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N alten flyr, 

Allt är nytt, 

Al 1 t 

Och dagen gryr, 

Allt är nytt, 

Och tagen ut ur syndens natt 

Och i Guds rike införsatt 

Jag fröjdas nu deröfver att 

Allt är nytt. 

Mer och mer 

Allt är nytt. 

~lin Gud jag ser, 

Allt är nytt. 

Hans härlighet, hans rika bord, 

Hans verk, han sjelf, hans eget ord, 

Ja, menskor, himlar, hat och jord, 

Allt är nytt. 

nytt. 

På mm stig 

Allt är nytt. 

lian leder mig, 

Allt är nytt. 

Ehvad han gifver eller ta'r, 

Han framstår sjelf så underbar, 

Att han min själs beundran har. 

Allt är nytt. 

Sjelf jag är 

Vorden ny 

Och redan här 

Salig, ty 

Se'n han förnyade mitt sinn, 

Han tog mitt hela hjerta in, 

Och all hans härlighet blef min, 

Allt är nytt. 
E. G- n. 

Jesus l\ristus är densamme i går och 
dag och i evighet. 

Ehr. 

"t..\T är ett nytt ä.r ingw.·11 har nagon 
~~ sagt ~känner mau sig lik en 

l>ergYaudrare, :-:om uppuatt en a.fsats, 
hvarifran han tager eu öfverblick 
iifver sin ställning genom att se bå
de tillbi:tka oc:h framåt. Är du en 
%;ionsvandrare och blickar tillbaka, 
så ser du icke ::;tort mer än .J esns 
Krii;tus." 

Skåda vi tillbaka, finna vi t\·ifvels
ntan många felsteg och försummel
ser, mycken brist och synd. Men 
allt detta är den mörka bakgrnnclen, 

lB: 8. 

gentemot hvilken Jesu öfvertiö<lande 
nad och nthalliga kärlek i;trålar sä 
myck~t härligare. "Lofva Hen-en, 
nim själ, och allt det i mig är lofre 
hans heliga namn. Lofva Hen-en, 
min :,;jäl, oeh förgät icke hvad godt 
han har gjort, han som förlåter dig 
alla dina missgemingar och helar 
alla dina lirii-;ter, han som förlossar 
dit,t lif från grafven och kröner dig 
med uli.d och uarmhertighet." 

Hknlle deremot nä.got godt genom 
oss hlifvit nträttadt under det gäng-



na året, sä är det alltsamman:-; Uuds 
nåds verk. "Allt hvad vi hafva. gjort, 
rlet har, du, Hud, uträttat för oss."' 
Es. :.!ö: !:::!. "Vi äro Guds verk, ska
pade i Kristus Jesus till goda ger
ningar, hvilka G 11d har förut beredt, 
att vi skulle vandra i dem." Allt 
är Guds verk. Allt är nåd. Att 
grenen bär frukt beror uteslutande 
pil. sta.mmen och den lifokraf t, som 
fran stammen genomtränger den. 
[ och af sig sjelf har grenen ingen
ting och förmår intet. (Joh. 15: ö). 
All i.iran at Jesus! All var beröm
melse är utelyckt. Hkulle vi hafva 
nagot att berömma oss af, så måste 
det vara vart eget verk. ~Ien allt 
vart eget, allt, som framspringer från 
var natur, äfven det allrabästa, är 
orent, odugligt och fördömligt allt 
igenom. ".tlllt menniskans hjertas 
uppsat och tankar äro /Je-~tii1uli!Jl on
da, det är ännu i dag liksom for
dom Huds hestämda dom öfver allt, 
som tillhör köttet. "Jag vet, att i mig, 
det är i mitt kött, hor icke nagot 
godt". _ 

Många frestelser hafva mött oss 
under det gångna året. Vi hafva 
törhända sasom aldrig förr blifrit 
ansatta af anfäktelser. Djefvulen 
h!l'r rasat för att bryta oss ued, och 
v1 hafva ki.int oss sjelfva. :-;åsom "en 
lutande vägg, en remnad mur." Vi 
bafva såsom aldrig förr båfva.nde 
känt vår egen maktlöshet och för
svarslöshet gentemot de anstorman
de fientliga kolonnerna. \Ti hafra 
känt, att endast Hen-ens nåd förmåd
de hålla oss uppe. Eljest hade allt 
\'arit förloradt. Kanske har <let un
derstundom synts oss: som skulle vi 
duka under och gå miste om trons 
mål, våra 8jälars fräl8ni11g. Men 
han, som lidit och varit frestad och 
som derigenom kan hjelpa dem, som 
frestas, har trofast statt oss bi, up
penbarat sin kraft i rnr svaghet, 
hug::;Yalat oss och gjutit olja i de 
svidande hjertesåren. Med frestel
sen har han gifvit utgången, sä 
att vi kunnat uthärda den. Och 
när vi nu se tillbaka, sa se vi tyd-

ligare än nagonsin hans kärlek oc h 
förbarmande frälsarehjerta., hans ont,. 
tröttliga herdetrohet mot det st ac· 
kars värnlösa får, som han eu gaug 
fann i den ton-a, heta, Yillande i'1k
nen och som han Hå varsamt lösgjor 
de ur de sargande, snärj ande törne1m, 
för att pa sina :-;tarka, kärleksriku 
herdeskuldror bära det hela vägen 
ända hem. De hårda 8triderna, de 
mörka djupen, de hvinande stormar 
na, solens hrand, nattens köld, clf' 
bittra erfarenheterna endast tjPna 
till att så mycket mer framhäl'va 
hans sköna, rena, ljusa bild. · 

Kanske du vid en återblick på det 
· flydda aret är färdig att utbrista: "Det 

gångna året har varit ett af de hå.rrla 
ste ar,jag genomlefva.t. Hedröfve.IBenM 
hru:-;ande vågor hafra. slagit till8am
mans öfver mitt lmfrnd och jag har 
känt mig frestad att ropa. sasom for
dom lärjungarna, då det stormade :-IL 

hårdt pa det (i alileiska hafret och ha 
ten öfverhöljdes af Yågoma: "Herre 
hjelp: jag förgas." Jag har fått gii
ra erfarenhet af hvad Petrus talar 
om: "Bedröfrelse under mw1uahanda 
pröfni11var." Den ena pröfningen 
har atlöst den andra, och dE' hafva 
kommit under så olikartade och säll
samma former samt från sådana hall, 
som man aldrig kunnat ana." 

Men om dn kunnat stilla ditt hjerta 
inför Gud och nu är i ständ att fatta 
hans mening med allt, så är det ock 
sa vi8st, att Jesus aldrig varit :-a 
verklig och stor för ditt hjerta., al 
drig han:-. löften så dyrbara som nu 
Lidandets luttringseld har gjort din 
bliek på Jesus klarare än någonsin 

Han, som fattade uti den tvitlan
de, förfärade l'etrus oeh drog honom 
upp ur vågorna och tog honom till 
sig i hå.ten, har ock varit <lig nära 
och hallit dig uppe, då du förskrii.c·kt 
tillfölje a.f de brusande böljorna. och 
den re...'>11.u<le stormen höll pä. att 
sjunka. 

Och ju djupare dina lidanden va 
rit, desto riKare har du fått erfara 
Kristi hugsvalelser. Han har icko 
underlåtit. att blanda sin nads sötma 

i den bittra smärtekalken. Israels 
barn kunde icke dricka vattnet i 
:\lara. Ty det var bittert. ~len då 
l\Ioses efter Herrens anvi;;ning ka
stade ett trä i vattnet, så blef vatt- , 
net sött. (2 Mos. lf>: ·2'3 23.) 

Djupare än eljest vore möjligt lär 
jag i bedröh:elsens l\Iara att fatta · 
korsets hemlighet, den korsfästes 
kärlek och tränga in i hans döds ge
menskap. Och korsi>t., förbannelsens . 
trä, vänder l\Iara:'I bitterhet i väl
signelse. Yi:d minnet af vår själs 
bedröfvelse hafva vi djup orsak att 
hjertligt tacka Gud. 'l'y ugenom så
dant lefrer man och genom allt så
dant har min ande fatt lif". (Es. 
3H: W.) 

För manga missionssällskap och 
missionsvänner har året, som flytt, 
inneburit bitter nöd, oro och oer
hiirda förluster framförallt i trogna 
arbetares dyrbara lif. Men, äfren 
här kunna vi, om vi annafä hålla 
<+nds löften för· sanna, se "evighets
ljus på mörka moln". Täresadd skall 
blifva glädjeskörd. 

I allt och öfverallt se vi J esn81 i 
nöden och pröfniugen liksom ock 
i det goda, han dagligel} bevisat oss. 

::\Ien äfven i llay är Jesus densam
me. Samma hjerta, som han hade, 
då han dog för OHS .På Golgata, bä
rande vara synder l sin kropp upp 
pa kon>ets trä, samma .Jesns-hjerta 
har han för oss äunn i dag i den 
himmelska härligheten, <ler Johan
nes såg honom såsom det slagtade 
Lammet. lCed samma kiirlek, h•ar
med han slöt oss i sin frälsarefamn, 
dii vi komma till honom första gån
~en betungade af synd och skam, 
förlora.Je och hjelplösa, med samma 
kärlek omsluter han oss ännu i dag. 
< )ch samma godhet, barmhertighet 
och trofasthet, hvarom den tid, vi 
hittills lefvat i hans gemenskap, bär 
vittnesbörd, skall följa oss alla det 
11ya lirets dagar, ja, sa länge vi lefva. 
härnere. Alla de heliga, :-;om före 
oss vandrat trons väg, hafva en..stäm
migt betygat, att Herrens nåd är 
;:a mäktig öfver dem, som frukta ho-
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nom, som himmelen är hög öfver 
jorden och att denna hans nåd varar 
frän evighet till evighet. Det har 
va.rit deras erfarenhet. Esaias sä
ger: "Dina tiders trofasthet är en 
skatt a.f saligheter." (Es. 4ti: 4. 

~kulle vi väl under sådana förhål· 
landen behöfra att med fruktan träda 
öfver tröskeln in i det nya året~ 
Hela detta nya år skall Herren vara 
för sitt folk jusb det, som ligger i 
hans namn J e8us Kristus. Han skall 
vara Jesus, frälHaren. Liksom det 
för grenen är frälsning frän den dö
dens makt, hvaraf <len eljest skulle 
gripas, deri att den, förblifver i vin
trädet, sa är det ock för hvarje dag 
och stund frälsning frtin djefvul, synd 
och död deri att \'i fiirblifva i lifs
gemenskap med Kristus. u'l'y om vi, 
medan vi voro fiender, blefro försona
de med Gud genom hans Sons död, 
skola vi mycket mer, sedan vi blif vit 
försonade, varda frälsta genom hans 
lif." Och liksom fordom Josua - hvil
ket är samma namn som .J esns - förde 
Israels folk in i löftets land, ledde · 
dem till seger öfver deras fiender och 
utskiftade landet ät clem. så leder 
ock vår trofaste J osua alla trängtade 
själar.som af helt hjerta förtro sig åt 
honom, in i ~fullheten af Kristi evan
gelii välsignelse" och gifver dem i 
kraft af sin (.; olgata-seger att öf ver 
vinna alla fiender, som vilja motsta 
och hindra dem att fullt taga 
i besittning det härliga, fruktbara 
landet med de vida gränserna, hvad 
vi bland annat kunna lä.sa i Fil. 4: · 
rn, Ef. 1: 3 m. tl. 

Alla dagar skall han sasom den 
med den heliga oljan smorde öfver
stepresten i den sannskyldiga hege
domen träda fram förE'bedjande in
för Uud. "Emedan han förblifver till 
i>vig tid, har han ett oförgängligt 
pre:-tadöme. hvarför han ock kan 
fullkomligt frälsa dem, som genom 
honom komma till Gud och lefcer 
alltid för att bedja för dem." 

Och sä.som den pil Zion insatte 
konungen, Herrens :::lmorde, skall 
han, genom tron boende i våra hjer-



tan, i ntid sträcka ut sin herrskare
:-;pira öfrer vara hjertau och lif och 
balla sin hand beskyddande öfver 
o,.;s, att "ingen olycka skall veder
faras os,; och ingen plliga nalkas 
vär hydda." (Ps. \Il.) 

::\len äfven i ai!)het skall Jesus 
vara densamma. "Hträlande härlig" 

suger nagou - "i:i.r då han~ ~om 
vi sago i går och som vi se 1 dag 
genom trons synglas. Vi se honom 
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dä som han är, och han skall u1->p
fylla hela evigheten med sin härlif;
het och draga allas våra blickar till 
sig, liksom här på jorden himmelens 
sol drager till sig hvarje blommas 
uppåtvända kalk." 

Och hvad det lider, 
Du tager mig 
.Frän Jordens strider 
Och nö<l till dig, 
Men under färden, 0 Herre gif 
Att jag ma lefra ett Kristuslif! 

K--dt. 

Tempelkällan. 
Hesek ·17: 1-12 

(Efter :mteckuingar af 0. H. frl'm E. G - ns lJiblllliisningar vitl 18!~ Ars kur1>) 

H esekiel föres af sin led,.;agare till Ande, vill meddela Honom åt oss. 
~ helgedomen, för att se tempel- !Ilen det gäller, att vi äro '"helge-
källan och erfara verkningarna af domar•', afskilda fnm verl<len och 
henne,; vatten. I gamla förlmudets orättfärdigheteu, . om. Gud skall kun-
ti<l uppenbarade sig l-tud i tabernak- na uppenbara sig i oss, sa att ett 
let (2 M. 40: 3-l-3<':-l, och i templet, heligt mfiy~ande utgår till dem, som 
som sedermera blef bygdt (1 Kon. iiro utomknng. 
!J: 3: ~ Krön. 7: 1, 21. 1 Hesek. 40- "Ett vatt~n aick nt." Vattnet flö-
-17 kap. omtalas äfven ett tem11el, i <lade utät och icke in i helg1>do-
hvilket Herren skall taga sin boniug. men. l\1ånne icke den helige Ande 
Och svårt är att säga, om detta genom detta vill lära oss, att vi ma 
tempel bobtatiigeu skall uppbyggas, utgifva oss för hans namn? Genom att, 
eller om det blott är en förebild. gifva ut af det lilla. vi hafra, skall 
Församlingen är nu den boning, der nåden ufrerfiöda till oss llHff och 
Uud uppenharar ~ig IEf. 2: ~ ~2). mer. 
11.en om församlmgen skall kunna Yi skola utverka det, som _.\uden 
vara en plats, <ler Gud skall kunua verkat i oss. livarje liten droppe 
uppenbara sig, behöfver hvarje själ af det vatten, som "gick nt·' ur hel-
vara en Herrens bonin~, ett den gedomen, var ett utgifranc.le, för att. 
helige Andes tempel 11 Kor. 3: lfi). att utföra den missiou, som (-lud be-
Fril.n denna plats, som är Gvds bo- stämt. 
ning, skall delta vatte11 ntgå, sum Btt vatten gick ut under liitKet!J 
gifver lif åt verlden. 1 det &amla triisktl. ~I anne icke detta iir e11 
tabernaklet och templet fans mgeu bild af den förkrossade anden, som 
tempel.källa; men hvad som <ler sak- Herren vill taga till sin boning? 
uades äterfiunes inom AudenH om- )Iauue det i<-ke vidare iir en bild 
råde. 1 1 :\I. ::!: 10 talas om Edens af sjelflifvets död? Emedan det nu 
!::'tröm. Denna ström är E'll bild ett lefvande vatten, kunde det t'j 
af <len Helige Ande ( lJpp. ::!i:~). ned trampas. 

Den ström, som saknades i den "0,ter ut." Lifrets AnJe fiyt~r 
jordiska helgedomen, väller fram emot solsidan, emot den uppgående 
genom Jesus l~ristus (Joh. 7: B7). dagen, då deremot det meuskliga 
Han, som var helt fylld af Guds slutar med förgängelse och mörker. 

De menskliga verken sluta i natt. 
"Den norra porten" (v. :h Från den 
n?n·a sidan kommer vanligen men
mskan. "Den högra sidan" -- detta 
ilr kraftens sida. "Ch·h mannen gick 
nt emot öster - - - och kom 
mig att gå i vattnet änrla till fot;.. 
knöla~ne" ( V. 3). Blott några drop
par silade fram mellan bäckens ste
nar, men Hesekiel gick i lydnad ut 
dernti. Herren hade lofrat Jmma 
landet Kanaan, men det gällde att 
"genom tron" taga det i besittning 
(,fos. 1: 1 -!l), och så böra vi genom 
tron taga hvarje löfte i ausprak. Gud 
dll föra de sina ic-ke kän~lans utan 
trons väg, att de må tillväxa i and
li~ kraft och i helig tillgi.fvenhet.. 
Ha ~nart Anden för oss uppenbarar 
11agon ny sanning, är det hans fulla 
mening, att vi skola taga den i 
besittning, Det iir något af denna 
t1:ot ,;om framskymtar hos Hese
~1eJ, da han följde sin ledsagare 
t denna grunda bäck. Det är tvif
nhmtan en bild af vandringen i 
Anden r (fal. 5: rn \. \'andra i tro
het i småting! Yi kallas att genom 
,·ärt umgängeslif förhärliga Herrens 
n~m.n bland var omgifning. :\Iå vi 
PJ rmgakta denna kallelsE1! Detta är 
t illäm.Pningen af den grnnda bäcken. 

