycket mera; men vi tacka Gud, Folket växer upp i sina synder och vet 
att det ej är sämre. Och Gud har här ej af något annat på sådana platser. Jag 
och der kåra barn, som stå mycket en- vill nu ej tala vidare härom. Ty min 
samma, mon som innerligt l>edja och ar- skrifvelse skulle dä blifva allt för lång. 
beta för evangeii framgång i mörkret. Jag har i denna sommar varit med på 
Men de äro så få. Dock Gud hör bön; flora s. k. stormöten här, ty det hålles 
det ljusnar så småningom; arbetet i Her- ju äfven sådana på några platser. Och 
ren är ej fåfängt i Kronobergs län. dessa hafva varit mycket sköna. och dyr-

Men kanske det äfven är behöfligt nämna bara. Jag skall, för att ej taga för stort 
om den mörka sidan. Ty nog är det ett utrymme, endast näutna om ett, som var 
stort andeligt mörker och på det hela anordnadt söndagen den 23 sept. i Öyarp. 
taget föga missionsintresse. Få missions- i nfö-htiton af Bvlmens jernväg!station. I 
hus finnas i jemförelse med hvad för- brist på missionshu3, hade kapten Hahms 
hållandet är på andra platser i värt land. iordningsställt sitt sågverk som samlingR-

lokal och der var mycket luftigt llåde för 
kropp och själ, ty AnJens friska vind 
kändes ibland oss. Till svar på bön var 
vackert väder, och mycket folk var sam
ladt äfven från andra socknar. Under
tecknad inledde mötet med att uppläsa 
den 125 psalmen och i bön nedkalla GuJs 
välsignelse öfver oss, h varefter talades 
öfver orden: Icke af bröd allenast lefver 
menniskan, utan af hvart och ett ord, som 
utgår af Guds namn. 5 l\Ios. 8: 3. Der
efter talade broder A. Svensson öfver 1 
Kor. 7: 29-31. Och påpekade, huru 
korta både glädjen och sorgen i denna 
verlden äro. Carl Svensson fortsatte derefter 
och läste 1 Petr. -l: 1 7-18 och bud 
under rörelse och med många varningsord 
de församlade att akta på Herrens kal
lande röst. Predikanten Pettersson talade 
Jerefter öfver l'llatt. 14: 22-36 med all
var och t ill hjertat gående. 

Siirskildt framhölls Herren Jesu snara 
ankomst och att vi äro i den fjerde natt
väkten liksom lärjungarna och att vädret 
är emot pa lifvets baf. Det är oro ufver 
allt i •erldeu. Det synes som om den 
första, andra och tredje nattrftkten vore 
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öfrer och vi vore i den fjerde, da det är 
svårast att halla sig vaken. Men just 
då kommer Herren. l\Iå vi vara redo l 
Natten är fram skriden och dagen är nära. 
l'llorgonstjeman synes snart och så kom 
mer solen i sin fulla glans. Mötet af
slutades med Mn, och vi kände oss tack
samma till vår Gud, då vi skildes at. Ty 
han allena hade styrt om att vi fått detta 
möte, som säkert hos mången skall bära 
frukt för himmelen, ty Herrens ord åter
kommer ej fåfängt, då han utsänder det. 

Sång och musik till guitarr vexlade om 
under hela mötet. 

Herren allena tillkommer äran. Jag 
sänder härmed min belsning till de vän
ner, som känna mig och hvilkas hem jag 
gästat. Bedjen för detta län. Eder i 
Herren förl>unJne broder 

David Cm·lsson. 

Yille uågon tänka i1å att med pennin
gemedel understödja arbetet i Kronobergs 
län, skola dessa tacksamt emottagas och 
pa I.lästa siitt användas, om de insändas 
till vår kassaman Vtderhandlareu G. l\Io-
lander, Ortbro. Rtd. 

Efterskörd fr. evangelistmötet i Ystad sönd. 14 okt. 

l\Iötet öppnades af föreningens pre11i
kant 0. S\·en"~on m e•l uppliisantlet af 
Es. li2:a kap. Han talade derpt1 ni\got om 
det uit, som besjiilaile profeteu från den 
dag, Serafen me1l det g lö1lande kolPt r ör
de vid hans liippar. Profeten arbetade 
u niler hopp. Sa mäste lifven dE>ssa e\•an
gelister arbeta. nitiilska och hoppas. om 
de skola vara till ,-älsignel.~e för oss i dag. 

E1·ang A. 1\1<\rtensson liiste <lerefter 
L11k. 1\1: 1-10. .Jesus ,·ar m1 som ofta 
stadd pä ,·and ring till J eru,..alem för att 
göra viil. .J e5us gjortlP fo11rens \"il ja all
tid. Sakkens vr1r rik! Hi kedomen kan 
medföra vttre lycka, hekvlimlighet, iirn 
o. s. v. )len ilen kau CJ tillfredsstiilla 
sjiilen . Det fonns i Snkkei hierta en an-
11an längtan iin efter pt>1111!11gar. Han 
ville se Jesus! Då. menniskan får uöd 
ufver sina. synder, frågar hou ej efter 
ln·ad ruenniskor säga, hnr '"erlden h:'mnr. 
l1lott hennes inre Hlngtan blir tillfreds
stnlld. Hon ,-il! se sin liingtans forenn\l: 

.Jesus! Da den sökande !inner skatten, 
<len trötte ni\r m:\let. hlir han glad. Till
förne var Sakke1 .;; gliidjelös i hjertat. Nu 
blir det glildj e af. H rnrhelst Jesus gick 
fram, spred han solsken, '.if och ,·iirine. 

Nu blef ock angeläget att fä göra lwar 
man riitt, som han förut gjort orfltt. Han 
ersiitter fyrndubhelt igen. 1letta iir friib
n ing. Han delar ut 11\"all han cger af det 
jordiska, men har vunnit E"ll himmelsk 
skatt, 1:<om ej r••st och mal fonlerfra. 

Ernng. Thihla Hchyllert lii:,te Hög. Y. 
1: H. l\l åugen högt liemidad SJlil hm· tiyt
tat G11ds ri\mlirken och derigeuom dragit 
förh:muebe öfrer sig och andra. lJet 
ti nus tvä röster i dcuna ~:'mg! Den he
lige Au de vill liira oss kilnuit ~Jiilen,; brud
gum. Han i\r ,:mord rnet.I gliidiens olja 
mer än h:i.ns me1lbröder. Hans namn :\r 
en utgjuten olja. ()]jnn Hiidar stiludigt 
frän honom. I lljau iir en bild af den he
lige .\nde. lJen Hii<lar till O:-<S p:\ manga 
:-;iitt. !>en tuktar, tillrHtta\"isar, he;.trnf-



far, läker, helar, renar oss! Ditt namn 
i\r en utgjuten olja; uerför iilska clig alla 
Jungfrur. 

lfoclertc<'knad liiste Hög. V. ö: 9. Hvem 
ilr hon'! H 011 en ... am iir hans duf,a from
ma o. s. v. Hon hlickar såsom m~rgon
rn'1naden, ögonen ilro viinda upput mot 
Lr11<l~11m111en för att skada han,.; kiirlek 
O!'h ski;nhet. Hon lyser omkring sig som 
mor~onrodnn1len. 

Shili i .. ~in kifrlek! Hon iilskar, ;;öker 
upp 1le fiirloracle, förbmder <le ;;i'lrade 
uppre.~er de fallna, kliiiler de nakna, mitt~ 
tar de lnmgrnnrle o. s. v. 

Rm som solen! 1lörkret uppenbaras 
~enom hennes sken. Hoa lvser, Yilrmer 
oeh förhränner det brilnnha1~a. 

Pi\ e. m. biirjude broder ~önnerdahl 
med PH. 145. Lof..,äng höfres. Hela ska-
pelsen lofrar Gud. Ännu mer höfve" det 
Herrens folk att lofra honom. 

Evg. 0. ,Jonsson talade derefter öfver 
Luk. 11: 21 ~l .. Hvilken höghet och <lju11-
het R.r ei m<•nmsknn. Huru hö" ilr icke 
mennisk~ns hehtiimmebe och Jn7ru djupt 
il.r hon ei fallen~ Ho1i ifr ett palats! )len 
sat~n har intap;it detta. En konung hor 
dermne, ;;om ri\1ler öfrer henne; hon är 
,.,\af. ~atan har hevä.pnat sig. H\·ilka llro 
han" vapen':' 'l\·itiet itr ett. .'.\Ian hör 
lii1:as O(' h predika~ Gu<l" onl, men man 
tv1tlar, och :-<atans egen<lom lir bevakad 
~rPP"'kof är ett anna.t vapen. ·'f.ilugre 
fram kan du viilJ(la dig till Gud.'' Her
rens ord silger: "J dag. om I hören hans 
röi.;t, "ä förhilrclen ickP edra hjertan." 
Förtlom ilr ett annat va11en. 

Men .J PHH:< kommer, ,,;om är starkare 
iin den starke, 01·h vri1ler vapnen ur han-. 
h.iluder. Och menniskan ropar: "Hkvndrt 
till min hjelp !" Och Herren skiftar bv
tet. Den JleTi~e har intagit palatset. · 

Evang. Alma \Yi'<th lii~te Es. ti2: ti-7. 
Låtom oss ropa till de '<Ofnmdc: Vakna 
np{l. iln i.;om sofvt'r, O('h stil upp friln 1le 
döda, si\ s~all, Kristus lysa öfver di1d" 
Orh ropa till hud. Lemn a honom ingen 
ro, förriln han har beredt od1 gjort ,Je
r11salem till ett lof pti jorden. Urt llr 
skönt att fa dröja inför H errens ansikte 
och tall\ me1l honom. 

Karna Andersson >ittnade kort od1 
izodt öfver l .J oh. 8: l och följ., try<'kan<le 
i.;llrskil<lt på. onleu: ·'\'i >eta, att nilr han 
"'.arder uppenbar, sJ..c;la vi hlifva honom 
lika." llärli~a hopp och saliga utsikt för 
Gml-; folk! 

l'ntl?rte .. kna~ talade till sist öfrer l'J•I:· 
3: 7 -1.l. ) fä v1 bevara H errens ord! \ i 
llro då starka och vitpn11.de mot tienden 
1111. han ansätter oss. .'.\Iå vi alla bevar~ 
och behålla hnt1l vi fätt af Gud! .J e'llS 
kommer snart. Ralig den tjenaren, som 
han di'~ tinner vaka111le ! 

N11 skihleR vi ät under medvetande att 

Herren hatle varit fJrnimhart niira. )Un
ga b~ner hade uppsiin<lts för <lt>tta möte 
och för denna plats, och 1-Ierreu hör och 
gör., hvi_i1l tle g_udfru~tige Legiira. 

Till i;1,.;t ett mnerhgt tack, dvrt'. älska
de Yänner i Y., för deu gläi lje, I berecl
den åt oss. Äfven eder, älskade syskon 
och metlarbetare. vill jag hringn mitt tack 
och min helsning ! Kristus lefver. 

En af clE>ltae;arne. -re.-

Literatur. 
1. Biue/11 i bilde,., Z~) Folio-illustratio

ner af Gustave Dore. Des~m verldsbe
römtla illustrationer till bibeln ntgifvas 
nu af All ers Familj-.J ournals trvck'eriak
tieLolag, Hebingborg. till ovanligt billigt 
pris, nitmligen planscherna till hela hi-

• beln i l!l hiiften, hvarje häfte till ett pri-.. 
af :l.i öre. De ärn vackert tryckta pä 
glittta1lt papper och förtjena att rekom· 
men deras. 

2 Se hrm kommer. B ibelns liira 0111 Kri
sti andra tillkommelse. .Af D. J,. )[oocly, 
( :. Il. Hp11rgeon m. tl. välkända författare. 
l tkommen pA. J .• \. Lindblads förlag . .Kö
ping, till ett pris af ~Kl öre. Boken fram
hälfer nö1lvilndigheten af att h>a1]· e stullll 
vara ,.l\kan<le och redo, emedan lE>rren~ 
tillkommelse är nllra, men vi ej ,-eta. stun
den, d1\ han kommer. Boken är lättlll.st, 
111>pbygglig och lilrorik. 

H. l<'iirklrll'ingm· öft·er Sya Almanacl.-ans 
'1m1mlc'inq1l jemte bibelkalender och !!~Il 
års marknader erhjutler mvcket af intre-;,,e 
för 1let ringa priset af 15 öre. 

...!. Kri.~tli,q o/fernillighet. En go1l O<' h 
beaktansvilnl skrift i ett behjertnnsvilrdt 
1lmne, förtj1:mt af stor spridning blan<l v~\r 
festande kristendom. 

l'i. På l'iiqen hem. Strängaspel af Eric-. 
H:\nµ;are11 Er)(' ilr väl kilncl od1 välkänd 
af Trcms Hegrars lii.-;a1·e, då vi rlltt ofta 
hafra gHidjen att i vin· tidning införa kvii
clen, tiutna frän hans penna och hjE>rta. 
Hans :;i\nf:er ilro i!'ke fal1ricerade och upp
stylta•le i;:onstpl'Odnkter, icke mödo"arut 
utarlictad rimma<l prosa, utan naturliga, 
fria Ol'h otvungna mHöden ur det inre 
li_fret O<'h derför också tillgiingliga och 
tllltalarnle för hvar 01•h en, som har ett 
öppet sinne för <let sanna. rena och skö
na. De flesta s:"mµ;erna i denna diktsam
lini;t äro af religiö:; al·t; de visa mot hem
met och ma11a pilgrimen att med mo<l 
och hopp hälln ut lHt vägen. )len iifren 
de, som icke lieröra andl iga och himmel
ska. ting. iiro alltigenom prilglatle af en 
ren och ädel a1111e, si\ att de kunna me•l 
gliidje njuta~ af h\·ar och en. 

Yi vilja derför med full öf•;ertygelse 
rekomm .. nclera Eric<; strängaspel till 11!.s
nin~ i Rå vida kretsar som möjligt. 

He i Mrigt annonsen! 

Till Sveriges troende ungdom! 
\.id Hveri~es undra allmiinna kristliga 

nn;.;dom,,;konfercns, som hölls i ~tockholm 
den W-18 Hept. <l å., heslöts, att tlen 
kommitte, som tillsattes för att anor<ina 
nfösta konfneni.; af,;e1ld att hälla:s i Htock
holm om 2 är, iifven skulle utsil!ula ett 
upprop till en j'ifr SvaiyeR kdstliga 1111g
rlomsföre11in_qai· qe111e11sa111 bö 11eruka. 

Kommitt(•n fär nu fullgöra 1lctta sitt 
upp<lraµ; genom att i .fosu namn iuhiuda 
H,·eriges troemle ungtlom inom alla i.;am
f~md, föreningar och organisationer att 
till gemensam cndrilktig bön af.~kilja den 
Yecka, som börjar me1l Höndngen ilen 11 
~O\". detta år. l·mlcr llenna vecka sam
lai.; de kristliga föreningan1e uf·ungn miin 
oeh unga kvinnor i hela verlden till ge-
111e11sam bön. 

Ko1:nmittl-n liar ocks11. ansett lilmpligt 
att till ämnen för l1etraktel,;e o<'h hön 
under denna bJ1ie\•ecka i hufrudsak 
föreslå <lem, som för tle förstnilmnda 
föreningarne blifrit bcstilmclit. 

)lotto: Ett är nödvändigt (Luk. 10: 42J. 
l"ni,:e mau, jng ,;\ger •lig: Hti\ np11 ! {f.11k. 7: 1~ 1. 
Stil upp, ty p:\ 11ig huror ""k"u ! 1 b.•r. l<): ~ 1. 

Söndagm d. 11 November. 

Predikan om föreningsverksam
heten. 

Församlingens och tamiljrns plikteT 
g~~1temot ungdomen. J le faror. som om
f,.!;•fra <lenna. viixn. ständigt. l >et gilller 
a~t iilska ungdomen, uppsöka den O('h 
vmna den för Jesu Kristi rike. l 'likt1-u 
att grunda föreningar, friimja och 11tvf'ck· 
la dem !5 Mo,;. !i: 1-!l; 1 Ham. 1: 2\1-~: 
.Apg. lH: :n :J-Ji. 

M ån<lagen d. 1:! i\'orember. 

Ett är nödvändigt (Luk. 10: 42). 
)lämligen att "sitta ,·i1l .JeRu fötter och 

hiira hans ord" IL11k. 10: :~1: Es. 50: 4 ). 
!,åtom o~H genomträngas af hans kiirlek, 
mtrilda 1 personlig ot'lt lefrande j!;emen
,,kap med honom. mottap;a l1011om :såsom 
vår d~glie;a närinr; .J oh. ti: i1:l). För Yäru 
I örenmgar är det nöth-iindi"l att istiin· 
digt pi\ nytt akta pli. cl etta 'Ord. Yi iiro 
".enäg,1.rn ~tt yara "uppt~gua af illelig 
tienst .· . \ 1, medlemmar 1 styrelser och 
konmuteer, ordföramle. sekreterare, akti
,·a och passiva medlemmar, mllnne vi 
vill allti<l till gruudl111" för hE>la vll.r yerk
.,amhet, \•åra förhållanden till livarandra 
"" h till de unga taga Kri,;ti lära (.Joh. 
~.: ~4: b: 12), Kristi kärlek (2 Kor. 5: 1~). 
lit n•t i Kristus i.Joh. 17>: 1-H', J(risti lim 
( '..! Kor. t': Zll. Trildn vi hvar o«l1 P.11 för 

siµ: och p:;eme11sa111t fram inför Herren 
för att förnvn våra trohetslöften till ho
nom, och bedia vi honom om lien nåden 
att fä sitta vi•l hans fötter, !len nä.den. 
hnlken i sig innesluter allt'.' ! Ps. f'l: !1-
17: Es. 55:2J. 

Ti.vdagen d . 1.1 Xol'embr1· 

Ett fattas d ig ännu (Luk. l~: 22). 
Finnes vill blantl vAra föreniui.;ar e.11 

enda, hvilkeu .Te.sus ii-ke skulle behöfra 
tillrova det onlet: "Ett felas 1\ir; änm1 •· !' 
Eller detta andra ord: "Jag Ilar detta 
emot dig", 1 l .pph. 2: 4 1. hvarmed han me
nar sl\.dant som 1111clligt högmod, l jum
het, cgenyilja, verhlskil.rlek, stritliglieter, 
köttRlig lusta eller kotteriantln. Om Her
ren Jesu;; dennn afton komme t ill oss 
och sade liksom en p;1\11µ; till Simon: 
".Jag ha~· nil;.?;ot att siiga diµ;·' (Luk. 7: IOl, 
1111'\.tte n dil genast :;yara honom: ")lästa
re, slig!" )la \'i låta honom lägga ting
ret pä. den ömma punkt, som "tör har
momen i YArt lif. tillbakah~ller dess ut
veckling och hindrar oss från att blifya 
till väl~ignel:<c, emedan vi sjelfra icke 
m~tt!IJ1;fi v~lsigm !se! )IÅ _vi utrota det 
sp1llgifna 1trl'tn oss ~J OR. 1: 12), ödmjuka 
osR, l1ekänna vära synder Ol'h Röka remin~ 
1 hans Llod ( I Joh. 1: i ! 

Ousdagrn d. 1J Xoi:e111b~1·. 

Ett vet jag (Joh. U: 2ö). 
Htä. \'ära 111edle111mar alla i verkligt tro~

förhullunde ~ill_ J!.c_rrc;1~ '! llafra de p:\ 
sig sielfva erfarit h.r1st1 friilsande klirlek:<
rnakt'! Plömmom i<'ke, att vllrt l1ö<>'sta 
m 1'11 ligger i att vimH• de uu~a för KribtnH ! 
::'ll:\nnr vill hiheln, det skrilnn Gud,;onlet. 
troget sättes dem i hiinderna 1 ~ Tim. H: 

1-1-17: Elll'. 4: 12, 1:1: Kol. :l: lti )'! Äro 
h_il>elstunderna de mest besökta och mest 
t11ldrngand!' mötena. de, vid h\•ilka vi lil~i;ta 
1le11 :s~örsta vikt'! ~:\ aldrig tvilfvel, 
verldshghet och menmskofruktnn smyga 
sig in i dem Apg. 21~ ~-:1'2; Gal. 1: i; !I: 
:l: 7-!I, ! )lA. vi aldrig upphöra ntt bedja, 
att alla, som be:<öka Yär:i loka ler m:\ 
blifra vunna för Herren .fe:<ns .J~h. J: 
·m>. och att alla i likhet 111etl J>nnlus mA 
vilja \·eta Llott ett. nämligen Je:su" Kri:-;tus 
och honom korsfäst l Kor 2: 21 ! 

Toraclagen d. J :; l\'ortmlier. 

Ett säger jag (Fil. 3: 13 1. 
l'aulus jagade efter m:\let. Han had1: 

blott en tanke: Kristi är11, arbetet för 
K ristus. At honom offrade han hela sitt 
li~'. Och hnu fol!följde sitt mll.l p:;euom att 
vmna SJiilar, hv1lka Hkttllf' vara han,; lic-
römmelses krona inför vl'tr Herre .Tt>sus vid 
hans tillkornmdse (1 'l'ess. 2: UI) , Och Yi, vi. 



äro trogna i att afiiigga ett personligt vitt
nesbörd (Joh. 1:41--17: Horn. lll:H-15): 
Huru många perl<?r finn.as .väl i yår ~rona: 
Huru mycket hnfra v1 försakat; för att 
nå detta mål'.' Leda alla anonlnin~ar 
inom vt\r förening fram till detta nu\): 
l'tbed1n. vi o,.,s af Gud nåd att vi s:\vill 
såsom fö~ening som ock personligen mä 
med sannmg kunna säga: "Kristi kärlek 
tYingar oss'' (2 Kor. 5: 14\? 

Fredagen d. lli Norember. 

Ett beder jag af Herren (Ps. 27: 4). 

David var en bönens man (Ps. 5: 3, 4 · 
~i: 10: li5: ö-5). Han törstade efter Gud 
d's. liB: 2), dock icke för sicr sjelf allenast: 
han sökte Guds ii.rn; han beredde stenar 
t.ill t~mplets byggande. Förtj ena vårn 
föreningar namnet ''böuehus'· (Es. 5fi: 7)? 
.lJ.A. vi liedjn tlud om lefrande ~emeuskap 
med honom, om den bönens ande. som 
måste genomträ.ug\\ våra lijiirtan, våra. 
m~ten, våra s~mmanslut~mgar på en
skilda platser, mom d1stn ktet eller hela 
landet. såsom det enda medel, som gif
ves för att förnya vårt verk och "'iira 
det segerrikt! Bönen vilja vi öfra .Matt. 
~: 6) gemensamt Mntt. 18: l!J\, hittida om 
moq;ouen (l:'s. f1: ·I 1. utan atervändo ( 1 
'ress. 5: 17" i tro t)Iark. 11: ~,i metl ut
hållighet 1Luk. lH: 1-7 . med ta~ksiiµ;e],.;e 
'Ps. H.J: 2 , med äkallan Fil. I: li mctl 
forhöu 1 Tim. :2: l 1. i Je:su namn' 1Joh. 
U: l I 1, genom den Helige .\lllle \Hom. H: 
2H 1. 

Lördagen d li .. Yovembe1'. 

Detta ena vare eder icke fördoldt 

(2 Petr. 3: 8). 

llerreus dag ,.;kall komma sä:som en 
tiuf ... hnru<lana 11ören icke I d;\ Yara 
i helig uuµ;ii.ngelse Ol'h gudaktiid1et, medan 
I viiuteu och ifri!.!;t !\stunden (huls d:1g,; 
tillkommelse 1:2 l'etr. :l: S - J.I '! .'.\Iåtte 
<leuna bönevecka för oss hlifra en orsak 
till förnyadt helgau<le af värt Jif ät Gutl 
och h1111s verk! Gud vill, att vi skola 
behållas o.--taf'tliga till vär Herres .Je,..u 
Kristi tillkommelse 1Fil. 2: 15; Kol. 1: :?'2· 
1 'l'ess. ö: :2H: :2 l'etr. :;: 14 \. I-Ian p:\min~ 
ner oss derom, att vi iiro ett konunµ;s
ligt prester:skap, ett heligt folk. att ,.i 
skola förkunna hans dygder ... 1 l Petr. 
2: !I ': ll uru oita hafra vi icke saµ;t: "Jag 
sielf och allt det iag har hör dig till." ]lfen 
11~ Hud velat taga oss Jiå orden, hafva 
n sa~t: "J\len detta en a kan jag icke 
göra" ( l Kon. 2tl: il-!I . l\iir vår Gud 
talar till os;. säsom David till Ahuer: 
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"Ett l>egär jag nf dig", då. böra vi skyn
da att lyda. Af vdrt hängifvande ät Gud 
beror vår ungdoms vill. 

Helgen eder, ty i morgon skall 
Herren göra underbara ting! 

(Jos. 3: 5). 

Det i\r vårt hopp, att denna gemensam
ma. höne,·erka mil fastare förena den 
troende ungdomen inbönles omkring \'llr 
g_e1.nensamme Fritlsare och Konung, .J.e.sus 
E r1Htns, samt sporra oss till större ifrer 
i vär tjenst till Herrens lira och själnrs 
frlllsning. 
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Helgelseförbundets missionärers 
mördare. 

Frän Hhanghai telegraferai:; ~.-.;den
nes: Enligt uppgift ur kinesisk källa 
har guvernören i Shansi, ll\·ilken be
fallt massakern a missionärerna där
städes, begatt själfmunl 

Tryckfel 
i artikeln )1arlynnissionen för 15 okt.: 
8id. :llJ, rndeu fo uppifrån står: engel;;kn 
lltir vara. et·anoeli•ka: ' 

si1l. ::w, rnden 7 11edifrån står: Yerldens 
bör Yara t•ti'/rlens: ' 

sid. l:llfi, raden 8 står: Yar du satt, hör 
Yara: rm·en I satta. 
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Stilla stunder.* 
;:2, 

~la •tundor info• Gud i bon, 
0, huru längtar jag ej efter 

eder! 
Dä Guds Ande som en dufva skön 
Sina vingar öfver själen breder. 

Kör: Ljufva ro 
Att fä bo 
l'nder Jesu modersvingar, 
Och få lära mig att mera tro 
På. den kärlek, ln-ilken allt mig 

bringar! 

Stilla stunder i min ensamhet, 
Dä. jag fritt för hjertevännen säger 
All den fröjd och sorg, som hjertat 

vet, 
Och för honom intet hemligt eger. 

Stilla stunder, dä jag till min blygd 
Ser, hur ringa ännu hos mig finnes 
Af hans kärlek, ödmjukhet och dygd, 
Och hur litet för hans rike vinnes. 

Stilla stunder, då jag här fär gå 
l\Ied min brist till blodets renings· 

källa 
Och frän all besmittels~ mig tvä 
Och mitt hjertas renhet återställa. 

Stilla stunder ock af salig fröjd, 
När min Herde mig i öknen mättar 
Och min ande för frän höjd till höjd 
Och min själ frän alla bördor lättar. 

Stilla stunder, när i syskonring 
Vi fä sitta och hans ord begrunda 
Och fä te.la om de stora ting, 
Som en gång för Herrens vänner 

stunda. 

Stilla stunder, dä jag ser i tron 
Alla barnen uti himlen hamna, 
Och vid nya sängens jubelton 
Kunglig brudgum fattig brud om-

famna. 

Stilla stunder! 0, hur längtar jag 
Att en gång fä tacka Gud för eder, 
Som hämere på min väntans dag 
Sänkte himlen till mig neder. 
Kör: Ljufva r o 

At t fä bo 
rnde~ Jesu m odersvinga r , 
Och få lära m ig att m era tro 
På den kärlek, ln·ilken allt m ig 

hnngar! 

* Kan sjungas såsom n:r 15 i Pörbundssingerna. 
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STIL LA M 0 R G 0 NR 0 DNA D. 
Orclspr.-bok. 4: lH. 

*in Gud har alltid varit under
~ lig. Och den menskliga viR
heten har sällan förstått honom. V 11-

ra kloka beräkningar korsar han öf
ver, och, när vi falla ned midt i 
högen af grusade förhoppningar, 1'er 
ha11 pli oss med ett lugnt leende. 
Huru underlig . förefaller oss : ·kE! 
den slumrande .:'llästaren, då vi käm
pa mot de nattliga stormai·ne. "Hkö
ter du icke om, att vi förga1'?u Da 
bringar han till tystnad Yagornas 
buller och säger mildt förelmiende: 
"Hvi ären I sa rädda? HYi hafven 
I ingen tro?" Mark. 4: 38 40. Hu
m ofta har dn icke setat i skam
vrån för din otros skull! 0, så 
bråka ej din hjerna med det, som 
dn icke förstår, och tvifla aldrig 
mera pä hans trofasta kärlek! 

Manne han vill öfvergifva oss? 
Nej, åt.er nej! Leker han med oss? 
Nej! Han vill upp en bara sig för 
oss såsom värt enda, fullkomliga allt. 
"Sade jag dig icke, att, om du trod
deb ~kulle du få se Guds härlighetu. 
Jo . 11: 40. 

Dyre vän! De "hvarför", vi rei-;a 
i den kalla vinternatten, smälta för 
hans ansigtes ljus. Och den ovän
tade stormen för ett luftigt eko på 
sina vingar: "Hvacl jag gör, vet du 
icke nu, härefter skall du få veta 
det14

• Joh. 13: 7. Tälamod, bara 
litet mera tälamod ! Konungens 
vagnl'hjul ga väl sakta: men de rnlla 
dock stadigt fn\mat, och deras mull
rande ljud är ju som en konungs 
triumf, när han färdas upp pa 
de ljufiiga bergen. Hans trofasthet 
är orn.bblig; hans kärlek utan grän
ser. 'J'ro på hans ord! Lita pa hans , 
kärlek! 

Det renaste guldet har haft den 
hetaste elden. Hå hafva äfven de 
mest utkorade helgon blifvit pröfva-

de. Och dessa genomlyckliga sjä
lar, som ega fast egendom i löftets 
land, hafva "'salt allt, hvad de egt, för 
att köpa denna aker". Gud l'iitter 
icke sitt inse ge 1 pä. en enda orätt
färdighet. "Den som vill behålla 
sitt Iif, han skall mista det; meu 
den, som mister sitt lif för Herrens 
sknll, han skall finna det. Lnk. H: :.l4. 

Yi måste dö os::; sjelfva, för att 
kunna lef va i full gemenskap med 
Guds son. Och den, som icke vill 
omföra Jesu di.,J uti sin kropp, k~1.1 
ej erfara eller uppenbara Jesu hf. 
:.l Kor. 4: 10. 