"Ga i vatten ända till knäna.• (v. -!). 
Anden för oss allt närmare Gud och 
lät oss att vandra biinens väg. Abra
ham invigde hvarje plats på sina 
knäu. Daniel låg både morgon, mid
dag och kväll inför Gud i biin. Jesus 
mottog i bönens ensamma stunder 
den visdom och kraft, som han be
höf de, dä det gällde att fostra sina 
tröglärda lärjungar, och da han måste 
herr.öta fariseernas ränker. Den som 
Pj lärt behofvet af dessa ensamma 
o.,tunder, och som ej är begåfvad 
med bönens ande och lefver ett bö
n.ens lif, har ej stigit i vattnet ända 
t tll knäna. l\Iose, som hade lagens 
Pmbete, var en bönens man. Huru 
mycket mera behöfva ej vi, som 
fatt del i Anden . ..; nytestamenlliga 
C'mbete, vara bönemenniskor och lef
,.a ett bönens lif. Gud vill gifra o::is 

narls O?h ?öns ande, till att se den, som 
har bhfnt i;tungen. (Zak. l:l: In). 

Om bönens lif i Nya testamentet, 
låtom oss läsa Ef. B: 14- Hl! I bö
nen harfvade Paulus ned den sadd 
~.an gj~rt. 8kola vi, evangelister: 
fa se nagon skörd af det ut~äde vi 
gjort., så måste ,.i harfva ned det 
efter mötena i den ensamma böne
nän. Om "·i bedja för dem bland 
hvilka vi arbE>ta, skola de blicva o,-s 
mycket kära. Benom att vi hedja 
för menniskorna fa vi kärlek till dem. 
Paulus kämpade för dem, som han ej 
ens sett. Kol. 1: 2H; 2: 1, ~. 

Om församlingen;; bönemuten i 
början af föri;;amlingens tidsålrler se 
Apg. 4: 2'3- Hl: Apg. 12: 5, 12 ! 

"I rattnet ä?tCla tllt litnderna." Om
gjordade länder var någonting ntmär
kände för tjenarna. Luk. 12: 135-40. 
Herren vill finna de Rina i en sadan 
:-;~ällning, att de äro skickliga till 
tJenst. Ländernas omgjordande be
tecknar äfren en andens Rtillhet. 
uomgjorden edert sinnes länderll. 
1 Pet. 1: rn. Yi böra bedja Gnd 
helga tankeverlden, fantasien och 
hela vår själsbegåfning. -Edra län
der vare omgjordade och edra ljus 
brinnande." Om värt lysande, se 
!IIaU. 5: 1!) -1 ~i! Församlingen lyser 
under den prakthika utöfningen af 
G ~ids vilja. Y erlden Yill se, att 
kristendomen iir en lefvande verk
lighet, och att evangelium gör men
msk~n bättre. - Herrens af sigt är 
att fostra den nuvarande församlin
gen till en väntande brud. I denna 
:ställning kunna vi bäst tjena hans 
namn. Husbonden var kärare för 
tj.enaren än allt, derföre kunde denne 
':1d la~pan vaka genom nattens enR
hga tnnmar och möta honom med 
~tt .. gladt ansigte .. Låtom oss, som 
i nan-ara.nde tid t)ena Herren. ,·aka 
under nattens ,·äkter, att ej tjufren 
fär bestjäla oss på Andens o-afror . 

. Hesekiels följeslagare förde honom 
vidare. "En l>äck. licilken jag frke 
kunde ö(cerstiga. ty vattnet var bli. 
MJgt, alt man kwull' 1,;imma dernti, en 
bäck. öfrer llrilken man icke kunde gti." 



Andens mål med hvarje kristen är, 
att han !>kall förlora sig sjelf och 
uppgå i Kristi fullhet samt bäras af 
hans kraft, kärlek och nåd. Om 
den fullhet, som vi ega i Kristus, 
se Ef. 1 ! Vi äro utvalda i honom, 
(vers 41; benådade i honom (vers ö); 
alla våra synder äro borttagna ge
nom hans offer, och själen eger i ho-
11om förlossning fran syndens träl
dom och djefvnlens välde lv. 71. 
Vi äro köpta af honom, för att vara 
ham; och tjena honom. 

Yidare ega vi i Kristus nådens 
öfversvinneliga rikedom ! ~: 71. Vi 
äro skapade i Kristu!< Jesus till go
da, fömt beredda gerningar (~: 101. 
Vi ega i honom en fullbordad för
soning och rättfärdighet 12 Kor. 
5: Hl, 00 1, det eviga lifrets gafra 
(Rom. t>: 23 1. Yi iiro i Kristus diida. 
från ~ynden rHom. fi: 11 ). Yi äro 
i1ya skapelser i Kristu,. (i Kor. ö: 17). 
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Vår berömmelse är i Herren (2 l\or 
10: 171. 

Löftena äro våra i Kristus. ('i l\or 
1: 20) Kristns är Guds "ja" på rnr 
anhållan att fä hvad löftena erhjn· 
da och tillförsäkra oss, Hal. B: 13 
14; Ef. 1: il; Kol.I: Hl; 2: 9, JO; iJ: 11 
2 Tim. ~: 1; Fil. 3: H, \-!: Ef. 2: 14, !!I 
livad som länder till vårt fnllknm 
nande är att känna Kristus Yi bö 
ra komma in i Kristus, för att fa iu 
Kristus i oss. ~e på .Jesus! <+enom 
att betrakta ett föremål fä vi det i11 
i O!<S. Vi !<kola ut från oss sjelfva 
och in i Kristus. Fil. 4: l!I. 

Herren lär oss konsten att liä11 
visa andra till IZristus .Tel:!us. Hel 
Bofioden 8kulle utöfva ett villsignadt 
inflytande, så att en del af hat'vet11 
vatten skulle blifvå friskt. 

Anden gör oss skickliga till mil'I 
sionsarhetet. 

Boltzius och gudomlig helbregdagörelse. 
Ur en AmerikRn,.;k tidning. (1fvers. e.f .Y. H. 

i a jag för nagra år sedan bodde 
i Stockholm, hörde jag för för

sta gängen om den underbare Y erm
landsbonden Fredrik Boltzius och 
hans helbregclagiifva genom bön. 
För att sjelf fa döma gick jag en 
afton att helsa pa honom ueh fann 
h!~no~ sittande med. sin öppna hiliel 
n~1dt 1 bland en sa1:11lmg ~j nka, ofär
chga, döfva och blmtla. Ha.n talade 
förtroligt med dem, uppmuntrande 
eller bannande dem. ,) ag blef sä in
trei:;serad, att jag Uflprepade mitt be
sök och kände mig mer oeh mer 
dragen till den enkle manen med den 
~tora och barnsliga tron. Jag kan 
lätt föreställa mig, att de, som blott 
föga känna honom, kritisera honom, 
ty han är vtterst rättfram oeh ori
ginell. Han kan säga de obehagli
gaste sanningar rakt i ens ansigte, 

men de, som känna honom väl, ma 
ste helt säkert upptäcka det ömma 
ste hje~ta under ett sträft yttre. 

Boltzms föddes den I B maj 1H114i 
i den vackra provinsen Y ermla.nd 1 

Sverige, i byn Grafva, nära I..:arl 
,.tad. Hans fars farfar var en ty,.:k 
läkare, men hans farfar kom till 
Hverige O('h bosatte sig i Grafva. Han 
far var skrifvare, Ol'h de voro 8 ,.:y 
skon i familjen. Yär vän är en ~tor 
Yäxt man med markerade drag oi•h 
talar ett simpelt bondl'prak. 

:b'ran barndomen väbignade Hfl1 
ren honom med god helsa och rn 
mycket stark kroppsbyggnad. Nlr 
hans kamrater retade honom. bruka 
de han fatta den starkaste af (lem vid 
halsen och nrsamt böja honom till 
marken, ntan att någonsin i-kad1t 
honom. 1-'om gosse Yar han blyg 

och tillbakadragen. Några predikan
ter kommo 18i.J( l till hans föräldra
hem; <la trodde han sig blifva Guds 
barn. Snart derpå insåg han likväl, 
att hans erfarenhet var endast käns
lor. Han blef likgiltig och rent af 
lientlig i fråga om andliga intryck. 
:\fen 8nart oroade samvetet honom 
mycket i fråga om synden. Den 
predikan, han mestadels hörde, var 
om död, dom och helvete. Hans 
..,jäls oro steg till förtvifian. Han 
kunde ick~ fin.na frid, utan gick en
..,am omkrmg i de n1irgränsan<le sko
garne, vridande sina händer i ångest. 
Flere ganger sökte han taga lifvet 
af sig, men Herren hindrade honom 
derifran. 

Han fick frid och hvila i J esns 
JHHT> efter ett helt ärafförskräcklig 
själsångest. Han var nn född på 
nytt till ett lefvande Huds barn. 
Ett Guds verk var börjadt i honom, 
och <iu<ls kärlek utgöts i hans själ. 
Han hade nu en hrinnande åstundan 
att Yittna om och bekänna sin fräl
-.:are. Ha11s mor och syster, för hvilka 
han omtalade sin omvändelse, vi.lle 
först icke tro honom. Men han be
visade i sitt lif verkligheten af, hvad 
han bekände, så att de omsider vars
nade, att de ieke sjelfva voro om
vända, oeh öfrerlemna~e sig åt fräl
saren. 

Boltzii lefnadsuppgift var nu att 
lefva för Jesus och att blifva Pn hjelp 
och ett stöd för sina gra11uar. Ge
nom sin fasta tro och orubbliga till~ 
försigt var och är han ännu en väl
signelse för många. Herrfln visade 
honom, att han fätt för intet och 
clerföre måste gif va för intet. An
den kallacle honom att gå O!'h "pre
dika evangelium för hela skapelsen", 
a.tt ntdrifva cljetlar och lägga hän
der på de sjuka, och han lydde. 

Han började ga omkring till bön
dernas hyd~or Ol'~ gard~r, samlande 
trasor och 1eruskråp, hvilket gaf ho
nom rika tillfällen att tala om Jesus 
och vittna om Gnds kärlek till syn
dare. }'örsta gången, han sökte lita 
på Herren som sin läkare, var, da 
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han fått värk i foten, hvilket hin
drade honom att gå omkring. Han 
hade läst, att Jesus och apostlarne 
lade sina händer på de sjuka, och 
de äterfiugo helsa och krafter. Han 
kom ihåg, hvad som är skrifret i 
::\Iark. Hi: 17. Dem som tro, skola 
dessa tecken efterfölja o. s. v. Följ
aktligen lade ha.n sin hand pa den 
värkande foten och bad. Da han 
så gjort, satte han i tron på stiifreln 
och började springa omkring. Han 
var aterställcl. fferren blef härige· 
nom större för 11onom, och hans namn 
blef förherrligadt. En inre röst !-lade 
honom, att han skulle ga ut och 
hjelpa de sjuka och eliindiga. Han 
började med lindrigare sjnkdomar, 
lade hiiucler på <le sjuka, bad Het" 
re.n hjelpa och såg de sjuka till
friskna. Häröfver gladdes Boltzins 
mycket och gaf Hud äran. Yälsig
nad bland de sjuka och lidande, blef 
han full af medlidande med de fat
tiga, och Herren bekände sig till 
han~ ord och Yerk. )led blott fä 
egna behof har han med frikostig 
hand utdelat till de fattiga. När ha11 
såg, at,t lindrigare sjukdomar veko 
för trons bön, n1~ade han snart tro 
för svarare kranh::heter. Han fiek 
bevittna, huru blinda fingo syn, döfra 
hörsel och lama blefvo i stand att 
gH. Mangen dödlig sjukdom förRvam1 
inför Hnds allt helande kraft. 

Något maste sägas om Uoltzii sätt 
att undersöka sjukas tro. Han talar 
till en i sender och framhåller starka 
bevis ur skriften om Herrens makt 
som vår läkare. Derpå säger han, 
att tron måste gå före hjelpen och 
frågar : '"l'ror dn. att Gud vill giira 
dig helbregda!'u Yidare framställer 
han den frilgan: "När vill <+u<l göra 
det?" Om svaret då blir: "l+enast", 
tager han och behandlar den ~juke. 
Han säger, att den sjuke maste 
vara eller nu blifva omvänd, och att 
der ej får finnas nagot krokigt eller 
ostadigt i ha11s :-;tiillning inför <..i-ud. 
Innan han ntväljer till behandling 
en sjuk person bland en stor skara 
sådana. uttalar han en kort bön : 



uKäre Hene, visa mig, hvem jilg 
skall taga!" När Guds Ande visat 
honom den rätta pen;onen, tager 
han den sjnke in i ett annat rum. De 

svcttedukar enligt Herrens Pl'd, A pi( 
l~l: 11, 1~. Han tager sig aldl'ig 11 1 

gon hvila och arbetar ofta l.1111-tl 
mpä natten. Han är särde]('s a11g1 

.. -----:-1 

Boltzius. 

~----~ 
kvar,·arande anbefallas att bedja 
Herren hjelpa, medan behandlingen 
pagar. Boltzins beder rnr de sjuka, 
smörjer dem med olja oeh lägger 
händer på dem. Han am·änder äfven 

lägen, att äran ej matt e gifvas ho
nom och upprepar eftertryckligt, att. 
det. är Herren Jesus, som utför ver
ket, medan han sjelf ulott utför den 
lägsta tjenares uppdrag. Det är rö-

rancle höra ham~ brinnande bön att 
blifva bevarad från att tycka sig 
något vara. 

En mera barnslig, enkel och tro
gen Herren Jesu efterföljare skulle 
det vara svårt att finna. Hans böner 
visa hans obetingade tro och hans 
vana att samtala med Gud. Ett kort 
exempel derpa må här lemnas: "Vi 
bedja dig, käre himmelske Fader, att 
du måtte öppna himmelens fönster 
och att strömmar, strömmar, ström
mar af din Ande ma komma öfver 
oss! 0 Herre, du som har skapat 
himmel och jord, det är ingenting 
för dig att bota dessa sjuka. Du 
har gifvit oss så många löften. Din 
bok bibeln är full af dem." Derpå 
börjar han räkna upp alla bibelns 
böcker från 1 Mose-Bok till och med 
Uppenbarelseboken, sändande dem 
till (+uds tron med alla deras gudom· 
liga löften. Detta följes vanligen 
af en förvissning i hans ande, att 
Gud hört hans bön. Många högst 
underbara helbregdagörehier hafva 
håndt i Sverige och bända fortfa
rande. .fog hörde troende prester 
intyga detta. J\Ian förstår lätt, att 
en så enfaldig man tror allt för 
myeket i fråga om somligas helbreg
dagörelse, men opartiska vittnen be
kräfta enstämmigt, att stora ting 
«kett. 

:\len kroppens helbregclagörelse är 
icke det förnämsta syftet för Bolt
zius. Han nitälskar för de sjukas 
frälsning. När han är riktigt ifrig 
för någons._ omvändelse, ligger han 

en lang stund på sitt ansigte och 
beder derom. Grannar höra honom 
bedja högt midt i natten om själars 
omvändelse, och att den hel. Ande 
må utgjutas öfver städer och bygder. 
Han sänder aldrig hem de sjuka utan 
att hafva trakterat dem med godt 
kaffe oeh smäbröd. När hans för
råd är slut, säger han helt enkelt till 
Herren oeh tackar Honom pä för
hand. Han får fort, hvad han bed t 
om. Då är hans glädje stor, och 
han utropar: "Har jag icke en god 
herre? Gjorde jag icke rätt, som 
öfvergaf min förste husbonde och 
utvalde denne :.i ~ :Man träffar honom 
ofta på vägen eller gatan bärande 
ett paket, som består af en brokig 
bondnäsduk och dernti hans stora 
bibel och förråd för hans sjuka, 
eller lecler han vid handen nagou 
blind eller sjuk, som han för till 
andra sjuka eller troende för att 
stärka deras tro. På lediga stunder, 
när han är hemma, hjelper han sin 
hushållerska att gräfva upp potatis 
på åkern eller läser med hög röst 
nr bibeln. Så har han gjort pa 
8tockholms gator och gar drist ig t 
omkring talande högt till sin Gud. 
Han ombedes ofta att balla bibel
förklaringar, och da talar han va11-
ligen pa ett mycket barnsligt sätt 
om Herrens ankomst och det nya 
Jerusalems herrligbet. 

Manga voro de lärdomar, jag fic k 
af denne käre gubbe, fram för allt 
att vi måste omvända oss och varda 
som sma barn. 

A. i 1• I<. 

Från v å r Zulurnission. 

I. 
Dyre vänner.' 

Glädjens med mig, ty jag- har 
funnit min penninr, hvilken 
jag hade tappat. Luk. 15: 9. 