Till denna fulla gemenskap med 
sig kallar Hud sina barn, "agande 
dem till det, som är nyttigt, pa det 
att de måtte fä del af hans helig
het". Ebr. l~: 10. Derför heter det: 
".Min son. förakta icke Herrenstuk
tan och gif dig icke utöfver, då du 
agas af honom! 'l'y den Herren äl
skar, den agar han, och han gisslar 
hvar och en son, :;om han upptager. 
Ebr. l:d: i\ ti. Han som köpt oss dyrt 
t 1 Kor. !i: :20) yiJl ega oss htlt. V ar 
kropp skall vara hans tempel, och 
vår själ en helgedom, der A1.1deu 
upprättat en ren och .obesnutt~d 
gudstjenst. )led pröfningarnas gis
sel drifrer den helgande Anden nt 
sabbatsbrytarne och stöter kull vex
Jarebordeu. Må vi icke förargas, 
utan falla ned och tillbedja. "Hvart
sjukt trängtar Anden, som hor i oss14

, 

"Helighet höfves Hans hm1, sa 
länge .tiden vara.r". "( >ch hans ~~~s 
äro v1". "HYar1e altare. som e1 ar 
upprest till Herrens ära. Rkall han 
rifra ned". ( )ch 14fran alla våra af
gudar skall han rensa oss". Och 
sedan han renat och bestänkt allt 
med blodet, skall (som förr i Halo
mos tempel; He1Tens härlighet upp
fylla huset. )[en varnande hE'ter 
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det: "Varen icke såsom hästar och 
mular, som icke hafva något för
stand, i hvilkas mun man ~äste l~g
ga töm och betsel, da. de icke vil1a 
fram till dig.14 Ps. ~2: !=I. 

Den, som icke låt~r sig 14föi:manas 
vid Guds barmhertighet" till att 
frambära sig sjelf som ett lefvan.de 
offer åt Gud (Rom. l~: 1), han tvm
gar Gud att tukta sig. När vi nti 
helsans dagar ej hafva tid att .tjena 
honom, da han kallar oss, brmgas 
vi ansigte mot ansigte med dö~en, 
och de unådär" 1 han behagar g1fva, 
hlifva sedan hans tid, men icke vår. 
( )m vi lefva för sjelfviska njutningar, 
utan att låta hans kärlek locka oss 
till Jesu. fo~spar, binde~ han våra. 
lemmar i s1nkdome:iJ& f1ettrar och 
gifver icke förlossning, förr än vi 
femna den tyglade kroppen åt ho
nom för att lefra icke mer oss sjelf
va ;1tan honom, som för o~s död 
och uppstanden är. H.eningsproces
sen är smärtsam, genomgripande, 
men helsosam. Och den förlossade 
själen utropar: 14 Jag skall i alla mina 
lifsdagar tacka Gud för denna min 
bedröfvelse". 

Förluster, misslyckade affärer lå
ter han bringa barnen i trangmal, 
att de må lyfta i:;ig upp nr grt~set 
till en oafbruten umgängelse t lum
melen och samla skatt.er, der rost 
och mal icke förstöra eller tjufvar 
bryta sig in och stjäla. Ht:n heröf
var oss jordiska stöd, att v1 må be
ro af honom allena. "Men all aga 
synes för stunden icke vara till gläd
je, utan till sorg: men s~~en~1era 
bär hon rättfärdighetens fr.ids.fr~~t 
för dem, som dengenom bhfvit of
vade. u Ebr. l~: 11. 

Vårt "lilla tålamod" kan väl hop
pa nr vagnen och stöta sig 11?-er än 
t>n gang, innan det nöjer sig att 
hvila hos Herren uti stilla förOidan. 
~I i>n under dessa hårda tider växer 
det, och, om det än ~ider, follkom
uaR det under pröfnrngens allvar. 
14 l )erför må vi berömma oss af vå
rn. lidanden" hellre än att klaga öf-

ver dem. "Hi, vi prisa dem saliga, 
som tåligt lida. u 

"Uti nöden pröfvar man vännen14
, 

och nti de 14stora bedröfvelserna" 
lära vi känna Gud 'lOm var tillflykt 
och starkhet". J<'örsökta genom 
många lidanden, vä."Xa vi till Abra
hams tro, tills det slntligen blifver 
vår själs vana att förtröst~ pä Her: 
ren. Då skall en barnslig tro uti 
nöden omfamna Herren utan ett en
da litet tvifvel enwllan, och vi ge
nom var förtröstan förhärliga den 
Gufj. som "håller tro till ovig tid 14

• 

···.A~raham trodde, "der intet hopp 
var14

• Och han tviflade icke med 
otro på Guds löfte, utan blef stark 
i tron, ty hB.?- gaf ( +ud äran, och 
han var fullviss, att lien-ens ord 
måste uppfyllas. 

Stilla, obemärkt mognade den ä.re: 
vördige patriarken till en fad~r, uh 
hvars säd alla slägteu på ]Orden 
blifva välsignade. Och i.alla, so.~ 
vandra nti sparen af hans tro, blif
va Gud vare lof ! välsignade 
med den troende Abraham". foke 
alla blifva kallade med samma höga 
kallelse som han. Men den, som 
icke kan blifva en Abraham uti den 
höga utk0rel.sen, kan doek hlifv!l- en 
Abraham nti tro. Och om du icke 
får vara en J oha.nnes uti profetians 
uppenbarelse, sa blif en Johannes 
uti kärleken. Gud, som känner all~s 
hjertan, har gifvit hvar och en sm 
gafva. Men .om du icke later dig 
afskiljas och fostras för den kallelse, 
han ämnar dig, mäl'te han lemna 
dig att ga dina egna vägar. Et~ 
storverk torde han vilja fägga uti 
dina händer. ::\len du behöfver för
ut fullkomnas för detta. nppdrag. 
Och han skall då ga underligt till
väga. 

.. Hans vägar äro icke våra vägar, 
och hans tankar äro icke vara tan
kar". De11, som han vill giira st.or, 
förnedrar han förs;t. Det kärl, som 
han vill fylla med öfvertliidande väl
signelse, vänder han först npp och 

· ned. 'l'y vi måste, hnrn förkrossan
de det kin må kännaR, blifva uttöm-
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da pa oss sjelfra för a_tt kunna er- 11 
- hålla Andens fulla välsignelse. 

Den store nitälskaren tager han 
först afsides nagot litet. Se, huru 
.l!'araos dotterson kastar purpurman
teln, lemnar hofvet, fattar herde
stafyen ! Och under dessa langa 
fyra.tio aren, dä. han följde J etros 
far, fick han tid att tänka sig för. 
Huru förödmjukande, huru dräpan
de för hans höga tankar! När Gud 
sedan utur busken kallade honom, 
föll han till jorden: "Hvem är jag, 
att jag skulle föra detta folket ur 
Egypten"'. 8a helt hade han tap
pat bort sitt e_get jag, att förl~sten 
synteis oersättlig. Han var ett mtet. 
Nu ~älde det att mottaga Jehova 
till isitt allt. 

och nedvändt", säger du. "Hvarför 
- ?"-- 0 dessa eländiga "hvarför", 
lägg ned dem vid Herrens fötter. 
Dagen gör allt klart. 

Den der pröfvade mannen kanske 
skall utkoras till en furste öf ver 
14fem städer~t. den der sorgfria kvin
nan blott till en undersate i riket. 
Hvem kan förebrå honom för det? 
Stilla, vi få väl se! Men e~t ~r 
visst: "Vår bedröfvelse, den timhg 
och lätt är, bereder oss i alldra ri
kaste mått en evig fullvigt af här
lighet: då vi akta på de ting, som 
icke synas". 

Den älsklige J ose~ måste si~ta 
omkring tretton år. t fängelse~, m
uan han, klädd uti finaste lmne, 
guldkedja om halsen, med lt'araos 
ring pa handen for på Faraos vagn, 
under det man ropade framför ho
nom: "lt'all pa knä!" Och inn~u 
han såg sina bröder böja knä :·id 
hans fötter, maste han sjelf ödmju-

"Ack ja! -- Men det är mörkt", 
säger du. •Ack, dessa felslagna för
hoppningar! Den <ler sorgen tryc
ker mig till jorden". Sörjande bro
der, gråt icke! Radlösa själ, stå 
icke i ljuset och skym dig sjelf ! 
Blicka upp i din Fa<lers vänliga 

Il ansigte. . 
"'l'y alla. Herrens vägar äro idel 

godhet och sanning för dem, som 
hålla hans förbund och vittnesbörd." 
Den öfve1Taskande stormilen lyfter 
dig pa sina vingar till Jesu hjerta. 
Hjung ett halleluja under ftygt~n ! 
De afundsjnka bröderna, de m~ss
tänksamma vännerna, den knarriga 
hustrun och de kinkiga grannarna 
äro dina tjenare, dig till godo. foke 
skall du knorra mot dem. Och den 
hånfulle Simei l~ Sam. lö: 10, ll J 
går ju, om än ovetande, G:uds ären
de. Låt honom smäda fntt ! 1'"'ör
tretligheterna, som korsa hvarandra, 
pröfmngarna i hemmet äro konun
gens ilbud. Hans ansigtes ljus ly
ser redan öfver dem. 

ka. sig under dem, misshandlas, för
kastas. Vägen till härlighet går 
ännu genom förnedringens djupa 
dalar. 

8å har äfren Jesus, ehuru han 
var Guds son, genom lidande full
komnats sil.som vår salighets höf
ding. "Och för dödens lidandes 
skull se vi honom krönt med ära 
och pris". Men "som . han var, sa 
äro ock vi uti den verlden" . Må 
ingen _blifva f~rlägen, om Herre~~s 
rö~t bJnder: stig ned! Ty detta ar 
vägen, Guds väg, till upphöje~se. 
Ha skall ske att den konungsliga. 
högheten en dag höljer sig uti öd
mjukheten:; mantel och kysser Her
rens fötter. 

Dyra vän! Hvem bryr sig om 
~ruset på landsvägen~ Den a~mes 
Jötter trampar deruppa. Men adel
stenen, so1!l skall pry~a. Konun_gens 
diadem, shpaH och slipas om igen. 
Men du har ditt koger fullt af frå
gor. Kasta bort dem. "Allt är upp-

Om du kunde se l+ud i allt , skulle 
ditt lif blifva ett triumftitg och din 
seger genom Herren fullständig. J ob 
miste allt på en dag, men utbrast: 
•Herren gaf och Herren t og; väl
signadt vare Herrens namn!~ 

Visserligen aftöper det icke alltid 
utan kamp. Det mest utkorade hel
gon kan fa en kvalfull natt i Get
semane. Men äfven der skall Her
ren bistå sina utvalda och lata dem 
afga med seger. "'l'y i allt detta 

öfvervinna vi härligt genom honom, 
som älskar oss". Gud vare lof! 

Om "Guds vän" blifver UJ?pfor
drad at t lyfta knifven öfver sm en
de son, ja, att offra det käraste på 
jorden, så skall ock of~erplatsen ge
nom Guds närvaro bhfva et t H er
rens 8ion, som fylles af gränslöst 
jubel. Aldrig har härligheten varit 
så nära Moria berg, som den <ler da
dagen, då Abraham. st od med kni_f
ven öfver Isak. H vilken konungslig 
höghet uppenbarad uti en svag men
niska! 

Hvad är för oi-;s Alexander den 
st ore, der han frän sin tron blickar 
ut öfver en eröfrad verld ! Hans 
minne är ju som en bleknande stjer
na, som förlorar glani-;en redan för 
en svag morgonrod. "Denna verl
dens store väga mindre än intet": 
Om man satte hela mängden uti 
vagskalen, 'skulle en Panlus, fastän 
aktad som verldeus afskum, väga 
upp dem. Ma . v~ tacka G_ud ~ör 
dessa dyrbara tillf~len, dä v1 få vis_a 
ett prof pa den ut i oss boende Kri
st ns · när vi under tider af sjukdom, 
förl~ster och fat tigdom, lida_nde och 
förakt få tillfälle att forhärhga Gud 
genom talamod och lugn förtröstan. 

Vår dyre Pader skonar os~~ gerua, 
men han blir, 80m sagdt, ofta tvin
gad att gis8la den vanart~ge 80nen. 
Han8 gränslösa kärlek vill genom 
att beröfva oss alla jordiska fröjder 
sjelf blifva var öfvertiödande säll
het. Han vill helt förjaga verlden 
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ur vårt sinne och gifva med sig sjelf 
en himmel inom oss, att "vart hjer
ta och var kropp må jubla mot lef
vande Gud". Och när vi sä. förlo
rat oss sjelfva i honom, att allt, 80m 
icke ii.r af Gud, förlorat sitt behag . 
skola vi se vårt lif i helsa och sjnk
dom, i ljuft och ledt ledas af hanR 
dyra vilja genom en kedja af stän
dig lofsang. Vi lefva nu for att 
förhärliga Hud. Vår glädje är stor, 
och ingen kan t~~8: den if_~ai; os~: 

Välsignade pröfnmgar, harhga for
luster, som befo.rda mig till hela ri
kedomen af Gu(lH fnllhet! Hvad 
hade jag varit ut an eder ! 

0 , 8å lemna, lemna dig h_elt, 1;11.ed 
full förtröHtan åt hans älskliga v1l1a ! 
Några minuter af talig förbidan, och 
dalen skall grönska och örtagards
källan flöda öfver sina bräddar. Har 
du förstått hvad Herren vill dig? 
Utan tvifv~l vill han bringa dig till 
en obetingad öfrerlåtelse, han vill 
förhärliga. sitt namn, välsigna dig och 
g iira dig till en välsignelse. 

Dyre vän ! 'l'ag ej till missty?ke1 
om hans ömma kärlek nalkas dig i 
nat tens dunkel pa den stormiga va
gen. Snart hafva vi nått hamnen. 
Och då, dyra syi-;kon, skola vi hjel
pas åt att resa en triumfbåge öfver 
afslöjade hemligheter under grä1:s
löst jubel. '"~ erre, ~är jag eger ~hg, 
~rågar .,j ag .efter himmel oc~. J ~~~·d 
mtet: om mig än kr~pp och ~Jal ~or
smäkt ade, 8a iir du likväl nntt hJer
tas tröst och min del". E. rr-n. 

"1\ eswicks" -konJ erensen i Södertelge den 3-6 Oktober. 
Enligt löfte vilja vi nu i kort samman

drag meddela pastor Meyers föredrag. 

I. 

Ransaka mig, Gud/ 

I 1 Kor. 9 använder apostlen Paulus 
flera gånger ordet vinna. I Pauli hjerta 

brann en förtärande eld af nit filskan att 
vinna själar för Kristus. Men under det 
han predikade för andra, var det h onom 
angeläget alt sjelf M lla p rofret. Den 
som mest vidsträckt brukas, blir också 
mest pröfvad. Det är ingentin g, so m så 
skadar våra bjertan, som att hålla pä och 
predika för andra, hvad vi sjelfva ej upp-
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lefva och ega. Ingenting förhärda~ så 
1:oom att mjukna upp, da man predikar, 
och sedan hardna till igen. 

Då Paulus i sin predikan uppställt en 
bög måttstock för andra, var <let honom 
vigtigt att för egen del na upp till målet. 
Om det ej är så med oss, så kommer 
den stund, dä Gud ej längre kan bruka 
oss utan vi läggas åsido. 

Gud gifver oss aldrig ett ~deal, utan 
att gifva oss kraft att fö~ve~kh~a det. I 
<len helige Ande finnes t1llrackhgt kraft. 

Hiblcn är full af exempel på sädana, 
som ej ballit profvet. Lä~ 1 Mos. 25: 
2U-3-1. * Förstfödslorätten mnebar bland 
·umat rätten att handla såsom hemmets 
~irest, att stå emellan Gud och familje~. 
Lukten af lins var mycket lockan<le. for 
en hungrit{. Esau hade å den ena sidan 
den andliga uppgiften, som ställ~e honom 
främst i familjen, och å andra s~dan luk
ten af den smakliga rätten. V1 komma 
nog att stå bredvid någon sadan. lins-r~tt. 
Huru mången andlig man har icke kant 
en ohelig dragning till en kvinna? Hu~u 
manga äro icke utsatta för frestelse .till 
frosseri eller dryckenskap? ':\långa tmg 
finnas, som äro oskyldiga i sig sjelf~a, 
men blifva orätta för oss genom omåtthgt 
njutande deraf .. och förderfva så i g.ru~
den var själ. Ar det säkert, att ~~t i d!tt 
lif ej linnes något, som på ett oratt satt 
lockar din själ? Kanske tänker du: Det 
och det skulle vara orätt för andra, men 
för mig finnes den och de.n urs~kten. 'fäg 
dig till vara för att hiing1fva d1c- åt !~stan. 
Den natur som mest förmår öppna sig för 
Gud, flr r:iest lockad att hängiha sig åt 
lustan. 

Läs nu 4 Mos. 20: 10- 12 I Mose 
gaf vika för frestelse till vrede. ll~n blef 
otålig. Han lät sin ande bryta ut i onda, 
otåliga ord och handlade förhasta.dt. De~ 
bjerta, som hvilar i Gud, är stilla. Vi 
kunna kånna harm för Guds skull, men 
det far ej finnas någon ohelig förbit~riug. 
Dina ovänliga ord hafva kanske vant så
som skarpa, förgiftade pilar, som tillfogat 
många djupa sår. l'ilan bör icke tvätta 
helgonens fötter med skållhett vattan. 

* Alla de i dessa föredrair anförda bibel
ställen böra släs upp i bibeln och begrun
das. 

Gud kan icke bruka dig, såsom han vill, 
förrän du tager tillbaka och beder Gud 
och menniskor om förlåtelse. 

Slå nu upp 1 Sam.15: 10-H>.1 Fåra
låteo och lätet af kreaturen röJde Saul 
inflir Herrens tjenare Samuel. 

Boskapen var ju vacker och värdefull. 
Men Gud hade förbjudit, att den skulle 
bevaraR. Och Gud menar, hvad han sä
ger. Om det är något .i ditt lif, som Gud 
sagt maste utrotas, sa maste det ske, 
hvad det än är. Är det något i ditt lif, 
som du häller undan för Gud~ 

Har du någonsin lemuat dig helt åt 
Herren för att tillhöra honom? Jag 
minnes' sa väl min strid vid J abboksvadet. 
Jag bi1jde knä vi<l min säng. Jag trod~e 
det skulle vara så lätt att öfverlemna ~1g 
helt ät Gud. Men det var något, som Jag 
trodde kunde vara rätt eller åtminstone 
ursäktligt för mig, ehuru. ej för andra, 
och som jag ej ville uppg1fva. J?et v.ar 
som om jag tagit nyckelknippan til.l mitt 
lifs rum men behållit nyckeln bil en 
skrubb. '.JeRus såg på mig och frågade: 
"Är detta alla nycklarna?" Jag svarade: 
"Ja till alla rummen, utom till en liten 
skr~bb •.. men det är en sådan obetyd
lighet." Kom ihåg, att. ing~uting iir ob?
tydligt i afseende på ditt forhållande till 
Gud! Jesus ville hafva alla nycklarna. 
Men djefvulen sade: "Lemna icke denna. 
Behåll detta lilla för dig sjelf." Men da 
Jesus icke fick alla nycklarna, så. vä~dc 
han sig bedröfvad bort, för att gå sm vag. 
I ångest ropade jag pa honom och sade: 
"Jag kan icke gifva .nycke~n •. men du får 
taga den. Jag är ~cke .v1lh~ att ~em~1a 
den, men villig att lata dig gora mig vi.l
lig." lian kom ocil tog nyckeln ur mm 
hand och gick till skrubben. 

O huru jag blygdes, ty jag vis~te att 
här fanns sådant, som var orent i hans 
ligon. Han röjde bort orenligheten, och 
jag förlorad~ lusten till .det, som ~örut 
hållit mig sa fången och Jag förvånades 
sedan öfver, huru detta någonsin ~un?_at 
ega en sadan tjusningskraft öf~er mm ~Jal. 
Herren förvandlade skrubben bil ett bone
rum och satte der in ett fönster, som vette 
mot den heliga staden. 

Es. 40: ~. Knorrandet, missnöjet med 
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Guds vilja skadar var själ. Gud kan ic~e 
icöra nagut med den själ, s0m sätter sig 
mot hans vilja. 

I i det fördolda. Har denna vana upphört·~ 
• Såt;om en helig prest i snöhvit skrud 

plägade du tända rökverket på det gyllene 
altaret. Rökverket stiger ej numera upp. 
Du äter ej af skådebrödsbordet. Du lef
ver af gamla erfarenheter. Du besöker 
Herrens bus. Men ditt hjerta är ej der. 
Det rum som förblir tillstängdt, åtminstone 
i Londo~ med dess sot ocil dam, blir 
mrcket orent. Dammet hopar sig så små
ningom. Så hopar sig synd i hjertat med 
ett stoftkorn i sänder; det är ej en säck, 
full af sot, som uttömmes på en gång. 
Du har blifvit vårdslös, kall, likgiltig steg 
för steg. Min broder, är du viss pa, att 
icke kärlek till penningen eller verlden 
gjort intrång i lijertat? . D~t är mången, 
som tagit sig friheter i sitt förhållande 
till personer af motsatt kön. Kanske har 
du blifvit rikare och dina lefnadsförhål
fanden i yttre afseende blifvit i allo ~ättre? 
Men vandrar du nflrmare Gud? Kanske 
är ditt lijerta fullt af afund, bitterhet och 
orenhet? Kanske är du slaf under orena 
vanor? Kanske är du skyldig andra pen
ningar och låter dem vänta manader ]Jå, 
betalningen? Du kan ej under sådana 
förhållanden haha Herrens glädje. Du 

Fråga nu G·ud, om du är stadd ~ s~nd. 
Bekänn din synd och bed honom forlåta, 
upprätt'], och välsigna clig ! 

Il. 

[(risti glädje. 

Ingenting är så tilldragande som Kristi 
glädje; ingenting öfvertygar så mycket 
vcrlden om Kristi kraft. Andens andra 
frukt är fröjd, Gal. f>: 22, icke en lätt
sinnig, ytlig fröjd, utan en fröjd u.ppsprin
gande i hjertats innersta, som hknar <>tt 
källsprang i hafvet. Ett lefvande hjerta 
är alltid uppfyldt af sång. En andefrllu 
fiirsamling är en lofsjuugande fiirsamhng. 

Kristi glädje bör strala ut ifrån ausigtet 
och hela lifvet. Midt under tårarna. öf
ver verldens synd bör det i hjertat finnas 
en innerlig glädje. 

Hvarför saknas så ofta denna glädje? 
Jag är en läkare ocil maste sondera dig 
och se, h varför ditt lif är så föga lyck
ligt. När stenarne undanrödjas, springer 
källadern fra.m. 

Läs 2 Krön·. 28: '27 ! L'"uder 18 år 'I 
hade ingen såug ljudit i det öfvergifna 
öde templet, ehuru 1,000 leviter funnos 
afsedda för att sjunga, och dessa leviter 
voro de bästa sångare och de judiska 
p3almerna kända öfver hela verlden för 
sin skönhet. Ditt hjerta är ett tempel. 
Och i detta tempel borde stiindigt ljuda 
lofsång och jubel. Huru kommer det till 
att sången tystnat? Ditt hjerta liknar 
kanske en fiolsträng, som sprungit af. 
Den skall aldrig gifva en ton mer. Men 
Herren kan återställa ditt hjertas brustna 
strängar. Mästaren kan frambringa musik 
ur dem. 

Jag vill påpeka tvänne orsaker till 
glädjelöshet i hjertat, nämligen orenhet 
och ovillighet att offra sig sjelf. Läs 2 
Krön. 2~1: 5-7! Orenheten måste skaffas 
ut ur helgedomen. L:1t mig pröfva edert 
hjerta. Är det något ondt, som I tillåten 
i rder andd? 2 Kor. 7: 1. Äro dörrarna 
till farhuset stängia? Det var en tid, 
1l:l du plägade ga ut och in med Herden 

kanske tvistar och disputerar. Det ska
dar glädjen ~ ditt lif. Bättre att synas 
hafva orätt och dervid ega ett godt sam
v<>te än att förlora glädjen i Gud. För-
svara icke dig sjelf ! Gud skall försvara 

~~ . . 
Kanske har en obetydlig sak vållat dm 

afvikelse. Gå til:baka till utgångspunk
ten. Vi måste atervända till den punkt, 
der vi spärade ut, och bekänna, ~tt vi så 
gjort, samt bedja Gud och menmskor om 
förlatelse för det, vi gjort orätt. Kan du 
ej träffa den person, du gjort o~ätt, så 
skrif bref till honom. Och st!r du 1 skuld, 
så låt brefvet innehålla penningar för att 
betala din sku,l,d. Välsignelsen af mor
gondagen skall stå i förhållande .till upp
riktigheten af denna dagens renmgsverk. 
Aflägsna all medveten synd. ~'id kh~rare 
ljus uppdagas det, som man eJ såg forut. 
Och dä du renar dig derifrån, höjer du 
dig till en ny ståndpunkt. Du får mer ljus. 
Du ser det du aldrig förut såg, Du af
lägsnar den orenhet och sjelfviskhet, s~m 
sa blottats inför dina ögon. Och så höJer 



sig din själ hela lifvet igenom. Du lik
nar en ballong, som kastar ut ballast och 
i samma man, som det sker, höjer sig. 

Jesu blod flödar genom ditt hjertas 
tempel och håller det rent. Liksom hvit
ögat på den svarte smeden hålles hvitt 
genom vätskan, som afsöndras från tåre
körtlarna, så behåller Jesu blod ditt hjerta 
rent. 

Gal. 5: 16. Dön från synden! Läggeu 
Jesu graf emellan eder och eder synd, 
och liten på den helige Ande att för eder 
räkning möta synden. Vandren i Anden, 
och Anden skall öfvervinna frestelsen. 
Hvarje gång du öfvervinner någon synd, 
skall du jubla. 

J,äs 2 Krön. 29: 27! :Når brännoffret 
offrades på altaret, började leviterna sjunga. 
Lemna ditt hela hjerta och din hela va
relse, dina ögon och öron, mun, bänder 
och fötter åt Herren säsom hrånnoffer ! 
11in Jesus köpte dig med sitt blod, på det 
att du skulle såsom hans lifegen höra 
honom till. 

Helgelsen är icke, såsom mången me
nar, något tungt och svårt. Icke skulle 
väl fadren, om hans dotter skulle såga till 
honom: "Jag lemnar mig helt i din hand. 
Du får göra med mig hvad du vill," göra 
henne något illa? Icke skulle han väl 
taga ifrån henne allt, som kunde göra 
henne lycklig, och tillfoga henne allt möj
ligt ondt? Xej, tvärtom! Skall icke Je
sus, om du helt och förtroendefullt kastar 
dig i hans armar, göra ditt lif himmelskt? 
Korsets altare står här. Kom, du själ, 
som Jesus köpt, och lägg dig der! Fruk
tar väl kvinnan att lemna. sig åt den man, 
som älskar henne? .\kta brudgummen 
Jesus och låt ingenting stå emellan dig 
och honom! Säg: "Kristus allt för mig 

Jag helt för Kristus!" Och glädje 
skall fylla ditt bjerta. Under alla sorger 
skall du ega en outsäglig och härlig 
glädje. 

(Foris.) 
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· FPån Kina. 
Vi införa här tvänne bref, som bekräfta 

, mordet på våra niissi•1oiirer. 

Berättelsen om morden på Hel
gelsef?rbundets missionärer. 

Då herr och fru M. Book, tillhörande 
Christian and Missionary Alliance Missio
nen i New York, voro i Peking, irurnn 
de reste öfver till .lmerika - de hade 
varit kvar under belägringeu - kom en 
af deras gamla vänner fran Cb'i-li, vid 
namn Cang-lam-pu till dem onsdagen den 
19:de sept. rnoo och omtalade berättel
sen om den förfärliga olycka, som händt 
ofvannämda missions arbetare och egode
lar. Denna kristna kines hade varit bos 
missioniir G. E. Karlberg, iinda sedan 
missionär Kings död och varit dessas 
tjenare omkring åtta är. Då han var 
känd såsom en trogen kristen, ansåg mis
sionär Book sig ej böra tvifia på hans 
uppgifter, enär han äfven med stor svit
righet hade kunnat företa~a den långa 
resan från So-ping-fu till Peking och un
der tiden måst hälla sig gömd två måna
der. Da han kom till Peking blefvo ha11s 
sista 1,000 cash* med vald fråntagn(I. 
honom af europeiska soldater vid stadens 
port. Han blef flere gånger varnad för 
följderna, ifall han ej talade sanning, och 
allvarligt våmind (lm att endast siiga hvad 
han visste vara faktum. Hims berftttelse 
var följande: 

Den vanliga årskonferensen, som Hel
gelseförhu ndets arbetare - i samband med 
China Inland Mission - brukar hå.Ila, 
var i ar i staden So-ping-fu (en af de 
nordligaste stiillena i provinsen Shan-si) 
i slutet af juni, da arbetarna som 
i regel bruka ha sina möten den 24 juni, 
samma dato som deras moderförsamling 
i Sverige brukar blirja sin konferens. 
Tretton personer skola haha varit med. 
Af dessa voro tre eller fyra medlemmar 
af Christian and l\Iissionary Alliance - herr 
och fru Blomberg mfd barn tillsammans 
med en annan manlig missionär, h vilkens 
namn L'ang-lam-vu ej kände till. (De 

• 1.000 cnch iir ungefär 2 kr. 

~ndra voro alla fran H. F. ) På morgonen 
af en af konferensdagarna blef folket på 
g-atorna mycket upprördt, och der hördes 
rop af, bland annat: "Alla utländska 
platser i granskapet äro uppbrända, hvar
för icke bränna äfven denna!" Missio
närerna N. Carleson och P. A. ·Persson 
gingo då till ia-men och träffade manda
rinen, med hvilken de voro på god fot. 
Han radde dem att genast allesamman 
siika skydd i ia-men, hvilket råd de äf
ven lydde. .Först lofvades dem, att de 
skulle med kärror sändas till Kal~an, 
men senare pä dagen återtogs detta llifte. 
Vid middagen, då allt som kunde flyttas, 
af hopen tagits derifrån, tände de eld på 
buset. Våra vänners tjenare, hade krist
na och sadana, som voro vänligt sinnade 
mot dem, kastades af upprorsmakarne in 
i elden och briindes till döds. Då Cang
lam-pu skulle bindas, svimmade han ocft 
Jemnades derför sa som död på marken och 
undkom salunda !agorna. 

Senare på dagen fängslades våra vän
ner i ia-men och bröderna sattes i bojor. 
Da de salunda hallits fangna några da
i;ar, fördes de på väg ner till kusten. 
'.\len då de gått endast omkring 10 li 
(en hnlf mil), blefvo de omringade af 
hoxare och soldater, som nedslaktade dem 
alla. Da C'ang-lam-pu råddat sig undan 
•let brinnande huset, gick hau till man
Jarinen, som gaf honom 10 taels* i 
~ilfver och befalde honom genast lemna 
vlatsen. L'"ang-lam-pu tror iinnn fullt 
•lch fast, att denne stackars embetsman 
;ir en god man, som, ehuru han har i 
tickan kejsarinnan Dowagers edikt angå
ende alla utländingars utvisande, dock 
tvrsökte lljelpa missionärerna att undkom
ma, men hlef hindrad af boxare och sol
•later. Alltsa gick U>tng-lam-pu, som han 
IJ!ifvit befalld, ocb fick på vägen veta af 
personer, som han kände, om den förfår
liga olycka, som händt vara landsmän. 