Jesus framställer sig sjelf bär under 
bilden af en kvinna, för att åskadliggöra, 

hvilket ömt hjertelag han har för alla. 
Hvilken bedröfvelsc, hvilken ängslan åstac.l
kommer ej en enda borttappad hos honom! 
Ingen önskar han se förlorad, utan han 
uppbjuder all sin förmåga för att fa igen 
den, som kommit bo1t. Och hvem ka n 
tolka hans stora glädje, <lä han äteHer 

, I 

I) 



sin bortkomna penning för sina ögon? 
Matte vi få mera. af Jesu i1dmjuka kär
lekssinne, att af oss om möjligt den ti
onde penningen, det hundrade fåret må 
blifva uppsökt och äterfunnet! "Det var
der glädje i himmelen inför Guds änglar 
iifver en syndare, som sig bättrar.• 

[nderstundom kan det vara timliga sa
ker, som förlorade åstadkomma. bedröfvelse 
och sorg i ens hjerta. Så till e:c. kändes 
det mycket bittert att, då jag med min 
hustru i våras reste hit ut, nödgas lemna 
den dyrbara klädningspacken bakom oss. 
Jag var ju sjelf med och lade ihop den 
stora miingden nf kläder, som I, älskade, 
med böner och sjelfuppoffringar hade sam-
lat ihop. Jag visste ju. att d!'n var sänd 
till Göteborg. Kuode ej göra något an
nat än lemn:L saken i Guds bänder. Jag 
anmälde den alltså för ångbåtsbolagets 
chef och bad honom sända den efttir, och 
trodde jag, att den miijligen ~kulle hinna 
oss i London. ~len nej. Yi fingo fort
sätta vår resa bit ut. l början gjorde vi 
fl1rfrågan om den ankommit till Durhan; 
men ingen packe fanns. Nu trodde vi 
naturligtvis, att autingen hade den stannat 
i G- g eller också. sändts vidare och kan
ske - förlorats. Om det sednare hade 
varit händelsen, huru bedröfvade skulle ej 
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I och vi blifvit samt äfven våra. gamla 
enkor och barn härute, som delvis fått 
1.-,ften. Måste dock förbida, tills br. Ols- ' 
son ofter sin resa hem till Rverige kom 
ut igen, och som han ej förgätit att un
dersöka under vägen, om den möjligen 
kunde finnas på någon plats, men endast 
fatt till svar, att den 11ändts vidare, så 
l!'jorde han, kommen till Durban, försök 
igen. Och lohad vare vår Gud och Fader! 
- den var kommen. Då jag sa fi.ir litet 
sedan var till D., fingo vi gå till maga
~!net och lösa ut den. Huru stor blef 
ej min förundran då på fråga om frakt, 
tull samt omkring 3 manaders hyra, kap
ten sade: "Den kostar ingenting. Endast 
tag den." Jag blef stum af förvilning, 
alld!'nstund jag hade väntat mig en stor 
räkning och nästan bähat, då mina till
g-ångar med afsoende pii pengar voro små. 
Hr. 0-n yttrade: "Det är Gud", och jag 
måste af bjertat instämma. Huru det ena 
som det anJra hänger ihop, är en gåta 

för oss ännu. Gud har dock fatt hela 
äran. 

Som kriget härute ännu ej är slut <•l'h 
jernvägsvagnarna för hvarje dag harclt 
anlita.de, sa är det sviirt att få saker fors
lade uppåt landet. Vi ha derför fatt vänta 
på denna packe tills i tisdags, då 3 al 
våra män voro och hemtade den med 
en skottkärra vid stationen. Någon vida111 
utdelning har ännu ej egt rum, mer än 
att en del sändts till Port-Shepstone ~amt 
en del i gilr till Bethel. Mannen, som 
sändes dit, kom igen i dag, och ur hrer 
från fru Nilsson vill jag lemna ett litet 
utdrag: u Huru mycken godhet bevisar oss 
icke Herren, och hvilken omsorg har han 
ej om oss alla beständigt! Icke minst 
visar han det också genom alla dessa 
kläder, vi i dag fatt mottaga. 0 hum 
stort, huru dyrbart! 'fiink hvad de kära 
vännerna hemma arhotat ocb försakat, f1~r 
att dermed få tjena Herren bland oss och 
de svarta härute! Herren löne och vf1l
signe dem nu och i evighet! .\men!" 
Och visst var det underligt, huru Herren 
styrde om att få dem bit ut och utan om
kostnader. Han ville sjelf styra om allt, 
och derför gick det också s:\ härligt. Och 
flera lexor ha kanske både I, vi och an
dra fått genom detta." 

Ja, vi känna oss vl'rkligt förödmjukade 
på samma gång som tacksamma mot både 
vår Gud och eder, älskade vänner, för de 
stora, värdefulhL gåfvor, som vi genom 
edra händer fatt mottaga ifrån honom. 
Vi behöfva nu visdom från ofvan, för 1Ltt 
vi må kunna rätt dela ut hvad vi erhallit 
så att de mest beMfvande få. Ltom det 
att några enstaka erhålla på förhand, ha 
vi tänkt ba en fest vid jultiden samt clå 
utdela åt barnen och de gamla. .\fv!'n 
ba vi något talat om att låt:J. dem, som 
kunna, göra nägot litet arbete eller tjenst 
för bvad de få, ty de siltta. då så mycket 
större viirde pa gäfvan. Hoppas, att vårt 
förslag härvidlag ej är vännMna hemma 
emot! Att fa reda. pä intrycken i s:\ fall 
fän I väl lof att ha tålamod med så läuge 

Yår gode Gud är fortfarande densamme 
emot oss, små ringa redskap hiirute. Han 
tröttnar icke pa att giira oss godt. Låtom 
oss derför hålla i med det arbete, ~om 
blifvit lagdt pä våra hjertan och är •lHH 

kärt. Att det är förenadt med kamp och 
niid understundom, behöfver jag väl ej 
säga. Det blir ju så mycket ljulligare 
nch värdefullare derigenom. Vi sjunga 
om seger, ty den ustarke" är för och med 
oss, hans namn till pris och evig ära! 

Om tisdag ämnar jag, v. G., att till
samman med evangelisten Moses begifva 
mig ut på en liten tur ibland folket. Tan
ken är att fä en ny utstation, der folket 
>ynes mycket längta efter evangelium. 
Wire Herren vår resa lyckosam! 

Till sist varma helsningar frän mig och 
min iilskade hustru till alla för oss käm
pande och arbetande syskon och vänner 
1 hemlandet och andra länder. "Lefva vi, 
så lefva vi för Herren.~ 1'~der i Herren 
tillgifne E. Anclfrsson. 

Ebenezer elen 10 nov. HlOO. 

-- -~f~ 

Il. 

Betania, Umlllangeni, Natal, S. Africa, 
l'•wt Shepstone den V nov. 1!100. 

Kära värmn, lti.sare af 'l.'. S. 
Guds nåcl och frid! 

Det fLr nu en tid sedan jag skref n{t
got i den kära tidningen 'l'. Segrar, så 
att jag kiinde mig manad ntt just sända 
11ägra rader i dag. Sist jag skref, slu
tade jag med att vi skulle hafva en liten 
missionsauktion för de inföddr kristna, 
den första på denna plats, odt nu kan 
jag berätta, att de troende visado stort 
intresse både att bära dit och gifva och 
att köpa det skänkta, så att allt, som kom 
in, blef omkring 3 pund (1 pund = lK 
kr.) Och detta skall hlifva användt till 
bfmkar i samlingshuset. Det kan vara 
tll uppmuntran för eder, som oupphörli
gen gifva till missionen, att se de svartas 
händer också börja deltaga, fastän de fmnu 
icke ha fattat så som I, kära vänner, den 
stora förm:l.nen att få gifrn och deltaga 
i "Jesu verk" på jorden: ty då kunde de 
ju göra mera. - Men den egentliga an
ledningen till min skrifvelso i dag är, att 
jag känner behof af att tacka alla vän-
11er i Svorigo för alla de starka. och vackra 
kläder, som I sändt ut till "1.Ulubarnen". 

l1 

Vi ha nyligen fått oss tillsänclt en del 
af dem, och det skall blifva. en stor glädje 
för barn och äldre att få mottaga dem. 
Och nog skolen I blifva ihagkomna i de
ras böner, då eder kärlek så lefvande vi
sar sig för dem. Måttr de också deri 
kunna se Guds kärlek och förstå, hvilken 
makt den har att förändra ett sjelfviskt, 
egennyttigt hjerta till ett utgifvande och 
uppoffrande hjerta. 

Till Je!lu ära kunna. vi säga, att evan
gelium är en Guds kraft till frälsning äf
ven på denna plats. \'id utstationen, der 
marken var så hård, att nilgon gjorde 
det förslaget att 1'up1)gifva" verksamheten, 
ha nu flera börjat söka Herren. I si:•n
dags var huset så fullt, att somliga måsh• 
sitta under bordet, då samlingshuset irke 
är så stQrt och trakten är rikt befolkad. 
Här vid Betania ha vi haft det lu1rdt, som 
vi bruka kalla det, !'n tid. Men Guds barn 
hafva nog stärkts i tron och fått förökadt 
intresse för andras frälsning, hvilket ofta 
erfllres under bönen. I söndags e. m. 
stod en iildre kvinna upp och bekände 
sig vilja följa Jesus. Hvad vi mycket 
kämpa för är att de, som tro, må komma 
heU ut från verlden och bli "segervin
nare" öfver synden så vftl som "själa
vinnare". - Om ocksa vi äro en liten 
hop, så skola vi dock varn ett ljus i verl
den och med gliidje vänta vår Herres Jes1. 
Kristi härli,qa ankomst. 

Kära. helsningar till eder alla, som 
läsa dessa rader! Jag kan helsa fran 
Karlssons. Vi träffa dem ibland; de äro 
såväl som vi tijelfva temligen friska nu. 

l'Mra ringa syskon i tron 
I. och K. J. Johanson. 

Bethel. M. S. Inyoni P. 0. ZJluland, 
den 3 l okt. 1900. 

Älskade missionsvänner ! 
Det är nu länge sedan I tingen höra 

något från oss och eder akerteg här vid 
flethel. Har länge tänkt att skrifva na
got till T. S., men vår tid ftr alltid upp
tagen, så att det blir ej beträffande bref
skrifuing, hvad det borde vara. Emeller
tid vill jag nu försöka att ur minnets 



k•1ger plo<'ka fram något, som bändt, SP
Jan broder Andersson och undertecknad 
kommo hem från vfr rPsa genom 7.ulu
land. Om densamma bar ju Anderi>son . 
meddelat nagot. Arbetet vid en station, 
ehuru mangsidigt, företer dock i regeln 
icke nägot ovanligt, så att vid brerskrif
ning kan det se ut, som det endast vore 
ett Aternpprepande 11f bvad som många 
~anger förut lilifvit omskrifvet. Det bar 
11u under en tid ej varit särdeles många 
11mvändelser, men somliga (ö'nskeligt vore 
jn att man kunde säga alla) af de troende 
llafva rotats 0ch grundats i Herren; andra 
äro llOIS' sorgebarn; do synas ej vilja fra.m
ut. ~len det är ju sci pa alla platser, 
;ifven ibland h1·ita, dock blir det deras 
egen fllrlust, om vi beb·-·fva med suckan 
~öra räkenskap för dem. - En tlrpklasi 
bar nu en tid p.igått, och under dPnna 
känna vi 1igtigt Herrens närv:uo och san
ningen blir lefvande; äfven de äldre tro
l'nde komma med. Vi hafva den på tva 
plntser, emedan det f·ir somliga skulle 
blifva allt f1ir långt att komma hit till 
Bethel. 

En sak, för hvilken I säkert med oss 
1iljeo priFa Herren, är att vi fatt en trv
ende magistrat, som önskar att äfven an· 
•lra må få höra evangelium. Han har 
uedt mig komma dit och hafva möten i 
tingssalen. Han s'inder da poliser att 
k:ula. folket till miitena. Jag har varit 
•ler några gänget; men v:M arbet~falt är 
vidsträcl.t, s:l ~tt jag binner ej omkring 
<ifverallt, såsom jag borde. Min hustru 
får som oftast styra om med mi.tena och 
slindags~kolan här hemma, under det att 
evangelisterna och jag äro ute på skilda 
håll. Den första jernvägen här i %ulu
lanci haller nu på att bygga~, och ej sä 
långt härifrån Rethel, så att det finnes 
nu en hel del arbetare der från skilda 
delar af landet. Hlar,d dessa bafva vi 
nckså ml>ten. Vi hålla nu på och bygga 
en . ny ut-shLtion nere vitl h11fvet, h vilken 
lJlats vi fått arrendera af guveroementt"t. 
Vi tro, att det äh-en skall blifva en hvilo
plats midt i arbetet, emedan vi hafva der 
den friska hafsvinden, hvarOre vi ock 
bygga den, så att "i kunna bo der. Jag 
bar aldrig varit byggmästare, nej, ej ens 
<leltagit i sidant arbete hemma, men bär 

får man bygg:i hela hus. Herren lärrl' 
våra hä.nd<'r att bygga. De, som tä11h 
:ttt vara miEsiooärer i Afrika, biira kumu 
taga itu med hvad som helst. 

\\Ian blir förfärligt triitt af att arbeta 
härdt härute under denna brännande sul 
Men Herren gifver ny kraft dag ftir dair, 
så l'tt "i få vara friska och starka. Orh 
i våra bjertan höres ropot: "framåt, till 
Herren kommer." Det är ocks:\ 11crfiir11, 
som vi söka att fil öppna en ny plats 1 

ett nytt distrikt. n veta dock ännu <'j, 
om vi lyckas. Förmodar, att Andersson 
i sitt bref nämt om en plats ibland <ln 
många, vi under resan besökte, pä bli! 
ken hitintills ingen verksamhet varit. Flarn 
hafva försökt att komma in der, men clt•n 
infödde hMding-en har nekat. D:i 1i vor11 
der, träffade ;i honom. Pli frågan, 0111 

han ej önskade lärare för sitt folk, sva 
rade han rent ut "nl'j." Vi frågade eftrr 
orsak!'rna dertill, hvilka han ock framla
de. Vi käude till dessa förut; men f,·.r 
att l'j döma nägons arbete, lemuar jair 
mina läsare i okunnighet om de samma. 
Vi gäfvo honom rätt i det, hvaruti han 
hade rätt, samt upplyste honom om s:idant, 
hvaruti han tagit miste. Vidare omtalaJe 
vi, p:l. hvad sätt vi bedrifva rerksamhtt, 
hvarlHver han blef flirvanad. Han börja1e 
nu att kännas mera medgörlig. Om nå
gon undrar, huru vi gå tillviiga, cmrd;111 
detta vårt sätt var i höfdinge11s smak, s:L 
må jag säga till Guds ära 0cb i tack
samhet mot v~1 t förbunds styrelse, att n 
äro fria :ttt ledas af Guds ord och An•le 
i verksamheten. Och Guds ord lemnar 
oss ej i okumiighet om bnru vi böra handla. 
l\len dot behofves Pauli sinne och Krhti 
Ande för att kunua fatta d1:t. 

Emellertid sade vi hUfdingen rätt all
varligt, att han :idrog sig stor skuld, 11m 
han hindrade alla dessa, öfver bvilka han 
regerade, ifrån att höra evangelium. \'i 
frågade, om icke, ifall guvernementet gMve 
oss land, också han skulle tillåta det. 
Han svarade: "Ilörjen l'j med att ~krifvl\ 
och begiira land af guveroementet, fcirriin 
I fatt srar ifran mig, ty I endast gliren 
eder onödigt besvär."· Detta visste vi vari\ 
sant, ty regeringen gör sällan i sadana 
saker de infSdda höfdingarne !'mot. Emf.'I· 
le1tid har vår evangelist, Zweliba1ni vart 

cler två gfoger. }'Jrsta gången kundl• 
lian ej få träff.i "hans höghet~. ltlen 
audra gåugen, en manad sedmue, vann 
h~u audiens. Svaret blef: "S.ig de dtlr 
l:irame, att jag älskar dem och önskar, 
att de ma komma hit och byKga och verka 
illland oss." Han lufvade äfven att sända 
l1ud till magistraten och omtala, att ba11 
l~mnat OS3 sitt medgifl'ande att fa komma. 
Zwtilibauzi och hans följeslagare vände 11u 
med glädje hem till oss med detta svar. 
X u veta vi dock ej, om regeringen gifver 
sin tillatelse. Jag har ju~t uu in3äodt 
a11sökan deroin. Herreus vilja sk.ill ske, 
Udt äro vi vissa om. "På Herraus berg 
l1l1f 1er det f1irsedt." Låtvm oss endast, 
livar p.l sio plats, vara redJ och villiga 
alt göra hvad Herren anvisar oss! 'l'åuk 
syskou, huru stort att f.i ltifva, arbeta, ja, 
cl•'> för detsamma, för h vilket J esns l11m-
11ade sin härlighet, ja, för hvilket ban 
ll'fJe härnere, dog och upp3tvd och som 
lun äunu bär på sitt hjerta, da han så
'-Jm dem store och b.umbertige Öiverste-

presten i den himmelska helgedomen trä
der föreb~dj .itlde fram inf,;r sin himmelskt' 
}'ador. 

Vi sjelfva och våra 3 sma äro alla 
friska. Gud ske pris! D11 trnende sända 
ock en fridens helsning. Mottagen ett 
hjartligt tack för alla kära helsningar fjrst 
med E. AnJers.>on och nu seduast med 
N. Il. Olssvn. Vi hiirute bland hednin
garna kanna uog mer än I, huru l>eroend .. 
vi äro af hvarandra. Sant är hv~J 
många gan~er skrifvits om i tidniugar 
ifran olika f.ilt och nlikit personer och hvad 
som också af dr. Bdrgström så sköut pa· 
pakaJes på 'forp-kouferensen, att en hels
ni11g, ett bref sknllu bringa arbetart!ll ute 
pi fältot st(>r glädje, uppmuntran orh väl
signelse. Jair minnes, att, när jag var 
hemma, jag ibland kände 011 maning, alt 
j.\~ hvrde skrifv.1 till någon missiooftr. 
Men det l>lef sällan af och h varföre i> 
Satan satte sig deremot. 

l>e iunerligaste helsningar frän min 
hu:>tru od1 eder i Jesu kärlek 

fjans }'{ilsson. 

Bref från Kina. 
Si.Janghai doJ 3:djtJ NtJv. l!lllU. 

Pastor Kihlstedt. 
JJyre lmid131· i llff1'tll ! fiwfa (lid! 

·'Herren itr Und". 
Dtit är dy1 bart att fa balla fast vi1l 

1ltin tröstrika sauningen, att Herren fLr 
1:ud. Hans ögon hvila ännu ijfr.,r hvars 
oc;h cus verk, 01~h han skall eu ga11g icifva 
livar och eu <'fter hans geruingar. H.i.us 
,;go11 hafva ocksa livilat öfver detta arma 
laud ocli gif 1it 1111ga akt pa. alla hrm jka. 
~·L•rningar och liludsdad, som fllröfvats. 
I >llt har varit· mig c11 triist ma11g11u gaug, 
<•lt Israels Gud icke sofver och alt han 
1-uuuat afr:ind<L det timade, om han Si~ 
il.ide funuit för godt. 

Mitt hjert11. röres vid tanken pa de Mr
luster af kärn medarbtitare, 11om ll.-För
l11111dtit UllJH detta ar 11j.irt. Fon;t hr. 
I; 11~tafsson, h villmus diid har framkHllat 
tarar ur måugas ogou älvtm här i Kiua. 
!Ja uudtirrftttel~eu dervm 11adde 01:1s, sa 

lilcf uttr)'ckllt af vara k:'lllslur detta: S.1 
hal' han nu kL1mmit till den vf1.1, soru hau 
iilsk.lde sa liögt; och han får nu hvila ut. 
llud tag.,r hem sina älskliga haru ocb 
kämpar, och da man tänker derpa, sa 
kfrnnes dt!t sä i1d .;Jigt här p.1 j0rden, ocb. 
den längtan uppstar i bjertat: 0, att ock· 
så jag badti kämp.it s.\ redligt och huuuit 
malet. !Lrn f1r ock l>omägen att fraga: 
"ll\•em skall f,\·lla deun.i plats.: Dock 
huter det ju: "Herr .. u f.irser.'' A 111u ett 
hardt slag har träffat 11.-Förbundet, näm
lijlell u11derrättelse11 um mordot pu de kär.i 
misi;iouärerna. Ju, utit är i sauuiug ett 
h ärut bl ag; och man äl' färdig alt fräga: 
:\.r det verkligeu möjligt, att de ullosam
man iiro dodade oc;n således, ilfvea dt!, 
iatt flytta hem dit, der iuga tårnr morn 
skola riuna ~ Herren haudlar uuderligt, 



<Jch vi kunna icke första det. Det tyckes, 
att han skulle hehöft dem här i Kina 
lfmgre, ty efter hvad jag har hört om 
<lem, stodo de såsom ljus, och det icke 
blott inför hedningarna utan äfven inför 
andra missionf1rer. Jag känner en riktig 
saknad vid tanken på att de allesamman 
äro borta. 

Herren har bevarat alla af Sk:mdina
viska Allians-:\!issionens missionärer. Vi 
uafva mycket att tacka honom för, som 
s:i nädeligen har omgärdat oss i)å alla 
sidor. Vi tro, att Herren har begagnat 
!(UVernörcn i Shen-si (bvarest vårt fält är) 
till vårt bevarande. Ett par af våra brö
<ler besökte honom, för att tala med ho
nom angående vår ställning. Han lof
vade då att beskydda oss och sade, att 
vi icke behiifde frukta. I Singan, hvar
est jag var, för att studera språket, ba<le 
de utsatt en dag, då vi skulle dödas, men 
vi hörde intet af; och vi tro, att det var 
pä grund af hans inflytande öfver folket. 
En tidning förmälde, att, då han fick det 
kejserliga ediktet att alla utländingar 
skulle dödas, han grät inför de öfriga 
tjenstemännen. 

Emedan oroligheterna tilltogo, sa beslöto 
vi efter mycket bön till Gud att lemna 
vårt fält, ty under ett folkupplopp hade 
guvernören med bästa vilja icke kunnat 
hevara oss. När vi lomna<le platsen, sän
de han eskort mod oss, och då vi måste 
färdas med bAt, hade han telegraferat och 
beställt en kanonbåt, som skulle följa våra 
hatar. Vi hade sedan kanonbåt, som 
fiiljde oss ända tills vi komme till 
Hankow. Yi \'Oro i tre partier, och det 
första ankom till Shanghai dcnl16:de aug. 
De andra tva komme i september. Den
na guvernör har gatt sa Iängt i kärlek 
uch vftlvilja e;;iot utlåudingarne. som Sban
si-gu vernören Yil-hsien gatt i grymhet och 
förföljelse emot dem. Denne senare har 
en stor del i alla de missionärers dödan
de, som haha blifvit mördade i Shan-sl. 
Rn tidning sade, att han kallade ett säll
skap missionärer in i sin Ya-men i'= råd
hus) förcgifvande sig vilja beskydda dem. 
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Strax de inkommit, möttes de af ltux11rt 
med långa knifvar, som halshöggo '111m 
allesamman. Derpå plockades doras hut 
vuden i korgar och hfmgdes på sta1lt111• 
fyra portar. Samma dag utbriit förfi'1ljnl 
se äfven mot de kristna, och många ut 
dem dödades. Det blefve förlängt, um 
man skulle omtala alla hårresande under 
rättelser om missionärers mördande 111 h 
tortyrer. Pastorn har troligen lä~t <le1 
om i tiduingarne. Nu påstås det, att dt•n 
ne guvernör utaf fruktan f~r straff begalt 
sjelfmord. "Öfverträdarens väg är bard." 

(Sedan brefskrifvaren härefter omtalat 
angäende våra tio missionär<'rs mördande, 
hvad vi förut veta, fortsätter han:) 

Hoppas att de dyra syskonens blod, som 
nu vattnat det säde, de förut utsått, skall 
blifva till mycken välsignelse för Kina1 
arma folk. Yi tro det, och vi bedja att 
sa skall ske. Glädjande är det äfven, 
att många af de infödda hafva frimo1ligt 
gått dödeu till mötes. 

Jag är nu i Shang-ha1 och håller p:\ 
att studera språket. Det blef ett afbrott 
när vi måste fly ifran Stugan, så att jag 
är ej der jag hade varit, om jag hadl• 
oafbrutet fått ha.Ila på, men hoppas på 
Gud, att han skall bjelpa mig, sa att jag 
snart må kunna bila till detta arma folk 
om var dyre frälsare. 

Det hvilar en tung, dyster slöja öfver 
hela detta land, och h var af består den, 
om icke af syndens förbannelse. 0 matte 
snart evangelii dörr öppnas, så att ater 
evangelii klara ljus må skina iu i det ar
ma folkets hjertan och Jesus aflyfta syn
dens börda från mångens skuldror! 

)Iatte nu ock alla undsluppna missio
närer under denna hvilotid, som gifvits 
dem, lata Jesus tala till sig och låta 
honom göra sig skickliga att i ännu mera 
kraft ån någonsin tillförne tala om verl· 
dens frälsare Jesus. 

~langa kära helsningar till Pastorn och 
styrelsen. 

Broderligen Emil Johnson. 

C'/o C. I. l\I. Shanghai, Kina. 

15 -

]'{ågot för barnen an få. 
Och ängelen, som jag såg stä på hafrei 

och på jorden, upplyfte sin hand mot himme
len oeh svor vid den, som lefrer i eyigheters 
evighet, att ingen tid skall vara mer I 

'tM ter har ett nådens år gatt tillända afb;öt med sitt sorl den stilla ensamheten. 
~ och likt en segelbåt glidit hän öf- ?ilidt igenom den underbara lustgarden 
ver tidens haf, lastad med både det onda slräckte sig en lång, rak gång, å ömse 
och goda, som menniskorna gjort. sidor beskuggad af de plymlika palmtrii-

Hurudan var din last? Hurudan var min? den. I deras skugga vandrade <len unge 
Kanske både du, lilla barn, och jag skulle gossen yägen framåt, lyssnande till fog-
hafva önskat hejda batens fart, för att lasta lamas säng och bäckens brus. Xär hau 
om men nej, tiden låter icke hejda sig, de hade uppnatt en af tusenskönor öfversal-
obetvingliga böljorna föra farkosten fram- lad kulle, märkte han, att han icke längre 
at, ständigt framåt, förande med sig allt var ensam på vägen. 
hvad vi hafva tänkt, talat och gjort På hvardera sidan om vägen stodo un-
fjermande sig allt mer frän var synkrets der de grönskande palmerna de fagraste, 
!4junker den slutligen sasom en skugga ringbeprydda tärnor i sida, hvita kläder, 
ned i djupet - - bärande i sina händer en gyllene skål och 

Ja, de gå våra år en glänsande pil. 
::)om brusa.nde strömmen, De, som stodo på den högra sidan, buro 
Hom rullande våg. <len gyllene skålen och de, som stodo pa De gå våra år 

den venstra, svängde i händerna den 
för att aldrig återkomma mera. Lycklig blanka, skarpslipade pilen. De högra tär-
dä den lille gossen eller flickan, som an- norna buro derjemte ett strålande diadem 
förtrott sin farkost i mästerlotsens, den pa sin& pannor, i It vilket stod inristadt: 
älskade frälsarens, bänder. Då skall all Det yocla tillfället, 
bekänd, förlåten synd, alla misstag, alla under det att tärnorna till venster hade 
ft3rsummade tillfällen att gura godt sjunka ett sorgedok öfver sina pannor, på hvilket 
ned i glömskans baf. 1\Ien icke blott stod skrifvet: försummade tillfällen. 
detta, utan vid horisonten af det blånande Tillsammans utgjorde de den store Ko-
hafvet skall det nya liret, buret af mor- nungens utskickade sändebud, som skulle 
gonrodnadens vingar, möta oss, bärande gifva menniskorna tillfälle att fritt få välja 
I sitt sköte nya öfrerflödande välsignelser antingen det ena eller det andra. Niir 
frän var Fader i himmelen. 

gossen skulle lemna kullen, nalkadt•s han 
1\Ied dessa ord viile jag helsa alla de den första tärnan. Hon räckte dd leende 

kära barnen i Norden - ja i hela vida fram sin gyllene skal och bjöd honom 
verlden: Ett gudt nytt dr.' dess inneball. En outsäglig härlig dott 

Afven ville jag genom nedanstaende uppsteg ur skålen, och i dess botten läste 
allegAri säga eder, huru Yigtigt hvarje han ordet: Bö11. Gossen gaf skålen blott 
igonblick af värt lif är. Må Gud väl- en flyktig blick och gick förbi, seende, 
signa eder med öppna hjertan och eu ny, huru tärnan till venster lade den skarpa 
lefvande håg till de heliga vägarna! Amen. pilen pä bågsträngen. Gossen aktade det 

Rvilken räg t"<'iljer du. skalen eller icke, utan fortsatte sin vandring framat, till 
pile11? dess han stod ansikte mot ansikte med det 

En ung gosse intriidde en gång i en andra paret af tärnor. Den ena tiirnan bjM 
lustgård, hvilken sträckte sig milsvidt om- honnm då sin g~·llene skål, full af glän-
kring. Gräsmattorna buro <len första, vår- sande silfverstycken, och på hvarje silf-
liga grunskan, och i sina mjuka sammets- verstycke stod ingraveradt: Kunskap. 
lena sköten stucko de skönaste rosor upp Den unge gossen såg buttert på den bed-
sina daggprydda blad. En munter skogs- jande tärnan och sade: "Det är s:i trå-
bäck kom sjungande ned ifrån bergen och kigt att läsa," och knuffade så hardt till 

Il 



skälen, att silfverstyckeua fiillo klingande 
t ill marken. Då hördes aterigen en båg
i.trång spännas af tärnan på venstra si
Jan, och en pil bfö.trade i hennes koger. 
O<>ssen såg skamsen ut, men gick vidare, 
tills hau mötte en annan tärna, som räckte 
honom en skal fylld af de skönaste blom
mor. l\lidt ibland dem låg på ett hyende 
af hvita rosor en daggdränkt Förgät-mig
~j, och tärnan hviskade: "Unge gosse, 
detta är tillfället till vänliya ord och goda 
15urningar, som erbjudes dig! 0, tag dem!" 
"Hi\r stannade gossen, bevekt af l.lom
mvrnas intagande skönhet. Han skulle 
just sträcka nt handen för att taga emot 
den herrliga skalen, då sjelhiskhetens 
svarta korp satte sig pa gossens axel och 
hväste i hans lira: "Tag den ej, ty dii. 
förlorar du all din egen glädje i lifvet! "Gos
ll011 S hand sjönk. Han utsträckte den icke 
vidare, utan gi.ik framåt, tills dess han 
mötte ännu en tärna. Hon var lika skön 
s11m de andra, men högre och mera maje
stätisk. l'a hennes panna brann en strå
lande stjerna, och hennes skål var fylld 
till randen d guistrande ädelstenar; och 
pA bröstsköldeu, hon bar, stod skrifvet: 
f:rztds or d. l\Ied högtidligt allvar bjöd 
hon gossen taga för sig af löftenas ru
hiner, hoppets smaragder och den azur
hla trofastheten. Gossen s toti som blän
dad af all denna rikedom. Men slutligen 
utbrast han : Icke nu behöfver jag eder, 
alltid fär jag tillfälle att läsa biblen när 
jag blir gammal. Då höjde den majestä
tiska skepnaden sin röst och sade: 

]1'örsmnmade tillfäUen komma aldrig 
iller. 8nart skall ir1gen tid var a mer. 

~.\ja", menade gossen, " vägen är lång. 
och ännu eer jag vä'l'en kantas af inbju
dande tillfällen." "Dare !" s varade t ärnan 
och försvann . 

Niir gossen skulle vända !Jig om och 
ivrtsätta. vä~eu, var denna försvnnnen, och 
han fann sig sta.ende vid en hög port af 
Jern. Rysande såg han inskriften öfver 
p•>rten och läste : Döden. ~u först vak
nade han till besinning! Huru gerna ha
de ha11 icke nu velat vända ä ter för att 
mottaga d~ fiiraummade tillfällenas er
bjudna gH vor. .dieu nej, nu var det icke 
längre tid för bön, för k nnskap, för viin
liy(t urd och handli11!}ar eller för. G ncls 

orcls läsande ocb hörande - viige11 ur 
stängd, och högtidlig ljöd ängelens 1 t111t 

l ngen tid skall t'ara mer ! 
l:"nder det gossen så stod och med hllf 

van lyssnade till dei;sa ord, kommo de 
skarpa, blänkande pilarna susande genom 
luften - alla pilarna voro försummad• 
tillfällen, som skoningslöst dödade den 
nnge. halstarrige goesen och sände honom 
till det land, h varifrån ingen atervändor 
Älskade Larn ! hvilket väljer dit 

Den gyllene sklilen - eller JJil l' n '.' 
Detta nya år kommer emot dig såsom 

en brud, omgifven af de goda till/i'illi:mi 
såsom tärnor. Öppna ditt hem och dill 
hjerta för dem, mottag deras olikartad• 
gåfvor. .Försumma ej din böu ; låt den 
med sin doft genomtränga hela ditt lit 
stöt icke bort k1ms!.:apw ! Dess silfver 
stycken äro ett gangbart mynt, hvarht•L11i 
du vistas. Pryd dig framför allt med de 
doftande rosor, som hota vänliga 11nl 
och goda handlingar. ty derigenom Llif 
ver din himmelske fader ärad; och bind 
till sist Guds ord såsom ett kostligt smycke 
omkring din hals och rista in dem i ditt 
hjertas tafla, så skall du äga en rikedom, 
större än alla jordens skatter tillsamman 
tagna; "ty himmel och junl skolct / öt 
gas, men mina orcl skola ick13 /uryå1J, 
säger Herren, den allsvåldige. l'a Haua 
ord och löften vilja vi gå detta år till 
mötes, mottagande ur Jesu händer deu 
nåd, som f1r kvar m orgon Il!/· 

Kära barn, glömmen icke att bedja Gud 
om ett godt nytt år äfven för eder 
gamle vän Onkel Eric. 

* 
'frll Burnen8 tackuffer har ytterligare 

genom en miesionsvän Anden; J önsson 
inkommet ö kr., hvadan kassabehallningeu 
vid arets slut utgör 48,25 kr. 

'rdl alla de små och glada gifvare, 
som bidragit till danna understödsfontl 
för barnen i Zuln, sända vi det varmaste 
tack. Äfven vilja vi upplysa de barn, 
som genom den nu indragna Barnen!j 
Missionstidning verkat för detta tackoffer, 
att de härefter kunna genom 'l'rvns Segrar 
erhalla redovisning för kommande gåfvor, 
som biira. adresseras till mig direkt under 
rubrik : Barnens tackoffer. 

La.tom oss icke förtröttas att göra 4lct 
goda! 0. E. 
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g ·un9do.'tr'vens 
..... f ... T ...,. 

-våt. 
~ 
C/~lär är den behagliga tiden 

Att siika sin Herre och Gud? 

.Yär /inner man säkrast de11 friden, 

Som /i·amfödPr lofsångens ljwU 

I fiir, F~·älsaren högt .~kall förklara, 

llch t 118endt saliga .~vara: 

r unydomi:ns rår! 

Förr'n sy11diga vanor dig fälla 

Och d11 är lu!5tarnas träl, 

Och otrons förgiftande källa 

Allt ädelt förstört i din själ, 
0, ~kyncht dig, käre, utt blJrja 

Piir (rrJlsning och 15alighet sörja, 

I ungdomens 'l'år! 

Förspilld är för erigt den tiden, 

8om du utan Gud lefi1er fram, 

.\'rJ.r passar i·Jrt /ljerta att blifva 

en jordmån fiir sanningens ord, 

.'iom lwnclrade(allt mcinde gifra, 

Af r-rml till V<1lsig11else gjord"! 

Vört'isso (örr·n marken till/ryser. 

Då l'å1·solen rännande lyser: 

I 1wgdomen.<; rår! 