Shanghai den 3 oktober 1!!00. 
C. H. Tjltder. 

Svensk p rote:;tant1sk mi~sionH.r, nndkonlnHHl 
frA.11 KhlR. 

Detta är sådant mi>sionär M. Book i 
gar omtalade det för mig. 

• 1 t1tel är omkring 2: >;O, 

-~ 
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Yi intaga äfven nedanstående br(lf till 
H.-förbundets ordförande, hvilket ock be
rör mordet på våra missionärer: 

Shanghai den 3 okt. HJOU. 

Broder i Herren .Jesus! 
Frid af Jesus! 

"Saliga äro de döda, som i Herren dö 
• . • de skola h vila. sig ifrån sitt arbete, 
ty deras gerningar följa dem efter." 

"De i lifvet älskade och kära vordo 
äfven i dvden ej åtskilda. Huru hafva 
hjeltarna fallit och krigets redskap om
kommit!" 

Herren hugsvala edra hjertan, då efter 
så lång väntan budskapet om edra arbe
tares der uppe i norr död når Eder. 

I älskaden dem mycket, men Jesus äl
skade dem mera, och så tog han dem 
hem till sig. De hvila nu och bida den 
härlighet, som på dem skall uppenbaras. 
De ha li,d:it med Kristus och skola mtll 
honom förhärligas. 

Då bud efter bud ha nått oss hiir med 
underrättelser om medarbetares lidanden 
och död, ha vi ej kunnat hjelpa att suc
kar och tårar varit det första, som hörts ; 
men - sa ha vi prisat Gud för dem, som 
vunnit segerkronan, för dem, som gått att 
vara med Jesus för evigt. "Och Gud 
skall aftorka ·alla tarar från deras ögo11, 
och döden skall icke vara mer, icke heller 
rop, icke heller värk varder mer, ty det 
första har gått tillända. 

J<'iirlat att jag ta' r mig friheten skrifva, 
till Eder, men ~ag kände en sådan län!{
tan att få göra det. Jag kände ej per
sonligt de sysk0n, som blifvit mördade, 
fastän jag i fyra år varit Sbansi-arbetare. 
Våra stationer voro så afiägsua från hvar
andra; men jag har bevistat ett midsom
marmöte i Torp och har eljest mött och 
älskat många tillhörande Helgelseförbun
det och alltid kiint mig ett i anden med 
dem. 

Tillsammans med två andra Fystrar var 
jag pä. en nyÖJ)pnad station i norra Honan, 
då vi helt apropos fingo befallning att 
resa ned till kusten. Då hade våra Shansi
syskon redan brutit upp och, efter hvad jag 
nu vet, voro edra arbetare redan i här
ligh(lten. Vi lydde, fastän vi ju hade 
jemförelsevis lugnt på vår plats. På vä-



gen blefvo vi röfvade, de togo från oss 
allt: penningar, hattar, paraplyer, kjolar, 
och lemnade oss med den enklaste möj
liga betäckning af var kropp. I sex da
gar voro vi sedan gömda än här, än der, 
ute på fältet, på vindar, under sän'l'ar, i 
halmhllgar. Det var folkets afsikt att döda 
oss, men genom Herrens underbara be
skydd blefvo vi i stället förda den unge
fär li"JO sv. mil långa vägen ner till 
k1uten, dit vi oskadda anlände den 6 aug. 
efter en mycket äf ventyrlig resa. 

HerrPns vägar äro underliga. Han har 
tillåtit fienderna att få taga somliga af 
hans barns lif, andra bar han bevarat 
och nästan gjort underverk för att rädda. 
Honom tillhör visdomen och makten och 
äran! Halleluja! 

'ränk, hvilket möte det skall blifva in
för tronen en gang! Vi vänta, att Jesus 
skall komma igen snart, och att han be
gagnar detta till att väcka upp sin slum
rande brud. Ty jag tror, att hela jor
dens kristna ha känt sig beriirda af svå
righett'rna här. 

Af H. Tjäder fan 1 noll' underrättelse 
om allt, som vi kunnat fa veta. l går 
kom herr Book tillhörande C. A. M. hit 
fran Peking, der en kinesisk tjenare, som 
bjelpt syskonen i Soh-p'ing, berättat ho
llf)m om deras sorgliga 1ide. De hade 
varit samlade till konferens samtidigt med 
Eder på Torp i slutet af juni, då upp
roret började. Tänk, om l baden anat, 
huru de hade det just da ! 0, hur godt, 
att Oud !l'llmmer undan fö,r oss, hvad han 
giir ibland! 

B41; 

Arma Kina! livad vara troende kine
ser lida uppe i Shansi är obeskri/ligt. 
Många ha blifvit dödade, nästan all11 hus 
riifvade och många brända eller nedbrut
na, deras kvinnor skändade, milnga, manga 
kroppsligt misshandlade. På församlings
medlemmar i J"ing·iang-fu har ett kors 
blifvit utskuret i deras pannor, en del ha 
tvingats af~värja. i.in tro. 0, huru vara 
hjcrtan blöda, dä vi höra det! l"nder 
allt detta är det dessutom hungersnöd. 
0, huru vi längta att kunna göra n:lgot 
för dem! Men huru? Det är belagdt 
med dödsstraff i Shansi att skrifva till 
eller taga emot underrättelse frfo utlän
dingar. Bedjen - bedjen Gud öppna ut
vägar och skaffa medel att skicka dem 
undsättning. 

Frukta icke, Zion, clin(/, hänller sj11nkP 
ej ned. Herren, din Gud, är midt uti 
dig, den starke hjelparen. 

Jag tror, att Pauli ord i 2 Tim. 4: 
G-8 kunna tillämpas l>å de kära, som 
fått ga hem. Ma de ock bli sanning i 
oss! 

Herren välsigne eder uch hela Helgel
sef(~rbundet storligen! 

Eder medsyster i "lidandet och tåla-
modet" Emma Andersson. 

af Syen,.,ka Missionen i Kina. 

l'. S. 'l'ao-t'ai* i Ciuelieng har blifvit 
afsatt och straffad, emedan hau tillflt hela 
Svenska Missionen i Kina undkomma. 

D. S. 

• Den hi;gste mandarinen 1•A plat•en. 

Småplock från min resa. 

Fi_buru den hvila, jag i sommar fatt åt
/ njuta, varit obetydlig, sa har jag 
dock blifvit delaktig af ej ringa ve
tler kvickelse uti mitt arbete med ordets 
förkunnande. 

Mitt första besök under denna resa 
!l'ållde Vireda i Smaland, der ett 11vange
listmiite var anordnadt öfver den ti:de och 
fl:de sept. Guds Ande hvilade öfver de 

rikt besökta mötena. .Flera evangelister 
voro närvarande och framburo kraftig.i 
vittnesbörd. Vännerna på denua plats, 
hvilka regelbundet underballit broder Pers
son, voro ifriga att i fall broder Persson 
vore mördad, underballa en ny missionär, 
och må Huds välsignelse rikli~en komma 
dem till godo för deras otl'.lrvillighets 
skull! l\Cå många följa deras exempel! 

Derifrån fortsattes resan till Tidaholm, 
bvarest jag gästvänligt emottogs i evange
listen Anderssons hem. Några möten 
hade anordnats för mig, och gladde vi 
oss at att förnimma Guds Ande nävaran
de vid dessa. Ma i fortsättningen him
melens fönster alltjemt stå öppna öfver 
denna lilla örtagard! 

Oaktadt åtskilliga kallelser ingått frän 
Vestergötland, och det tycktes ligga 
nära till hands att, synncrligast som des
sa platser lågo i min väg, uppfylla vän-
11ernas önskan, var detta dock mig omöj
ligt, ty jag mas te infinna mig i Vintjärn 
i Dalarna till högtiden. :Missionsmötet 
derstädes var talrikt besökt, äfven af 
folk från fjerran liggande bruk och gruf
fält. Det inleddes af skoll. Möller med 
bön och predikan samt fortsattes af pre
dikant Ohlen frdn Gefle och underteck
nad. :\Iangsidiga lärdomar lingo vi mot
taga vid Jesu fötter till vårt rotande och 
grundande i naden, och icke ringa nit
ftlskan för missionen genomsyrade vän
nerna. Yintjärn ligger trehundratjugo
två (322) meter öfver hafvets yta, med 
en storartad utsigt öfver skog, berg och 
sjö. De fa Herrens trogna, som der rtn
nas, bo också högt med sin Gud, med 
vida framtidsvyer. Frid vare öfver edra 
tjäll! Med täg fortsattes resan till Ling· 
/led, ändpunkten på Norrsuods jernviig. 
En Herrens tjenarinna mötte mig der och 
ledsagade mig till Böle, der vi på kväl
len lägrade oss omkring lifvets friska 
vattenbrunn. 

Tillfälle gafs mig att besökalsala, bvarest 
den lada finnes, aer gamle konung Gustaf 
\' asa för arhnndraden tillbaka tröskat 
hafre, och ej långt härifran på en land
tunga den plats, hvarest danskarne med 
xina lansspetsar genomstucko det hölass, 
h vari den flyende konun~en låg giimd. 
l\ledeltidsbilder upprullades i min fantasi. 
l\lå också de himmelska tingen fylla vår 
lantasi. 

I Linghed samlades vi i det stora, 
prftktiga, nyuppbyggda missioushuset, till 
xista platsen fyldt med lyssnande åhörare. 
Troende sågverksarbetare hade upprest 
detta tempel åt sin Herre på den korta 
li1len af fyra månader. De önskade fä nå· 
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gon predikant för att oftare fa gemen
samt glädjas omkring nadebordet. 

Sa vidare till Ågsbruk, der Herrens 
baner åter höjdes till tecken för den 
blodsköpta skaran. Senare pa kvällen 
samlades Guds barn till Bethanien, der 
de faderlösas Fader rikligen utskiftade 
nådebröd till lofsjungande barnaflockar. 
Hjertanas och instrumentens strängar to
nade i jubel inför "Herrens Smorde." 

Efter en omvexlande resa nadde jag 
Kårsd bruk, der seniga smeder kokade 
jern i glödande malmugnar. Nagra fa 
af desse, tror jag, voro silfver i Herrens 
frälsningsdegel, renade genom Guds Andes 
blasbälg. Pa kvällen tingo vi gemensamt 
värma oss omkring Guds ords eld i det 
lilla, trefliga missionsbuset. 

Tack alla dyra vänner i Norra Dalar
ne för Eder gästväulighet och kärlek! 
Pli sadd följer skörd. En skälfvande Li
banons skog vare eder lön! Derefter 
vände jag min kosa mot södra Dalarne 
till Gonäs. En skiin sabbatshvila under 
den Högstes beskärm C1cb den Allsmäkti
ges skugga, det är Elims palmträd, fira
des der. 

Ater på resa dels på jernväg, dels pa 
ångbåt och dalkärra besökte jag Skatt· 
lösberg, Bifallet, Hoberg och (:}r:z11-
gärde, 1>å hvilka platser jag tillbringade 
en vecka till att med trons staf sia pa 
Urtidsklippan för det törstiga Guds Israel 
i .f'inumarken. Yara evangelister hafra 
under de flydda aren verkat i dessa trak
ter till stor välsignelse och äfven hunnit 
förskaffa sig manga vänner. Gud väl
signe Eder pa alla edra vägar, tills de 
sammanlöpa i Jerusalem! 

Den sista plats i Dalarne, jag besök
te, nr Björnhyttan, i hvars skolhus vi 
söndagsförmiddagen hadti ett saligt möte. 
Helsade äfven på i evaogclisten Hilma 
Anderssons hem, der hon foir tillfället 
vardade sin sjuke fader. l\Cen som hon 
ocksd hade tillfälle att vara med pa andra 
1>latser, fingo vi mer än en gang upp
byggas på hvarandras allra heligaste trv. 
H vile Guds rika n:id och frid öfver vän· 
nerna pa dessa skilda trakter, som sa 
gästvänligt herbergerat mig! 

r uder resan ned;lt Vi:stmat.Zancl stan· 



nade jag en eftermiddag vid Koppar
berg bos vara kära vänner, der jag ta
lade i baptistkyrkan. Pä detta ställe eger 
Herren ej sä få utvalda, men som led
samt nog äro splittrade i manga grupper. 
Dock kändes ibland dem en skön ande 
och behof af att lefva ett djupt förenings
lif med Kristus. Frid öfver dig, du lilla 
bjord ! Åter höjde sig molnstoden hiin 
mot Linde, det jag vid stationen helsa
des välkommen af en af Herrens äldre 
härolder, hvilken mottog mig i sitt gäst
vänliga hem. Sent skall jag glömma de 
Jjufva stunder, jag tillbringade i denna 
tamiljekrets, <ler allehanda instrument tona
de till Guds ära. Ett möte hade jag på 
kvällen, då, likasom under gamla testa
mentets tid, lamporna i templet så an
ordnades, ait de kastade sitt ljus framåt. 
Jag sökte föra å.hörarnes blickar hän emot 
en lju~ och lycklig framtid för alla dem, 
som älska Herren. 

I sällskap med farbror P. och hans 
yogsta "olivkvist" fortsattes res1111 mot 
i::Jödertelje. Holigt var att se aldri11gens 
11itälskan i att vittna om sin Ht•rre och 
)lästare för hvar och en, som kom inom 
hörhall; och bibeln läste vi tillsammans, 
samtalande om de dyrhara sanningarna. 
Konferensen i Södertelje var lärorik och 
välsignad. Andens källsprang sprudlade 
fram i friska strömmar. Ma vi vara ej 
blott ordets hiirare utan ock dess görare ! 

Efter konferens-en ångade vi i väg till 
hufvudsta.Jen, der jag gästade missioniir 
:Nordlings. Många sköna stunder har jag 
haft i deras hem under dessa dagar. Yi 
bafva påmints om Guds nad och godhet 
under flydda tider, da. vi i Kina med 
packningen på ryggen vandrat fram länga 
sträck0r bland bergen i Norra Shansi, 
förkunnande Guds ord i stilder och byar, 
säljaude evangelier och traktater, samt 
med glädje delat många mödor och be
svär. Ater haha vi ti1lsammans fatt ar
beta med ordets förkunnande i . .Florakyr
kan och flfven .sett syndare komma till 
Jesus. I denna kyrka kännes en god 
ande; ett lilligt arbete pägar, och måuga 
1llikartade möten aftösa hvarandra. Ej 
"ä fa trakt11ter utdelades af denna min 
broder m. fi. dels på gatorna octl i bu
tikerna, dels genom att ga UJ•P i bus 
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efter hus och stoppa ned dem i breftådor
na.. Derigenom blifva många, som pä. 
gatorna vägra att taga emot en traktat, 
påtvungna dem. En dag träffade vi pil. 
gatan en gammal ärevördig baron Koskull, 
en Gud hängifven Herrens tjenare, som, 
enligt hvad jag hörde, tidt och ofta söker 
sprida lifvets ord genom traktater och 
skrifter. Den gamle gaf oss sin hjertliga 
välsignelse. Det vore godt, om goda 
traktater mer än hvad som sker spriddes 
af predikanter och andra bland massorna, 
da derigenom äfven ypperliga tillfällen 
erbjudas till personligt samtal. 

Under min Stockholmsvistelse inbjöds 
jag till nä.gra dagars hvila hos vännerna 
Rinmans pä. en villa invid .Järha station 
nära Ulriksdals slott. Omkring ordet och 
bönen fingo vi borta fran hufvudstadens 
lmller .fördju11a oss i Jifsens ord och i 
stillhet dväljas inför Herrens ansikte. 

Ehuru upptagen med resor, möten och 
Guds ords betraktande samt i umgänge 
med Guds vänner, har jag ofta förnummit, 
huru mina tankar rört sig omkring mina 
kamrater~ och de kristnas öde i Kin<t 
och för öfrigt angående situationen i detta 
hednaland. Ehuru det ät sorgligt att så. 
manga dyrbara arbetare mejats ned af 
förföljarnas hot, sa må vi aldrig glömma, 
att Herren håller tömmarna i sin hand 
och skall leda alla förvecklingar, all nöd, alla 
svårigheter till det hästa. Många hafva 
krönts med martyrkronan, men än flera 
skola uppstå i deras ställe. 

Fredagen den 26:te okt. var i Flora
kyrkan arordnad en liten välkomstfest f,jr 
en af dervarande församlings medlemmar, 
"Svenska missionens i Kina" missionär fr. 
Frida Prytz, som nyligen hemkommit frän 
missionsfältet, der hon verkat cirka 10 
k Festen var talrikt hesf1kt, och bland 
de å plattformen närvarande märkas för
utom fröken Prytz missionär Aug. Berg 
och Lindar med fru af samma mission, 
några af C. :Y. A- s mission, missionär 
Högberg frän Kaschgar samt underteck
nad, ensam representerande "Helgelse
förbundets" mission. 

Söndagen den 28:de okt. firade "Sven
ska missnnen i Kim~" sitt årsmilte i kyr
kan vid Floragatan, hvilket var talrikt be
besökt. Mötet öppnades af kommen-

dörkapten Feilitzen, som uppläste en af 
Davids psalm och halsade de samlade 
välkomna, hvarefter missionär A. Berg 
fortsatte med att tala 1ifver Es. 53: 10: "Her
rens behag skall · genom honom hafva 
framgång." 'fälaren framhöll detta såsom 
grunden och roten till mission verksamhetens 
framgång och seger. Derefter talade br. 
Hinman, som betonade vikten af förböner 
i1ir missonen, och dermed afslutades för
middagens möte. 

Eftermiddagens möte fortsattes med 
föredrag af missionär Linder öfver Jer. 
48: 11, 12. Han pi'lpekade, hurusom 
Herren särskildt på ~enare tiden förbe
redt sin församling i Kina pa hvad som 
förestod. Korta vittnesbörd atlades af 
fröken Anna Janson, fröken Sigrid Eng
ström, hvarefter mötet slöts med ett korta. 
re föredrag af missionär A. Berg. 

Stockholm den 2!1 okt. 1900. 
Aug. Karlssoll. 

·~o~ 

Några minnen och intryck från en missionsresa 

Ångermanland. 

norra 

Hvilken dnbar förmån ur det icke att 
få vara ett fitet sän1lebud ät honom, som 
ilr konungars Konung och herrars Herre! 
l\led en djup kän:;la utaf detta är det, som 
Jag önskar meddela nägot af de erfaren
he ter, jag fått göra . . 

Mändagen den Zd juli lemnade jag Norr
köping, för att betriida min resa till .\. 
lnnan Jag reste, bad jag innerligt till Gud. 
att han skulle välsigna och bevara mig 
unuer resan. Det iir alltid tryggt att få 
iifrerläta sig med alla sina angeiil.genhe
ier i hans hand, som himlen och verldarna 
... tyr. Sedan jag anbefallt mig sjelf åt Gud, 
heträtlde jag glau min resa mot norden. 
\ år Uud är en bönhörande Gud; det fick 
Jll~ iifven nu erfara. Hela tiden under 
r..,:;an hade jag en ljuf förnimmel:;e af 
(h1tls närvaro ;,amt Yackert väder hela 
' ile;en. )fen resa är dock resa under alla 
l1i rhållanden. Nog var jag glad öfreratt 
'1 nännade oss m!Uet för n\r färd med 
h\·arie tiyende minut. l'nder resan hade 
Jag uock ätskilligt att lära. Ibland hade 
Jag tretligt och godt ressällskap, då jag 
1 rii[fade vänner, som älskade Herren Je
"us; och strax voro vi inne på samtalet 
om honom, som d.r sjHI älskar. Men 
nndra delar nf resan tickJ. ag sådana i res
~.dlskap, som icke älska e Herren, utan 
,-oro bittra fiender till honom och hans 
lt:trn. Detta ,·ar icke si\ behagligt: men 
11nuer bAde den ena och den audrn erfe.-
1 Pnheten närmade ,.i oss det efterlängtade 
1111\lct. Så är det ock&A för oss under re
,.,,ui hiir i främlingslandet. lblanu kil.ns 
det ~könt och ljutiigt. Dil vi komma i 
11umers krets och Herren ~ör sin närvaro 
lo1ruimbar, tycka vi, att \'i bafva himmel I 
11•d:rn hiil· på jorden. Men så komma an-
ol1 .1 erfarenheter och förnimmelser; nöu · 

och lidande omringa ,·Ar sjiil; fienuerna 
triinga oss på alla sidor. Men om ,.i trots 
allt dAtta förblitva i Kristus, så föras vi 
med hvarje flyende minut allt närmare 
vårt himmelska hem, lika sä visst som 
ångbåten. med hvilken jag reste, obero
ende af alla mina känslor och förnim
melser förde oss allt närmare den örnskade 
hamnen. Dyra nä<les,,yskon, lätom oss 
förblifra i Kristus; ty då e;år det hem; 
det är >'äkert! 

Framkommen till Ornsköldsvik fortsatte 
jag färden lanusväe;en till en by, beliigen 
cirka 11 • mil från (>-vik, och blef på det 
lijertliga;;te välkomnatl af en kii.r broder. 
Nu \'oro alla resans besvärligheter snart 
glömda; och det kändes ljuft, att itndtli
gen vara vid målet, och jag tänkte: "Huru 
skönt skall det irke hlifva. dii striden 11.r 
utkämpad, resan ändau, och vi skola väl
komnas af vår broder Jesus uti himme
lens :,.köna, härliga stad, der ingen grät 
...kall vara och ingen nöd, ingen sorg och 
ingen plåga, ingen djefvul, ingen död. 
Ingen smärtsam skilsmessa skall heller 
förekomma mera, som sa ofta härnere. 
0. nej! Dä har allt blifrit nytt; alla he
svärligl.~eter liro för evigt. borta, o~h en
dast gladien står äter. Hv1lken härlig dag 
skall icke detta blifra för alla dem, som 
i sanning iilska <l ud ! 

Från ofran u!lmnua plats fortsattes fär-
den till en socken i norra Å, der Gutl !le 
s_.maste åren filtt uttaga rätt många för 
sitt namn; och det kändes obeskrifiigt 
~könt att få träffa de gamla vännerna, 
som 1ag mängen..gäng i gångna tider fått 
dela andliga Yiih.ignelser tillsammans med. 
Det fyllde mitt hjerta med glädje oc-h 
frö id att se dem hen1rade: men min själ 
fylldes af djupt vtimod ,·id att höra att 



en och annan, som fordom stätt med i 
ledet, börjat vandra efter denna verldens 
skick. Det blef nöd i hjertat, o<.>h ja~ 
måste träda inför Gud, för att med tårar 
och rop lätta mitt beklämda hjerta. 0, 
hvad det är skönt att under alla förhål
landen fä kasta alla bekymmer och om
sorger på Gud, som har ett hjerta, som 
brister af förbarmande! Sedan besökte 
1ag r!ttt många platser på det gamla, kiira 
fältet; och sllg till mitt hjertas stora 
glädje deÅhärliga t ing, Gud häller på att 
utföra i . Hade förmånen at t vara med 
pit rätt många missionsmöten; och dessa 
voro utan undantag mycket talrikt be
sökta. Vid hvarje sädant möte fingo vi 
bedja med någon bekymrad. som ville öf
verlemna sig ät Herren. Sådana förete
elser äro glädjande, dä man betän
ker, att fördomarna emot den fria 
andliga verksamheten v11.rit ofantligt stora 
i A. och många betraktat densamma så.
som villfarande och skadlig, säsom någon
ting, som borde motarbetas af alla kraf
ter. Emellertid har Gud behagat välsignn 
densnmma; och det finnes, c+11d vare lof, 
ej sä fll själar, hvilka tacka CTL1d för syn
dernas förlåtelse och rening i Jesu blod, 
hvilka förts till en lefvande kilnnedom af 
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syndares frälsare genom den fria verk
samheten. MA Gud i fortsättningen fä 
bevnra sina vittnen dernppe ödmjuka, 
brinnande och fyllda af Jesu rena, heliga 
oegennyttiga kärlek, så skola storn ting 
i fortsättningen utföras. 
~len tiden hastar; och snart var dagen 

inne, då ja11: mäste beträda fä.rden 
hem igen. Sammanvaron blir ofta sä kort. 
Med verklig saknad i mitt hjerta var det, 
som jag beredde miii; att resa. Det kilns 
bittert att lemna vänner, som man lärt 
känna och älska. Dock är det så härnere: 
Yi få mötas för att åter skiljas. Men om 
vi förblifva Herren trogna, skola vi till 
sist mötas, för att aldrig skiljas. :Nu är 
jag lyck1igt hemkommen igen till O.; och 
mm önskan är att lefva fö1· Jesus och 
förhärliga honom, tills han kommer. Vill 
nu till sist sända en fridens helsning till 
alla vänuer, som kiinna mig, bäde i Öster
götla.ml och J-\n~ermanland samt till alla 
kamrater pi\. fältet och för öfrigt alla J esn 
vänner. Lyften edra hufvuden upp; ty 
snart nalkas eder förlossning. 

Björkö den 2-l okt. ]!)()(). 

Broderligen 
Karl Netz. 

Käre unge vän! Är clcnna historia afven clin? 

I ·' amma", sade lilla Greta en vacker 
söndagseftermiddag i juni, då hon 
satt på verandan vid sin moders 

sida och betraktade taflorna i Bunyans 
mästerverk: "Kristens resa".· "l'llamma, 
vet du, att jag och David i går sökte att 
här hos oss leta upp alla de ställen, som 
stå beskrifna i denna bok." 

"Leta upp - hvilka ställen?" frågade fru 
L. med förvåning. "Ja, det vill siiga icke 
precis alla ställen", sade Greta, "men en 
bel mängd fingo vi reda på". 

Dernere i trädgården vid ändan af allen 
är ju fiskdammen; dess vatten är aldrig 
riktigt klart; derför passar den att heta 
"Misströstans dy". På andra sidan är ju 
den lilla trädgårds porten: den föreställer" 
"deu tränga porten". Vår egen vackra 
villa här på höjden passar ju bra till "pa
latset Dägelig"; och här nedanför är ju 
"löfsalen", der Kristen insomnade. Men 
några "lejo11." ha vi inte. Kattungarna 
äro för små och kunna icke ryta. 

"Nå", sade fru J,., intresserad af bar-

nens lek, "finnes det inga flera likheter 
med boken?" 

"Nej, mamma, vi hafva ännu icke fun
nit några. Kanske du kan bjelpa oss?" 

·'Du vet ju, lilla Greta, att "Kristens 
resa" ändå skildrar mycket, som eger sin 
;;iotsvarighet i verklig"heten; eller hur? 
Jag tror till exempel, att mänga af oss 
biir i buset hafva varit just på de ställen, 
som boken talar om, och om vi tänka oss 
för ett litet grand, skola vi snart no15 
leta upp dem, tänk på. morfar t. ex., som 
njuter 1:1in stilla, fridfulla ålderdom, gläd
jande sig åt att bereda oss andra glädje 
vch som talar med Eder, barn, så älskligt 
om den dyre frälsaren. Kan du nu leta 
pa honom, hvarest han förekommer i Kri
stens resa?"' "Ja", svarade Greta, "icke 
är han i ~förödmjukelsens dal•, ocn icke 
heller klättrar ba11 uppför "Svarigheternas 
berg"; dessutom är han alldeles för frisk 
<innu att vandra geuom "Dödsskuggans 
ual"' tillade hon eftertänksamt. 

•'Ja, nog tror du väl också, att morfar 
lemnat "Fafängans marknad" bakom sig," 
mföll modern. "Ja visst., mamma lilla. 
\'et du jag tror, att han förr är i landet 
·• Heulah", i detta grönskande, ljutliga 
hviloland, som ligger närmast den him
melska staden - är det rj så, mamma?" 

Modern nickade jakande. 
"Ocb du, lilla renaste mamma du bor . " - . ' 

1 palatset Dagehg", och der hoppas jag, 
du skall få stanna länge, länge, ty jag 
kan ej uthiirda tanken pä, att du skulle 
~a igenom "Dödeus flod" ännu pa. manga, 
manga år, fastiin doktorn ser så bekym
rad ut, när han undersöker dig." 
.. "_När Gud sa vill, och min tid är slut, 
ar Jag sa tacksam att fä gå till min Je
x11s; du vet ju, Greta, att på andra sidan 
dödens mörka flod stralar det nya Zion 
sa mycket ljusare." 

"Ja mamma", svarade Greta allvarligt 
"för alla dem, som hafva lemnat "Stade1; 
Fönlerf· och gä den smala vägen stil. ju 
Jlerleportarna öppna." 

·ve~ mamma'', sade lilla Greta och flyt
tade sig närmare sin moder, "jag undrar 
!(IL mycket nu, se'n jag började läsa denna 
hok, om jag sjelf har varit på några af 
de ställen, boken omtalar. livad tror 
111.1mma?" 
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"Je., vet du, lilla Greta, mor hoppades 
nog en gång, att hennes lilla flicka hade 
börjat på den vägen, som drager till det 
himmcl~ka Zion: men Jlå senare tiden tyc
kes det mig, som du mera vore dragen 
ut till verlden med dess vänner och nöjen. 
Jag fruktar, att din Bibel och. söndags
skolan blifvit mindre kära för dig nu än 
förr." • 

"Ack, mamma, du tror väl icke, att jag 
liknar "lättböjd?" fräE?ade Greta häpen. 

"Icke precis det. 111en äfven om du 
börjat tag"a några sma fjät på "Lifvets 
väg", sit har du icke kommit langt ännu. 
Du har pä senare tiden varit sa otalig 
på syskouen, så retlig mot vår gamla 
tjenarinna och t. o. m. känt dig förnär
made vid mina påminnelser om lexorna 
och dylikt." 

"Ack mamma! Det är så ledsamt, sa 
ledsamt, och jag kiinner, att jag icke är 
sadan jag borde vara. Ack mor", tillade 
hon vekare, "mins du den der aftonen, da 
- dä _ .. 

"Da jag fann dig på knä gråtande äf
ver dina synder. Ja, Greta, jag minnes 
den aftonen och är glad, att du icke heller 
glömt bort den. Jesus är densamme i 
dag. Jian iir hos oss denna sköna som
marafton; ocb förrän solen sjunker i ve
stanlid, kunna dina synder sjunka ned i 
glömskans och förlåtelsens djupa haf . 
Jag var så lycklig öfver min lilla flicka 
den der aftonen. Jag trodde, att du sa
som Kri~ten hade funnit din syndabi.irda 
för tung, och att Evangelist hade fattföra 
dig fram till fräl1minyens tränga port ... 
"Men, mamma, jag fann snart, att det 
var sa svart att förblifva snäll. Jag för
sökte gång pa. gång; men det gick allt 
sämre och sämre, och slutligen orkade jag 
ej strida längre utan uppgaf alltihop·, 
suckade Greta. 