Och när se·n din dag är förliden, 

Du ,~kördar blott angest och skam. 

sa skynda från verldsli(vet f.ierran! 

Omi-änd dig, omtänd dig till Herran 

I ungdomens vår! 

Riir vingårdens Herre sa trägen 

Dig mnnar till arbet e ut, 

0 stå då ej fåfrJng på vä,qen! 

Dill day kunde s11urt 'l'tJra slut. 

rJrt lif är lwn rärdig allena. 

u, börja d1I honom att (jrna 

I u ngclnme ns vår! 

·-.:::::::::10~ 

Conrad. 

Huru kan du sofva? 

I. 

Af E. 6-n. 

Och skepparen 1$.ick t ill honom och sa.de till honom : 
Huru ka.n du .sofva. ~ Stig upp, ropa till din Gud! Tör -
hä.nda skall den Guden tänka pA oss, så a tt vi icke förgås. 

· Jon. 1: Il. 

E m igrationsfeber. 
baka. Det är fråga om en utländsk 
resa. Och resans mal är Tarsis. I 
Österlandets sköna natnr gingo vara 
tankar i aromatiska dofter och prun-D en tilldragelse, var tanke dröjer 

vid, leder oss cirka 2,740 ar till-
2 



kande blomsterfält. Bland vinträ
dets grönska skimrade eldröda gra
nater; oranger och citronträd böjde 
sig under bördan af gyllene frukter, 
och öfver en lustpark af fikon och 
oliv-träd samt bananer reste sig 
p~lmen majestätiskt mot den djupbla 
himmelen. Hvilken underbar skön
het! Kanaan, löftets land, huru ljnf
lig iir du icke! 

l!'ran mina drömmar väcktes jag 
af en sällsam personlighet, som ilade 
öfver bergen. Hans ögon lyste som af 
eld hans fötter vnro snahba som 
budbärarens. Men de patriarkaliska 
dragen besknggas då och da af en 
hemlighetsfull skygghet. På en i 
hafvet framskjntanue klipphöjd stan
nar han för ett ögonbli('k ·- månne 
för att beundra den vackra utsigten? 
'l'ankfull ser han ut. Dern0re i berg
sluttningen ligger den sköna hamn
staden Jafo, sträckanJe sig i pitto
reska afsatser mot hafsknsten. Och 
~.~r f~·amo1_11 i det, djupa bla skepp 
for stilla vmdar ga. \ar man, syn
barligen tjust af denna anblick, skyn
dar genom J afos gator ned till ham
nen. 

Han finner ett Hkepp, som skall 
afgå till Tarsis. Godt, tänker han: 
Och, Vändande Hig till kaptenen, rad
gör han med denne 0111 en resa till 
guldkusten. Kaptenen är mycket 
human och visar honom icke sa liten 
artighet. Den nye. passageraren ta
ger fram sin bi>rs för att förskottera 
afgiften. .\llting klart., alla om bord, 
kaptenen pli kommandobryggan! 
Bkeppet glider majestätiskt ut fnm 
kajen. Den resande har slagit 8ig 
ned på diick, och hau lifvas synbar
ligen af den svalkande hafsvinden: 
men ser triitt ut. Häg, känner du 
honom? H varifran ilr han, och hvad 
är det egentliga syftemålet med hans 
utläudska resar 

.Jag känner honom i1·ke personli
gen, men jag har hört sägas, att han 
skall vara en profet. Jag börjar 
hans historia sådan, som den blifvit 
mig del:;ifven: Och Herrens ord 
~kedde till Jona, Amittais son, så-

11' 

lunda: Statt upp och ga till KiuivA 
den stora staden, och predika l'i11 
honom: ty deras ondska hur npp
stigit inför mitt ansigte. Oc.:h ./01111 

stod upp (Ur att fl!l 1111dan H1·rrw. 
un.sigtP, och han for ned till .lafo or Il 
(min ett skep1i, som skullP g<i. till 'f'w 
sis, orh han erlade fi·akten och yir, 
om bord för att fara mecl d1'm till Tar.~i~ 
undan Herren.~ ansigte. Jon. 1: l 1; 

Ack Jona, är det du? Är det du 
Jona, som i denna affallet~ tid af
säger dig nppdraget att vara Her
rens profet'? 

Jona var profet i Israel pa Jero 
beam IT:s tid och lefde under ett al 
de mörkaste tidehvarfven. En pro
fets uppgift var hög och alh-arlig 
men Jona motsvarade föga den ti
dens kraf, och än mindre var han 
värdig sin kalleh;e. En af de manga, 
som söka sitt eget, synes profeten 
icke ha haft nagon högre tanke eller 
fana än -- sig sjelf! Hans egen be
kvämlighet oeh framför allt ha111-1 
egen ära ~tppvägde vida. förlusten af 
J2tl,tll.x:l Själar. Och hkYill -.,ände 
Herren honom att rädda ~inives 
manga tusen. Herren har ofta an
vändt dåliga redskap. Frän .Jon& 
dagar intill nu har mången profets 
lycka hvilat derpa, att han tjenat 
en tålig och förlåtande Gud. Her
rens barmhertighet är beundram;värd~ 
men profetens exempel nedrigt, skam
ligt och afskyvärdt. Han tlwlde un-
dan Herrens ansigte. · 

l\löjligen tänkte J ona svi11ga :>ig 
upp i affärsverldP-11. T :;itt hemland 
hade han hört sagolika rykten om 
fattiga mii.n, som riktat sig genom 
handel pa 'I'arsi8, "Och här skall 
jag, en man med hnfvud och energi, 
ga som en stackare." "Nej", ttlnkte 
J ona, "jag skall visa verlden, att jag 
kan bli man". Niir så kallelsen kom: 
"Ga och predika!" vände han sig 
bort med förakt. Icke behöfde hon 
bli ett åtlöje för hvarje meuniska. 
En. man, sådan som han, hade bättre 
uts1gt än så. 

lht skall en profet ut för att försöka 
sin lycka i terlden l Ja, lycka till! 

ll. 

Om bord på "Tarsis". 

En profet i sitt eget uppdrag, Jona 
pä den blånande vägen! Låtom oss 
kasta en blick pa lifvet om bord! 
:\fen förlåten oss, om vi måla litet 
efter vår fantasi. Om hord pa "Tar
"is" lefver man det glada sjömanslif
vet. Somliga fordrifra tiden med 
>'pel, andra sitta halfrnsiga omkring 
vinet. All tanke på en gud är bann
lyst. Sjöbussarna stämma upp en 
glad sjömanl':visa: och längre akter
nt sb~ uå~ra unge män och lys><na 
till en lustig anekdot, hvars sanning 
berättaren styrker med en ed. appla
deracl af de kring8tående med ett 
gapskratt. 

Som genom ett trollslag mörknar 
himmelen, och stormen far nt i vikit 
raseri. '"Nn ska· det bli' lifradt". 
skämtar en lättsinnig yngling: och 
hans kvickhet, besvaras med e1i grof 
ed. Det hrakar i det stora skrofvet, 
och skeppet vräkes af vågorna. Yng
lingen blir allvarlig, bleknar, darrar, 
ser sig om. Se, de.r ligger svärjaren 
pa sitt ansigte ! Han är en hedning. 
~S\ du haf.vets gud, förbarma dig, 
torllarma chg!" Ack hvad är men
uiskan ! TntethanHkrattmer! Ingen 
ed, inga lustiga infall för att skän~ta 
bort dödens allvar! Hela besättmn
gen vräkes som en tårhegjuten bön 
m~llan. diid~ns b~änniuga1:. Starka 
man rrnta sig, enligt hedmskt bmk, 
med knifvar och ropa: "Baal, Haal, 
hör oss!'" "Ast.arte, skynda, rädda 
oss, vi förgås!" Och i för(;'n ligger 
ka-µtenen vridande sig i ångest, me
dan trasorna af sönderslitna segel 
fladdra öfrer relingen. , 

Ett brak, ett angestskri -- masten 
störtar ned öfver åäcket! "Kapten, 
kapten! Fi\r os:-: i land!" "Föra 
n i land! Ingen cli>dlig varelse kan 
fora er i land. Yi än förlorade!" 

"~len hvar iir israeliten, som steg 
0m bord vid .Jafo'? Ga, säg honom, 
att han ropar till sin Hud!" Kapte
nen gick till h0?:?.om och fann honom 

sofvande. Kanske låg han just 1111 

försänkt i tjusande drömmar: han 
torde hafra händerna fulla med allt, 
som hans fantasi kunnat ti.Jma i 'l'ar
sis. ( >ch i ett nu! Från rlröm till 
verklighet! l\lerl barsk stämma ro
par sjömannen: 

Ifttnt kon du sofrn? Stig i1z>p, npa 
till din Gycl ! Turhr'i,ncla skall denne 
G11clen tänka pcl oss, sä att vi icke 
förqäs. Jon. ]; li. 

Hvilket uppvaknande! Hvar iiro 
nn harn'l driimmarr ( leh hvar är 
han sjelfr Hvart vill en profet tly? 
Diiden gapar öfver hans eget lif, och 
han, som sknlle rädda tnseu, kan nn 
icke rädda sig sjelf. Han" samvete 
l'lår honom. Ack, hum nedrig och 
fördömd han mätte hafra känt sig! 
Vid skärande jiimmerrop, inför Ram
vetets domstol, inför evigl1etens all
var vaknade profeten. 

Så går dl't, när en proftt skall ut 
för att försöka sin lycka i Vf.rläen ! 

Denna historia upprepas i alla ti
der. Den :itolta emergensens flotta 
sr.änner segel vid sköna hamnar, och 
rikedomens svek loC' kar trolösa pro
feter om bcrrd. Girighet och fåfänga 
äro denna verldens sjökort, och ett 
förslöadt samvete profetens kompass. 
Allt ser sa lofvande ut. Visserligen 
ej i afsigt att öfrergifva predikoem
betet, rneu med ett hjerta, ><Om äl
skar verlden, styr man ut från stran
den uuder stora förhoppningar at.t 
komma sig upp i verlden. ( >ch om 
det lyckas, har man vanligen nmnit 
en - förklädd förbannelse och vak
nar cid det sistn nödropet från dem, 
som man skull1' rdclda. Ett sådant 
uppvaknande är förskräckligt. Tyng
den i elen förbannelse, som ropar ve 
öfver oss, derför att vi icke varnat 
vara medmenniskor, är en försmak 
af helvetets pina. 

.Förvirring och mot.g0J1gar, förtvif
lan och död iiro afvikelsens följder. 
J ngen dödlig varelse Ur mera bekla
gansvärd ä11 en profet, som fikar 
efter slem vinning. Den aker, vi 
knnna förvärfva oss för orättfärdig
hetens liin står tecknad i våra häf-



der som en blodsåker. Och minnet 
af vara bragder bevaras af en. salt
.,tod, vänd emot Hod<11n. < >m vi der
för iinska rädda vårt eget och vara 
medmenniskors lif, sa la.tom oss en 
gang för alla hiiugifva oss åt Her
ren pä. fullt allvar. 'L'y i samma man 
som vi öka våra timliga skatter, äro 
vi i fara att förlora vart inflytande 
som Jesu vittnen, oeh i jiimbredrl med 
religiös fafänga och ärel_y:stnad st.J;L 
llllt1d oersättliga förluster i ande och 
lif. < )ch hvad gagnar det, att en 
soldat står på sin vauliga post, om 
han befinnes sofva eller vara sttit· 
döll! 

Det är icke våra ord utan var 
personlighet, l'!Om skall gifva kraft 
at evangelii predikan. J'eo;.une!' är 
predikanten. Hv~d vi äro ~ hJerta 
ueh lif, det äro vi som predikanter. 
Sär vi icke kunna inlägga var ver
sonlighet i förmaniugens ord, lihfra 
de skarpaste förmani~1gar endas~ 
tomma ljud. Der är mgen udd i 
sanningeu, uär deu uttalas af ef1; 
person, som frke t~fver i den. Deraf 

. 

kommer sig, att sä. mången pn•di 
kant i våra dagar predikar ordi-t 
utan kraft. Han förmanar andra, 
men tuktar sig icke sjelf. Han 1Lr 
sjelf fången i girighet, men fiir~nll 
uar andra att först söka Guds rikt-. 
Han fikar efter menuiskogunst, n11•11 
uppfordrar andra att täckas <:tnd. 
Aldrig, det lyckas aldrig! Ack, v1 
ha mangen J ona, maugen Demais, 
mangen .Jnclas i presterhg skrud och 
mangen, som bär Kains kännetec
ken! 

I en tid, da Herrens verk behöfde 
skaror af' andeuppfyllda vittnen, <la 
ga han:- profeter om borcl på 11 'färsis" 
och verlden förgas. Du, som 
brann af helig ~itälska~, sofver .<~U,'( 
Har elen profetiska blicken lihfy1t 
bländar! af verlden, och htt.fra dma 
fötter, o du fridens lmrlbärare, gi-ttt 
ombord pa verldskärlekens :-k<:lJl'! 
Din tlykt undan Herrens am.;~gte 
blifve olycklig! Din Tarsi:·därd bhtve 
stormig! Flyende profetskara! \·änd 
om, vänd om! (Forts.). 

Gud inom molnet. 
Af pastor P. P. Price för 'l'. S. af N. H. 

·i!Ji nart efter ankomsten till Kina tycktes underligt ~tt tala ?m Guds 
~ fördes förf. jämte andra nykom- planer i det ögonblick, da v1 ~.kad,ad" 
na att första gangen se ett stort ki- huru främmande de voro for (_,.ud, 
nesiskt tempel. Der Yar all den stat, men det var sa, då orden för.,ta _gan-
hvarmed vi alla äro så förtrogna, 6'en talades. Det var om det nllfll-
bnllret, skarorna. köpandet och s~l- farande, syndande Israel, som 1 l_nd 
jaudet utanför, stumma afgu<lars till- förkunnade detta nadefulla syfte. 
bedjan inuti. .Jleu fast v1 läst eller ( >ch da vi läsa i I -i-uds ord om hrael, 
hiirt om detta, gör det ej samma in- ma vi icke läsa i Guds försyn om 
tryck, som när vara iig<m först i;e det kinesiska folket, som den Alls-
det, och da vi stodo der, fylldes ,·a:a mäktige rlanat, i;konat och !Jevarat 
hjertan med underliga .rörelser vid. för sig att förkunna hans pris 'I 
första asynen af afgudenet. och en af F~tt af de märkligaste förhållanden 
vli.ra systrar Lröt tystnaden ~enom i all h~~toria, är, att Gud ~a länge 
att upprepa den versen hos J<~saias: sparat Kma. Egypten med sm ~amla. 
"'Detta folk har jag tillredt för mig. och likartade civilisation hör bil det 
De skola förkunna mitt lof." Det dunkla förtlutna. Assyrien, Baby-

lon, Grekland, Horn, Macedonien, det 
forna Indien, alla bafva gatt nuder. 
Eudast Kina aterstär. Af elen 
forna skogen star ett ensamt träd, 
fast det genmnlefvat 4,< X.JO vintrar. 
Det me11skliga omdömet har sagt 
ga1ig vå gaug: 11Hugg ned <let! 
Hvtt.rför förhindrar Jet jor<ien!'" Guds 
nad och .-:yfte hafva sagt: "Hvara 
det litet längre !11 <iud har bevarat 
Kina fnm fullständig und'ergang. r 
sedligt afseende iir Kina genomrut
tet. Dr Arthnr Hmith har sagt 0111 

väldets olika religioner: 11Ett resul
tat af alla trosläror,.; blandning är 
förnedringen af menniskam; morali
-:ka natur till Htgsta djupet, som fius 
i nagon." < )ch detta moralisk11. för
clerf liar fnnnit en allt lägn'> o<'h lä
gre punkt. )Ian knnde hafva trott, 
att en sa rutten byggnad för länge 
:-:edan skulle hafra gatt uuder, nwn 
<ler hafva varit irngra hjelkar, som 
,-ammanhallit <len gamla byggnaclrn. 
\';·,rclnaden fiir myndighetPma, det 
allmänna tals modet, fridi·rnmhrten 
nch arbets!mmheten hos folket, kvin
n<irnas blygsamhet, deRsa och andra 
kiuesernas präktiga egenskaper hafva 
he\·arat dem frun hoppliis moralisk 
undergång. 

Enligt G:ucls försyn har Kinas folk 
trots citaliga !:ljukdomar och faror 
bevarats fran undergung. h'.limatPts 
härjningar, det totala od1 allmänua 
fiiraktet för alla snmlhetslagar, knu<le 
tänkas vara tillräckliga orsaker att 
minska folkmängden, men gentemot 
dessa förstiirande or:;aker har t ~ nd 
-:att en nu<lerbar kroppslig lifskraft. 
H nngrnmöder hafva dödat sina tn
-:enden och öfversvämningar sina tio
t u:-:enden. Dr Faber säger, att der 
Yar krig ~Il I( l ar under ( 'how-dynastien, 
hvarunder millioner diidades. J let 
antages, att. i Tai-l)ing-npprurPt ~O 
mill. menni>lkor s agtades. rnder 
den stora lnmgersniide11 1H77-7H 
clogo li.(HIJKJU. Krig, pe:-:t. och hun
ger hafva sa utfi-.rt sitt, verk, att det 
"kulle vara svart att uagonstädes i 
historien finna sa allmän förstiiring 
af menniskolif. Likväl har ltPfolk-

11in~en, i stället for att aftaga, till
vnx1t. och vi stå i dag ansigte mot 
ansigtP med en hPfolkning af ej 
mill(lre H.n 41 J0,1 UJ,I X lO själar, det mest 
häpnadsväckande ansyar, som nagon
sin lagts på <:tn<ls fön•amling. 

Gnd har bevarat Kina fran del
ning i olika stater. ?11edan jnclarne, 
dnas samtida. blifvit förströdda till 
jordens iin<lar, hafva kineserna halli t. 
tillsamman;;. ~[ånga orsakPr hafra 
tyckts samverka att !'kilja dem, men 
der hafva varit de sammanhallarn 1 r 
krafterna: en enda visdom"lärare-. 
ett skriftspråk och en patriarkali"k 
styrelse, sa att l\iwt:-: regN1ter hafrfl 
styrt mer folk en läugre tid än 11a
gon annan följd af konungar~ kejsare 
eller presidente1· i hela wrlden:-: hi
storia. < ind har fiirhindrat. J\:ina:-: 
sa111mansmiilt11it1g med audra natio
ner. Då den hi-.g-itfl deladP a.t fol
ken dera!': arfrt>del. kringgärdade han 
Kina i norr med herg oeh elen stor11. 
iiknen, i vester Ol·h söder med lwl'g 
och i öster med det sparliisa hat'wt. 
nch i langa a.r hafra 11at nrlig omgif'
ning o<'h mensklig förd om in..;tiingt 
Kina och afstängt yt,tre inblandning-. 
Men bonägeuhPterna i vår t.i<l hafra 
\"a.rit olika. fnom liO ar har Kina 
haft. t.re ntliin<lska krig och da. 
man riikuar det, nn pa.gaende fyra -
och har förlorat en del af )[andschn
riet of'lt hela Korea, J<,ormosa, Bir
ma, ~iam, 'l'ongkin~, Hongkong. 
Kiaochow och '\\'ei-haiwei1 öfrer
hufvu<l mer än Pn lydstat hvarje år
tionde. Der har yarit. mycket tal 
om delning bland maktnna. F iirnt
sätt, att sa blefve ! England skulle 
taga sin del, oc·h rles8 regering blefre 
förclelaktig. )[en Hysslaud :-:kulle fo 
Pil god del af nordPn OC'h r'rankrilrn 
ett stort stycke i söder, och H.y8~
landK ofiirrlrag:;amma reliRiiiKa ~t,r
relse sknllP iicleliigga, och~ rankr1ke. 
hjelpande H.omsi timliga makt., skulle
tillbaka...;ätta kristlig mission. liren 
Kina har förLl1frit en enhet. Yi må 
t.a<·ka <-h1d derför. (~,orts. ) 

... "'?~ ,,, 



Uang-lan-p'u.* 
(Med porträtt.) 

"Uall''·lau-p·u·' lilef i tlc tidigaste linrua
:\ren ~f :--i11 fatl'-'r öfrerlcmnad till den 
katolska kyrkan. för att af' llen uppfo,..t
ras uti tle~ ... s religion och sedermera fä 
anstiillniu!!; "!\som pre:;t 1 rni:--:>ionens tje_n:-t 
i ~itt eget fosterland. Han \'ar en tht1g 
go,,.~e och l!ionlc stora frami,tep; i skola~, 
pli. grunt! ln-nraf hans f'acl!.'r frö1,1a1le,., iil
\'er honom. äbkntlc honom högt orh spa
rade intci för den lörhoppnin;i:sfulle so
nen,; glädje och lyt'ka. _\ren tl:<,ldc Ol'h 
stutliernii fortsattes. m!.'n plötsligt ryck
tes ilen 1-(amle familjefatlcrn hort från 
iorclen; och efter en kot·t tid lade Ho11en 
llöckerna ilsi1lo och lemna,le Hkolau för 
att börja nngon annau hana i li l'vel. Han 
tick nu plats på ett hotell i staclen "T1e11-
tsin" :--i1so1u skrifvare O('h fortsatte der
med nilgot i\r. Dit hrötlerna E. OlssoH 

,., ))et \'R? de1'\ll8 °Cang-lun-p'U. bOlll UntlkOilllllCll 
friUl ~o-11iut?-fh till Peking he.riittn•ll' 001 n1ord~t 
lit' vt\r1\ h.\*~kun i NorrK Kina. l1vu.rom stod att 
HLsn i N:o ~.! uf Tr~·u~ :.0,L•g-rar tijrra 1trct, H.e<.l. 

och f •• F. Kiuµ; !:>amt en i11föll<l t•\ 1111~•' 
list vitl denna tid :;äbla1le pll detta holt•ll 
kom denne yngling att fl\. hiirn Hnlll(r 
lium om .Jesus Kristus och önskatlt' 111 
fil. följa tlcm upp till ~htui-><i-pro\ in-. 
si\.~orn tlcrns tjenare, för 11tt n<lare lilr 
känna "tlcnntl .J esw;;'·. (\freren!>kommol ' 
skt'tltlr med •·1 • aug,," motler: och s'.\ lem 
u1ulc <le kusten och kommo upp till \' 
,;tation l'ao-t'eo, ,!er han \'Rr br. Km 
u.ehjelplig i tlet han. kunde µ;örn.. llwlt 
tiden liiste han s1elt 0"11 emottog under 
visni11.r i < iu1ls on\, och sa sm!\11111gon 
öppnaJe,, ha1h öµ;on for frälsningen:l gi\I 
vn i Kristn!> .Trsus, efter hvilken han Il 
pä alh·ar hörJn<le att liingta och ,.,;ik1 
~a1111111gens Helige Ande le<ldl• honom ni 
se pa 1let offratle Lammet 01· h trn p 
m1•n11i;;ko:--011en sig till friilsniug. gl!i1}Jt 
f'ritl oeh hopp. Efter ytterligare t \':\.ar 
tid biet' han iliipt pi\ statio11e11 ":-.oh-p111 
t'u'· ot·h sedermera 11-i!Hi .11':-kil1l till e\ 1111 
.... eJi,.,t: o!'h har han ~åso111 så1lan alltii•ml 
~isat :-;ig 11itig od1 11·oµ;e11. Ef't~r t '. t 
King" död lilef han förllytt:ul till. "lng 
cheo" station och h1u· <ler arhetnl 1 e\'1111 
µ;elii tjenst vid br. E. Karlhergs sida. 

J:'abtiln helt 1111•' har han likYiil ge1101u 
~ått 111~11µ:11 l'l'Öf7tiuµ:ar. SOl~l kro.:-;sat Mb 
förödmiukat ha11,; arn1ars lilliµ;a "Jal. H~n 
mnka kallade <:u'l hem förhtlel i\r, eft•r 
att tle h.ule yarit före11n1le omkring 111 
1\rs ti•l. Ha11 siirjill' henne mycket o< h 
önskatlc iunerliµ:t, att hans slut lllllttt 
hlifra sAsom henne,,, llet \ar Pil µ;IAd)t 
för mig r.tt se heu~rns ."lut: l10n lcn.11w<lt 
jorden och gll'k u~l sitt hem. ~leroh-an 
den Jleliµ:o Ande,; lröJ•I ot>h lrnl. 

De11ne ,·:\r broiler var nlirn1rande nu 1 

Jtmi. ,lfi yl\r station 
0

1-'ol.i-fiing-fu plun1lra 
1les o<'h hriln1lei;. :-iJCll 1lef hau ln .. ndl 
i hojor. ft.r att i \iJ;:het med a~11lra kn~tn.~ 
kastas i elden, men han snmmatle och 
lemnatlcs dcrför sAsom tlötl på markon 
och 11u1lkom pa detta siltt låµ:orna .. 

!IJll \'i i n\ra böner inför vitr Hwl 1hl~ 
komma honotn och hans moder*, brodt-1 
och syster i <lera,; lidanden och tr:luR 
mäl. 

Aug. Karlsson. 

- ~:J -

Småplock från mina resor. 

vi iiro i stort behof af evangelii stralar 
(ICh llehiifva genomträngas deraf, sä att 
det märkes ej blott i vår kris.toa bekfm
nelse, utan framför allt i vart hvardagliga 
lif. Men likasom plantan, om hon ställes 
i en mörk källare, förlo rar sina vackra 
färger och vissnar, sa vantrifves och af
tynar den troende själen i en oren och 
fört;kämd atmosfer. Brist pä Kristi sol
sken i våra hjertan är en skymf mot 
l,ristendomen. Grundvalen till -,ann lycka., 
Yaraktig glädje och frid består i full
komlig, barnslig förtri'•stan på vär him
melske Fader. Uti 2:dra Krön. 2U: 2i 
Hlsa vi, att Hiskia befalldt•, att man skulle 
<•ffra brii.nnoffret på altaret; och pa sam
ma gang som man begynte med brfmn
offret, begynte ock Herrens säng och 
trumpeterna o. s. v. ~ådana erfarenheter 
fingo vi göra på bibelkursen i Götabro 
8istlidne november. Guds ords strålar 
genomträngde bjertekamrarna, och der 
vittnesbördets lampor i Guds tempel bör
jt1de att slockna, sjelfbängifvelsens bränn
offer fl>rglömts, den första kärlekens sån
ger förstummats, hjertats helg0dom genom 
pliktfiirsummelse, fel, brister och synder 
orenats, inträdde sjelfpröflli11g och bekän
nelse, förkrosselse och ett nytt i\l'verlå
tande ät nud. Xär offret skett, kunde vi 
~1nyo sjunga Herrens sang ibla11d leviter
nas sångarskara. Allt är kiirlek, der Je
sus herrskar. 

Jag hade glädjen att få besuka vän
nerna pä '-ikyllln ry8 bruk och med dem 
samlas omkring Herren och hans ord. 
"De ropade till Gud i striden, och han 
bönhörde dem." Gud hlir ständigt anro-
11ad af dem, som sätta sin lit till honom. 
Det kan ej råda något tvifvel om utgången. 
Herren var der. Håll ut med böneoffren 
<•Ch strängaspelen! 

I det nyupphyggda, trefliga missions
huset vid Stene beredde Herren oss en 
helig sammankomst omkring "den brust· 
11a kli11pan" och frälsningsarken. Alper
na hafva blifvit splittrade genom oväder, 
laviner och jonlbäfningar, men hvem kan 
tilja allt, som vår älskade Jesus lidit för 

oss! Pa Golga.ta Lildades en remna sä 
dju1>, att alla, som vilja, der kunna finna 
en tillflykt. "Kli1>pa du, som llrast fiir 
mig, lät mig glimma mig i dig." 

En klar, skön och leeude decemberaf
ton !ltar slädan vid Solskenshemmets 
dörr; och tre evangelister sitta upp med
hafrande sina pergamenter och stränga
spel; kusken klatschar till, och resan he
g,rnnes. Yåra blickar flyga ut öfver land
skapet, och vi skåda den store artistens 
penseldrag, som aldrig har gjort någon
ting, som är ovärdigt honom sjelf. Träd, 
huskar, berg och dalar iiro iklädda en 
stralanuo hvit mantel sammanväftla af 
oräkneliga millioner snöflingor, ocb i heligt 
sinne kunna vi ej annat än utropa: "Allt 
detta har frambringats af vår Fader. He
ligt är hans namn, hela jorden är full af 
hans härlighet." Då vi skadade stjernorna 
under deras marsch öfver rymdens ollana
de fält och Jen pnrpurfärgade skyn, ut
ropade vi: "HNre vår Gud, helig är du!" 
Hans kärleksplan med oss 8kall flir oss 
blifva evighetens vetenskap. Framkomna 
till •Stommen", qer mötet skulle vara, 
hade folk allaredan samlats. Ännu en 
gang hådo vi, att Gud med sin andedräkt 
skulle blasa på våra hjertans "eolsharpo
sträugar" och framkalla den himmelska 
kärlekens ljutligaste musik. Vår sjftls 
lm1dgum var ibland oss, och vi voro "en 
kringstfmgd örtagård." som han af sin 
kärlek ville bevara osh inhägna för sin 
riikning, så att icke markens vilddjur, 
såsom onyttigt tal, skvaller, sjelfbehag, 
ärelystnad o. s. v., måtte komma in HCh 
orena, vanhelga och förstöra densamma. 
t''irtagardsmästaren söker frnkt i sin i'>rta
gård; den ädlaste frukt, han kan Hona, 
iir en hängifven kärlek, en ödmjuk ande 
och ett förkros&adt bjerta. Yär älskade 
llrudgum bar sitt största hehag i dessa 
doftande kryddor. Gud välsigne Eder, 
dyra med vandrare mot hemmet! Snart äro 
vi der ! 

In11an jag lemnade landskapet Nerike, 
gjordes en "tripp" till iirebro. Der bor 
var älskade vän Molander, kassören för 



vårt missionssiillskap, som villigt och 
punktligt gifvit oss mat i rätt ti<l af det, 
som värn dyra missionsvänner i Sveriges 
alla provinser kärleksfullt insändt för Guds 
mission i Kina ocb Zulu under de gangna 
åren. Gud bar välsignat och skall väl
signa och vedergälla alla de offer och 
kårleksgafvor, 1 gifvit f<•r Kina under den 
flydda tiden. Vart gemensamma arLete bar 
icke varit fllfängt i Kina under de gan~
na da~arna. Af Jesus älskade sjiilarbaf
va hlifvit förlossade från satans garn och 
uttagna fran bedendomens natt, ja iin 
mer, Llifvit ikliidda martyrens se~erkrona 
under den blodiga förföljelse, som rasat 
under det gångna aret. Dock hoppas vi, 
att dtirrarna snart skola lippn as till 1letta 
land, och ma vi, missionsväuner. då skyn
da att intaga det för "ärones Konung." 
Vara dyra kinavänner, ti\nken icke, att 
kinamissionen nu är slntad; nej, •len är 
blott på.btirjad. Nya tru11per skola utga 
med evani?elium i "tället fi'ir de ~amla 
bjeltarna, som segrade in i doidPn. Fram
åt till nya strider och segrar! Missio
nens Ufverhufvud, Jesus, i.inskar att se oss 
tNgna under priifningens tider. )lA vi 
insiinda våra ärsbit!rag till Kinamissionen, 
så att, när de nya missionsarbetarna ut~a, 
bvilkas antal vi tänka sknla blifva bubbelt 
sä stort, kanske tva ganger. vi <la ma 
hafva penningemedlen redn flor arbetet. 
"Hel-Förbundets kassaman iir G. :lllolander, 
Örebro. Efter nagra timmars vederkvic· 

kelse till själ och kropp hos den kllr 
familjen M. gjordes en titt till den liek1U1 
te diktaren och sångmästaren Onkel Jt:ri(, 
hvars diktalster "På vägen hem" lt11rJe 
läsas i hvarje hem. Därefter ha<le jag en 
liten, stilla. stun<l omkring Jesus i pred 
H:s hem, och pa sä sätt hade tlenna dag 
irätt till ända i sällskap med Jesus orh 
hans viinner. 

0 hvad tiden flyger Lort med pilsnabb 
hastighet, och vi föras med utan uppR· 
ball fntmat emot okända dagar. ~lin 
vistelse på det kära Torp och Götabro vur 
nu tillända~angen, afskedstimman slagen 
och bjertats röst talade Mgt om Guds 
kärlek och godhet emot oss under den 
gilngna tillen, strängaspelets ljud hiirdl:'11 
iinnu aterlj111la i själens boning s<lviil som 
det välvilliira tillmiitesgäendet och den h11 
redda l{lädjen. Frid och välsignelse iof 
ver allas tjiill, som jag har gästat i ~ e
rike denna ga11g ! Ma vi lyfta upp ,·art 
hjerta till Gud i tortsättniugen, sa!wm har 
net sitt ansiktP mot fadern för att taga 
emot hans kyss, och Gud skall luta sig 
ner för att lyfta oss ännu högre upp nch 
stund efter stund fylla oss med ~in frid 
och friojd. l'nder min rundresa hesr•kt11 
jag ka11ten 0. von .:\lalmhorgs hem J'•l 
foinge, der vi samlades omkring lifvet• 
brunn, hvarur både stora och ~ma olrncko. 
En ,,ft'lrg-ätlig sabbat hade jag uti detta 
1idla hem. "Sannerligen bur <tuol här." 

Aug. Kar lsson. 

F.rån Indien. 
l'oocb Bebar 25 nov. 1900. 

Käre pastor .KihlstHlt. Frid! 

Minll vägar äro icke edra vägar, säger Herren. 

L änge har jag tänkt att skrifva och har stärkt mina kraftt>r, sä att jair 
låta höra n:.igot frim oss hiirute men ej nu är i ~tånd att arbeta igen. Allt i\r 

· ftirr än nu har det hlifvit ~era fm tankar. na<l. Af Trons Segrar si1g jag, att allll 
De två sista manaderna har jag varit våra kiira syskon uch stridskamrater i 
ofUrmC1gen att skrifva eller läsa pit grund Kina fatt lilifva .Tesu hlodsvittnen. Huru 
af ögonsjukdom; och för ;-,frigt har jag 1.:nderliga synes ej fiir 0ss Herrens viiirarl 
den sista tiden varit klen; men Herren Afven vi härute i Indien hehlifva alltid 

l<omma ihåg, att alla Herrens vä~ar äro 
nr'ld; <la vi se hans handlingssätt med 
letta arma folk. Genom såväl tidningar 
..;om href hatven I hört om den förfärliga 
hungel'snöd, som rasat och i sin hemska 
framfart skördad tusentals offer. Vi ha 
ju huppats, att nöden skulle upph/lra, sa 
•nart den nya sk?'orden blefve mogen; men 
vi kunna ej längre hoppas, då iifven i 
'i••mmar regnet uteblifvit i vissa delar af 
landet. n h afva intet annat att motse 

lif, under det han siikte rädda arnlra~. 
Den nåden blef honom dock beskärd att 
innan h'ln afsornnade, fa rädda fran hun
gersd1iden en stor skara, af hvilka en del 
värnlösa och föräldraflisa smit nu äro här. 
Vi känna oss innerligt tacksamma till v:lr 
:Fader, att han anförtrott oss varden <•m 
dessa sma. Eftt>r br. Fredrik11sons ditd 
gingo vi, Hilja Heaskenen 11ch jal?, snm 
voro med honom, fi>r att hjrlpa och var
da de sjuka och <ll1endo, hvilka vi html• 

fran det hungrande Indien. 