"Ej undel"!igt då lilla Greta, att du så 
väl känner till Misströstans cly; ty der 
har du varit ganska liinge, fastän du icke 
sasom vi äldre sjunkit sa djupt; ty din 
barnsliga glädje har ju ända emellanat 
tagit ut sin rätt." 

"Ja, men nagot 'riktigt glad' har jag 
ej kunnat vara", sade tlreta, " utom da 
du läst i bibeh1 för mig om det borttap
pade fåret, som Herden fann. Då har jag 



så mycket bedt Jesus, att han skulle söka 
upp mig. Jag tror knappast, att jag varit 
vid det öfverhängande berget, der den 
förfärliga elden brann, ej heller bar jag 
mött någon "Verldslig vis". 

"Nej, det tror jag också, och jag tyc
ker mig förstå, att när du bad, rördes den 
tunga portklappen till den "Trånga por
ten", så att Jesus hörde, att.du stod der
utanför och klappade. 

"Ack, mamma! Om han bara vill 
öppna lite grand, jag llkulle då säga ho
nom genom springan, att jag är så. led
sen, så ledsen, att jag bedrlifvat honom 
igen - -;" och så sjönk Grotas lilla 
hufvud allt tyngre mot mammas bröst; 
och tårarna runno så strida öfver de ro
siga kinderna liksom den tidiga morgon
daggen på de nyutslagna blommorna i 
trädgården. 

Xår fru L. lugnat sin lilla flicka, sade 
hon: "Kanske Greta vill höra en sannsaga 
af mor? Och 

månne denna historia är din? 
Nåväl, mitt barn, jag såg liksom i en 
dröm, en ung pilgrim, klappande på deu 
trånga porten för att blifva införd på 
"l,ifvets väg". Då kom en liten fogel 
flygande - hans namn var "Egenvilja" 
- och fladdrade omkring den lilla pil
grimen med sina brokiga vingar i solske
net. Fogeln blef allt tamare och tamaro, 
kom allt närmare och närmare. Den lilla 
flickan blef mycket road af dess åsyn och 
sökto att fånga den, glömmande sitt klap-
1>ande på porten, sin börda, sin fruktan 
- ja sina pligter äfven, blott för att öfver 
kullar och ängar söka få fatt i den lilla 
fogeln. )[en det var förgäfves. Egen
viljan ville icke låta fånga sig, utan den 
utpekade bara alla de nöjen och förströ
elser, som funnos i närheten, och skrat
tade och kvittrade så muntert, då den 
lilla flickan fastnade i de snaror, fogel
fängaren hade utlagt för henne." Gretas 
hufvud sjönk allt djupare ned, tills hen
nes anlete var gömt i mors knä. Modern 
behöfde ej vidare beskrifva den lilla pil
grimen. Greta kände alltför väl igen sig. 
Samvetet sade henne: ~Det är du". Lilla 
Greta hade nog börjat rått en gång; men 
hon hade ej vandrat så i Kristus, som 
hon undfått honom. Hon hade ej förblif-

vit stilla i herdefamnen. Hågen hade 
börjat att dragas utåt i stället för uppåt. 
Hon hade visserligen då och da klappat 
på den trånga porl~n; men hon hade icke 
dröjt kvar der, tills den öppnades och 
hon fatt beträda vägen upp till den nya 
staden. Denna sabbatsafton ville hon dock 
lemna alla dessa nedslaende erfarenheter 
bakom sig och med allvar söka inträda 
genom frä"lsningens välsignade port. 
Lfmge och varmt bad mor för sin lilla 
flicka; och frid och fröjd trädde åter in 
i det lilla skuldmedvetna barnahjertat; och 
det är att hoppas att "Kristens resa" 
äfven vid dess slut skall vinna sin upp
fyllelse på henne. 

Gretas historia är mången annan ung 
flickas och gosses. Käraste barn, är det 
manne din? frågar Onkel Eric. 

"S a ncta Birgitta" af dr. G. Berg
ström, en häfdateckning af th-eriges rykt
baraste helgon, l'ris :!: 50. 

Det ilr med verkligt nöje hiraren bort
liiggcr de efemlira dagsländorna af vår 
nyaste literatur och fattar denna icke blott 
intressanta. utan iifven sant uppbyggliga 
bPriittelse om ett rättfärdighetstörstande 
menuis kolif. 

Birgitta, Birgers dotter, är kött af '"1\rt 
kött, ~en af vara ~en, och f.~.stän !10111 så
som fä, kände sitt syndaforderf, höier 
hon sig öfver sin samti<l. icke blott genom 
sin lysande hörd, utan än mer genom den 
helhiertade hllnförelse, med hvilken hon 
invig<l.e sitt lif At Kristus. 

H1Lllsvnt klart har hon fattat egem·il
jans cföuande och Kristi urudgumeliga 
inneboende i ett lydaktigt menmskohier
ta; och det är i kampen för vinnande af 
ett sAdant hjerta, författaren för liisareu 
frl\n stadium till stadium i denna mllrke-
liga kvinnas dj1:1pa själslif. ... . 

Det är derför forfattarens stora fortieust 
att halva afskakat dammet af denna hel
gonlegend och 1 stället !ätit oss se tlen lef
c:a11de bilden af ett menniskolif, sökande 
efter fullheten i Kristus. Författaren har 
derför icke blåst bort den mystiska me
delti<l.sstämning, som hvilat öfver tafian, 
utan pietetfullt bevarat den, hvarför dr. 
G. R:s bok lika mvcket tilltalar !il.so.ren!! 
estetiska sinne som det djupare relij?;iösa. 

bt'ic. 

• 
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Vandring beredda • 
I 

• gern1ngar. 
Af pastor G. Campbell Morgan, vid konferensen i Keswick. 

Öfversatt af E. ll'. 

. ag tänkte .'"iinde. eder uppmärk- härligheten, men sedan äfven talar 
~~ samhet till den tionde versen om <len följaktliga utkorelsen af för-

'"~ , i a.ndra kapi~let af Pauli bref samlingen, da den genomgår denna 
1 dl fäe;;ierna: "V1 äro barn; verk tid af förberedelse och fostran här 
· kap~de i ~istus Jesus till god~ pa jorden. De tre första kapitlen 
g11rn~ngar, hv1lka" - näml. de goda handla om den kommande utkorel-
g<,rmngarna - "Gud har förut be- sen, om hur församlingen blir ska-
r1·dt, att vi skulle vandra i dem. 14 pad för utkorelsen, om denna stora 

Det är tydligen två fram~tällningar utkorelse, som kan uttryckas i en 
i, d~nna vers. Den ena~ hvilken d:r mening: i den kommande tiden skall 
~m1th redan har behandlat och vid försam1ingen vara Guds uppenbarelse 
h\'ilken jag derför icke behöfver stan- af hans nad. Yi skola i kommande 
ua, utom för ett ögonblick eller två tider visa, uppenbara hans barmher-

näml. att vi äro hans verk, hans tighet, hans nåd emot oss. Försam-
1mem; och den andra sidan af saken lingen skall mer och mer i de kom-
1i.r, at~ de go~a gerningat:, i hvilka mande tidema. blifva uppenbarelsen 
l11m vill, att VI skola vanc.lra äfren af Guds vishet för herradömena och 
cle äro hans verk, beredda äf ven de väldigheterna. 
af Gud. Sä börjar det fjerde kapitlet med 

lfifven akt på, hum det i denna dessa ord: "Så förmanar jag nu eder, 
\'ers är tre särskilda J?Unkter. För jag som är en fånge i Herren, att 
det första urspnmget till vår kristen- vandra värdigt den kallelsei hvarmed 
dom "!Ia111> rerk ;" för det andra I ären _kallade" - det vil säga, t-iå 
det siitt, på hvilket Gud utför de~ länge I nndren pä. jorde°.t måsten 
I anke, som är i hans hjerta genom I vandra i himlens ljus, l måsten 
1Lt t framställa den förverkfigad - här och nu, pa det sätt som är eder 
" ~kapade i Kristus Jesus ;t' och för det möjligt, förverkliga det ar hete, det 
tredje och sista, det ändamål, hvilket verk, som ~kall vara edert genom 
hnn har - "skapade i Kristus Jesus hela de evigheter, som ännu skola 
till goda gerningar, hi-ilka a-ud hai· komma. Mitt arbete pa jorden och 
fi'inlt beredt, att t'i skalle randra i i himlen är liktydigt. Den enda 
dem.• skillnaden är en skillnad på måttet. 

1 minnens, huru aposteln först och Der skall det vara fullkomligt, såsom 
främst påminner oss om, att vi icke det här är ofullkomligt. .Jag säger 
iLro, ~vad vi äro, genom gerningar, med ett ömt hjerta, att min älskade 
l.y Vl äro han.s verk. Men seaan kamrat George Macgregor och jag 
l1igger han vikt vid denna tanke, äro ett i dag i tjenandet, med den 
ut.t vi äro, hvad vi äro. för gerningars skillnad, a.tt han har ingått i det 
11k11ll ; ty det är Guds afsikt, att vi fullkom~ga tjeua~1d:t af ett till~om-
Mkola förverkliga allt, hvad vi äro i mande hf, och vi balla ännu pa att 
h: ristus Jesus, och allt det, han är i lära oss tjena inom de trånga grän-
oss, i hvarje dags arbete, allt efter- serna af det dagliga lifvet. Men 
H1 >m det kommer till oss. Hela detta Guds arbete för oss i dag är att 
liref borde kallas "[i'tkorelsens epistel" , sjunga sången om lians nåd och hans 
11medan det hufvndsakligen handlar vishet - att slutligen blifva ett poem 
om församlingens kallelse i den sista i himlarna, men att i dag, då vi fort-
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sätta. vår vandring genom verlclen, 
vara ett poem, ett ,.:tycka poesi, som 
för menniskorna omtalar hans nåds 
rikedomar och djupet af hans oänd
liga vishet. Detta iir värt arbete i 
verlden. 

Om detta är så, på det att vi ma 
kunna göra det, "äro ·vi hans verk;" 
in,;trumeutet är Gud:> skapelse. Det 
fins intet i mig, i min fallna natur, 
som uppenbarar han:> nåd: men 
gudomlig nåd har nrkat, till dess 
mitt lif hlir en kärlekssang, som ta
lar om hans näd. Det fins intet i 
mig, som talar om ha11,.: vishet, ty 
alla krafter af mitt lif, min ande, 
själ och kropp hafva blifrit om in
tet, förtorkat och Llifvit skadade ge
nom synden. )fen då den hel. Aude 
far hand om templet, då kan jag 
äter i ande, själ och kroJ>p sjunga 
sängen om hans vishet. Under alla 
dag1ll', fast bäfvande och ofullkom
ligt, dock med tilltagande ljufiighet 
och styrka, är det Yart arbete att 
l'ljnnga sängen om hans vishet sa väl 
som om hans nåd -- att Yara (-iuds 
poem. Dä äro vi hans verk. 

Men den tanke, lwilken tyckes 
mig full af praktisk hjelp, är denna.: 
Unds mening med mig i day är, att 
jag i:;kall vandra i goda gerningar, 
att mitt lif i dag skulle vara hans 
poem. Förlat att jag talar i förste 
person. Jag tror, att Gud vill, att 
vi skola Yara hans poem, och att de 
män och kvinnor, med hYilka Yi kom
ma i beröring, skola förnimma den 
oändlige Gudens mu~ik, kärlek och 
vishet genom ordniugen och skön
heten i vara lif. .Men hum ,.:kall jag 
kunna dettai' 

:-:;e här, den andra hälften af ver
sen att de gernine;:ar, i hvilka jag 
i dag skall vandra, för att kungöra 
hans lof, ii.ro redan förut Leredda af 
<.+ud. Det är ingen svärighet i detta. 
Vi säga, att~ om vi blott ~luppe ifran 
denna verlden, knnde vi göra det; 
om vi kunde komma ifran vara när
varande om,.:ttindigheter. sa :<kulle vi 
kunna uppenbara (+ucli:; härlighet; 
om vi knnrle komma annorstädes än 

<ler vi äro, så skulle vi kunna gifva 
uttryck at den gudomliga poesien. 
Men detta är ett misstag. Om du 
icke kan sjunget den g11domliya så11-
!Jt:11, i.ler clu är, kan du ej heller sjunga 
den på någon annan plats; om du 
icke, just der du i dag är, kan förkun
na hans dY.gder, som kallat dig frä.n 
mörkret till ~itt underbara. ljus -
om du icke kan vara Guds poem 
der, kan du icke vara det uagonstä
des. Kommer du ihag, hurn Paulus 
i Sitt Lref till Filipperna he~krifrer, 
hurudant vart lif borde vara: "att I 
man vara rena och ofiirtitligau., -
och ingen är oförvitlig, om han ej 
är ren: dessa två tiug äro skönt 
förenade -- "G11d.~ bam ostraffliga". 
"Ja säger dn, "det är just hvad det 
är, hvad jag ville vara, det är Huds 
poesi i det menskliga lifvet: men jag 
kan ej förverkliga det, <ler jag nu är." 
Aposteln säger, att vi skola vara. det 
"midt ibland ett \Tångt och fön·ändt 
slägte, ulancl hvilka l lysen sasom 
ljus i verldeu." Just der du är, vill 
Gud hafva sin säng sjungen. l hem
met, cler ingen sympatiserar med dig~ 
pä kontoret~ der alla äro mot dig, 
eller i församlingen, der kanske in
gen har häg for dylika ting, det är 
der, Uud vill att du skall sjunga 
hans sang ocl1 att hans verk skall 
förkunna l\lii.starens pris. 

"Men", säger du, "mina omstän
digheter äro sä svara." Hör nn pa 
trösten för detta! Händeberna i 
ditt lif för i <lag - jag tar denua 
dag såsom ett exempel - låt dina 
tankar ga tillbaka till hela tiden af 
din pilgrimsfärd, saväl som framat 
till den underLara skönheten och 
ordningen af den tillkommande ti
den händelserna i ditt lif finnas i 
Guds plan för dig. Da jag vaknar 
om morgonen och möter dagen, då 
är der e11 ~ndomligt utstakad stig 
för mig, i hYilken hvarje detalj är 
bestämd, hvarje handling uti:;takad 
och alla händelser iordninggjorda fur 
mig, innan jag kom in pa dagen. 
"Goda gerningar, hvilka han förut 
heredt. 1

' • 

Du invänder: ''Detta iir fat.alism, 
liiran om ett ounclYikligt öde, är det 
icke i' Kunna vi icke komma ut ur 
detta?" Jo, tyvärr, vi komma stän
digt ifran det, deri ligger svarighe
ten i våra lif. Hud har haft en plan 
för oss, och vi hafra motstått, kor
sat och förstört den. Gud har haft 
ett stycke poesi at osH att sjunga, 
och så hafra vi ändrat takt, rytm, 
ordning, skönhet och tanke, sä att. 
menniskorna ej fått höra Guds ~äng, 
ty vi hafra ej sett hans vilja. för den 
da~en och således ej heller vandrat 
i den. Jag älskar att tänka G ml 
sasom iordningställande morgonda.
w·n för mig! Du kommer ilrng, huru 
clet star om Guds gamla folk - det 
har va.rit mig till stor hjelp. - "Han 
giC'k framför dem." För li\·ad ända
rnal? "För att utvälja ät dem en 
plats, der de kunde nppslä sina tält." 
.Jag har miu plan och mitt prowam 
l'iir i morgon och följande <lag och 
sa långt jag kan se framåt: men det 
tin~ ett program at mig för i mor
gon och öfvermorgon oc11 paföljande 
dag, och det är säkert och välsig
nadt och fullkomligt, och jag önskar 
att. vara villig och nöjd med att när 
som helst a:-;1dosätta mitt eget, om 
drt står i strid med det andra. Detta 
lludra iir en gudomlig ~tig utstakad 
l'iir mig, och i morgon är ( +ud före 
111ig, ntviiljande den plats, der jag 
skall uppsätta mitt tält. "Förut be
rPdda". 

:\len du säger: ":-;iikerligen gjorde 
Und icke i ordning at mig i gar. 
.l11g har aldrig i hela mitt Jif haft 
l'mdana svarigheter och frestelser, 
wdana öfverväkligande angrepp som 
1 gar." Hva.rje den minsta smäsak 
1 ditt lif är planerad och förut be
.t iimd. Gud lecla oss genom dessa 
I i1frr af {Ursiikelse 11cl1 nöd för lmtd 
durlcmiål'.' Att genom oss hans fnll-
1 .. 11nliga kärleks poesi och hans oänd
l 1ga vishets muHik må nä fram till 
dl' män och kvinnor, :>om omgifra 
os~. att vi må vara der de kunna 
),, •lllma at den och att genom MS 
li1111 må utan<las öfver dem l'litt hjer-

tas stora tankar. Jag är han:,; verk1 
skapad för gocla gernjngar. De goda 
gerningama äro af honom beredda 
för mig. HäledeH fullkomlig samman
smältmng, jag är !:-!kapad för dagen 
och dagen är skapad för mig: jag 
är beredd för allt, som Hud liar för 
mig ·att tränga igenom i morgon, 
och allt hvad jag maste genomkämpa 
är bere<lt för mig. Det iir på. detta 
sätt, han härdar lammet mot vinden. 
Märker du skillnaden? Du har hört 
uttrycket, att Gud mildrar vinden 
för det klippta. lammet. Det gjorde 
han aldrig; då du säger det kli1171t11 
lammet, mför du den menskliga 
handlingen, ty, att börja med, klip
per icke Uud lammet. Men han här
dar larnmet mot vinden. Huru( 
Ci-enom att gifra det dess ull. Om 
du lägger dig i denna gudomliga. be
stämmelse, ·måste du taga Vttrd. om 
lammet på l>ergsslnttniugarua. (Jud 
bereder lammet för virnlen. Och 
p1-1 ett ~ätt är ocksa vinden beredd 
för lammet, ty om lammet har sin 
ull, skall vinden tjena till att styrka 
det. Om jag är af Gud beredd för 
morgondagen, sa lir morgondagen 
Lerecld för mig; och genom alla !'ör
hållanden, som komma törsökel
ser, pröfni11g, svårigheter, lidande 
och nöd genom allt skall Hud 
lata sin musik höras genom ,·ära lif. 

l\len lat rn.ig göra en my1·ketJ>rak
tisk fraga. Hvad kommer folj en af 
denna uppfattning af lifret att lilifva 
för ossi' 

Först och främ:st en följd af etll· 
smrighct. Om jag verkligen är hans 
wrk och han vill :,:junga sangen om 
nad och vishet genom mitt Iif och 
om han verkligen, i denna nad och 
vishet, förut bereder de gerningar, 
i hvilka jag skall vandra då, o, 
hvilket ansvar, som hvilar pa mig 
att hvarje dag uppfatta hvacl som 
är ( +nds plan för mig ! 

l\Ianne jag blir f'ör,.;tä<ld, cla jag 
säger, att faran vid alla konferenser 
är, att vi kCJmma nH >;öka Yälsignf'lsf\ 
af orätta motiv:.> Jla jag talar vid 
konferenser, har jag ett djupt intryck 



af att menniskor söka välsignelse, 
söka. att vara någonting eller göra 
någonting för att rara eller gDra. 
Det allra högsta för mig detta ö
gonblick är att uvptäcka Guds vilja 
för mig, och, kosta hvad det vill, 
komma in i den. En kär broder i 
N orthfield sade till mig: '"Kan du 
icke säga mig, huru jag skall få detta 
uppfyllande med Anden. ty min för· 
samling är ett förskräckligt misstag!'"' 
Jag svarade: "Har du aldrig tänkt 
pa, att det första, Anden skulle kunna 
göra dig, vore att taga dig ifrån 
embetet, och jag är öfvertygad om 
att han gör det, om det ej är Gud, 
som insatt dig i embetet." Gud an
vände det ordet, och mycket snart 
kom den mannen ut ur embetet: och 
jag har fått ett bref frän honom, 
deri han säger, att han frän den da
gen nrit medel till att ,·inna flera 
menniskor för Kristus, än under alla 
de nio år, han var i embetet. Det 
gör ej något, om jag är i embetet, 
men det gör mycket, om jag är der 
Gud vill hafva mig. Om jag är hans 
verk, om han genom sin makt har 
skapat Kristus i mig och om han har 
bestämt för mig, kvad jag skall göra 
- o~ a~t jag mil. veta det och van
dra den - det är det första! 

Och huru skall jag finna det? 
Bed derom ! Vi kunna ej lefva utan 
bön. Det är en af de lexor, han lär 
mig med eftertryck hvarje dag mer 
och mer. Jag måste bedja, bedja oaf
brutet. Jag menar ej endast att 
hafva en viss tid för bön. Det är 
nödvändigt ; men vi måste lefva i 
en atmosfer af beroende och stillhet 
inför Gud hvarje ögonblick, och 
hvarje ögonblick vänta att ljus skall 
skina r,å stigen. Bed och i·änta, bida! 
0, hv1lka. misstag somliga af oss 
gjort, derf ör att vi sprungo åstad, 
mna.u Gud ledde oss! Yi måste 
gif va honom tid att tala till oss. 
En af de faror, som öfverallt hota 
oss i denna tid, är faran af brådska 
och trängsel. Vi hafva ej den tid, 
vi borde för Gud att tala till oss. 
Det är saker - jag säger det med 
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vördnad - som Gud endast kan 
säga dig och mig, da vi stängt dör
ren för alla andra. Vi måste lata 
Gud få tid att säga oss, hvad hans 
plan för oi;s är. 

Och sedan måste vi använda det 
ljus, som fallit öfver oss. Men du 
säger: "Hnru skall jag få detta ljus!'" 
Samma bref svarar dig: "Vakna upp, 
du som sofver, och stå upp ifrån de 
döda, sa skall Kristus lysa öfver dig." 
Min broder, vill du veta Guds vilja 
i dagr Iled honom derom, bida på 
honom Ol'h ljuset skall komma. 

Det säges mig ibland, att de da
gar hafva gatt, då Gnd talar till 
menniskorna såsom till Abraham. 
:N"ej, visst icke! Kanske de dagar 
hafva gått, dä menniskorua lyssna 
och lyda, säsom Abraham lyssnade 
och lydde! Men om du har ett öra, 
så har Gud en röst; om du har en 
spillgifven vilja, sa har Gud en plan 
äfven för den 8vagaste och mest fruk
tande af sina barn. I det att du 
förverkligar detta, att hvad du är, 
är du af nåd. genom Guds Yerk i 
dig, och du endast önskar att för 
hYarje da.g komma iu i hans vilja 
och på hans väg. sa hed, vänta, och 
ljus skall skina öfver rlig, klarare än 
middagsskenet, saväl angående de 
stora viktiga händelserna i ditt lif, 
som angående de minsta detaljer. 
Och då, när det gamla lifvet är 
S"{>illgifvet1 då blir detta följden -
VI hvila 1 Guds fullkomliga vilja. 
0, den känsla af hvila, som kommer 
öfver oss, da vi förnimma, hum det 
sista bandet blir af skuret, hvilket 
band os:o vid det gamla lifvet, och 
vi hafva laggt ut fran stranden och 
kommit in i strömmen af den gudom
liga viljan! livad Hud i dag väntar 
af England och af hela verlden för 
?frig! är sådana i:?än och kv.innor, 
i hvilka han kan fa fram all sm väg 
och ingen annan har alls någon väg. 
Ochl o, hvilken hvila och frid da! 
- Hans verk". Jag kan ej fatta 
detta eller utföra det genom mina 
ansträngningar, men genom att upp
höra med egna försök och spillgifva 

hela mitt "'jag" åt honom. "För 
({Oda. gerni~.g~r". Äfven dessa skall 
.1ag icke vaJJa~ han bereder dem. 
< >m jag kommer till en stund af 
glädje eller :;org eller frestelse eller 
p1:iifning, så har han beredt den för 
nug och mig för den. Underbart! 
< >m jag följer denna väg i de bered
da gerningarna i hans kraft då skall 
äfven, om jag knappast fö~nimmer 

ljud~t deraf sjelf, hans musik, hans 
poesi höras öfver andra lif; och äf
ve~ i d~nna sorguppfyllda tid, i 
hv1lken v1 lefva, skola män oeh kvin
nor höra sången om den oändlige 
Gudem; oändliga näd och vishet, icke 
så mycket genom värt tal som ge
nom vara lifs poem. ~vä Gud. kosta 
hracl det l'ill, {lira oss in i sin rilj<t 
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~ sitt tredje föredrag talade pastor Meyer 
~ om vår ställning i Kristus. Vi 
K tona endast återgifva nägot af det myc
ket sakrika föredraget. 

Du maste skilja mellan tvänne saker: 
Din plats i Guclj afsigt och din ställ
ning enligt <lin egen erfarenhet. Du 
måste för hvarje dag söka att i <lin er
farenhet komma närmare <len af Gud åsyf
tade ställningen. Du måste fi•rst fatta 
Ou ls afsigt med dig och ~edan jaga der 
efter, att detta ideal och din egen erfa
·enhet ma komma i öfverensstämmelse. 
llvarje steg, du tager i denna rili:tning 
mnebär ett öfvergifvan<le af syn<l och 
...jelfviskhet. 

I 1 Kor. 15: 45-47 talas om tvänue 
menoiskor, <ltn första menniskan Adam 
•wh den andra H1•rren af himmelen. 

Henom den förste Adams fall öfvergafs 
ilen gyllene medelpunkten: Gud och "sjeJf. 
vet" togs till medelpunkt. Och <lerigenom 
mkom oordning och förbannelse icke blott 
111o1m menskligheten utan ock i hela ska
pelsen. 

Liksom hela slägtet sammanfattas i den 
t irste Adam såsom dess representant sä 
lir ock Kristus representant för ett 'helt 
, ~fi~te. Genom den naturliga fiidelsen äro 
v1 1 den förste Adam under förbannelsen, 
l{t'nom den nya födel se11 äro vi i Kristus 
1111.ler Gu<ls nåd. 

I I Hom. 5 läsa vi om, huru Guds nåd 
öf i;erflödar till dig och mig. Och dock. 
se vi, att det är stor skillnad mellan olika 
kristna. Den ene är lycklig och Jefver -
ett segrande lif, den andre är nedslagen 
och ligger under för synd. Den ene strör 
nt af konungarikets guM ät •ana sidor, 
den andre är så fattig, att han knappast 
har sin nödtorft datten igenom. At alla 
är samma nåd gifven. ~Ieu icke alla bafva 
förstått tillegna sig lika mycket dernf, un
der det somliga undfå rikligen nåd. 

En fader lemnar åt sina 3 söner en 
lika stor iienningesumma. Den äldste frå
gar .ingenting derefter, begagnar sig icke 
af sm förmån och blir en landsvägsstry
kare. Den andre tager ut 1/

10 
af be

loppet. Den 3:dje sonen lyfter hela be
loppet, insätter penningarna i en stor af
fär och blir en rik man. Alla tre hade 
samma möjligheter, men blott eu gjorde 
sig full nytta <leraf. Hela Guds nåd lir 
ställd till ditt förfogande. )fen huru mot
tager och begagnar du <len? 
D~ <lu frestas till retlighet, får du mot

taga Jesn saktmod; då <lo frestas till 
otalighet, Jesu tålamod; då du frestas till 
orenlighet, får du taga hela famnen full 
af Jesu rtnhet. I din svaghet får <lu 
taga emot Jesu kraft. 

Genom tron äro vi ett me<l Kristus. 
Kristus är vår ställfiiretriidare inför Gud, 
Han har på Golgata lidit straffet för en 
bruten lag. Och vi stå inför Gud i Jesu 
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rättfärdighet. Gud skadar oss i den äl
:>kade, iklädda Kristi rättfärdighets drägt. 
Kristull är vär representant. Jag är ett 
med Kristus. Jag biet korsfäst med ho
nom, lades i grafven med honom, uppstod 
med honom nr grafven. D:l han återvände 
till Gud, gick jag med honom in i himlen, 
jag uppsteg med honom genom himlarna 
till Guds tron. 0 välsignade tanke! Dö
Jen för alltid bakom mig! Död och graf 
bakom och den eviga saligheten framför 
mig! "Du död, hvar är <lin udd; du 
Jödsrike, hvar är Jin seger?" 

Jag har Jesu död och graf mellau mig 
och det förgångna, mellan mig och sjelf
lifvet. Jag har kommit tillbaka till min 
gyllene medelpunkt. Sa är mitt lif icke 
längre ett sjelflif utan ett kärlekslif. 

0, besluta dig att lefva ett kiirlekslif, 
hvad Jet än må kosta! Säg till Guds 
Ande: '' Fullhorda mitt uppsåt. Jag kan 
icke. Du kan." Den helige Ande skall 
göra tv änne ting. Han skall för det första 
bekämpa sjelflifvet. Han skall säga till 
dig: "Det der är sjelfviskt." "AnJen har 
begärelse• mot köttet". Om du vid U}lp
stigandet i en spån·agn tränger undan en 
fattig arbeterska, skall Anden bestraffa 
dig och säga: "Det der är sjelfviskt." 
Om du vid bordet tager fitr dig de bästa 
bitarna, om i affårslifvet en affärsman 
tränger undan andra, för att fa. det bästa 
sjalf, skall Andm säga: "Du har l('mnat 
den gyllene medelpunkten." Han skall 
bestraffa lyx i klädedrägt och säga: "Det 
der är Adamslif." 

Men Guds Ande skall för det andra 
förhdrliga Kristus. Och ju mer du lef
ver i ljuset af Kristi härlighet, skall du 
rygga tillbaka för sjelflifvet. Anden lyf
ter dig högre och hi'•gre till Guds barns 
härliga ställuing. Och du intager i allt 
fullare mening genom tron den nådesställ· 
ning, som är dig gifren i Kristus. 

[ \'. 

Hum skola vi lära känna Guds vilja? 

Jag vill nr orJet gifva några enkla reg
ler såsom svar på denna fråga. 

Es. 50: 4-5. "Han väcker hvar mor
gon mitt öra" o. s. v. Stilla ditt hjerta 

inför Gud! Det är vigtigare, att han far 
tala till dig än att du talar till honom. 

Jesus gjorde alltid Fadrens vilja. Gud 
sade till Mose i fråga om tabernaklets 
bygganJe: "Gör allt efter den förebild, 
som blifvit dig visad 11å berget." Jesu 
lif på jorden var ett lif på berget. Han 
lefde i himmelen (Joh. 3: 13) . lj:vad han 
såg deruppe, upprepade han i dalen här
nore. Deruppe finnes förebilden för hvarje 
dag. Gud har på förhand en plan för 
hela ditt lif. Och det gäller, att om du 
vill tflckas Gud, du för hvarje dag och 
stund må få reda pa hanH plan med dig 
och rätta dig derefter, liksom byggmästa
rm rättar sig efter arkitektens planritning. 
Gud skall upplysa och undervisa dig. 

Min l:a regel är: Var stilla, tills du 
får veta, hvad du skall göra. Stanna, 
der du är, tills molnstoden rör sig. Skynda 
ej hit och dit, utan stå stilla och se, 
h vad Gud vill göra. 

Joh. 5: H>. Gör intet af dig sjelf! 
Sätt icke i gång nagot! Yänta, tills du 
ser din Fader handla! Sär Gud sätter 
sig i rörelse, då är det ock tid för dig 
att så göra. Så länge Gud är stilla, så 
mfL ock du vara stilla. Skynda ej Gud i 
förväg! 

"Men, om jag ej förstår Guds vilja?" 
!Ju är ej det enda dumma barn, Gud 
har. Han bar manga. Om du har ett 
dumt barn, så har detta klent begåfvade 
barn större anspråk på dig än det mer 
begåfvade. Gud är såsom en moder. 
Hon egnar den stör3ta uppmärksamheten 
åt det minst begåfvade barnet. Hon sät
ter det på sitt knä och söker utveckla det, 
hon vill barnet skall fatta, på ett riktigt 
barnsligt vis. Och om det ändå icke kan 
fatta saken, söker bon sänka sig ända 
djupare ned till barnets ståndpunkt. Och 
hon tröttnar icke på att gång pä gång 
söka }lå ett allt enklare sätt stiga ned 
till barnets fattningsförmåga. 

Lägg du på Gnd, din Fader, ausvaret 
att sänka sig ned till den låga ståndpunkt, 
der du står. När jag är riktigt dum, 
hjelplils och bedröfvad, går det bäst fi\r 
mig. Gud skall stiga ned till mig. 

Es. 46: 4 är ett af de dyrbaraste etll
lena i biblen. Har du födt barn till verl • 
den, så måste du uthärda med dem. 

Gud leder oss icke genom syner eller 
.inglar, när värt helgade sunda f\•rnuft är 
tillräckligt. l\Ien det finnes många ti:!
fiillen, då vart omdöme icke är tillräckligt. 
~e Apg. 1:2: 12. Petrus kunde ej !lppna 
fängelsets diirrar trots allt sitt förstånd. 
l'etrus var liksom i en dröm, och äugeln 
måste taga sig an honom såsom en mo
der sitt lilla bjelplösa l1aru. D:i de kom
mit ut ur fängelset, ledJe ängeln honom 
ett stycke framat på gatan, tills Petrus 
hann att besinna sig. Sedan gällde det 
för honom att begagna sitt eget omdöme. 
Unds öfvernaturliga hjelp upphör. <ler ditt 
omd1ime är tillräckligt. Blicka upp till 
Hud; öfverväg saken inför honom under 
biin. Lyft UllP ditt omdöme inför Gud, 
och låt hans ljus falla derpå. Och da 
du sedan ma">te handla efter din !Jästa 
iifvertygelse, så säg till Gud: "Lägg hin
oler i vägea, ifall jag nu står i begn•pp 
att göra något, som är emot din vilja." 
l,äs Apg. 16: U. Paulus och Silas blefvo 
f\•rhiudrade af den helige Ande. Dörren 
var stängd, så att de måste fortsätta. 
l:ade till höger och venster rnr dörren 
eller vägen stängd. Det återstod endast 
för dem att gå rakt fram till Troas. Och 
tlcr såg Paulus i eu syn den 1\Iacedoniske 
mannen och förstod Guds vink. 

Illitter d.u svårigheter, såRom de gjorde, 
1nl är det icke ett bevis för, att du tagit 
miste om vägen. Gud förer oss en sådan 
väg, för att hjelpa oss !lfver dessa svä
righeter och sä uppdaga för oss hvad han 
kan. Gud kan fiira sitt fnlk igenom det 
l:i>Ja hafvet. 

I Guds vilja är vår hvila. lntet i verl
olen gifV'er en sådan hvila, som att hga 
111~p Guds vilja. Det linnet> 3 ljus, som 
.~tamma öfverens, då jag är i Guds far
led, näml. Guds ord, Guds inre maniag i 
lijertat och omständigheternas s< mman
Nlämmande. 

J('sus säger: "Tagen på eder mitt ok!" 
.J1•sus och jag fä bära oket tillsammans. 
41.ch det är ljufligt. Tag oket på! B ~j 
•hit hufvud under det! Sök ej att vrida 
1lig undan! Och håll sedan jemn takt 
uwd Jesus. Huru lång fåran än må vara, 
1kolen I dock plöja den till slut! 

Slig: "Jag väljer din vilja, Gud!" Då 
l lK af .helt hjerta väljer Guds vilja, så 

tycker jag om den. Det gifver själen 
ro att bära Jesu ok. Sträfvar du emot 
Guds vilja, så är du olycklig. 

Om vi äro Herrens, sil fä vi taga allt, 
ftfven det onda, som menniskor i sin elak
het tillfoga oss, ur Guds hand. Gud om
sluter oss, alldeles såsom den omgifvande 
luften. Ingen pil kan derför träffa Yåta 
bjertan, som icke, så att säga, gått ige
nom honom. Det onda, som menniskor 
tillskynda oss, har dtl hlifvit Guds vilja 
för oss, för att bana Yäg för någon väl
signelse, som vi ej kunde erhålla på na~ot 
annat siitt. Joh. 18: 11. Jesus tog kal
ken ur J<'adrens hand. Han såg icke Ju
das· hand, utan Fadrens. 

Sil låtom oss då lefva i .Fadrens k5.r
lek ! Låtom oss tala till Fadren om allt, 
om hvilken plats jag skall hafva på tå
get, hvilken väg jag skall gå genom sko
gen o. s. v. Yet du, bvad det vill säga 
att tala med Gud om allt? 

Våga tro, att Guds vilja är bäst! Det 
gör jorden till himmel. Det skapar him
mel i ditt hjerta. l!tanpå kan Guds vilja 
synas såsom en ful packlåda. liren öpp
nar du den, så finner du all himlens väl
sigRelse. 

Y. 

Jag tänker att Guds ham borde såga 
ett hundratal gånger om ' dagen: "Jag är 
i den up1>ståndne Kristus." Yänta ej, att 
känna det! Det finnes tre ställningar, 
tro, verklighet, · känsla. Somliga men
niskor vilja ej antaga fakta, utan att 
känna. Detta är ej Guds väg. De mtlste 
säga åter och åter: "Det är en verklighet 
trots att jag ej känner det." Efter denna 
verklighet kommer tron, efter tron känslan. 
Känslan betyder ej något. Gud måste 
ofta taga bort våra känslor, för att föra 
oss till verkligheten. Om jag kommer 
ätor en afton frän min affär och för hem 
några sötsaker till mina barn, vet jag ej, 
om de vänta mig för sötsakernas skull 
eller för min egen skull. Så kommer jag 
en dag hem, och de veta, att jag ej skall 
medföra något. Men när jag d·>ck ser 
deras ansigten i fönstret, vet jag, att de 
möta mig för min egen, ej för sötsaker
nas skull. 



Sötsakerna ärv känslorna. Det är ett 
faktum, att jag är i den uppståndne Kri
stus. Ibland, under stunder af nedsla
genhet brukar jag ater och åter säga: 
''Jag är i den uppståndne Kristus," tills 
glädjen återkommer. 1 Joh. 5: 18. 

Märk väl: "Född af Gnd." Så snart 
du litar på Gud, är du född på nytt, och 
du kan sedan ej gå framåt och synda. 

En af våra poeter har talat om, huru
som en gris och ett far föllo i en grop. 
Det förra stannar kvar i smutsen; men 
fåret bräker och oroas, tills det kommer 
npp. Den, som är född af Gud, kan för 
ett ögonblick falla i synden, men han kan 
ej förblifva der. Verlden är i den ondes 
våld. Vi kunna ej gå ut ur Gud och ut 
i verlden (v. 20). Vi äro i den Sanne. 
Säg åter och åter: "Jag är i Kristus." 
"Jag är i Kristus"; möt djefvulen åter 
och åter dermed. 

Joh. 14: 20. På den dagen - den 
helige Andes dag - skola vi förstå, eme
Anden appenbarar det för oss: 

l:o) Att Jesus är i sin Fader. I bör
jan af vårt nådalif bedja vi till Jesus, 
emedan Anden först uppenbarat Jesus; 
genom Jesus lära vi känna Fadren och 
hedja till honom. 

2:o) I mig. Vi äro i Jesus och ha 
varit der, sedan Yerldens skapelse, såsom 
hela skogen ligger innesluten i ett ekol
lon. Ef. 1: 3. Andliga välsignelser i Kri
st11~. etvalda i honom färe verldens 
grundläggning o. s. v .. Efeserbrefvet är 
brefvet om förhållandet i Kristus. 

Vi voro i Kristus, niir han dog. Kom 
ihåg, att Kristi död var för oss, säsom 
vår ställföretrådare. Men han dog ock 
ifrctn synden säsom vår representant. 
Det är helgelse. Kristi graf låg mellan 
honom och verlden. Vi voro i Kristus 
da, hvadan församlingen har Kristi graf 
mellan sig och verldeu. Detta är dopets 
betydelse. Förra året reste jag på Höda 
hafvet. Då jag såg den plats, der Israe
literna tågade öfver hafvet, sade jag: 
"Detta är den största dop graf i verlden." 
Höda hafvet låg mellan Egypten och Ka
naan. Frågan är nu: Lefva du och jag, 
så att en graf ligger mellan verlden och 
dig? Du måste vara afskild från verlden. 
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Du bar ingen rätt att gå på teater och 
bal eller att likna verlJen i klädedrägt. 

. När frestaren möter dig, måste du säga: 
"Jag är död i Kristus." Rom. u: 1-5, 
10. Vi <logo från synden i Kristu~. Vi 
må fasthålla, att vi clogo i Kristus. 

En tysk reste en dag till Englrnd, in-
1 nan han fullgjort sin militärtjcnst, och 

blef en engelsk undersåte. En dag kom 
han åter till Tyskland och blef uu up1)
manad att fullgöra sin värnplikt. Men 
han saJe: Nej, jag har intet att göra med 
Er. Jag är engelsk undersåte. Såsom 
engelska kanalen ligger mellan hans gamla 
och nya land, ligger Kristi graf mellan 
dig och ditt gamla lif. 

Vi äro med Kristus i hans graf, men 
så äro vi ock med honom i hans uppstån
delse. Ef. 1: 113-21. Se hår, den ena 
trappan, efter den andra! 

Ef. 2: 6. "Cppväckte oss med honom 
och införsatte oss med honom i det him
melska." 

En soldat ser hellre, att han har fien
den under än öfver sig. Du är i Kristus, 
med honom i det himmelska och har sa
tan under dig. .~r du i Kristus, skall Ju 
trampa satan under dina fötter. Är Kri
stus i ditt hjerta, kan han försvara dess
dörrar, så att fienden ej kan storma Jet. 

Jag är i Kristus, såsom lemmen i en 
kropp, såsom grenen i vinträdet. 

Joh. 14: 20. Svampen är i vattnet 
, och vattnet i svampen. Det är en dubbel 

förening. Så är jag i Kristus och Kri
stus i mig. Tag dig tid till allt göra 
det klart för dig: "Kristus är i mig, jag 
är i Kristus." Jag kau ej, men han är 
i mig, och han kan. Jag är ej stark, 
men Kristus är i mig, och han förmar 
allt. · 

Du känner det kanske ej, men du måste 
säga det i tro. lila alla säga det, som 
kunna det. Jag önskar, att du säger det 
som ett faktum. Kanske iir Kristus i ett 
sämre rum i ditt hjerta, men han är i 
dig. 

Låt oss säga först: ·'Jag är i Kri
stus," och sedan: "Kristus är i mig." 

.Är du i Kristus, så skall du bära frukt. 
Bekymrar väl en gren sig om fruktbii
randet, om det är saft i den. Om du 
skulle säga till grenen: "Jag är bekym-
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rnd för dig, du måste bära så tunga drrif
klasar," så skulle grenen le åt ilig och 
säga: 11Det är stammen, som bär mig." 
Kristus i mig lir ansvarig för allt, hvad 
jag bör säga och göra. Jag år i honom; 
mlt jag hlott förblifva der ! 

Tre saker kunna skilja oss fr.rn kvisten: 
1 :o) Tillåten synd, 
2:o) Försummad Mn och 
3:o) Bekymmer. 
Dessa afklippa förbindel>en med kvisten. 

J<'\:.rblif i honom; han skall stiga upp som 
ett kiillsprång inom dig. 

Till slut elt par vener: Kol. 1: 25-
27. 

En fattig enka haJe en enda· son, som 
J"este ut till sjös. 'fi•1 är förfliito i fattig
dom. Så kom en dag en främling och 
bad · att få bo hos henne. "Ja, om ni 
kan taga emot det så tarfligt det är, så 
kan Ni få ett rum." Hon visste ej, hvem 
det var, men hon var glad öfver att se 
)Ch höra honom. En dag vid bordet gjorde 
han en rörelse sadan snm hennes man 
brukade göra. ·' .lh," sade hon, "du är 
min son." Han steg npp och omfamnade 
)Cb kyste henne. Han tog hennes hand 
0ch sade: "Så hård er hand är." '"Ja," 
sade kon, ''jag har ingen haft, som ar
betat för mig!·' Han tog upp en hand
full guld .ocil visade "henne samt sade: 
"Detta är ej allt; jag skall skaffa. er en 
villa och tjenare, då ni kan framlefva 
e1lra dagar i ro." 

Vi fingo Kristus boende i värt hjerta 
i nya födelsen. Men vi veta ej, hurn 
rika vi verkligen äro. 

VI. 

Vigten af att mottaga .Andens fullhet. 
Ef. 5: 18 i onehåller en tydlig befallning 

till hi:arje troende att uppfyllas med An
Jen. f'äsom Guds barn har du Anden. 
Men har också Anden dig, så att han 
'.Järskar i ditt hjerta och lif? Gud är 
re ·Jo att fylla dig, tills du flö<la:.-· öfvtr. 

Apg. 9: 17. Vi se här, att vi kunna 
uppfyllas med Anden redan vid vår om· 
v<indelse. 0 Gud, förlåt mig, att jag lef
vat sa många år, bekännande mig vara 
kristen, utan att vara uppfyl:d med Afl-
1len ! 

Apg. 13: 52. Dessa bade varit om
vända 3 eller 4 veckor och egde en myc
ket inskränkt insigt i sanningen. Dock 
heter det: De vordo uppfyllda mecl fröjd 
och den helige Ande. Det grekiska ver
bets form betecknade, att Je höllo på att 
fyll.as. Det var med dem såsom med ett 
ämbar under en flytande ström.' Vattnet 
flödar in och ut. ~en det är alltid fullt. 

Gal. 5: 22, 23. J emför v. 19: ger
ningar. Gerningar äro bullersamma och 
mödosamma. Frukten växer tyst och fritt. 
Bekymra dig icke om frukten. Se allena 
till, att du må fyllas med Anden, så skall 
nog frukten växa fram. Står du i rätt 
förening med Jesus, skall han uppfylla 
dig med Anden, och Anden skall fram
bringa frukt. 

Rom. 8: 2. Andens lag frigör oss från 
det onda. Du har ej begär de1till, då 
du drifves af Anden, utan du afskyr det. 
Då jag en gång kom hem från en resa 
öfver Atlanten, •ar min näsa mycket käns
lig för dålig luft. Jag hade så länge 
andats den friska hafsluften, att jag ge
nast kände, om luften ej var ren. Jag 
kom ut till en badort. Och jag sade: Det 
Hr grufligt, hvilken förskämd luft, I här 
haf\'en. Men Je kände det ej, utan mente, 
att luften der var mycket frisk och ren. 
De hade kommit från Londons orena luft, 
och derför tyckte Je, att luften derute vid 
badorten var förträfflig. Om du lefver i 
synden längt ifrån den helige Ande, är 
du ej medveten om frestelsen. Men lef
ver du uppfylld af den helige Ande, mär
ker du frestelsen på långt håll och söker 
skydd hos Jesus. 

'nom. 8: 16. Ar du uppfylld af Anden, 
tviftar du ej på, att du är ett Guds barn. 

Rom. 8: 2u. Har du förlorat kraften 
i Mn? Det iir då derför, att du förlorat 
Andens kraft. ~\.r du uppfylld med An
den, så är det i ditt inre en springkälla. 

, Du samtalar med Gud dagen !äng. 
Joh. lt i: 14. Anden undervisar oss om 

de gudomliga tingen. Han förhärligar 
Kristus. Den andeuppfyllda menniskan 
kännes igen derpå, att hon är fylld med 
Kristus. Jag är rädd för sadana rörelser, 
som sätta Anden främst. Anden såras, 
om vi tala för mycket om honom. Ej 

1 Anden friimst, utan Kristus förhärligad 



genom Anden. Andeu uppenbarar Kristus 
såsom solstrålen uppenbarar solen. 1 Kor. 
2: ~-10. Vers !I har ej afseende på 
himmelen, utan på sådant, som vi ega nu. 
Gud har uppenbarat det. Blif uppfylld 
med Anden, och du skall fatta Guds hem
lighet med hjfflat ! 

A11g. fi: 10. Det fanns något hos Ste
fanns, som var starkare än det, som fanns 
hos dem. Vi kunna ej öfvervinna djef
vulen genom vår ande, utan endast genom 
den helige Ande. 
· Apg. 10: 44. l'etrus hade ej kommit 
mer än till inledningen, dä Anden sänkte 
sig ned och afs1utade bans predikan. An
den samverkar vid heligt arbete med den 
af honom uppfy:lde predikanten. Det vore 
fafängt tala om dessa djupa ting, om ej 
Anden hvilade öfver åhörarna. 

Ef. 4: 30. Vill du fyllas med Anden, 
så måste du bortlä~ga allt sådant, som 
bedröfvar Anden. Xr du villig, att burt
lägga bitterhet, skämt och &lit orent? 

Horn. 12: 1. Yill du skilja. dig från 
verlden? Vill du öfvergifva att förtjena 
pengar med samvetets förkränkelse'.' Ir 
du villig att skilja dig från verldsumgiin
get? Den helige Ande vill icke inga 
kompaniskap med dig, om du ej vill skilja 
dig från vorlden och öfverlemna dig ät 
Gud för att lefva för frftlsaren. 

Apg. 5: 32. Önskar du Andens kraft, 
måste du lyda honom. Det kristliga lif· 
vet är ett Jydnadslif. Såsom vi ock se af 
I Job. 3: 24. "Den som häller hans bud, 
förblifvor i honom." Det är ej nog att 
sjunga och bedja; du måste framför allt 
lyda. Det innebär så mycket. Jesu vilja 
skär igenom köttet. 

Gal. 3: 14. Vi undfå Andens löfte 
genom tron. Tag Jå emot Andens gåfva. 

Det är icke något tvifvel om att ll'ftet 
gäller dig, sås•Jm ock synes af Apg. 2: 
39. Luftet är icke blott gif.,et åt judarna 
och deras barn, utan ock åt alla, S1Jm 
fjerran iiro, så många som Herren vår 
Gud skall kalla biirtill. Har icke Glld 
kallat äfven dig? 

nr. 
I sitt korta tal pii lördagsförmiddagen, 

hvarrned konferensen afslUts, talade pastor 
l\Ieyer om elen gocl~ herden. Joh. 10. 

Vi krtnna herdens röst och följa honom. 
Han är föremalet för vår innerligaste kär
lek. Väl äro pröfningarna och. frestalserna 
många. Ar huset fullt af dyrbarheter, sa 
har du orsak att frukta för tjufvar. Gud 
tillåter frestelserna, på det att du må hlifva 
rotfästad i nåden. Må vargens tjut drifva 
dig närmare herden! Förblif i Kristus, 
och djefvulen kan ej nå dig. · 

Under allt går herden före sin hjord 
och för den ut på grönskande betesmarker. 
Vi hafva att icke blott bedja till Kristus 
utan genom tron så tillegna oss honom, 
att lifvet näres genom honom. Han gif
ver de sina lif. Men han vill ock gifva 
ö(verriog, ett öfverftödande lif. 

l:'ållorna kunna vara många, men hjor
den är blott en. Vi tro på den enda kyr. 
kan, Kristi kropp, Kristi brud, som inom 
sina gränser rymmer alla, som tro på 
Kristus, b.var de än bo. Må vi gcrnrn
samt följa herden! 

Tidsåldern nalkas sitt slut. Jag väntar 
på den store herdens tillkommelse. Jag 
vftntar ej att få gå igenom den stora ve
dermödan, utan att få möta Kristus i luf
ten. Men vare sig vi fA dö eller ej, Ja ten 
oss följa Kristus tätt i spåren I 

Ur kinamissionens historia. 

" För din skull blefvo vi <iödade hela 
dagen; vi blefvo räknade såsom 
slaktefar ! Ps. 44: 23. 

För några manader sedan b.irjadd hela 
den kristna verldens tankar riktas mot 

Kina, det stora, urgamla riket i Östern, 
hvars folk så plötsligt rest sig upp för 
att slå hela sin samtid med häpnad 0ch 
fasa. Stormakterna, som så uppet och 
fritt yttrat sig om Kinas delning, iubil!a-

de sig visst, att Kinas myllrande millio-
11er voro vandrande lik eller och en saga 
hlott; ·ty hade de tänkt sig dem sasom 
ett lefvande, fosterlandsälskande folk, 
hvilka voro redo och villiga att försvara 
sitt land och skydda det mot främmande 
makters intrång, hade de nog aldrig ut
talat sig så öppet i detta stycke. Men 
Hl·imsterlandets sofvande barn vaknade 
upp, och med den gamla tyranniska enke
kcjsarinnan i spetsen började de en blo
•lig förföljelse mot alla utländingar, som 
vistades i landet, utan hän syn till om de 
voro regeringarnas embetsmän, handlare 
eller missionärer. l\Iission ärern a, h vilka 
ju voro 1 ängst inne i landet och förs vars
lösa, hafva ju dock lidit största skadan, 
ty tlertalet af de mön.lade äro ju missionärer. 
l)ock för oss, som känna till Kristi kyrkas 
historia, är det uppenbart, att det icke 
hiott är en golitisk strid, som pågår i 
Kina, utan att här äfven är fråga om ett krig 
mellan mörker och ljus, mellan satan och 
Gud. 'fy vore det ej så, skulle nog 
Herren icke hafva tillstadt, att så många 
af hans trogna vittnen blifvit marterade 
och dödade derute. 

Herrens vägar och planer äro för höga, 
för att vi skulle kunna utgrunda dem. 
För menskliga ögon ter sig det drama, 
som utspelats der ute, mycket sorgligt. 
!\len Herren ser igenom det hela. Han 
ser slutet, och vi ondast början; och han 
vet, hvad han skall lata komma utaf det
ta. Nog äro Herrens tjenares lif så dyr
bara i Herrens ögon, att han ej på en 
slump prisgifvit dem åt fiendernas godt
tycke. Och nog hade han makt att räd
da, om så vore hans vilja. l\Ien de, som 
han behagat låta dö för sitt vittnesbörds 
i;kull, äro nog de, som skola bringa den 
mesta fruktan för hans rike. Ty de haf
va väl fått du för att uppfylla i sitt kött 
hvad som fattas i Kristi lidanden för hans 
kropp, som är församlingen, Kol. 1: 24. 
och äro derföre hvetekorn, som skola blif
va fruktbärande. L'tom den stora skaran 
martyrer, som fått gifva sina lif för Her
rens skull, är det en hel del missionärer, 
som genomgått oerhörda lidanden, men 
på ett underbart sitt blifvit räddade till 
lifvet. 

Den mest underbara befrielse från att 

falla offer för fiendernas bänder, hvarom vi 
läst, är den, snm kommit l\Ir. Argento t ill 
del. Han tillhör Kina Inland l\Iission och 
var stationerad i Kuang·cheo uti södra 
delen af Honan-provinsen. Helt plötsligt 
blef hans station öfverfallen af en pi>bel
hop söndagskvällen den 8:de juli. Sjelf 
blef han fasttagen och slagen, under det 
de försökte sHipa honom utur rummet. 
Af en händelse kom någon att stöta om
kull lampan, och då han förstod, att m~r k
ret var till hans fördel, försökte han slita 
sig lös och lyckades verkligen härutinnan; 
derpii kastade baa sig ned på golfret, 
kom så undan deras händer och lyckades 
komma bort till en vrå. Förföljarna, som 
trodde honom hafva flytt, sökte ej efter 
honom, utan . gåfvo sig till att först i>ra 
hvad som fanns i rummet. Då de slutat 
derinne, begäfvo de sig upp på öfre va
ningeu för att fortsätta der. Nu begag
nade han ensamheten till att krypa in 
under ett bord, hvarest han hade uättre plats 
•Jch äfven trodde sig bättre gömd. För
söka fly kunde han ej, emedan iagen 
bakdörr fanns på huset och hela huset 
var omringadt af fiender. När do förstört 
så mycket de ville, skaffade de sig ett 
ljus för att söka efter värdesaker och de
lade så bytet sinsemellan, h varefter de 
började tala om att antända och uppbrän
na huset, För verkstii lian det af denna 
plan lades nu i ordning en Yedhög på. 
golfvet, hvilken blef öfvergjuten med fo. 
t)gen. Under tlet de höllo på med detta, 
uppmärksammade en utaf männen en st.-.J, 
som stod framför bordet, och då han kom 
för att borttaga den, varseblef han mr. 
Argento, som låg gömd undPr bordet. I 
ett nu rusade de till och drogo fram 
honom från hans plats och sliipade honom 
upp på vedhögen, h varvid han äfven blef 
grymt slagen. Några grannar, som fruk
tade, att deras hus skulle räka i fara, 
ifall huset antändes, afrådde upprorsmän· 
nen från att bränna huset, sägande, att det 
ej var hans eget m. m. Detta gingo de 
in på sägaude: "Yälan, sak samma, ri 
bry oss icke om att bränna huset; vi 
skola endast bränna honom." Och så. 
göto de fotogen på hans kläder och satte 
eld på dem. Elden blef dock snart släckt 
af vänligt sinnade grannar, som refvo 



af de brinnande delarna af kläderna· äf-
' ven iörs<ikte de att föra bort honom, för att 

rädda honom. Kär fienderna sågo detta, 
togo de en stäng och började slå honom 
i hufvudet och på kroppen. Hl försökte 
han skydda b.ufvudet med händerna, men 
han hann ej till dörrtrösklen, förrän han 
fick ett" sa hårdt slag i hufvudct, att han 
fii l<Jrade med vetandet. "Jag anbefallde 
min själ åt Guds bevarande och visste 
i11tet mer," säger han. Sedan lag han 
medvetslös i två dygn. Då han äter kom 
till sans, fann han sig sjelf ligg.inde på 
plattformen i ka11ellet på ett ki11esiskt 
tä(·ke, genomdränkt med blod, med huf
vudet ännu blödande. De troende kine
serna omtalade för b.onom, att några af 
upprorsmännen b.ade slfLpat honom ut på 
gatan och Vtllat hugga hufvudet af h~mom, 
men andra hade motsatt sig detta sägan
de: "Det tjenar ju till intet, när han re
dan är död." Sedan hade mandarinen 
kl'mmit samma kväll; och då han sclg 
h1mom ligga på allmänna gatan, befallde 
han sina underlydande att inbära honom 
och lägga honom på en säng. De funno 
ingen sådan och lade honom de1för på 
plattformen i kapellet. De troende kineser· 
na vakade turvis öfver honom om natten; 
de lmro iifven mat tili b.onom, sedan han 
kommit till medvetande. Febersjuk som 
han var, kundt> han dock ej förtära den. 
11en det vatten, de förde till honom, drack 
han; och. väl var ju, att han ej beböfde 
ti•rsmäkta af brist på vatten. Några för
näma herrar liago höra att han kommit 
till sans och skickade g~nast bud på upp
rorsmännen, på det att de skulle komma 
tillbaka och taga hufvudet af houom. 
Mandarinen fick höra detta, och som han 
fruktade, att han kunde ställas till ansvar 
ifall herr A. blef mördad i Kuang-cb.eo: 
heslöt han att sända honom till rbeo-kia
k'tln, omkring 20 mil från Kuang-cheo. 