In ett nytt hungerar. Ofta sta. vi slag-
11a med förundran och endast fraga. "Ack 
Herre, huru länge?" Vi veta ej hvad vi 
-:kola siiga. Huru godt för oss under tider 
<adana som dessa att veta, att Hud är 
l;/irleken och att han har sina kärleks-
fsikter med allt, hvad han gör. Vi, som 

rnrit öironvittne till de arma offrens för
fårliga kval, veta, att det är o moijligt att 
med ord beskrifva, hvad en hungersnöd i 
verkligheten är, till alla, stim med gilfva 
1hagkommit de lidande, siinda vi ett bjilrt
li~t tack. Det torde vara eder bekant, 
.1tt vår käre broder, sup1>rintendente11 för 
var mission Fredriksson fick offrii sitt eget 

lPmnade at sig sjefva, till vår ~tation l'ooch 
Behar med en skara af 2fi arma sma, 
alla svaga, en del sjuka. Sågra hafva 
<lr1tt. Hilja H., som har sin station i 
Backsa-Duar, har tagit med si~ nagra dit, 
su att de, som för närvarande äro hns 
oss, i'trll endast 10. De äro nu i det när
maste friska, alht glada och lycklig<,, tat·k
samma att de blifvit räddade från dMeu. 
Det är ju dock ej endust deras kroppar, 
vi önska rädda, utan framförallt åstunda 
vi, att de måtte blifva frälsta och blifva 
.Jesu egendom för evigt. Vår bibelkvinna 
l'harlotte Mantera är nu ätt•r här i fullt 
arbete såväl bland barnen som ock bland 



de arma kvinnorna. \'i tro, att Herren 
i:.kall välsigna hen11e, och att genom hen
nes vittnesbiird många skola föras till 
Jesus. Till den kära systern i Herren 
C1nstafva Ertman, som sändt llö kr. till 
< 'har-s uuderh:111, sändes härmed ett 
hj<irtligt tack. Jesus sjelf välsigne hen-

:bi 

ne. H varje liten g.ifva till de niodlillamle 
mottages med st1)rsta tacksamhet. .Tt>su 
säger: "livad i bafvcn gj1>rt en af dess 
minsta det hafren i gjort mig." 

Nu till sist de hj ertligaste helsningar 
till pastorn med familj frå!l eder i HerrN 

L)'dia Alag1n1sso11. 

Ett minnesblad. 
Och nilr det bröt det femte iuseglet, ,.,fl,. Jll"' un· 

tler altar~t de menniskors i;;jälar, som ha'J.e l'Jifvit 
slagtade för Guds 01·ds skull och för det vittnesbönlH 
skull, h,·ilket de ha,le. l'ppb. (i: 9. 

V i hafra me<l spänut intres,.;e följt hän· mans till kur:sen pil. Torp, der yj hade 
cldscrua i Kina, fijr att om möjligt fri mlln~a \•l\lsigua<le stunder tillsa11111HmH, 
u:1µ;rn unclerriiltelser om v:\ra kära med- Yi gingo ofta Ol'h samtalade 111ed lwar· 
.trhctal'eS öde <ler ute. }'örliden vost kom andra om säJant, som vi !ii.<;te om. Ifri\n 
d,wk meu lii:;ninµ; pi\ glltan. D:l vi öpp- k_ur~1:11 l'O,..te Karll>erg till .\land 0!'11 J:ll( 
11:i·le 1le11 kiira Trons Segrar. sä fuuno till I ppland, oi·h mHler hela tiden omta· 
>:o 21l metl en s\·art ram omkrmg, od1 Jade yj fiil' hvarawlra v~\ra stridel' och 
n for,.;iotlo strax hnul tlet i1111ehö1I. ,Jaµ: segrar och fröjtlacle::; med h\•arantlrn. PI\ 
rnr fänliµ: att Jik,.;om Dadd utropa: Huru konfrrensen 1~1-t , då jRg blef afskiltl får 
hafra hjeltarna fallit i stri<leu ! .J onatan .,11111 t\· kte J a let .. L l' tt 

1 l 
,. , . " 1 n 1 ,-ar sn. 11111 el' 1gt. a 

Ynr1 t s agen på dina höjder(~ Sam l: 2il . han skulle stanna hemma och <'J gi\. ut 
lhlan(l de lll missionärer, som mör1latles. pil heduamarken o<'ksi\.. J'ä sommaren 
\·ar det :l fr:ln kursen lt-.~ 1:2. 1le1· ilfren 1acr 18<J5 skref han och omtala1le, att ilen stora 
\'ar med: nämligen KarlLerg, Persson och nA.den o•·ksi\. förunnats honom att offrll 
0. J.Rr.~son. i-lom \"i tlä voro tillsammans · t' J l sig Öl' H't ningarna. 
t'll hel 1Mma1l, si1 liup;o vi litet lära känna .Tag kommer ihåg, hur hRn en gåu~ :-krel 
f,,·nra111lm, ;;;\ att n tillföljr deraf med och omtalade, ltnr \'älsiguatlt det var att 
mera mtres~e följde hvaramlra. ~len i- vam med och arbeta på muren, fosti\n 
hhu1d dessa \·ar lir. Karlherp; en Jo11ala11 11\ugt :Hskiltl från stri,lskamrnterua. 
för rni~. Yi ha alltse!lrm vi först lärde f>l.!t sista hrefvet. ja" erhöll frän honom 
kihma h\·ara111lra. rnvcket hållit af Jiyar- v.ar skrifret ilen 2:dni"' april och kom nug 
nmlra och alltitl J,]·efvexlat. \"i sam- tillhawln omkriup; <len ~;, juni. si\lede" 
mantriiffade f'öl'.~t pi\ nii;lin"'aförenin- ·"ellan upproret der hade hegvnt. Han 
:.!t'llS mote. 11 inom Liisfrm:.re ~ch Hi1>sn. t\·ckt" att l t t , k' t lt . J ) ·· • • . . • .!, ! e var ra ·1µ; a se 0(' 1 10rl\ 
mi-;s1ons1hstrikt, <ler ,-i h:i.da voro metl· 0111 ki·· et ) ·· t l l · 1g 1ar, sa1n llll! rat e. 0111 v1 \'Ol'O 
l<·mmar. .Jag kommer särskildt ihåg, hesvii.radt• af det. Föga anadt• han. att 
l1•1ru. tlå Kurlb~·rg på ett miite i Speh·iks ett uppror J.cr yar sA nilra för hantleu 
m1ss1011shus nutrrn 1:->~N 1 bad om kraft och att 1le i tlet skulle få lida mart n(lötlcu 
til.l ett heligt iif, det gick igenom hela 1 h\·arje brer ,.;vnte,., det i>ncfast \•ara 
11!111 \"J\relse. Jag tiinkte.: ~ii;_kerligi>n har L~~ och. hopp om 'en gyllene fra111ti1l för 
(rt~U lll\'alt d~~me man till m1gontrngsär- h .. rna. J\u torde n:lp;on säga: "Hvar hr 
,..k1klt. Och ifrån den stumlen k:iu1lc vi l I 
o:ss fiireno.1le med hvarawlra. ::~re<?~·tta topp, cfa all ,·erksamhet lig;(er 

Pi\ vAre11 1~11 v11.1· det viici..else i Räli11ge Ja, vi tro 111etl vilra s,pkou, att 1let el 
01'11 '.l'ystherga; O!'h pi\ tles,.;a möte11 var ter upproret kommer att hlifra en miss1011 
d,.t fiir,..t. ;;om vi började ntt vitltJ:t om i Kina. s:\,.;om alllrig tillförne. I (!Pt st 
Herren. Yi gjor1le sedan ofta s:illskap i;ta hrt!fret talar lian ~ärskiltlt om.Jesu 
11är \'i hntle tillfillle, ut och hatle miite11: namnet, hur11 dnhart det var ot'h hvilke11 
Ol'h Yi hlefvo mer Ol'h mer fordssade ~rnft so~n låg "t!eruti, lht det pre1likade 
0111 att Herren balle kadat oss att g1\ ut för hed111ngnr11a. o('h huru han sjelf h1ul1 
metl han,.; i>vangelium. l'it hibtcn IH\IL ::;ett, lturusem eu man. som hod,le d1•1 
lemnatle jag Bfilinge och flyttade till Hip- på. statione11. var lrnsat.t af orena andar 
sa; men han var knlr pil. sin plats i Lil.::;t- men när ,J ei-u namn nämndes, 1<ä stilla. 
ringe Ol'h Yerkade till välsi"nelse derom- des 111annen. 0 ja! llet ligger kraft ut 
krin~. l'i\ hi:isteu l!-i!1:2 reste Yi tilbam- detta namn! 
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Han slutaile brefret si1lumla: '·Olll Uud 
i.parar ,·åra lif, si skall det \"ara kitrt att 
fA mötas hrmn111. i det k!ira Syerige om 
något är. Dock vi'lrt rätta hem är hos 
Jesus der ofran.'' :\u har br. Karlberg 
gtltt för att ln·ila till uppstllntlelsens moi--

gon. Dt1 skola vi möta yåra i-.yskou i 
skvn I 1 Tess. 4: 17) ikHiiltla martvrkro11a11 . 
MÄ den plats, der våra syskous hlod ut
göts, hlifva ett evärdligt nunne, som pre
dikar om våra syskons trohi>t och stånd-
aktighet. . K. r. Karlason. 

Något från missionen i Kina. 

Fran de olika provinserna börja nu un
derrättelser inga om de infödda troendes 
lidanden under den förföljelsestorm, som 
härjat i nästan alla provinser; och det är 
ett icke ringa antal kineser, som dessa 
mänader f:ltt besegla i;in tro med sitt blod. 
Aldrig har dock missionsarbetet i Kina 
~·isat härligare resultat iin nu; ty fiirsam· 
lingen der har nn blifvit pröfvad och be
btc'itt profvet, bvilket ju tydligen hevisar 
att de troende äro äkta och sanna Guds 
barn. Enstämmiga vittnesbörd frän flera 
hill gifva vid handen, att endast ytterst 
fa hafva mistat frimodigheten och förne
kat Herrens namn flir att derigenom be
frias frän lidande och död. En missio· 
Här skrifver t. ex. att utaf hans försam
lingsmedlemmar, hvilka VO! o omkring HO, 
hade, så langt han visste, endast en kvinna 
dragit sig tillbaka. Att endast en och annan 
drager sig tillbaka under det att flertalet 
fiirblifva ståndaktiga, är ju myckot att 
tacka Gud för, när man besinnar, att det 
linns möjlighet för dem att slippa lidan· 
de och förföljelse genom att förneka sin 
tro. Derflore kunna vi då ock i dubbolt 
matt glädjas öfver det, som missionsar
hetet uträttat i Kina, nämligen att det 
genom Herrens nåd skapat nagra tusen
tal kristna, som likna de första kristna. 
l\länga troende hafva blif\'it fränröfvade 
sina egodelar, husgerådsartiklar, aker
ltruksredskap, hästar och oxar m. m .; ja 
deras bus bafva till och med blifvit upp
brända, och de sjelfva hafva sedan måst 
irra omkring som gäster och främlingar 
<och tigga sitt dagliga bröd. .Många baf
va hlifvit dödade, somliga brända, andra 
ihjälslagna, åter amlra marterade och miss
handlade först och sedan diidade. !lliinga 
äro ock de, som nu irra, uthlottade på 
allt, omkring, efter att hafva ntsbitt fän
gelser och gisslingar och kanHke hlifvit lie-

riHvade sina nära och kära, utan vänner, 
utan hem, utan mat och kläder, omgifna 
af fiender, utan borgerliga rättigheter och 
skydd, döljande sig i hälor och berg~klyf
tor - hvilka verlden icke iir värdig. -
Ännu fullare blir deras lidandPs kalk der
igenom att i alla de norm provinserna, 
der oroligheterna rasat som värst, äfveu 
en svår hungersnöd är rådande. l'rv
vinsen Shansi, S•Jm varit vårt arhet:-,fält, 
är ju den provins, som hlifvit mest här
jad och hemsökt af boxarrörelsen, detta 
emedan guvernören der var af ett bjerta 
och sinne med enkekej~arinnan och tro
get efterkom hennes uppmaning atl utro
ta och döda alla utländingar. l'ti denna 
provins bafva de llcsta af de dödade mis
sionärerna hlifvit mörda.de. Likasa än• 
ock manga infödda troende der mi1rdade, 
och hungersniidcn är måhända äfven sva
rast - åtminstone komma de:ovföljder 
nog att gi'ora sig mest gällande der; ty 
folket är fattigare der iin i någon annan 
provins, dels på grund af de föreg:\ende 
hungersnötlsåren, åren 1877 och lHKU--!+O, 
och delf< på grund af opiumbruket, i;om 
är mera allmänt der än annorstädes i 
landet. En infödd evangelist, som he
skrifver de lidanden och förföljelser, i:.t•m 
de troende i s1jdra delen af provini;en fått 
genomgå, säger den 1 n sept. med afse
ende på hungersnödens följder för de krist
na: "Ganska många af de troende haha 
fätt vara utan mat och kläder fran för
följelsens utbrott, och ännu har ej regn 
kommit. De kristna äro hjel}Jlösa. och 
de, som ej blifvit dödade genom boxarna, 
dö af hunger eller köl<l." Torkan har 
varit så svår hela det sista året, att skör
den slog alldeles fel; och det iir ovisst, 
huruvida regn kotm, så att de kunde he· 
så sina fält i höstas. Men iifven om sa 
skett, dri.ijer det ju, innan sk1irdetiden 



kommer; och bura svårt ~kall det icke 
vara flir de stackars öfverblifna, plundra
de. h·mlösa troende, ~om hvarken baf\'a 
dragare, redskap eller ~åd till att sil, 
ntt kunna uppehälla sitt !if under des:;a 
svära omständigheter? Hjelp mliste sän
das utifrl\n, om icke hela Guds fursam
ling i Shansi skall utdll. Och hvem eller 
hvilka äro tie, som kunna och böra -hjel
pn. om icke de blittre lottatie trossysko
nen i andra länder~ 

I'A \"issa platser ha Ock insnmlin!l'ar för 
detta iindamftl redan päbi"•rjats; o•· h ma 
Jet i sanning blifra brud till ntt behålla 
de hungrande i lifvet! DA man har dessa 
sorgliga underrättPI~er framför sig, ilar 
ens tankar gerna till norra delen af pro
vinsen, hvar(>:;t vi haft värt arbetsfillt. 
No~ bar ju fliröd(>lsen der .-arit oerhlirdt 
lit(lr och mdnR"a utaf vara troend.:> brMrr 
ol'h systrar lidit martyrdöden, mon helt 
visst hafva ju flock ntu~ra blifvit lemnade 
har, och mc . .! ängslan· och oro fråga vi: 
Huru skall det gå mod dessa!' Deras 
herdar hnfva alla ulifvit slagna, och flend
sirapen i de trakterna är Si'l oerhl'irdt stor. 
ntt vm knappast nå~on utlånding skall 
kunna komma dit med bjelp. LMom •lSS 

d"lck allvarligt bedja Herren uppna väg 
till hjelp iifven åt dem. Och ,:i!~er Her
ren till tl<tg•1n att lemna någ•1t bidrag hl! 
dera~ hjelp, iir ju ock bäst 'att lemna <iet, 
ty 1ir hjelpen färdig, gör no,!!" också Her
ren utväg litt ra <iit den. .\.fven hidrag 
flir detta ändamål böra sända~ till HelgPI~e 
f,lrbundets kass,~r: HPrr G. l\Iolandllr, Örn
bro. Oroligheterna i värt distrikt haJe 
Mg delvis sitt ursprung från den läng
variga torkan, som mr rådande. l'ang
J,an-p'u (Karlber'l's evangelist, hvilken 
kommit undan och uppnått kuststaden Tien
tsin) har berättat fur en dervarande en
~elsk missionär att i Huen-uen Cbeo var 
folket outtrottliga i att bedja och hålla 
processioner (kineserna gå n!imlingen i pro
cessioner bärande sina gudar) för att skaffa 
regn, men fär~<ifves . Det sades dä, att 
det var utl!indingarna, som fiirh•ill det; 
de sopa.le bort de annalkande molnen med 
~n gul papperskvast Vidare sades det, 
utt m1iteua sr•m htillos, voro fur att bedja 
n ud, att det icke mätte regna. Litet anade 
d!', att det var just tvärtom, och att 
missionärerna llCh de infödda troende vore 
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de ifrigasto att bedja om re,l!"n. Så en 
dag, dä det var ursmarknad i :<taden. för
sturdes då den stationerna, såsom vi filrut 
veta. "huru alla kommo undan med lifvet 
derifrån. Han beslrrifver äfven för,-törelsen of 
de andra stationer, som vi ju ock förut 
bafva hört blih·it förstörda. Ing-cheo
statiunen blef till fulje af mandarinens 
mellank0mst endast helt litet förstörd, 
b1·aremot statil)uerna häde i 'l'so·t1en och 
i Shoh-p'mg-Fn blefvo ur<inda. Ila lng
cheo-statiou!'n blifvit förstörd, begaf han 
sig i ,·Ttg till Shoh-p"ing, och kÖm just 
dll. till '!'so-ilen lag(lm fiir att se missions
l'tationen der i lågl)r. .XIlgrn af försam
lingsmedlemmarne hade funnit skydd Jws 
mandarinen, som lUven var vänlig nog att 
förse dPm med föJa. Shoh-p'ing-historien 
känna 'l"i ju. Pä tillbakaresan Pller rät
tare flykten från Shoh-p'ing fkk han 
do{;k hlira att alla de troende i Tso·1:en 
hade blif1·it flirda till Ta-t'ong-Fu och 
att de der hade blifvit dödade tiilsammans 
med 100 ondrn, infödingar och utlliudingar, 
protestanter och katoliker. Ing-ebeo-man
darinen hade försökt att rädda de troende 
der och hade försett dem med kärror, som 
1ikulle fl'ra dem till Sbuh-p'ing--Fu. men 
boxarna förde dom tillbaka till missionssh
tionon med klirror och kuskar, och der 
hlefvo de alla bränrla tills·Imman~. deri
bland lifl·en t:ang Lan-p'us morler or~b 
hans lilla dotter. I Huen-iien fick hun 
veta att ingen af de troende der li1lit dö
den, men att de (örlontl allt hurd de 
egdP. Det berättas vidare från norra Sban
si, att b(lxarna varit ~å fieudtlil!a, att do 
lifven d1idat kineser, som försålde utländ
ska tändstickor, och att ingen tilläts att 
bära klfider, som voro förfärdigade af ut
ländskt material. Mårkvlirdigt är att be
nktn, att mis,ionsarbetet i Sban-si bVrjade 
m(ld att utdela bjelp åt lidande ocb be
böfvande under hungersnöden 18ii. Hun
~orersnUden var då ett medel att öppna 
Shansis durrar för evl\ngelium. .M.I det 
!H ven blifva sä nu! Och ma genom denna 
stora dubbla nlid, som nu i'ifvergår tlj en
dast ileona provins ut.m hela landet, än
nu flr.ra d<irrar ulifva iippnade och ännu 
rikligare viiisignelse spridas! Detta för
mår ju Herrens hand utf<ira. 