En tältduk uppsattes öfver en bamhu
säng, och på denna fördes herr A. under 
m .. ndarinens egen personliga närvaro utur 
&taden ~id midnattstid. Mandarinen följ· 
de mrd nära 2 mils väg, oc~ tillsade se
dan sina soldater att se väl efter missio
nären under vägen. Natten mellan ons· 
dagen och torsdagen bröto de upp och. 
fr.unkommo på lördags förmiddagen till 
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Sin-ts'ai, hvarest eskorten skulle ombytas. 
Hela vågen hade folket varit mycket upp
hetsade och fiendtliga, och. hade ej sol
daterna varit på. sin vakt, hade de nog rj 
fatt passera, ty det hade ofta ropats, att 
de skulle döda utländingen. I denna statl 
blof dock sängen anfallen inne på sjelfva. 
rådhusets gard, tältduken blef afsliten, 
och de försökte att slå simder sjelfva 
säagen. Och hade det ej varit för man
darinens mellankomst, hade det nog gått 
illa med herr A. Snart var dock sängen 
reparerad, och den nya eskorten i ordning, 
och så bar det åter i vftg. P;1 vägen 
frnn radhuset försökte dock folket tter 
att slå sönder sängen och draga skor och. 
strumpor af herr A. Samma dag blefvo 
de öfverfallna af ett häftigt åskväder, så 
att de alla blefvo. genomdränkta af reg
net, under det en häftig orkaalik storm 
rasade omkring dem. Detta var svårt för 
alla, men dock mest för missionären, som 
var sjuk och lidande förut. l<'öljande dags 
eftermiddag kommo de till en stad vid 
namn Hsiang-ch'eng. Här lemnade bä
rarna den stackars missionären utanfor 
rådhusets port, prisgifven åt otaliga fien
ders godtycke. Dessa fingo nu nnder en 
hel timme roa sig med att nypa honom 
och draga honom i håret med mera så
dant. Till slut befallde dock mandarinen, 
att de skulle hiira b.onom in i ett rum 
(ICb stänga d·'lrren. I stället för att fort
sätta den G mil långa färden till ('heo
kia-k'eo, blef han nu förd tillbaka mot 
utgångspunkten, trots alla protester från 
hans sida; sedan de hvilat öfver natten, 
anträddes återresan nästa morgon. PA. 
kvällen samma dag kommo de tillbaka till 
Sin-ts'ai. Meu när mandarinen der hört, 
att hans embetsbroder i Hsiang-ch 'eng ej 
ville låta A. fort sätta, visade äfven han 
sig ovänlig och lät A. tillbringa hela nat
ten ute på öppna gården i regnväder. 
Och då han nästa morgon skulle fortsät
ta sin återfärd, frantog han A. bambu· 
sängen och försäg hoaom i stället meJ 
en skottkärra (det mest obekväma fort· 
skaffningsmedel, kineeerna hafva). Herr 
A. var full med skråmor och silr, som 
gjorde det omöjligt för honom att stå eller 
sitta, deFsutom var han yr i hufvudet och 
talde icke solens strålar på bara bufl"ndet. 

a1·~ 
- i)\)iJ 

'l'ill allt detta tog dock mandarinen ingen 
hänsyn, utan lät honom vräkas pä skott
J..ärran och skjutsas i väg. Om denna 
resa säger han: "Skakningen på den ojem· 
ns vägen (och kinesiska vägar äro i san
ning ojemna) och ~en brännande solen 
hiror.sakade mig kvalfulla lidanden och bröt 
upp mina sår. Vi resh• tre och en half 
mil den dagen. Mandarinen hade ej lem
nat några penningar till roat åt mig, och 
om ej Herren hade rört en af soldaternas 
hjerta, så att han förbarmat sig öfver 
mig, b.ade jag ingen mat fått hela dagen." 
Fiiljande dags middag kommo de tillbaka 
till Si-hsien, men mandarinen ville ej . 
hafva något med honom att göra och lem
nade honom ute på gården, hvarest han 
:,nart var omringad af en stor folkskara. 
Herren hade dock hftr en nnderbar hjelp 
i be1 edskap åt sin tjenare. Missionär A. 
!1ade ett par månader förut besökt den
na stad och predikat evangelium. En 
man vid namn Cb.ao, som hade anställ
ning hos magistratea, hade då blifvit in
tressend i evangelium. Då denne nu 
hiirde att herr A. var på radhusets gard 
i en sådan belägenhet, skyndade han dit 
och fick männen att med kärran föra A. 
till hans bus. Snart var en bädd i ord
ning för honom att ligga på och. snart 
.ifven te och en god middag. När Chao 
hörde missionärens berättelse, gaf han 
honom äfven 100 stora cash, och igenom 
hans bemedling blef A. äfven Hlr~edd med 
hyxor, skor och stiumpor, hvilket allt 
han saknade. Som det regnade häftigt, 
ti ck han stanna i denna stad i hela tre dagar 
och. under hela denna tid fick han båt.le 
s1>isa och bo bos Chao fritt och för intet. 
Hela familjen visade honom vänlighet 
och erbjöd honom att stanna hos dem, 
tills han blef bättre, då de ville försöka 
att skaffa honom respengar till Hankow. 
Horn en bärstol emellertid sändes efter 
honom från Kuang-cheo-mandarinen, ansåg 
han det dock bäst att återvända dit. Kom
men tillbaka dit, fick han dock åter göra 
en smärtsam erfarenhet. Mandarinen vi
Hade sig så likgiltig mot honom, att han 
l:it b.onom stanna ute på gården i b.ela 
fyra timmar, under b.vilken tid han var 
utsatt för en stor skara fienders god
tyckliga beb.andling, hvilka både missband-

lat.le honom och gäckades med b.onom, 
sägande: "Gud har fört dig säkert 
tillbaka; har han icke det? Din Gud 
kan icke frälsa dig. Jesus är död, han 
är icke i denna verldeu. Han kan icke 
gifva verklig hjelp. Vår krigsgud ilr 
mycket starkare, han beskyddar oss, och 
han har sändt l>oxarne att nedrifva ditt 
hus och döda dig." Och under det de sa 
sade, spottade de honom i ausigtet och 
kastade smuts och annat pti honom och 
gJorde hvad de ville med honom. Som
liga nöpo honom, andra drogo honom i 
härflätan, under det att andra uttryckte 
sig på det mest föraktliga sätt. Herren 
gaf honom dock nåd att vara tyst hela 
tiden och ej upplåta sin mun. 

X ågra af de troende kom mo för att se 
honom, men måste fly för sina Jifs skull. 
Då klockan rnr half nio på kvällen, be
fallde mandarinen att atta af hans under· 
lydande skulle bära A. i en bärstol utan
för staden i riktning mot Lo-sban Hsien. 
Så gjorde de, omtalande för follr, de 
mötte, att de skulle bära honom till af
rättningsplatsen. Den kvällen gingo de 
ungefär en h:ilf mil, följande dag, som 
var söndag, 4 mil. Men sedan de pa 
måndagsmorgonen anträdt resan, försökte 
de få honom ur bärstolen und~r förevänd
ning att de behöfde se till den litet; och 
då han gått ur den, skyndade de i väg 
hemat, lemnande honom åt sitt öde. Eu 
af mandarinens män stannade efter, och. 
af denna fick han omsider 400 cash, si>m 
mandarinen hade lemnat för hans räk
ning! Då solen gått upp, började han 
att vandra, ämnande gå till en stad Sing
iang Cheo, der han b.ört, att några ut
ländingar skulle vara för att planlägga 
för en jerovägslinie. Pa vägen dit hvi
lade han sig litet i ett värdshus, litet me· 
ra än en half mil från Lo-sban, och. 
fortsatte sedan sin väg. Genom en iue 
varning blef han dock hindrad att fort
sätta och återvände till värdsb.uset, h varest 
han förblef öfver natten. Pä kvällen kom 
omkring 30 beväpnade mfm in och frå
gade värden, om han sett "en utliindsk 
djefvul" passera der, ty de voro efter 
honom för att döda honom. Värden sva
rade nej, och männen började förbanaa 
utländingen. A. låg pä golfvet med an-



sigtet mc0t väggen och bufrndet delvis 
betiickt med händerna, så att de icke så
go eller igenkände honom. Men han hör
de allt, de sade, huru de planlade att an
falla och döda h .. ncim m. m. De trodde, 
att han var längre fram på vftgen till 
Siug-iang. Och hade det ej varit för 
den <ler inre riistcn, hade han ju varit 
så. 

Tidigt på morgonen lemnade de värds
huset, och nagot senare äfven han. När 
han gätt trefjerdedels mil, kände han sig 
mycket trött och nedslagen, då han fick 
se en man komma friin moti;att hall. Den
ne man betraktade missionftren mycket 
IJ,)ga, Ol'h sedan han gatt förbi, kom han 
tillbaka uch frågade, om det .icke .Y.ar hr 
Ai. (Så hette nämligen Argento på ki
nesiska). Fndrande livad det kunde vara 
f:ir en person, besvurade Pj missionären 
haus fråga, utan frågade honom efter hans 
namn. Då herr .\. hörde, hvarifrim han 
var, kom han ihåg, att han rakat denna 
mHn ett par år förut i Su·ning Fu. Om 
,!etta mGte skrifver A: "Sä snart jag 
latit honom veta, hvem jag var, k·im han 
emot mig, hrast i gråt och sade, att han 
ha·le hört, att jag blifvit miirdad. Der
pä erbjii<l han sig att vända tillbaka och 
ttt(ölja mig till Haukow. ~Ien Ja måste 
jai; omtala för honom, att jag nästan var 
ut 111 penningar. Han sade sig då vilja 
bemta nag•)t penningar fran sitt hem, 
och så gingo vi i sällskap." Då de 
k•)mmo i närbeten af den plats, han bod
de, fick A. stanna pa ett värdshus på 
an.Jra sidan 11oden, medan kinesen gick 
till sitt hem, h varifran han sedan åter
viin•le med mat, penningar och kläder, 
Ocl! gen1)m deuna mans bistånd var det, 
S1Jm A. slutligen efter ännn en veckas 

re&a anlände till Hankow. Under den 
del af resan, hvarunder de hade sällskap. 
voro badaderas lif i fara trenne gånger, 
men Herren räddade dem. 

Vår Gud bor i bimmelen, och allt det 
han vill, det gör han. Hvem kan hindra 
hans planer eller ändra hans beslut?
När han befaller: "Kommen icke vid 
mina smorda och gören intet ondt åt mi
na profeter!" (Ps 105: 15), måste fien
derna atlyda denna befallning. Vi, som 
nu fa sakna våra kära och stå ensamma 
efter deras bortgång, första mahfmda icke 
nn Guds handlingssätt, och hvarföre han 
just lät våra iilskade lida döden. :\Ien 
må vi tro, att alla Herrens vägar ärn 
godhet och sanning, om vi än icke kunna 
se Jet så nu, och så hvila vid Jesu hjer
ta, att intet knot eller klagan ma utgå 
från våra hjertan. Våra älskade hafva 
vunnit och gjort en stor vinst, och i 
verkligheten iir det väl vin11ing äfven för 
oss, fastän vi icke känna uet så nu. 
J,atom oss fortfarande älska kineserna 
och bedja för deml Låtom oss bedja för 
de troende derute, som nu stå ensamma 
som far utan herde, sedan missionärerna 
mast lemna dem! Och !atom oss iifveR 
bedja för missionärerna, att Herren m;i. 
rena, luttra och på ett siirskildt siitt Jug
liggi'1ra dem för framtidsarbotet i Kina. 
Genom Guds nåd och många förb iiner 
skall nog denna nöd och förödelse, !'Om 
öfvergått både vittnena och arbetet i Ki
na, lända till evangelii framgäng och 
seger. Låtom oss liedja för hvarandra 
och fi"•r alht våra syskon, som haft sam
ma nöu och lidande att genomg;i som vi! 
Snart är striden utkämpad, och all nöd 
och ·lidande har nått sitt slut. Af detta 
hopp delaktiga 

Lauril1c Car/essolJ. 
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"Förteckning på evangelisterna och deras fält." 
Älskade kamrater, evangelister, bru

der och systrar i Herren. Stor vare 
eder frfrl! 

Pör några dagar sedan, da ·'Tr•ms 

Segrar" kom mig tillhanda, läste jag ett 
af de förnämsta, ja, jag kan gerna säga 
Jet bästa uppbyggelsestyckt>, som jag läst, 
och Jet är just det, som står under ofvan 

mf,jrda rubrik: "Pl'·rteckuing på evange
listerna och deras fält." 

"Men", fr{igar någon, "huru kan det 
vara något uppbyggligt i detta? Det ftr 
ju blott en hel del namn på personer och 
orter.'' För en ointresserad är det utan 
tvifvel det mest "torra" stycke, som "Tron~ 
Segrar~ innehåller, men för mig är det af 
ett helt annat värde. l\langa ntaf dessa 
namn återkalla i mitt minne pers merna, 
som hära dem; men icke blott personerna, 
utan med hvarje sadan följer en hel serie 
af "gerningar", en serie af bön, af kam]', 
af tro, af fattigdom, af försakelse och ut
halligbet. Ju mera jag liiser dessa namn, 
1lesto mera dyka persunenrn upp för mitt 
minne, till dess att jag tycker mig stå 
miJt iblrnd eder, fö1 nimmande edra var-
11ingsrop till verlden, edra böner, edra 
Lirar, edra klingande sånger, eder tros
lrimodighet oc3 hängifvenhet för Mästa
rens sak, och jag kan icke undgå att le 
!{enom tårar vid tanken p;i eder. 

Visserligen siar det nagra n~'a namn 
!J~ "listan", men jag har all anledning 
tw, att, da de läto iurulla sig i denna 
arm1:, de föri,todo, hvad det gällde, och 
1lerfUr äro af samma art, som de, hvilka 
jag känner. En del namn äro gamla; de 
hafva stått der frau begynnelsen. Per
~nnerna, som uära dem, hafva under aren 
1 .nit "utslitna" många ganger, men likt 
tn•gna soldater hafva de hållit sig vid fa
nan och käm1rnt och vilja kämJ>a till J.ess 
att han1len domnar, ögats ljus slocknar 
ncb anden gär fran stridsfältet hem till 
tiud. 

Kamrater! mina känslor vibrera vid tan
ken pii eder och eder bängifvenhet ; och 
haJe verlde11 blott tiotusen af det slaget, 
si, ulle hon ej undg;l att märka Jet i so
l'ialt och r11ligiöst hänseenue. Själar, helt 
hii11gifoa åt Gud, själar, som ledas oiu· 
,kränkt af Guds .\nde, själar, om hvilka 
m:rn kan säga, att de äro män, äro siill
syuta i vår tid. Väl finnes det många, 
Hnm med glädje rusa fram till fr<•nteu i 
lo1let, då Herren ropar. i\len att driija 
hvar der, Ja kulorna biirja att hvina och 
K:1helhuggen utdelas till l& öger och venstrr, 
att hlifva kvar i fn>11ten kämpande, om 
man än af triitthet skulle digna ned p;I 
1i1rn kn~n, det är blott ett fåtal, som hålla 

ifö'i -

ut mecl, Kamrater, alla I, som stått pil 
"listan", redan manga år tillbaka, stan I 
fmnu kvar i " fronten?" Slår bjertat lika 
varmt för syndarens frälsning? Ären I 
lika ifriga i bataljen, och sjuder bjer tat 
af hat till synd- och fonnkristentlnm? 
Jag vill hoppas sä. Herren bjelpe eder 
och mig! Det synes mig så, som om en 
stor frillsningsvåg gått fram öfver verlden 
och fört !'1.ånga lyckligt i land. Vi, som 
ännu iiro kvar på hafvct, hafva visserli
gen iclrn de svarigheter att käm]'a mot, 
"om de hade; ty i <leras tid var det sto1 m, 
och man maste hälla sig vaken, om man 
icke skull.i ga fö1 lorad. Nu har, som 
sagdt, vagen rasat ut, solen ler och speg
lar sig i det lugna hafvet, behagliga vin
dar smeka och tjusa, och man iir i fara 
att somna på den behagliga färden till 
himmelens land. 

Kamrater, såsom daggen är frisk hfärje 
morgon, sa låtom oss slipa våra ~vrird 
till nya strider. Det iir icke fred, tlet är 
blott ett falskt sken, det iir stiil, sbid 
på lif och död! Da detta kommer i edra 
biinder, åren i redan ute på tältet. I haf
ven redan stritt ll~ förpost mot fienderna; 
mPn clet lir blut t förebud(•t till denna vin
ter3 fälttåg. Gifve Gud, att jag kunde 
intala eder mod! Kanhiind.i är det tlet 
sista fälttaget för många ut~f oss, de sista 
tillfällen, vi hafva, att gå ett äreudc at 
honom, som liit sig naglas på korset för 
1lss. Skola vi dil ga med dröjande steg, 
tvekande i vart sinne, tviflaude i vår be
kännelse? XPj, bort med fegbet och skam, 
hort med all ha lfhjcrtenhet ! Medan lif
vet varar, !atom oss tjena honom, som 
dog för oss, med glada hje1tan och full 
hiingifvenbet ! 

Låtom iSs jaga fram, fulla af ärely,,t
nad, icke efter hvud verlden bar att bjuda 
pa: bekvämlighet, ro, au~eende, beröm, 
vänskap, utan efter att käuna Kristus och 
hans uppstrlndelses kraft, blifvande lika 
b ans dud, delande hans kors. .Jag upp
repar det ännu en gång, ehuru att jag 
löper fara att blifva enformig, att verlden 
har fa mHn i vår tid. Hvad som i gar 
sades, iindrar man i dag; och offer, som 
lades på altaret för att brinua till en ljuflig 
doft fiir Gud och verldeu, tagas derifrän, 
imtan eldc~1 knappast hunnit att vid4·öm 



dem. Är det icke en skam? Skola Ti 
icke med helig vrede i våra själar, resa 
oss och afskudda oss allt, som vidlåder, 
och trampa under våra fötter all likgiltig
het, som vi finna både hos oss sjelfva 
och andra? Äro vi icke Herrens? Har 
han icke kt'lpt oss med sitt blod? Iro 
vi icke hans lifegna, hans slafvar? Skola 
vi då ännu hysa någon likgiltighet, lik~om 
hade vi ännu en egen vilja, då det gäller 
hans verk! 

Bröder och systrar! L:itom oss på nytt 
i tron kasta os 3 in i striien, i tron höja 
svftrdet och icke frukta att sänka sannin
gens tveeggade klinga ända till handfä
stet i vår motståndare, vare sig det gäl
ler vän eller fiende. Det skall blifva hett. 
jag vet det; satan skall börja att larma, 
och "vänner komma med såta räd, som äro 
att likna vid ett stillande plåster. ~len 

, Själens 
~ 
~JLin Gud jag sjunker ner, 
~~ l'id korsets fot och ber 

Om de11na djupa frälsning, 
Som du a( nåd beter. 
.Min egen i'ilja krossa, 
All sjelfviskhet fördrif. 
0 Gud. mig hell fiirlo8sa 
Ifrån mitt eget lif 

Som hjorten ejter vattrn 
Jag liirigtar efter dig, 
Mer! din .Andes fullhet, 
0 Gud, i·älsig11a mig! 

0, .Jesus. helga mig, 
0 drag mig närmre dig, 
Och till mitt sinnes ande, 
0 aud, furnya rnig. 
Till hjertats djup miy rena 
I blodets p11rpurelf, 
Och sedan helt furena 

' Och uppfyll med dig sjelf. 
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låtom oss icke akta derpå ! Konungens 
ärende bradskar, och det måste utföras 
troget, metl bjerta för saken och punktligt. 
Jag vet, att mången Akan finnes, som 
bar fatt lust till manteln fran Sinear och 
gripit efter guldet och silfret. Men hltom 
oss i Herrens namn än en gång sätta 
fram valurnan med lotterna uti och lata 
folket nalkas Herrens ansigte, och den 
brottslige skall blifva uppenbar och straf
fad; och de trogna draga till nya segrar 
under helig fruktan och segerglädje. Hjelpe 
oss Herren! Vi gå i hans tlamn, och se 
gren är viss, segerjubel skall än en gäng 
höras från den rättfärdiges hydda. Him
len skänker oss hvila. 

Eder i Herren förbundne stridskamrat 

Bror N. 
Crespo den 14 okt. HIOO. 

I ä n g ta n. 

Det fin11e1; ingen ann', 
Som mig fih·lossa kan. 
Och himlm kan ej fylla 
Ett l~ierta, som du mm1. 
Ej dina g(I {ror heller 
År nogot utan dig. 
Blott du mig tillfredsställer, 
Blott du är nog for mig. 

.Min brudgum, rik och skön, 
Jag är din kärleks lön. 
]Jfitt hjertas djupa liingtan 
Är 1>rnret på din bön. 
Till din uppstungna' sichi 
Jag ?n<lste luta mig. 
Och lät mig sedm1 lida 
Och fröjdas blott med dig. 

E. G n. 
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Julpsalm: 

t 

Korn, lät oss med hvarandra gä 
till Betlehem i Juda, 
att der ät kommgen på strå 

vart hjcrtas hyllning bjuda! 
ry der i krubban hvilar han, 

'>Om full förlossning åt oss vann, 
som, svept i lindakläder, 
dock hela jorden gläder. 

Vi vilja följa männens tåg, 
vi tölja Österns stjcrna. 
l\Icd samma längtansfulla håg 
vi oss till Jesus ärna. 
Der vilja vi trots blygd och skuld 
ät honom offra hjertats guld, 
ja hela hjertat gifva 
och evigt hans förblifva. 

Kom, låt oss ga vid otteljus 
och tempelklockor klara, 
vid psalmesäng och orgelbrus, 
en stor andäktig- skara, 
och lyssna till det fröjdebud, 
'>om lyder: Ära vare Gud 
och fri<l pa hela jorden! 
ty Gud är men'ska vorden. 

' 

Si, han år född af Jesse rot 
att håra David!:. spira, 
men skall kring hjessan utan knot 
en törnekrona vira, 
Ej anade »de vise> det, 
de sägo blott hans majestät, 
men ej den djupa smärta, 
som bodde i hans hjerta. 

Dock skulle denna barnabarm 
fä smaka dödens pilar. 
H vad hjelpte moderskärlek varm, 
der han i skötet hvilar ? 
H vem ryckte dig, o Jesu huld, 
frän modersbarm om ej min skuld? 
Min syndaskuld, den röda, 
skall J esusbarnet döda! 

Sä ser jag re'n vid krubban dä 
ditt kors i ljuset glimma 
att mera lära mig förstå 
din dyra födslotimma. 
Du fddtles, för att dö för mig, 
frän krubban gick din törnestig . 
Du djupa frälsningsgäta, 
hvem kan ditt djup upplåta? 

Det kan blott Hatt , som heter Räd 
och räder oss sä gcrna, 
!>Om läter ännu, full af nåd, 
oss lysas af sin stjerna 
till ljusomstråladt fadershus, 
der allt det clwzkla byts i ljus, 
der efter dag sä mulen, 
vi fä i glans, 
som barnen hans, 
för evigt fira julen. 

Eric. 
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Hans rike är frid. 

"Pli: förökeli;en af hans herradöme och pä friden 
skall mgen iiu<le vara." Es. !l: 7. (Eng. öfrers.) 

a ställen i uiuf'ln hafva hlif
\ '•.'Y vit mer förtydligade genom 

' den uya öfversättningeu än 
detta Esaias nio11de kapitel, 
som i :;jelfra Vt'rkt>L var 11ä-

sLan obegripligt förut. Halnnda ly
der del i den nya öfvers.: l>oC'k skall 
mörkret icke ... tu,una öfver det land, 
hvariifve11 det varit hopt.riingrlt. Lik
som <len förra tiden föraktade Ze
lmlous land och Nartalis land. sä 
skall den kommande tiden ära, vä-

. gt'll utmed sjön." C >ch tredje ver
st>n: "Du skall göra f ulket mycket 
- oeh dE'ss glä<lje sLor." Och f Pmte 
Vt>rsen: 1"l'y hvarjc i:;lamraucle krigs
rustning oc-h hvarjP mantf'l vältrad 
i blod :,:kall uµphräunas, af elrl för
färas. Oeh ylterligare var texts 01·d: 
"Pa foriikPlseu af hans herradöme 
0ch pa frid1'11 skall ingeu ände vara.u 
DPttu. allt visar <len ffod af intresse 
od1 l1et.ydel:;e, i-;um <len nya öfver
sättningen infört i rletta märkliga 
ställe. 

L(tt o::;s fur ett ögo11btick förstå tlet 
hi::;tori.skt. Profeten i.alar om norra 
gränseu af Pale:;tina, som liknade 
den sandiga strand, mot hvilken vå
gorna häftigt slogo, men bakom hvil
ken fruktbara ::;}ätter utbredde sig. 
Under {sraeb langa strid motA::>Hyrien 
trä.!'facle de hardaste augrevpen Naf
tah och Sebnlon, som bodfiirdes 
fangna. Ovädersmolnen hade statt 
tnu~a öfrer det.La gränsland, lllf'll 
profeten förknnnu,r, att, biittre tider 
skulle komma, dii icke längre dyster
het utan ljus ::;kulle lJlifva de!lsa 
landsändars del, od1 han fortsätter, 
anväudande lre illtu;Lratiuner pa elen 
glädje, som då skulle fylla landet: 
~kördeglädjen, segerglädjen och gläd
Jen öfver den nyfödde. 

Skurder/uidjen. Under hela vintern 
har Håddeu legat i jorden, utsatt. 
för många faror. Omsider träuger 
den genom jordskorpan, står npp
rätt, och hl'la landet betäckas med 
gyllene säd. Hkördemannen kom
mer med sin skära, och kvinnor och 
barn komma och binda de tunga 
kärfvarne, och da de sista äro ber
gade, ljuder luften af arbetarnas ju
belrop. Profet.en :<iiger, at.t det så 
länge ~delagda nordlandet, en dag 
skulle fyllas af en sadan glädje. Från 
den eua. ändan till den andra skulle 
invanarne fröjdas inför Gud, som 
när de hösta arets skörd. 

Srigerns glädje. Fyrtio ar hade 
landet kvidit under l\Iidianiternas 
förtryck. De svärmade som gräs
hoppor, förtärande allt gräset och 
landets hela gröda. Folket led för
färligt, da Gideon uppstod och med 
sin :;tarka hand dref tillbaka ström
men af inkräktare, och natinnen för
lossades. I veckor och manader 
kunna menniskor kämpa mot öfver
viilcligande svårigheter1 och plötsligt 
uppgar den dag, de t>edit om och 
hoppats vä, <la fiendens liuie brytes. 
Se, huru vid skarornas anlopp han 
fiyr; fienderna skingras som molnen 
för stormen. Da glädja sig krigar
ne. Huru de fröjdas pa slagfältet! 
Huru nyheten bprides! Huru dalar
ne fyllas med sanger och jubelrop! 
Huru landet glader sig! Och pro
feten säger, att den tiden skulle 
komma, da de nordliga, så länge 
ödelagda distrikten skulle fa en pe
riod af :;eger och triumf sasom vid 
GideonH :;eger öfver l\Iidian. 

Glädjen öfver den nyfödde. Åter 
förändras taflan, och profeten må
lar för oss en vagga, hvari ett ny-

födt barn ligger. Huru modren ef
ter sitt länga lidande gläder sig öf
ver denna lilla smula af mensklig
heten! Och hvarje medlem af fa-
miljen glädes ocksä ... Är det för slu
tet på lång oro? Ar det emedan 
det nyfödda barnet kan blifva en 
välsignelse för slägtet? Är det för 
dess hjelplöshet, dess ömtåliga lif, 
för de små armame, som utl5redas 
i omedveten åtrå:> Alla, som hafva 
en gnista mensklighf't i sig, glädjat:1 
ju ända vid att barns födelse! Så 
säger profeten, skall det blifva fö~ 
8ebulon och X aftali, som om hvarje 
hus fått se en arfvinge födas och 
hvarje hem gladdes at barnarö~ter. 

Sadana äro Je tre lifiiga malniu
gar, hvarmed detta kapitel börjas. 
Derpå samlas profetens tankar kring 
den hemlighetsfulla gestalten af ett 
barn, som skulle födas, som kallas 
med stora namn, som skulle sitta 
på Davids tron, och pa hvars herra
döme och frid det ingen ände skulle 
varda. 

Jorden, sole~, manen, stjernorna 
och den matenella verlden förvand
las och förgas, men pil. det rike som 
~tgår .från Davids ätt oe~ fulländas 
1 Davids större son, skall mgen ände 
vara. 

Vi b~ingas s~lunda i Jesu närhet,, 
om hvilken v1 ma säga först att 
Jesus tillhör u1>s alla. - Ett ba;n är 
oss födt -- vidare att flan är k()
"nnrt genom sin naturs inntbuencle 
h(irliglwt - underbar, rad o. s. Y. 
och slutligen vi kunna endast få frid 
{Jtmom att öfverlåtu herradömet }Jlt 
hans axlar. 

I. 

Kristus tillhör os::; alla. 
Oss är f udt ett barn, m son är oss 

<Ji(ven. Hvarje menniska har rättig
het till menni~kans son. Maria föd
?e sitt barn för hela ~lägtet, och 
,1ust som hvar ocb en af oss paver
kas genom den förste Adam, sa må
ste en hvar af oss mer eller minJre 
påverkas af den andre. 

Emedan du är en menniska, eme-
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dan du är en del af det stora men
niskoslägtet, har du en rättighet till 
menniskans son, Jesus Kristus. Hvil
ken gäf va det barnet är! H vilken 
gåfra Luther var för Tyskland! H vil
ken gåf va drottning Yiktoria varit 
för Stor-Brittanien! Hvarje engels
man har fördel af att hon är drott
ning, alldeles som hela kristenheten 
har fördel af att Luther lefvat. 

Tänkom oss en tilldragelse sadan 
~om denn8:! ;En sp~d gosse födes 
l en stor, fattig familj och kommer 
i sinom tid i skola, elementarläro
verk och till universitetet, och den 
unge studenten hinner omsider till ut
märkelse, ära och rikedom. Hur stolta 
föräldrarne äro öfver honom! Hur 
ständigt de tala om honom! Hvil
ken nytta hela familjen har af ho
nom! När tiden är inne, gifver han 
~n. han~äckning till en god början 
i hfret at hvar och en af sina brö
der och systrar. Och dä aftonens 
sk;uggor samlas kring hans alder
stigua föräldrar, omhuldar han dem 
och jemnar deras väg till grafven. 
Tänk frrnrl Josef rhåste haf va varit 
för Jakob och alla sina bröder när 
han som vicekonung öfver Egyp
ten tog dem under sitt skydd, och 
uppfyllde alla deras behof ! :E'ör 
v1sso måste de hafva erfarit, hvad 
profeten menade med orden: "Ett 
barn är oss födt, en son är oss gif
ven." 

Emedan Herren Jesus Kristus an
tog vär natur och sä. blef beslägtad 
med oss, och har uppstigit till 
herrligheten. skola vi hafra bättre 
utsigter än vi eljes kunde hafra 
fått. Yi tillhörde en fattig, för
derfvad stam, nedsjunken i skam 
och armod, men hvad vi förlorat i 
vär stari1fader, hafva vi vunnit i vår 
broder, och Jesus Kristus har för 
oss ÖJ?pnat en trappa, uppför hvil
ken vi kunna klättra, och det va
ning efter våning. Han blyges icke 
att kalla oss bröder. '"Ett barn är 
oss födt, en son är oss gifven." En 
hvar har ansprak pa honom och 
han tillhör OS:! alla. 

1 
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Il. 

Han har rcut att rnra konung pc'i 
grund af sin karakters inneboende 
lierrlighet. 

Vi kunde hafva ta.lat om, hur hans 
konungadöme kommer af hans Fa
ders bestämmelse, ty i den andra 
psalmen träder han fram för att för
kunna det heslutet, att hans Fader 
gjort honom till konung och insatt 
honom pa sitt heliga berg Zion. 
Eller vi kunde dröja vid den andra 
sidan, att han är konung, emedan 1 

han gjort så mycket för oss, utgjn
tande sitt blod för att vinna riket. 
Du är värdig att hafva herrlighet, 
ära, makt och välde, ty du vardt 
sl~gtad och har igenlöst oss åt Gud. 
V1 kunde ock betona det f>akförhål
landet, att han sänkte sig sa lagt 
som möjligt och <lerför har rätt att 
uppstiga högst som menniskors 
krönte konung. Men vi kunna här 
ib;idosätta dessa tre grunder till hans 
konungadöme och halla os::i vid tan-

. ken i vår text, hYilken framhaller 
hans inneboende storhet. 

Underbar I H varför frågar du ef
ter mitt namr '? L'nderbar, ~å heter 
jag. 1Dom. 13: 18). Hans namn är 
hans natur. Hans natur är underbar, 
emedan den förenar gnddom och 
mensklighet i en hemlig frändskap, 
som v1 aldrig kunna analysera. 
Hjelfra undret i hans natur är de~H 
oförklarlighet, men denna bevisar 
hans gudClom. Om vi måste tro pa 
en liten Krit-itn~, på en, som vi kunde 
väga och mäta och förstå, som icke 
gjorde nägra under, icke kunde upp
Yäcka några döda, icke ginge på haf
vet, icke stillade någon storm, om 
vi hade att göra med en, h vars ord 
voro så enkla, att vi lätt kmide fatta 
deras djup, byars natur endast vore 
motbild till vår egen, då kunde vi 
visst skaka våra hufvuden och un
dra, om han hade några anspråk på 
att vara konung. Men just emedan 
han är den underbare, - så hem
lighetsfull, så outra.nsa.klig, att ingen 
har en miitlina nog lång att hinna 

bottnen af hans natur, att ingen är 
nog mycket kemif;t att granska hang 
tmderbara väsen emedan han är 
lmderbar, skall herradömet Yara pa 
hans axlar. 

Han är rådgifvaren, läraren, san
ningens konung. Han har sjelf sagt 
oss, att hans konungadöme är grun
dadt på hans vittnesbörd om san
ningen, och att alla de, som älska. 
sanningen, skola höra hans röst. Om 
du lefver ett fullkomligt sant och 
uppriktigt lif, skall du i Jesus Kri
stus finna något, som motsvarar din 
egen djupa längtan, sa att du blir 
tvungen att med Filippus utropa: 
"Den, om hvilken Moses oqh prof e
terna skrif vit, hafva vi funnit." 

Hvarje mennisku säger; "Hvem iir 
jag? Hvarifrän kom jag? Hvart, 
g~r ja~? Hvad __ är l~fvet~ Hvad iir 
<loden? livad ar tiden? livad iir 
evigheten? Hvad är pa andra sidan~" 
l\fen Jesus Kristus är rådgifvaren. 
Han säger oss, hvad Gud är -- Fa
der. Han säger oss, hvad lifvet ilr 
- en skoltid, en uppfostran. Han 
säger oss, hvad denna jorden är -
ett litet stoftgrand i det stora verld~
alltet, men dyrbar för Gud, emedan 
den fuktats af hans ~ons blod. Hau 
säger oss, hvad tiden är, en paren
tes af . evigheten. Han kastar ljns 
öfver lif vet och döden och bringar 
odödlighet i ljuset. 0 underbare 
rådgifvare, lärande, uppenbarande 
för oss! I mången mörk stund af 
vårt lif har du talat sannin~ens onl 
till oss särskilt om oss sjelfva! 

Den mäktige Guden genom hvilken 
allt gjorts - solar och lysmaskar, 
keruber och myror, vattenfall Ol'h 
daggdroppar, verldshaf och den lilla 
smula fuktighet, som om sommar 
morgonen hänger pä rosens blad 
den miiktige ' ·htden. Genom honom 
gjordes allt och utan honom är int~t 
gjordt, som är gjordt. 

Evig facler. "Tidsåldrarnes fader: 
H vilken tanke! Tänk ett ögon hlink' 
l Rom bmkade gladiatorer, innan clr 
kämpade, ga i procession framfii1 
kejsarens tron, och dä. de en dt1·1 

H-nnan passera.de, ropade de: "Hell 
c~sar! De döende helsa dig!" Så 
gingo de vidare in på skådebanan 
och till döden. Kristus sitter nu på 
sin tron, och tidsåldrarne ga i pro
cession förbi honom. Då de gå förbi, 
ropa de: "Vi tidsåldrar dö. Vi helsa 
dig, tidsåldrarnes konung, du som 
evigt lefver." 

Fridsfurste. Den fursten, S)m 
stiftat frid genom blodet på sitt 
kors, som är en prest och hvars väl
signelse är frid, den furste, hvars 
rättfärdighet iir fridens grnndval. 
En nyårsdag var hela Europa. upp
rördt. Krigstecken voro i ögonen 
fallande. Det förmodades på mån
ga håll, att Frankrike under sin kej
:;are, den tredje Napoleon, hade i 
sinnet att störa Europas fred. Sän
debuden samlades till nyårsmottag
ni.ngeu i Tuilerierna.. 'I'a.lande till 
en af dem sade kejsaren: Kejsardö
met är freden . Detta uttryck tele
graferades allestädes kring Europa 
och mottogs med en lättnadens suck. 
{(ejsardömtt är freden. Vi höra Guds 
Hons röst i denna <lag bland krig och 
rykten om krig, af hvilka. verlden 
just nu uppröres, och han säger: "Jag 
verkar för frid, jag tir kommen att 
förkunna frid, mitt välde är frid, 
och när jag verkat ~enom nutidens 
mörker och sopat bort detta. mör
ker och dessa krigsmoln, har under
lagt mig menniskors hjerta.n, sinnen 
och lidelser och h&.r bestigit tronen 
i det rike, för hvilket min Fader be
stämt mig, dä jag blir Immanuel, 
fursten, skall jag blifva Hhiloh, Frids
gifvaren." 

Han, som är så underbar till sin 
natur, som kan råda så fullkomligt, 
som är stark att befria de svagaste 
med samma makt, hvarigenom 8ka
pelsen frambragts, tidsåldrames J!'a
der, oberörd af tidens flykt, den 
furste, hvilkens vi.i.Ide är frid - för-
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tjenar visst att få härska, icke en
da.st i denna verld, som det en gång 
skall ske, utan ock i ditt hjerta.s 
verld, din Rjäls miniatyrverld. 

III. 

På hans rikes förökelse och på fri
den skall ingen ände rnra. 

Ack, måtte styrelsen öfver hvarje 
lif läggas pa hans axlar och må han 
blifva rättfärdighetens och fridens 
konung! Hvilket ditt verk må vara 
i verlden, lägg styrelsen pa hans 
axlar! Om du är en artist, lägg 
styrelsen på hans axlar, och mala 
aldrig en tafl.a., framkalla aldrig ur 
marmorn en staty utom som en, 
hvilken verkar under Jesu Kristi 
konun$adöme och styrelse. Om du 
är författare, skrif aldrig en rad, som 
du icke vill låta Kristus, konungen, 
läsa! Om du står i affär, haf intet 
att göra med humbu<Y eller bedräge -
ri; utan se till, at~ ~la d.etaljerna i 
ditt kontor eller dm fabrik äro vär
diga en konungens undersåte. Till
komme ditt nke i konsten! Till
komme ditt rike i politiken! 'l'ill
komme ditt rike i den literära verl
den ! Tillkomme . ditt rike i våra 
hem! 

Kanske har friden flytt från ditt 
lift Då du var ett barn, tör den 
hafva. hallit vakt vid ditt hjerta, 
men den har tyvärr Hytt, bortskrämd 
af svnden. Om dn önskar ätervin
na ',elen, få igen skördegläcljen och 
segerfriden, måste du lägga herra
dömet pä. hans axlar, utropande: 
.Emedan du vardt slagtad, skall ditt 
namn vara öfver alla namn för mig. 
För dig vill jag böja mig, bekännande, 
att du är Herre. ' Da skall den frid 
komma, pa hvilken ingen ände skall 
vara., ocli han skall evigt regera! 
Haleluja! 

·~o~ 
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Jag, Herren, är din läkare. 
2 Mosebok 15: 21.i. 

!Ett vittnesbörd o.f en, som erfarit Herrens hjelp.) 

~ 

~emton ar har jag till följd af 
~nervförlamning tillbringat dels 
till ::iängs och dels i rullstol och 
förgii.fves användt många läkare och 
dyra kurer. Hvarje försök att gä. 
nagra steg försvårade för längre tid 
mitt lidande . . Utan hopp om tillfrisk
nande och i tron att det var Her
rens vilja, att jag skulle vara sjuk, 
hade jag ingen önskan längre att 
blif va frisk. 

I oändlig barmhertighet har Her
ren Jesus på mig uppfyllt sitt löfte: 
"jag vill hela dem," och helat mig. 
Jag blef uppfordrad att omtala detta 
för alla älskade sjuka och friska, 
verldens barn och Huds barn och 
mitt hjerta är gerna färdigt der
till. 

Jag, Herren, är din läkare! l\Iän
ga, långa ar häi;igde detta sprä.k 
öfver mm säng, d1thängdt af trogna 
vänner. Han min Herre och Fräl
sare, hade blifvit läkaren för min 
sjuka själ och helat den fran oför
lii.tna synder. Han lindrade äfven 
min kropps lidande, då jag bad ho
nom derom, och talade vänligt till 
min själ under langa, sömnlösa nät
ter. Men att han äfven var min 
läkare, som kunde hala min sjuka 
kropp, det var en hemlighet för mig, 
hvilken den käre Herren dock nu 
har uppenbarat. 

"Jesus helar de Hj uka," denna lilla 
skrift af .Murray kom ater i mina 
händer genom en vän. (0, om vi 
sjuka ic&e hade vänner, sasom den 
giktbrutne i evangeliet, som på bed
jande häuder föra oss till Herren!) 
I början kunde jag icke fatta de stora, 
härliga ting, hvilka den käre Murray 
uttalar i denna bok. Snart kom jag 
till denna öfvertygelse: "Herren vil1 
hela. mig från mm sjukdom, om jag 

öfverlemnar mig helt åt honom och 
blott vill lef va för honom." Långa 
ar hade jag trott, att det vore Guds 
vilja, att jag skulle förhärliga honom 
genom lidande. Ofta ljöd det i min 
själ: "Din vilja, min Gud, gör jag 
gerna !" Han drog mig dit, och 
Jag maste ära honom. Nu hette det: 
"jag vill hela dem." Naturligtvis 
måste jag göra allt för att han 
skulle kunna uppfylla denna sin 
vilja på mig, ljöd det inom mig. 
Jag lade ännu en gång i bön fram 
för honom hela mitt förgångna. lif, 
bekände mina. synder, lofvade och 
prisade honom för hans kärlek och 
förbarmande och förehöll honom 
hans löfte om bönhörelse och om 
sjukdoms helande (Joh. 14: rn, 14, 
2 Mosebok 15: 2ö och manga andra1. 

8edan stod jag i tro upp från min 
rullstol och gick ett slag genom rum
met, alldeles upprätt, ~tan stödt utan 
smärtor. Det var mm Guds kraft, 
som hade fattat tag i kropp och 
själ och genomträngt dem. Andra 
dagen gick jag lika mycket, tredje 
dagen genom hela hnset och sa till
togo dagligen mina krafter. :\Iin 
själ strömmade öfver af lof och tack. 
Det var är och förblifver uagonting 
sä. oändligt stort, detta, som Herren 
gjort med mig. Sedan ett år ha nu 
mina krafter ständigt tilltagit. Her
ren gaf helsan, som han hade ater
skänkt mig, enda.-;t Hå att säga bit
vis ät mig, icke mycket kraft pa en 
gång, för att jag skulle rätt skatta 
aen och sorgfälligt bruka d~n. < >fta 
gar jag en liel timme i ett och gllr 
upp för manga trappor i han~ tjenst. 
'1.'1dvis återkommande smärtor äro 
mången gång en följd af någon af
vikelse från Herren, genom hvilka 
han alltid åter hemtar mig tillbaka. 
Honom Yare tack för allt! Eder, 
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älskade systrar och bröder i Kristus, Il 
e.der helsar jag hjertligt och ropar 
till er: "Den store läkaren är här, 

den kärleksfulle Jesus!" "Den dig 
alla dina synder förlåter och helar 
alla dina sjukdomar." Ps. 103: 3. 

B I B EL K U R S E N. 

~ibelkursen vid Götabro, Nerike, bar i r år varit besökt af tillsammans 55 
deltagare, deri inberäknade 12 evangelister, 
h vilka sednare varit nftrvarande blott un
der en del af kursen. Herrens Ande har 
rnrit kraftigt verksam ibland oss för att 
uppenbara Kristus och bereda rum för 
bonom i våra bjertan. Och hvar och en, 
som varit tillgänglig och öppen för An
den, har helt visst fått en ny syn på ho
nom, den högtlofvade, den, om bvilken 
Moses, i lagen, och profeterna hafva skrif
vit, ubibelns kärna och stjerna". Och en 
blick pä honom gifver lif. Men lif kom
mer aldrig till stånd utan smärta. "Dö
den är lifvets port." Det är icke blott 
vid omvändelsen, vi få erfara detta; utan 
hvarje gäng det eviga. lif, som blef födt 
i os~ vid omvändelsen, skall fördjupas i 
vara hjertan, hvarje gång den i oss inne
boende Kristus skall i kraft af sin åter
lijsning taga. oss i fullare besittning och 
sålunda vinna gestalt i oss, få vi erfara 
födslosmärtan, sorgen efter Guds sinne; 
och likasom det endast kan ske gonom 
dom, att Kristus upprättar sitt rättfär
dighets- och fridsrike pä jorden, sä är 
det också "med dom och riittfänlighet, 
ban upprättar och stårker sitt rike i vi\ra 
hjertan (Es. 9: 7). Detta. beror derpå, 
att inom oss finnes så mycket, som gör 
honom motstånd. Pallet har tagit djupt. 
\'i äro genomträngda af synd och sjelf
viskhet, och till och med i vår gudsdyr
kan, vår kristendom och vårt tjenando 
linnes det så mycket af sjelflif och eget 
verk, att vi bliha förskräckta och för
krossade, när ljuset från den Ilelige trän
ger in i vårt innersta och afslöjar vara 
hemligaste uppsåt. Vi blifva barut när 
förtvil•ade, emedan vi hade bättre tankar 

om oss. Det gäller då att låta doms
elden utföra sitt verk till rening och lutt
ring; ty om ock hela vår lifsgerning skulle 
gå under i eldsprofvet, så ersätter Her
ren det odugliga med sådant, som består 
inför honom, umedan det är verkadt af 
honom. En djup inblick i hjertats förderf 
och vår ovärdighet gör nåden outsf1gligt 
stor för oss; och vi mottaga icke Kristus 
så.Bom vårt lif, förrän vi insett vår full
komliga bjelplöshet och oduglighet, att "i 
oss, i vårt kött bor icke något godt." 
Men sedan Anden gifvit oss ett rätt be
grepp om synden och fört oss till det sta
dium, att vi förtvifla på all egen duglig
het och värdighet, dä ä.r han också den 
trofaste Hugsvalaren, som för oss uppen
barar Kristus, den korsfäste, i bvilkens 
död ock<>å vi hafva dött från synden, la
gen och sjelflifvct. Och då vi i tron om
fatta honom, villiga att lemna oss helt 
åt honom, gör Anden Kristi död och upp
ståndelse till en verklighet i våra lif. Så
lunda likbildas vi med honom mer och 
mer och delaktiggöras af honom, eå vål 
i haus lidanden som hans uppståndelse
kraft, till dess vi, vid hans uppenbarelse, 
i.i skåda honom i härlighet, och blifva 
honom fullkomligt lika. 

I detta spår har Anden hufvudsakligen 
ledt undervisningen, och det har, liksom 
vid föregående kurser, pågått ett djup
gäende Andens verk bland deltagarna. 
Välsignelsen har ej kommit oss till del i 
ljufliga känslor, mon vi hafv11 fått det som 
är bättre: Kristus har blifvit dyr har och 
oumbärlig för oss, hans kors vår enda 
tillflykt och likgestaltandet med honom 
vårt lifs mål och vår begäran. Hvad mer, 
om förkrosselsen tagit djupt och tårarna 
flödat mer ymnigt än glädjesångerna ! En 
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förkrossad och ödmjuk anda är den Hög~ 
stes l>oning. Må Herren fullborda det 
verk, han begynt, och må vi ej taga offret 
tillbaka! 

Lenarnes uppgift vid kursen har varit 
att Yisa det innerliga samnanhanget mel
lan gamla och nya testamentet och sä
lunda lägga grunden för ett fortsatt bi
belstudium. I gamla testamentet hafva 
isynnerhet beaktats förebilderna till och 
l1rofetiorna om Kristus och den helige 
Ande, Josefs och Jakobs historia, de Is
raelitiska högtiderna, intagandet af Hiftes
landet, m. m. - allt i nya testamentets 
ljus; Eo kort öfverblick bar derjemte tagits 
öfver 11.tskilliga af gamla testamentets böc
ker. Ur uya testemantet hafva Yi i korthet 
genom gått Apostlagerningarne, Galaterbref
vet och Efosierbrefvet. Dock hafra delar af 
{ofriga bibelböcker också. tagits i betrak
tande och några biblitika ämnen studerats, 
särskil<lt Andens verk och frukter samt 
de yttersta tingen. Säng och musiköf
ningar hafva gemensamt hallits 3 a 4 
ganger i veckan. Flere offentliga möten 
bafva gemensamt hållits under kursen sä
väl vid Götal>ro som i kringliggande mis
sionshus, i hvilka muten kursisterna hafva 
deltagit. 

Ehuru arbetet fortgått under käuslan 
af svaghet; ovf1rdighot och brist ä ena 
sidan och ansvaret a den andra och ko
stat lellarue mycken kamp och biin, hafva 
vi känt oss burna och uppmuntrade af de 
troendes böner 0cb deltgande. 

Kursens afslutning egde som vanligt 
rum med offentligt möte i Nalavi mis
sionshus söudagen don 2 dec. kl. 11 f. m. 

Mi>tet öppnades af missionär 0. Ema
nuolsaon med bön och uppläsande af 24 
Psalmen. 

Derefter predikade i)astor Kihlstedt Mver 
1 Tim. u: 13, 1~: "Jag bjuder dig in
för Gud, som gör allt lefvande, och in
för Kristus Jesus, som under Pontius 
Pilatus har aflagt den goda bekännelsens 
vittnesb<ird, att du haller budet obefläckadt, 
ostraffligt, intill var Herre Jesu Kristi 
uppenbarelse." 

Denna allvarliga uppfordran ställer apo
steln till 'fönoteus, som han i det före
gående benämner Guds menniska. I san
ning ett skönt namn! Timoteus var en 
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sådan, som var tagen i besittning af Gud, 
en menniska, i h vilken återlösningen på 
Golgata blifvit förverkligad. Derigenom 
var han uttagen frän den närvarande onda 
verlden Han var icke längre en syndens 
eller satans menuiska, icke heller sin egen, 
utan en boning, ett tempel åt den helige· 
Ande. Han lefde för Gud och hans in
tressen. Dertill äro äfven vi kallade. 

Hftr tager nu aposteln denna Guds 
menniska med sig inför Guds ansikte och 
besvär honom inför Gud. "Inför Gud". 
En helig och ansvarsfull, men tillika en 
den allra skönaste ställning. Gamla te
stamentets heliga hafva vandrat inför Gud. 
Blia kunde angifra sin ställning mod or
den: "Gud, inför bviken jag står", eller 
"hvilkens tjenare jag är". Denna är 
änglarnas ställning, och den är äfven vår, 
för så vhlt vi äro verkliga gudsmenniskor. 
I denna ställning är det möjligt att mot
taga order af Gud, för att sedan skynda 
aatad och utföra dem. Han är Gud alls
mäktig (1 .Mos. 17: 1 ), som förma.r fylla 
alla vara behof. I frestelser, litlanden 
och trangmal flr han allt för sina harn. 
Men ingen kan af helt hjerta förlita sig 
pä Gud, som icke också vill ställa sig 
till Guds förfogande. 

Jag tager eder med inför Gud, I som 
liren samlade till detta möte. (Se Apg. 
10: 33). Gud har ett ord fiir bvar och 
en. Särskildt talar han i dag till eder, 
som deltagit i denna bibelkurs, och all
deles särs kildt till dem af eder, som i 
dag skoten afskiljas för hans \'erk. Or
den i vår text gälla i synnerhet eder. 
"Jag bjuder eller inför Gud, som gör allt 
lefvaude". Gud har gifvit oss l.Jådc vart 
lekamliga och andliga lif. Inför honom 
hafva vi att göra räkenskap. Han för 
oss understundom i sådaJ}a lägen, att vi 
misströsta om lifvet, såsom Paulus om
talar i ~ Kor, l: 9. Men om du ock 
skulle komma i ett liknande betryck, så 
skall Gud uppenbara sig för dig såsom 
den, som "uppväcker de döda''. Ja, skulle 
du ock blifva ett blodsvittne, sil.som det i 
är gatt flere af dem, som förut bujt knä 
pil. denna plattform, så skall du ingen
ting förlora derpå. Det är vägen till lif 
och b ärlighet. 

Vi ställas här inför Gud, det högsta 

~11.1jestätet, och infiir Jesus Knstus, der 
lian i djupaste förnedring inför J>1Iatus 
t11111'ldigt bekänner: "Jag är en konung", 
tihuru han är med ve ten om, att detta vitt
uusbörd skall kosta honom lifvct. Yi äro 
1-:illlade att vara. hans 1iftorföljaro. \'i 
htå i dag inför många vittnen, icke alle
uast d~ssa många synliga, utan inför en 
i;tor skara osynliga vittnen. Må vi glädja 
Hud, Jesus, änglarnc och de rflttfärdiga 
med att icke blott i dag, utan hela vårt 
lif och genom heLi var vandel aflägga 
dun goda bekännelsens vittnesbörd! illan
J.{a kunna tala väl pa predikstolen, under 
•let att deras lif icke iifrerensstämmer med 
li1•kä11nelsen. Och det finnes sadana, som 
~tatt på denna plattform och vittnat, men 
H•dan spårat ur. Sadant sårar och be
•l riifvar Jesu vänner, men mest Herren 
.l esus sjelf och hMJH Ande. 

Budet flr Jesu Kristi rena evangelium, 
.t111clen8 evangelium. För att kunna hand
hafva dtlt, måste Yi vara letlda af Anden·, 
så väl vid den enskilda själavardon, som 
vid den offentliga predikim, Men Anden 
l11der dem, som hafva o.skyldiga händer 
och rent hjerta. Det gäller att sj elf 
vandra ostraffligt enligt evangelium och 
bevara vår dräkt obefläckad, om vi skola 
vara till välsignelse f.ir andra. Under 
•let vi hiilla budet obeflrtckadt, få vi vfmta 
nu· llerrc Jesu Kristi up]Hmbarelse. Han 
-,kall komma igen synlig och allas ögon 
~kola so honom, men först deras, som 
v.inta honom. För dessa skall hans 
t11lkommelscs dag blifva en glädjedag och 
och en kröning11dag, men en förskräcklig 
d0Jmens dag för de ogudaktige och syn
darna. Eu ifrig astundan efter Jesu up
penbarelse skall för oss vara en hjelp till 
att bevaras i ostrafflighet och renhet. 

l•'iirbundets ordf., E. Hedin, inledde 
1lerpå vittnesbörden med att påpeka stun
•lens allvar och vikt, sär~kildt erinrande 
om att detta afakiljande l\f vittnen kunde 
fiir dessa innebära att f.ii nedlägga siua 
lif S'lm blodsvittnen. SUSOm det gått våra 
misE>ionärer i Kina . .Äro vi villiga att offra 
tlem sä långt? frågade talaren. Derefter 
uppläste han Matt. 28: 16-20. På den
lli.L grund bygga vi vårt fö!i'etag. Så rin-
1-{a det än synes och så svaga redskapen 
iin äro, hvila vi på. honom, som bar all 
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makt i himmelen och på jorden. Ha~ 
bär sitt herradöme på sina axlar. Vi 
afskilja i dag dessa vittnen på grund af 
Jesu sista bnd. Och han är sjelf när 
oss alla dagar. Han är bär. - Såsom 
ytterligare ett ord att hvila vid upplästes 
J,uk. 10: 1 och följ. Jesus sände sina 
sjuttio, två och tva, utan lön och utan 
annan garanti för deras framtid fm den 
gudomliga befallningen. Vi flilja i dag 
hans exempel. Jesus sände sina lärjun
gar till de platser, dit han sjelf ämnade 
komma. Dett1 gör han än i dag. Ofta 
få vi på ett underbart siitt se, huru han 
verkar sitt verk i själarne, undl'r det ban 
liksom sätter redskapen at sidan. Skör
den flr ännu mycken, men arbetarna fa. 
Iledjen fördenskull! Bönen är m1ss10-
nens kraftigaste vapen. "Jag sänder 
eder såsom lamm mitit ibland ulfvar", 
sade Jesus. Ma Gud bevara hos eder 
lammsinnet, samma ödmjuka ande, som i 
dag besjälar eder. - Jesus lofvar rik 
ersättning för allt hvad vi lemna och för
saka för hans skull (illatt. lU: 27-29). 
I hafren mahända. lemnat ett godt hem, 
en god inkomst och ljusa framtidsutsikter. 
:\len Herren skall gifva eder fäder och 
mödrar, systrar och bröder, hem skola 
öppnas för eder; I skolen få andliga åk
rar att beså m. m. och i den tillkomman
de verlden evigt lif. Herren skull säga 
1ill eder: "Du trogne tjenare, gå in i din 
Herres g-lädje!" Vi vilja tillr0pa var ko
nuug: Hosianna, d. ä. framgang :\t Her
ren, Davids son! \'i lemua dessa vittnen 
åt honom, att han genom dem ma vinna 
framgåug. Ya.I ser det ut som om verl
den med satan i spetsen haft framgång, 
då våra missionärer mi'>rdades i Kina, men 
vi ämna icke sluta. Yi önska sflnda ett 
dubbelt antal i de fallnes ställe. Aldrig 
vid någon l1ibelkurs haha vi hört så 
många af deltagarne vittna om att de 
känt en maning att gå till .Kina, som just 
vid denna kurs ! 

Kraftiga och till hjertat gårnde Yittnes
Mrd framliuros nu af de 15 syskon -
12 bröder och 8 systrar - som antagits 
till förbundets evangelister, och hvilka 
framropadcs af ordfiJrantlen under tillkän
nagifvande af deras verksamhetsfält en!. 
nedanstående lista. Sedan dessa medelst 
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bvn och händers påliiggning afskilts enl. 
Apg. 13: 3, riktade den gamle, käre ve
teranen Aug. Karleson nägra varma för
manings- och uppmuntringsord till dem 
med ledning af 1 Tim. 4: 12-16, Der
pä talade fru J,aurine Karleson, den mör
dade missionär N. Karlesons eoka, några 
ord om miBsionens rinst, med ledning 
af några anteckningar, som hon funnit efter 
sin hemgångne make. Hon sade sig äl
ska kineserna mera nu än förr och vore 
villig att ännu en gång beträda Kinas 
jord med evangelii budskap, om Gud det 
tillstädjer. Det offer, Gud hade kräft af 
henne, bade varit stort och kostat 
henne mycken nöd, men hon var glad, 
att hon ändå hade haft något, som var 
värdt att offra åt den, som gifvit sitt lif 
för henne. 

.Missionär Aug. Karlsson från Kina 
höll till sist en kort men kraftig predikan 
iifver 4 Mos. 21: 16-20. 

Sedan gemensam maltid intagits å hem
met vid Götabro, samlades styrelsen och 
kursdeltagarna jemte flerc andra vänner i 
lässalen för att fira Herrens heliga natt
vard. Det var en oförgätlig stund, och 
vi hade svart att skiljas. Det gällde ju 
också att taga afsked af hvarandra, som
liga för att aldrig mera återses här på 
jorden. På måndagen afreste de flesta 
af syskonen till sina respektive hemorter 
och verksamhetsfält. 

J. S n. 
--~K---

Spring upp, du brunn!* 
I Israel mt'l.ng' tusen munnar 
Försmäktade pä ökenled. 
Der finnas inga springehrunnar 
PA den af sol förbrända hed. 

Dll. Herrens röst till :Mose talar: 
"Församla menigheten all! 
• Ja"' kltnner >attnens dolda salar, 
Oc'b JBg dPm vatten gifra skall." 

Och fost!ln hjelpen Rvntes fjerran 
Och törsten brände f1varje mun, 
De sjöngo dock i tron pi Herran: 
"Spring upp, du brunn! Spring upp du 

brunn! .. 

*) I anledning af missionär Aug. Karl· 
sons förerlrng vi<l uibelkursens afslutning 
i Nalavi den 2:dre dec. 

DA. tränger fram ur jordens gömma 
En mäktig kllllas friska brus, 
Och rik och full hon börjar strömma 
Till törstande i ökengrus. 

SA. äfven vi ha' fätt en kil.Ila, 
Der törstig menskoande fAr 
Sin djupa trängtan tillfredsställa; 
Fn\n Kristus sielf dess 11.der går. 

Spring upp, du brnnn, med strömmar 
klara 

I värn hjertan denna stund, 
Att vi ett heligt folk mt'I. vara, 
Som står med Herren i förbund! 

Spring upp, du brunn, och lät oss dricka 
Al An<lens fullhet mer och mer! 
Din rena våg kan vederkvicka 
Ett brutet mod, som dignar ner. 

Rpring upp, clu hrnnn, i bednaverlden, 
l ti det stora ökenlnu<l, 
Der millionc,r under färden 
FörgA.s af törst i glödhet sand. 

Spring upp, du hrunn, i "Sinims" dalar, 
Ja 1111 dess kullar li.fvensä, 
Att stumma Gudars tempelsalar 
Snart i ruiner falla mä! 

Rpring upp. du brunn, på Zulu 's strllnder, 
B,and Kollgos folk ocli Natals tält! 
Ja. S\•alla öfver alln länder, 
Tills öknen ulir Guds åkerfält! 

Conrad. 
-- ~i*9--

Vid bibellcursens slut antagna och of
slcilda evangelister: 

C. E. Lundin frän Jönköpings län åt
följer förutvarande evangelisten Alex. Pet-

tersson till Östergötland. Karl Auton An
dersson fran ÖsterJ{ötland 11tfliljer förutv. 
ev. Wahlberg till Uppland. 

Johan Le vin Klas son frän Vestergöt
land atföljer förutv. evg. Gustaf Johans
s.,n till Yestergiltland . 

Johan Emil Hjälm frän Yestmanla1.1d 
gar till s(idra Dalarne och Yestmanland. 

Nathanael Hiigman fran Vestergötland 
afg"ar tillsammans med Olof Persson från 
Skane till Smaland. 

t 

Anton Olsson fnln Småland och Arvid 
Richard Klasson fran Vestergvtland till 
Kronobergs län. 
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J . G. Johansson från Vesterg. och Jo
lum Pettersson från Yesterg. till Södra 
lleli;ingland. 

Oskar Berglund från Göteborg och An
l'ln Larsson frän Vesterg. till Vermlands 
Finnskogar. 

Johanna Östlund från Gestrikland följer 
fi1rutv. evg. Kersti Pålsson till Medelpad. 

Ellen Palm från Blekinge följer förutv. 
ovg. Judith Bergström till Nerike. 

Anna Madsen frän Skåne, som förut 
blifvit afskild såsom evangelist, men un
der n§gra år vistats i sitt hem, går till 
Kronobergs län. - Agnes Lundström frau 
Smaland till obestämdt fält. 

Vidare bestämdes att förutv. evg. Maria 
J onssnn skulle till11ammans med förntv. 
evg. Ida Högstedt gä till Dalsland. 

Feng-chen missions-station norra Kina. 

l·'eng-chen ilr en stad i norra Shan-si, 
lrax utanför elen stora kinesiska muren 

., ecl omkr. 80.(K(} innevänare. Den ligger 
1 långt från Helgelseförbundets missions
l1strikt: omkring 7 sv. mil från Tso-iiin, 
In Xatanael l'o.rleson, Mina Hedlund m. 
Il. voro sto.tionerade, och 11 iL 1211lil frän 
. oh-ping-fu, der missionärerna Sven och 
1:n11na J>ersson verkade och dP.r alla de 
10 kilra svskonen, samla<le till i\rskonfe-

rens, blefvo mördade och fingo offra sina 
lif i sin Mästares tjeust samt p!l så sätt 
.~amlas till den stora konferensen deruppe, 
il l'r ingen fiende och intet ondt mer skall 
~töra. 

I Feng-cheu blef missionsstation öppnad 
hös ten 1894. Sednast voro Emil J aco oson 

.. ' dennes svåger och syster (0. E. Oberg 
med maka) sat10ncrade derstildes och vid 
upproret. söndag1m den 17 juni, var iifven 
ni ,.;sionär Aug. 8andberg der på tillfälligt 
•t''IÖk. 

Fnstiln boxarna sedan tisdagen den 12 
1pptrlldt hotande på gatorno. i staden, 
hördes dock intet farligt af vid sjelfva. 
t ntionen, förrän vid kl. 5-tiden sagda 

. Jndags e. m., hvarför mötena höllos som 
nnligt. Öberg, hvilkens tur det var att 

liesöka utstationen, hade pli f. m. rest dit 
. t t der hä.lla möte. 8äluudn voro Emil 
hcohson, hans syster o«h August Hand· 
I erg pä. stationen, då öfverfallet kom. 

lJetta tillgick i korthet pii följan<le sätt: 
I 'örst fick man uppe pä herget ofvanför 
h 1fvuduyggnaden se m\gra styeken miln 
• .. h ynglingar, hvarnf en "lekte filktning", 

,· ilket syntes vnra signalen till l1Yad som 
omma skulle, ty omedelbart derpt'I., sedan 

de p:!\tt ned från uerget, började bombnr-
.lnandet af en r.:indre sidoport, som var 
1·1hragt mellan hufvudbyggnaden och 
<igrn. flygelns gnfrel O('h ledde utåt en 

· rilncl. · 
J>e kastade äfven stenar in pli. gA.rden, 

ch nufnllet ulef a.lt våldsammare. hvar-

för ett par troende kineser sändes till 
mandarinen att begära polis till skydd{· 
men kort efter det dessa män gAtt, ga · 
porten vika för det vll.ldsamma stormnn
det. Nu störtade de vilda "l>oxarne" in 
pä går<len, män, ynglingnr och pojkar, in
slA.ende fönster och vll.ggar, inrusande i 
rummen, förderfvande och stjlllancle !'1\.
kerna samt med stenka.<1tning förföljande 
de trenne ruissionii.rer, hvilka stodo utan
för <lörren till hufvudbyggnaden, tills por· 
ten brast, dä. de skyndade ut i yttre gi\r· 
den genom den port, i hvilken ä bilden 
ett kmespar stå.r. 

Såsom genom ett under kommo de alla 
tre undan med lifvet, om än slagna och 
med blödande hufvuden, till "la-men" 
eller rådstu'n, der <le fingo 11.tnjuta man-
darinens skydl1. .. 

Hennre återkom äfven missionär Oberg 
från ut!'ltationcn och kom oskadad till 
"la-men''. 

Sedan lyckades de alla 4 m. fl. genom 
Guds un<lerbarn och nA.defulla ledning 
och hjelp att f:ly frän oroligheterna och 
komma hem t ill Sverige. 

Personerna A. bilden äro följande: De 
tvä. "utlänclingarna" uppe vid huf\•udbygg
naden på ven!'ltra sidan äro missionilrer
nn Otto och Elisabet Öherg. (Emil Jacob· 
son va1· den tillfällige fotografen och sy
nes derför ej . Fotografiet är taget frän 
taket af gatkapellet hva1för ej heller det· 
ta synes.) Htrax nedanför stå till höger 
evangelisten Li och den troende s;.icka
ren Kao till venster (hållande ena handen 
uppe vid nxeln). 

De 10 mitnnen vid muren i yttre gärden 
pA sammn sida äro kineser, som för till· 
fil.Het voro pA stationen för att vänias af 
med. opierökandet. Kvinnan, som stär i 
flpn öppna porten mellan .,yttre o. inre 
gil.rdPn ilr till hjelp :\t fru Olierg med af· 

1 secn<lr på hnshesök, s iimnad 01• 11 tviLtt m. 
I• m. På andra sidan i porten st:tr hennes 
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11 an Liu. Till höger vid muren i yttre 
" mlen står <len kmesiske läraren Ch'e.o 
111e<l sina skolbarn och längst uppe vid 
I ifrudbyge;naden pli. högra sidan den tro
' 11<le kocken "JU-ing-han", till höger förre 
111 S\"Urden Tsai emellan och läne;st till 
\ 1•nster den troende mannen 8heng. 

Huru många af de troende kineserna, 
~om ej blifvit mördade tillhörande denna 
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och a ndra :;tationer inom di:;triktet, lir 
ännu obekant. De, som undkommit med 
lifve t, ha det säkert mYckot trångt och 
sv:ll't. Må vi bedja för' dem, liksom för 
hela det arma. Kina. att dörrarna snart 
äter mä blifra öppnade, mörker och oriitt
färdighet Yika samt ljus och rilttfär<lig
het nnna framgång. 

En gripande bref från l\ina. 
X edanstående bref, som den 7 dennes 

ankom till denna tidnings red. och som 
rnr afstämpladt i Shang-hai den 3i okt., 
.ir skrifvet af Karl Axel Ludvig Constans 
Lundberg, som efter att hafva deltagit i 
ilen 4:de bibelkursen vid Smedstorp 1891 
utsändes sil.som H.-förbundets evangelist 
<•1~h arLetade såsom sådan mestadels på 
mycket mörka och försummade trakter i 
hemlandet, tills han på varen 18H3 ge-
111im Fransous bemedling utgick såsom 
missionär till Kina. Han är född 18(i7 
1 'l'järstads socken i Östergötland. Bref
vet lyder: 

Siih-ke-tan-keo 1G aug. UlOO. 

Käre pastor Ki/il.stedt ! 
Hur underlig är du i allt hvad du gör, 

hvem kan dina vägar första? 
I, dyra missionsvänner, hafven kanhända 

hl1rt, huru förföljelsens stormar hafva ut
lirutit i Kina; och de hafva äfven kommit 
till Shan-si, och både edert fält och l'hri
Htian Missionary Alliance samt C. I. M. 
hafva fatt svara känningar Jeraf. Den 10 
juni förstördes Huen-ilen-chco, men missio-
11.irerna lyckades komma undan, ja, äfven 
1l11 infödda kristna kommo undan. Sedan 
fi irstördes Tso-iiin. Edra missionärer gin
~·· till Soh-ping-fu, för att hafva konfe
rP11s; l\lidsommardagen voro der försam
l1llle: N athanacl Carlesson, S. Persson, 
~:nuna Persson, E. Karlberg, Larsson och 
~:. Pettersson samt systrarna ~lina Hed
l11nJ, Anna Johansson, Jenny J,undell och 
1•11 syster till, hvilkens namn jag ej kom
llH'r ihåg;* samt 0. Forsberg med hustru 

r.ed. 

och ett barn af vår 1111ssJ1J1l. Den 26 
juni brändes stati\lnen i Soh-ping-fu. Sy
skonen fl.ydde till la-men, der de blefvo 
bundna med kedjor tva orh tva; och ti
digt på morgonen deu 27 forJes de iiå 
kärror utom stadsporten, der en stor mon
niskomassa slet ned dem fran kärrurna 
och stenade aem, och For~bergs barn slet11 
de i stycken. Carlesson och Persson siikte 
fly, men blefro upphunna och doidade. 
Deras · lik brändes, de andres lik gräfdes 
ned. August Karlssons evangelist Fan
the-ming har kommit undan, och han har 
talat om det för oss, men han var ej i 
Soh-ping-fu, niir ilet hände, men kom dit 
efteråt. I Ing c.heo bar huset lemnats 
tillbaka åt värden. I Kuei-hua-cheng der 
vi bodde, började det blifva lika l)roligt, 
så att vi lemuade platsen och tänkte ga 
till l1 rga och öfver Ryssland, men komna 
2 dagsresor fran K. blefvo vi röfvade pa 
allt vid 8 tillfällen. De hafva tagit en 
del af vara kläder på kroppen, så att vi 
hafva hungrat och frusit. · 

J<',rra katolska missionärer på denna plats 
fingo hiira om vår stiillning och sändt> 
hud fyra särskilda ganger, att vi skulle 
komma hit. Det sista budet träffade oss. 
De andra kunde ej få fatt i oss. Yi hafva 
nu varit här H dagar, men äfren här är 
stor fara. 'fy boxare och soldater skola 
komma hit och förstiirn platsen. l\Ianga 
katolska platser äro förstilrda och tusen 
kineser dödade. Alla stationer, som vi 
känna, äro först <1rda. Vi veta iutet om 
de andra missinnärerna. Iför äro vi nu 
af Skand. !Il. A. Emil · Olsson, Hanna 
Olsson med deras tre barn. Samuel, Josef 
och Edit; Edrin Andersson, Emma Au-



dersson och deras två barn Harald och 
en liten några dagar gammal; fröken Emeli 
Eriksson; Carl Lundberg, Augusta Lund
berg samt våra barn Axelina och Ebba. 

Skulle vi ej komma undan med lifvet, 
så framför vår sista helsning till alla mis
sionsvänner. Vi lefva och dö för Herren och 
Kina. Vägen till kusten är stängd. Vi 
hafva ej hört något fran Peking på nära 
tvli månader. Illen vägen till Herren är 
l'•ppen. Gud vare tack! Laten ej edra 
händer sjunka och blifven ej modlösa! 
l'tsädet skall nog bära frukt i sinom tid. 
Xär det blir lugnt, så sänd ut llera vitt
nen till Kina för att i de fallnas ställe 
fi.irkunna Herrens väldiga gerningar. Jag 
ångrar ej, att jag . gått till Kina. Jag 
vet, att Herren har kallat mig, och hans 
nåd är mig nog. Hvilken väg han väljer 
för mig, är detsamma. Ske hans vilja! 

Denna förföljelse är en af de värsta, 
som vi hört af i Kina. Vi veta ej, hur 
långt den sträcker sig. Här iir äfven 
bungersntid och stor lagliishet. Gud för
barma dig öfver Kina, som dräper profe
terna och dödar dem, som äro sända till dem! 
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Nu de hjertligaste helsningar till pastorn, 
Hedins, Carleson, Nelly Hall och Augu1t 
Kirlsson! 

Vi mötas hos Herren! Frid öfvcr Gud1 
Israel! 

Eder tillgifne Carl L. Lundberg 

Förlåt mitt slarf, men jag år så darr 
händt. 

Den 22 aug. 1900. 
Nu bafva soldaterna kommit, och i dar 

väntas de skola anfalla här. Katolikerna 
tänka att försvara sig, men det ser fA· 
fängt ut. Vi vilja ej dö med vapen I 
hand, utan vill Gud, så fä de taga våra 
lif. Vi dö i tron på Jesus, och veta, att 
han kan frälsa våra själar utan att tiösta 
på den katolska kyrkan. Presterna fri· 
gade oss i gär, om vi ej ville öfvergå till 
den enda saliggörande kyrkan, och om vi 
ej v iro rädda, att vi hade orätt och gingo 
miste om frälsning och salighet. Men vi 
svarade, att vi veta pa hvem vi tro; och 
vi åro ej ovissa, utan vi vilja dö som pro• 
testanter, ja, än mer som kristna. 

Gud välsigne eder alla! Vi mötas ho1 
Jesus. Eder J osus lyckliggjorde 

('ctrl L. Lundberg. 

Böneveckan 1901. 
.:\.mnen föreslagna för den allm. böneveckan Jan. 6-13 1901. 

~led slirskildt afseende pä det nya århundradets början. 

Söndagen 6 Januari. 

A'mne för predikan. 
"Fi.irbida Herren, starkt och oförfäradt 

vare ditt bjerta och förbida Herren!" 
·' Gan fördenskull ut och gi.iren alla folk 
till lärjungar, <löpande dem till Fadrens, 
S.mens och den helige Andos namn, lä
rande dem att hålla allt det jag bar be
fallt eder. Och se, jag är med eder alla 
dagar intill verldens ändo." 

Måndagen 7 Januari. 

För kyrkan i ollmihzhet. 
T JCktiägelsP. 1. För Guds kärlek i 

Kristus Qch den helige Andes gåfva. 2. 
För evangelii stora spridning och det åter
U!JlWåckta behQfvet af väckelse. 3. För 

att den närvarande tiden ännu är "fräl1 
ningens dag." 

.Hekänntlse. 1. Af försumlighet ocb 
verldslighet bland de troende. 2. Af rll 
dande uraktlatenbct att följa Nya Testit 
mcntets lära och bruk. 3. Af såväl for 
samlingens som de enskilda troendes fl\r 
sumlighet i att vittna för judar och hed 
ningar. 

Bön. 1. Om större uppenbarelse af 
den helige Ande i de kristnas lif, om nll 
för vinnandet af själar och om erkänn11nd1 
af alla troendes enhet. 2. Om mera M'• 
nomträngande helgelse och större syn 11 
sanningen bland alla prester, lärare nc b 
evangelister. 3. Om det snara 11p11f)I 
landet af profetiorna och allvarlig hore 
delse för Kristi återkomst. Ps. 18!1: I 

- 12, Ps. 145: 1-13, Ef.1:3-12,Kol. 
1: 9-20, 2 Petr. 3: 11-14 

Tisdagen 8 Januari. 
För vårt eget land. 

Bekännelse. 1. Af allmän, national 
synd genom kärlek till nöjen, försum
mande af Herrens lag och hastande att 
hlifva rik. 2. Af högmod, fafänglig här
lighet och en okristlig ande gent emot 
andra folk. 

Tacksägelse. 1. För all nåd och barm
hertighet i allmänhet, för kristligt arbete 
och rätt styrelse. 2. För bevarande för 
fiender och för enskildt bevisad 1uld. 

Bön. 1. Om ~teruppväckande af re
ligionen i familjen, om bevarandet af de 
unga från de omgifvande frestelserna, och 
liir alla, som äro i nöd och trångmål. 2. 
F1ir skolor och universitet och att Guds 
rena ord mä läras tler. 3. Om särskild 
viUsignelse af den helige Ande i allt ar
bete af såväl församlingar som hem-mis
~ionen, om troget mottagande af bibeln 
sasom Guds inspirerade ord, om bevarande 
1 r:in katolicism och ceremoniväsende samt 
frun fritänkeri och otrohet. -1. .l<'ör dem, 
~·lm bafva makten, att de ma ledas af 
r:ittfärdiga grundsatser i internationella 
affärer och göromal och afvända ondt, 
hvarigenom andra nationer blifva skadade, 
samt om föreuadt sträfvande i bön emot 
uationella synder. · Ps. 33: 12, Ps. 144: 
1!), Ordspr. 14: 34, Horn. 13: 1--7, 1 
Tim. 2: 1-8, Uppb. 5: 9. 

Onsdagen 9 Januari. 
För andra 11atio11er. 

Tacksägelse. 1. För evangelii utbred
ning öfver hela verlden. 2. För Guds 
ords stora spridning. 3. För att alla de 
trnonde mera börja behjerta sanningen af 
1•11heten i Kristus. 

Bön. 1. Om rättvis styrelse bland alla 
t1t lk och att folken må rätta sig derefter, 
l'nbet till kristligt arbete, fred öfver hela 
jorden och att allt, som leder till split 
och osämja, må försvinna. 2. Om den 
l111lige Andes kraft att rena alla kristna 
f1 irsamlingar och om att den evangeliska 
n•ligionen mä på mänga ställen mottagas, 
HILmt om talamo<l och fasthet hos dem, 
~om förföljas för &in tro. 3. Om att 
11vangeliska församlingar må grundläggas 
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och växa i alla land. Joh. 17: 13-2G, 
Ef. 3: · 14-21. 

Torsdagen 10 Januari. 
För /1ed11afå'JJden10. 

Brkännelse. 1. Af föregaende för
sumlighet i evangelisation. 2. Af att 
sökande af egen bekvämlighet, ärelystnad 
och girighet öfvervägt deras behof, som 
sitta i andligt mörker. 

'1.'ucksägelse. 1. }'ör verldens i.ipp
naude för missionens företag och för vitt
nesbörd om Kristi makt att frälsa till det 
yttersta (eng. öfvers.). 2. För ett ater
uppvaknadt intresse fi.ir utländsk mission 
- särskildt i skolor och universitet. 

Bön. 1. Om att de troen<le må ledas 
af den helige Ande att hängifva sig sjelfra 
ät Yerldens evangelisering, att flera ma 
offra sig för detta arbete och att erfor
derlig visdom må gifvas alla missionssäll
skap, fiireningar och komiteer. 2. Om 
förökande af det andliga lifvet bland mis
Mionärerna och de omvända, om större 
sympati mellan dem sjelfva och dem, bland 
hvilka de arbeta, och för alla de infödda 
arbetarna. 3. Om skydd för och fasthtt 
blar1d de omvända i Kina, att rörelser för 
ändringar till det bättre ma tillåtas och 
att alla upproriska föreningar och sådana, 
som äro emot utländingar, ma omintet
göras. 4. lfm den helige Andes ledning 
och välsignelse i allt utländskt missions
arbete. Es. 55, Ps. l:l8, Apg. 1: 6-11, 
Horn. 1: 18-32. 

Fredagen 11 Januari. 
Fö1· deJJ m11hamedo11ska 11erldeJJ. 

Bekänr11:lse. 1. Af bribt pa missions
nit i att evangelisera de muhamedanska 
liinderna. 

Tacksägelse. 1. Fi1r att arbetarne i 
Persien och annorstädes ha berarats från 
följ<lerna af fanatism och hat. 2. Flir 
de kristna i Indien och andra länder, som 
hafva varit tr ogen till döden. 3. För 
välsignelse öfver arbetet i Palestina. 

Bön. 1. För alla muhamedaner öfver 
hela verlden, att de ma villigt lys~ua till 
Kristi begäran och fordringar. 2. Om 
reuhet i lära och lif, om evangeliskt nit 
bland Armenier, Kopter och andra kristna 
församlingar, och frihet till kristligt ar-
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bete uti det turkisk'.!. riket. 3. Att den 
helige .Ande må leda medicinsk, 0kviulig 
och all annan mission och uppväcka evan
gelister och predikanter i de infödda för
samlingarna. Ps. 2, Hom. 10: 4-15, 1 
Petr. 2: 1-12. 

Lördagen 12 januari. 

För j11darua. 
Bekannelse. 1. Af motvilja och för

sumlighet i att söka föra judarne till det 
sanna fårahuset. 2. Af den falska fram
ställningen af Jesus Kristus i många så 
kallade kristna land. 

Tacksägelse. 1. För att den kristna 
församlingen börjar uppvakna till att för
stå sin ställning s~som Guds älskade och 
utvalda folk. 2. För de många, som be
känt Kristus, för öppna dörrar och för 
villighet att mottaga kristlig litteratur. 

Bön. 1. Att de kristna mfl få ett 
större intresse och mera bedja för Israels 
andliga goda och att antisemitismen må 
upphöra i alla land. 2. Att särskild vis-

dom, duglighet, andlighet och mottaglig· 
het må gifvas genom den helige Ande ät 
alla judemissionärer, såväl i hemlandet 
som utrikes, om ledning för föreningar
nas styrel11er och om välsignelse öfver all 
mission bland judarna. 3. Att de he
breiska kristna må stå fast och söka att 
föra med sig sina egna vänner och släk
tingar. 4. För fullbordandet af Guds 
uppenbarade beslut med afseende på ju
darna, och om en djupue längtan bland 
judar och hedningar efter "den store 
Gudens och vår Frälsares, Jesu Kristi 
härliga uppenbarelse~'. Es. 62, Luk. 11: 
35; Rom. 11: 5, 25-36; 'I'it. 2: 12-15. 

Söndagen 13 januari. 

Predillall. 
"Denne Jesus .•. han skall så komma, 

som I hafven sett honom uppfara till him· 
len". Apg. 1: 11. "Derefter sag j1tg 
och se, en stor skara, som ingen kunde 
räkna •.. stående inför tronen och Lam• 
met. l7ppb. 7: 9. 

)'lågot för barnen an få. 

frinsans julfest eller ~en hvila 
)\lädningen. 

,, Maria! Kom, skall QU få höra nagot,1 

sade lilla W ega, dä de skulle gå ifran sin 
skola. "Jag skall tala om en stor nyhe' 
för llig, men lofva mig, att du icke talar 
om det för de andra!" 

"Ja, det lofvar jag," sade lilla Maria, 
"men skynda dig nu, ty der kommer håJt 
Emmy och Klara och de andra stra.'t efter 

"Jo, som du vet, W ega, så gå några 
af oss i prinsessans söndagsskola, ocll 
hon har genom sin bibelkvinna, i hvjlken11 
klass jag går, låtit inbjuda alla flickor 
till en julfest i palatset." 

"0, så härligt!" utropade Wega. "llA 
skola vi få se småprinsessornas julgran 
och alla deras vackra leksaker. - o, au 
det snart vore jul!" 

".lh, det dröjer icke så länge," saclt 
Maria. ".Men ser ~du, Wega, det år ett 
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villkor, att vi skola få komma till prin- 1 

sessan, och det är, att vi alla skola vara 
klädda i /nita kJäd.,,irJgar." 

"Ack!" utropade "\\' ega sorgset, "då får 
icke jag vara mell, ty min mamma är allt 
för fattig, för att kunna skaffa mig en 
sådan." - "0, sa ledsamt det skall bli 
att veta eder alla vara der och sjelf sitta 
hemma på vår lilla, mörka vinds kammare!" 
Och vid tanken clerpå rullade stora tdrar 
utför den annars så glada Wegas kinder. 

Marin blef också ledsen, då hon såg 
sin vän gråta, och sade: "Du vet nog, Wega, 
att om vi derbemma hade råd, sa skulltl 
vi nog hjelpa dig. .Men det är så smitt 
för oss nu, sedan pappa ofta är sjuk ocn 
ej orkar vara i tullen mera. 

:\len gråt icke, Wega, vi ha ju en Gud, 
som hör bön, och vet du hvad? Jo vi 
skola komma öfverens om att bedja Gud 
hela denna vecka hvar kväll, innan vi 
lägga oss, att han må sända dig den hvi
ta klådningen till festen. Vill du icko 
det?" ".\.ek jo, Maria, det vill jag visst! 
Jesus är ju densamme nu som förr; han 
som kan kliida liljorna på marken, han 
kan nog sända mig en klädning ocks:\. 

"Ja då, det kan han visst," sade ~!a
ria. uppmuntrande. "Adjö med dig, Wega, 
i kväll bedja vi ju första gången, och 
sen hillla vi på, tills du fur den. Adjö!" 
"Adjö l" och så. bar det af med Maria 
genom skolparken till Vestmannagatan, der 
hon halle sitt hem. 

Några dagar förgingo. De bäd'.\ vän
innorna möttes hvarje dag p:\ frukostrasten 
och omtalade sina erfarenheter. En natt 
hade .Maria drömt, att hon sett Wega st:l 
hvitklädd under en stor, stor julgran, full 
af tindrande ljus. Men när hon ville när
ma sig henne, hade W ega. dragit sig längre 
och längre bort ifrån henne, och då hade lju
sen slocknat i granen, och så vaknade hon. 
~o, så vackert du drömde," sade lilla W ega, 
och slig sä drömmande ut, alldeles som om 
hon i sin tur hade sett sig iklädd den b.vita 
klädningen under den strålande granen. 

"Ja vet du, Wega, det var sä vac
kert, så det kan da vara knappast vack-
rare i himmelen. !11 

Men nu skola vi icke bara dri"1mma utan 
hålla i med att bedja, ty den som bedo-
han fcir, har Jesus sagt. I 

"Mer än halfliclen ..i~cembPr hade gätt, 
och sista sönclagen före jul var inne. 

I prinsessans sllndag~~k11!<1 var det mer 
än vanli~t iifligt. Sjugerna hade kliugat 
sa frbkt, texten nm mannen, som icke 
balle bröllopskläder hado mäktigt tilltaJ;,t 
bade lärare och lärjungar. Det var som 
om en enda bö11l'suck: "O käre Herre 
Jesus, lat icke mig vara utan brllllops
kläder," hade gennmllått hela skolan. Det 
hade också blifvit hade prinse~san och de 
öfriga lärarna sa särskildt angeläget att 
tala till de sm~, en och en i taizet, om 
vigten att Jemna sii< i Frälsarens värd. 

Särskildt hade det varit piinsessans b\lt1 
en lang tid, att alla barnen i he1111es klass 
snart måtte blifva "frä!sta. Ofta dröjde 
hon efter i skolan, när do andra aflägsnat 
sig och talade mera enskildt med dem; så ock 
hennes kära bibelkvin11å. Denna senare 
var ledare för den klass, uti h vilken lill.i. 
Maria gick. 

Det dr/ijde icke länge, innan' :\[aria 
lemnade sitt lrjerta åt Jesus och derjemte 
anförtr\Jdde sin älskade lärarinna, i hvilket 
bekymmer lill<L w ega var för sin hvita 
klädning, och huru de båd.~ vännerna dag· 
Jigen bådo Gud b11nhiira dem i d9t elyc
ket. Detta iuberätt•de bibelkvinnan för 
prinsessan, sr•m med deltagande lyssnade 
till berättelsen der,1tn och gladt smålog 
för sig sjelf vid tauken · på, hv:i.d hon 
ämnade göra. 

~är siindagsskolans eftormöte var slut, 
vinkade prinsessan lilli.1. Wega till sig och 
tillsade henne, att hon skulle infinna sig 
i palatset en timma, förrän julfesten var 
utsatt att afhallas, ty hon bade då nägot 
särskildt att tala vid W aga om. När den 
lilla flickan gick hem, undrade hon, hvad 
det kunde vara, som den goda pri11sessa11 
ville säga henne. .Manne hon skulle fä. 
någon julgåfva af henue, 9Ch sedan fa 
gå hem, innan de hvitklfLdda barnen kom
mo till festen? 0 nej, det var allt bra. 
ledsamt att möta dem, om hon icke sjelf 
finge vara med - 0, att Jesus dröjd0 
sa länge med att skicka. boune den hvi
ta kläduingen ! 

Tänk, tänk om det skulle gå henne, 
som det gick den <ler stackars mannen 
i texten, som, llil. han ej befanns varn 
kHidd i brölopskläder, blef utkastad i det 



yttersta mörkret! Jlled d~s3a tankar upp
uaddo W ega sitt hem i ett af de stadens 
hus, som snart skulle rifvas, för att skaffa 
rum åt en llf de nya gator, som skulle 
dragas fram i denna afiägsna del af huf
vudstaden. 

Tiden gick. Julaftonen är inne, den 
sköna, klara nordiska vinterdagen, da snön 
ligger som den mjukaste lamskinnsfäll 
(.fver marken och träden glittra i sin 
härliga rimfrostskrud. Inno i sjelfva sta
den. ser man icke så mycket deraf. Jllen 
vid stadens utkanter har man ännu kvar 
mycket af den äkta vinterstämningen. 

I prinsessans palats vid den alleprydda 
gatan är det bradt i dag - utom den 
vanliga familjefesten skall i dag litet ti
digare på aft0nen den lilla bunfesten 
hallas. Både prinseF.san och hennes hög
sinnade man öfvervaka anordningen och 
l{ladja sig i förvä~ åt sina sma gästers 
öfverraskning och glädje, då de skola få 
se den väldiga ljussmyckade julgranen 
och alla paketen derunder. 

Emellertid hade i biblioteket å nedre vå
ningen af palatset, en timma innan den 
egentliga festen randats, en skara små 
flickor samlats, alla med spörjande och 
undrande blickar betraktande det stora 
bord, som öfverböljdt af ett större skyn
ke tronade midt i rummet. Bland de 
små syntes äfven vår lilla "bekanting" 
Wega L. Vinkande frägade hon sin sido
kumrat, bvarför denna var der sä tidigt 
och ej väntade, tills harnfesten skulle 
hi1rja. -- "Ack nej," svarade den tillfraga
de i sorgsen ton, "jag har ingen hvi.t 
klii.dning och kan saledes icke fa vara 
med om festPn, utan är här blott, emedan 
prinsessan vil'.e tala med mig.~ 

".A ek - det är jag med," svarade 
lilla Wcga och tryckte sin lilla kamrats 
hand, och så gick detta ord såsom ett 
sakta eko genom hela flickskaran. 

}[en nu var 'ej vidare tid för samtal 
härom. Dörren till det inre af vaningen 
öppnades, och in stego den älskliga prin
s t>ssan och hennes glada medhjelparinnor. 
Sedan prinsessan helsat alla. de små flic
korna välkomna, tog hon fram sin lilla fick
bibel och läste ur Uppenb.-bokeu följande: 

"Den som öfvervinuer, han skall få 
klädas i hvi!a kkider, och jag skall icke 

utplåna hans namn ur lifvets bok." (L'ppb. 
3: 4, 5.) 

Till dessa allvarliga Herrens ord gj ordes 
en lättfattlig och personlig tillämpning, 
hvarvid barnen påmindes om, att det var 
det lilla, fattiga Jesusbarnet i krubban, 
som förvärfvade de hvita kläderna åt oss 
derigenom att ban tog på sig våra syn
ders fläckade kläduad på förbannelsens 
kursträd på Golgata. 

Ingen, ingen, hvarken stor eller liten, 
far inkomma i den himmelska staden, som 
ej har tvagit sina kläder och gjort dem 
i rena Lammets blod. Tillämpningen blef 
desto mera kraftig och malande, då på en 
vink af prinsessan det stora skynket fran 
bordet borttogs och lik nyfallen snö tolf 
hvita klädningar uppenbarade sig för flic
kornas vidöppna ögon och ett: "0, så vac
kert!" banade sig fram genom den an
däktigt stten<le barnaskaran. Jllen för
tjusningen nådde sin höjd, då den goda 
prinsessan sade: 

"Nu, älskade små barn, fcln I aftaga 
edra hvardagskläder och ikläda eder Jes:sa 
hvita klädningar, som jag skänker eder, 
och det är min varma bön till Herreu 
och Frälsaren, att han sjelf en gång måt
te få ikläda både eder och mig de hvita. 
kläder, han så dyrt köpt oss. Gud väl
si~11e eder alla, och icke minst dig lilla 
W ega, som hållit ut i bön till Jesus om 
att få den hvita klädningen." 

Nu kunnen I väl förstå, kära barn, hvilken 
glad fest, som skulle firas i det furstliga 
palatset - I Hvilken som var gladast 
der, är svart att afgöra, antingen de jub
lande barnen eller den ädla. kvinnan, som 

1 lärt sig att praktisera, att det är sali
gare att gifva än att taga! 

Gud väli;igne nu alla mina unga vän-
1 ner i vårt kära Sverige, i det lidande 

}' inland, i det fjerra.n Amerika - ja öfver
allt, der ett l.Jarnabjerta klappar af · frl>jd 
vid Jesusbarnets fest i denna signadt! 
juletid, önskar Er sanne vän Onkel €ric. 

P S. Ytterligare till " de sma" i Zulu 

I 
hafva inkommit från söndagsskulbarnen i 

I 
Bringetofta genom G. R:dt kr. 2,oO, dito 
i Brunneby genom T. S:ström kr. 8,75, 

1 dito i Borensberg kr. 8,00. 

I 
Ett hjertevarmt tack till alla små glada 

irifvare frfo D S. 