Lauri ne Carleson. 
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från vår kinar11issionär l]ilda J ohansson.* 
Dyra ru'idesyskon samt alla läsare af Trons .Segrar. 

Frid vm·e eder! 

Ja~ ,.ill instämma med Da,·i·l i p~. 66: IG: 
.. Kommen. la ören! J ag vill förkullna för eder alla, 
l som frukten (;u u. h\·arl han har gjort 111i11 ;;J Ul " 

Allt sedan UJ1proret i Kina började, har 
ju mycket blifv1t skrifvet i alla tidningar 
och många sorgliga tilldragelser blih·it 
anförda, som kanske bringat tvifvel i mån
gens bjerta på att det finnes någon god 
sida kvar hos kineserna, hv:trför jag oft:1 
tänkt, att jag skulle vilja skrifva uägot, 
för att tald om den goda sidan hos 
dem. Yi voro kvar på våra stationer i 
vester i ro och fred, fdstän man dagligen 
hörde folket tala om h vad de hr.rt försigg.1 
i norra Kina och man kunde befara, att 
oroligheterna skulle komma att sprida sig 
ä f ven till våra trakter; vi fortsatte dock 
vårt arbete som vanligt utan det minsta 
uppehalL Den engelske konsuln, som 
bodde i staden Chung-king i vår provins 
Si-chuan, skref ofta till förestandaren i 
vårt rlistrikt att alla missionärerna borde 
lemna sina platser, h varför denne ock ~kref 
till oss, att vi alla voro fria att ga. l\leu 
lijelf ämnade han att vara kvar. Och som 
dtlt ej syntes vara någon fara f<iredrogo 
de flesta af 03S att stanna. 1\Ien till sist 
kom telegram frän England, att alla mis
sionärerna måste lt~mna \'estra Kina, ty 
~m svårigheter skulle utbryta utför Jang
tsi-dnlen eller flodeR, s~ skulle i!ll förbin
~else med kusten hlifva afbruten och vi 
lemnade åt vårt Me. O, bvilken da~. dA 
~en n a underrättelse kom! "\'id de u tiden 
hade de Ilesta i var provins lemnat sina 
-~:~tationer: och det blef nu att pä 3 dagar 
packa och ombestyra allt och samman
kalla alla de troeude fur att sundagen den 
l :2 augusti halva vårt farvälmöte med dem. 
Men ack, hvilken dag! Det kan nog lät
tare tänka~ än med penna beskrifvas. Det 

* Hilda .Johans«~on är .-len Pn.llt af ' ·itra i Kina 
\"1\rawle missionlirt>r, som bl..t" riirllin<l uu•llm dll· 
•len. lwroen~le tierp!\, ntt, untler dHt d~ iifri~a 10, 
hvilk1L nlörtlndos, hade sitt a; ht>t~t':dt i d t>- n u.l 
),oxarna :;\'Arnst he1nsöktu uorrn pro \'i C.Neu ~hnn· 
;t~i~ hon nrb~tnde tillsanuunus med engt~lsiJilin pÅ 
~n <' J, .\(:., station i Vestra Kinu. Red 

var hjertslitande. ~[en det var dock ingen 
bland dem, som bad oss att stanna, utan 
de ville heldre, att vi skulle resa. "'l'\''', 
sade de, "huru skulle vi kunna se ejer 
lida fur vår skull, da l kommit för att 
gifva oss evangelium. Vi äro iufvdd" 
och, om vi U lida, sa är det af vart eget 
folk. .Men Gud kan nog bevara oss." Pa 
detta sätt börjadtl de att trösta oss. Ka
pellet ha de, och en infödd evangelist h•Jr 
kvar på missionshemmet samt deu troendtl 
skolläraren och hans hustru. Siwlan fort
går, emedan de flesta barnen tillhöra de 
troende. 

.Måudagen den 13 lemnade vi platsen. 
!Ilen o, hvilken dag! Det var en beBtö.rt
ning bland alla och ett frågande: "Skola 
de verkligen gå i' H varför sk<Jia d t~ gå? 
Icke komma de der oroligheterna hit.'" 
Da jag gick igenom stadtln ned till floden, 
var det en sådan tystilad, ingen k\ipte, 
in~en sålde, alla stotio der undrande. 
:\Iången tänkte nog pa någon kärlek~tjen~t, 
som vi varit i tillfälle att bevisa dem, 1111-
dra pa de evangelii inbjudningar, de hört 
från oss. Da vi framkommit till tlodeu, 
~;om ligger utanfur staden, var !!Il hel 
massa af rnauniskor samlade. Men hvem 
var der på vår hat, om ej sjelf\·a. manda
rinen, som gifvit det 1;ista uppdraget till 
våra batmiin att göra 111lt för vått bästa 
och iakttaga all uppmärksamhet emot oss. 
Nu kom han upp på stranden, der flera 
höga herrar voro för att med en djup 
kinesisk bugning såga ett sista farvål och 
ännu en gaug f,jrnya sitt löfte att g.:Sra 
allt f•)r att beskydda vära missioushem, 
vårt kapell och värt folk, tills det blir 
lugnt och vi kunna återvända. Nu är allt 
färdigt och vi sätta ut fr;iu straudt>u; var 
lilla båt flyter sakta utf\ir floden och de 
troende följa oss pa stranden. O, att jag 
kunde måla det för eder, huru det tedd11 
sig, att se dem gå långs efter strandeu, 



.~omliga fort, andra sakta, efter som kraf
terna medgåfvo! Fur mina iigon tedde 
det :';ig som en massa får utan herde. 
På denna bit bodde vi nu till den ~3 aug. 
Trötta och utmattade voro vi ju, min en
~elska kamrat t1eh jag, och vi läste ofta 
fiir hvarandra: "Oroliga bjerta, hvad sör
jer du f\•r ?" 

Skilsmessan iir ju alltid svar, men sär
skildt var det fallet nu,. tlå vi, deras le
dare, gingo och lemnade dem åt sitt öde, 
nu, när de kanske bäst behöfde oss vid 
sin sida. Det var också den varmaste 
tid, vi haft på året. )Ian kunde ej und
komma solens skarpa och brännande strå
lar. Det var dagar, som ej lfttt gå att 
r,:ll'imma. 
- Den 2S framkommo vi till Ghung-king, 
hvarest den engelske konsuln bott. ::\len 
ban sAvfil som alla de öfriga hade fllr 
Jfingesedan afrest. :Men de hade dock 
ombestyrt, att en båt var der för vår räk
ning. Den hade statt der 10 dagar för 
att invllnta vår ankomst, :så att vi fingo 
flytta från den ena båten på den andra 
I)Ch fortsfitta vår resa utan att gå upp i 
staden. l'å den senare ],äten, som var 
större, fingo vi det litet rymligare och 
bättre. 

roder hela resan mötte vi ej några 
svårigheter ltland folket. Alla, som vi 
sammanträffade med, roro snälla och fred
lil{a. Ingen ville oss något ondt. ~\nnu 
ndgra dagar, och vi anlände till 1-chan!.{, 
livarest vi sammanträffade med vär före
ståndare med flera, som der inväntade vår 
ankomst; och derifrån reste vi tillsam 
mans pa ångbåt till Hankeo och derifrån 
till Shangbni. Tre veckor varade resan 
från vår station till Shanghai; och der 
staduade jag ännu omkring 3 veckor för 
att om möjligt fa höra något från våra 
syskon i norr. Ty mon hade då (lj hört 
något från dem på on längre tid. .J ng 
kände ofta på resan ned till kusten inre 
aningar, som om jag skulle vara den 
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enda kvarlefva af H.-förbundets miSSIO

närer, som var p~ resa mot Sverige. Cn
derrättelser, bref och telegram kommo nä
stan dagligen, men intet hördes från de 
våra, hvarf•ir jag tillsammans med åt
skilliga engelska missionårer Jemnade 
Shanghai den 24 september och anliin•le 
till London den fi nov. Dessa r; veckor 
på hafvet voro både långa och besvärliga.. 
Den l H no vemher .;atte jag mina fötter 
på svensk mark efter en bortovaro af l() 
är och B månader. Det synes ju under
ligt att utaf Il på fältet i Kina jag 
skulle ensam undkomma. )len Herren 
säg dock, att det icke var nagon mot
vilja hos mig att lida döden för hans 
skull. l :tan jag skulle h af va ansett det 
som en fördel att på så sätt fa bevisa 
min kärlek till honom, som gaf sitt lif 
för mig. ~lina kamrater i norra Kina 
voro vånliga att få martyrkronan. Och 
hvem vet, om de icke med Stefanus såg 
himmelen tippen, n!ir striden var som he
tast. 

l:iednn min hemkomst har jag haft ett 
bref från våra troendl', skrifvet af evan
gelisten och den troende skolläraren nå
gra veckor sedan vi lemnat dem. De 
hade då fred och ro och tingo obebin
dradt samla~ i kapellet. Och bland annat 
sade de: \'i äro alla ett hjerta neh en 
~;jitl i att följa vår herre och konung. 
Låtom os~ bedja för dem! Hår medfiiljer 
två fotografier~' af våra troende tagna ett 
par m;lnader, innan vi reste, ett af mun
nen oeh ett af kvinnorna. O, du Guds 
'lmrn, som har bönens Ande, bed för dessa. 
'l'y nu är prMningens tid f11r dem. !led, 
att Jet må blifva m11jligt för någon in
född, om ej för någon mission5r, att få. 
besöka dem. 

Eder i Herren lyckliga 
Hilda Johansson, 

Lillsj11dal. 

• Komma troligen ntt intagas i ett komm1m· 
.lo nummor. n .. ,l. 

Något f"ö:r b arnen att få. 
Jfinrt kr'ira Hll!Ja dillllt?J'! J!aren vOlsiyne eder alla! 

Ja nn 'äro vi ett godt stycke inne på mycket af den gode Gudens trG fasthet 
det nya året och hafva redan rönt så och kärlek, ja n•dan fått erfara, att 

bons löfte lir_ oryggligt sannfärdigt, då 
han säger: Af~·en i(rå,l 'i daq dr 
jay densamme, densamme trofatsto vän
nen, som följer med sin lilla skara 
både i lju:s och murker, storm och slag
regn. Och ofta, ofta få vi se, huru 
den vmma faderslmnden r{idjt'r undan ste
narna ur barnens väg-, pä det att de icke 
,kola falla omkull och stöta sig. 

I år l !lO l har ban också ny kraft att 
gifva, att vi kunna möta de nya kraf, 
han ställer på oss; och lika rik iir han 
lifver alla barn, s•Jm äkalla honom i år, 
som han var förra året. Hans stora gif
mildhet har ingalunda' gjort ]l(lnom fattigare 
nu, fastän han delat ut sa m1lllga, många jul
gåfvor. U nej, hos honom finna vi fullt 
upp i öfverfliid. 

Detta haf\·a vi ju också under denna 
~köna julhögtid fått erfara - och icke 
min~t barnen, $åsom eder Onkel med eg
na (•gon sett på de stämningsfulla jul
fe~ter, i hvilka han deltagit. Och det 
kunde kansko intressera eder att h11ra 
nägot från dessa. Det är ju ett ganska 
allmänt bruk, att far och mor hnfva 
litet förning med sig ifrån gästabuden 
åt de smli, som varit sn.:llt hemma. Den
na plägsed vill nu äfven jag l'raktisera 
och omtala något af hvad jag boirde och 
såg pä de trenne barufestcr, snm jag 
orkat besöka. 

Det gemensamma hos delisa festor var, 
ah de vnrt) så ljusa. Ff·r det f\•r::.ta btt· 
rle alla inbjudit Jesus säsom det. stora 
och tlviga ljuset, för det audm voro de 
väldiga julgranarue alldeles öfverfyllda 
af strålande julljus; och fo'ir <le t tredje, 

voro de kåra klara barna/igouen näst 
Herren Jesus de allra vackraste julljus, 
Onkel sett. Det var ett ljusskimmer, som 
kunde göra den allra trumpnaste menni
ska glad och lycklig; och glada och fest
stämila voro vi alla, derför att vi gladde 
•lSS som barn åt det ,·äJsignade Jesus
barnet i krubban. 

l' ä den fiirsta festen, der jag va r ml'd, 
hade ile fått ett nytt guldfrunsadt standar 
eller fana. I famnen nf tic svenska blä 
och gula färgerna var en skon man af
bildad, som haJe tagit barnen i sin famn 
- kanske kunnen I gissa er till den 
mannens namn? Pastorn, som talade om 
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den der barnaviinnen }'l standaret, sade 
os>', att denne hatle så. stor famn. att vi 
kunde rymmas tleri allesamman. \'idare 
sade han: Ett standar brukas ailtid i 
spetsen för en skara <;tridsmfin; och så 
länge det bålles upprätt, segru dessa> !iOm 
hiira det. X u äro vi, stora och små, strids
mfin i Guds arm i:; och så länge .les n 
blodröda fana, sanningens standar, ~.111es 
upprätt i spetsen fi.it· os~, sil. skola vi 
~e gr a i.iher v;ira fiender: djefvnleu, verl
den och vart sjelfviska sinnelag. Och 
VPten I, hvad jag tlinkte då(" Jo, tl:l 
tänkte jag sa här: Ack, hvad de barnen 
iirn hygga, som bäras af den der barna
vännen på standaret. Ty de bvila ju pft 
''(len Il u gm arm, son t vinner seger." 
Saliga trygghet! 

"Store Bror" banar viigen genom liende
skarorna fl•r oss ~mdttingar; och så itro 
vi undsatta på klip.IJan. l'å den festen 
talaoles ocksa om, huru stort tlet var att 
få vara ibland dem, ::;om mottagit Jesus 
i sitt hem och hjerta och fått makt att 
ulifva Gud,; barn, Och .så blefvo vi bjud
na följa med till41et fi1:a herrskapet Strutz, 
som tänkte tira julen utan att inbjuda 
Herren Jesus och hos hvilket derför b~
de julgran, konfekt och julljus voro för 
simpla, och der hade herr och fru Strutt. 
och de ~;må Strutzarnn voro missuöjd11 
med hela till~tftlluingen, ty de hade itke 
lärt sig att vara tacksamma i allting. 
Detta hade deremot Karlsons i Skogstorpet. 

Gamle Karlson, som varit statkarl Ol'h 

torpare under Fridsta herrgård, hade läuge 
varit en af de få, som i den nejden in
bjudit Herren J e sus i sitt ringa tjäll. 
Derfur firades ocksa i år Jesu födelse der 
så hugtidligt och hjertevarmt både af fur
fildrar och barn. 

Och kunnen I tänka er, barn, så un
derligt Herren leder! Joiit den der grofva 
konfekten och de der bondgranna ljusen, 
som ka:;serades bos herrskapet Stntlz, bel
sades med stormonde jubel i skogstorpet 
~len så var också det stora julljuset in
bjudet till festen i stugan, och det var 
dt•tta ljus, som lyste i . den cträfsamme 
arbetarens anlete och gaf mor Karlsson 
något af hennes ungdom tillbaka och har
nens ögon detta tacksamma, glädjestrii
lande uttryck. När se dn n sången: 



u.Hell dig julafton, heliga, klara" 
stämdes upp af de fri~ka barnarösterna, 
Ja var fetiten i kojan icke en "tillställ
"ingu., utan en andaktsstund, der hvarken 
Gabriel eller Mikael skulle hafva aktat det 
för ringa att vara med. 

l\Ien jag maste nu skynda vidare för 
att tala om, huru vi hade det uti den 
nybildade söndagsskolan pa L-o-giirdet. 

Ack! Det var alldeles som på landet; 
sa enkelt och hemtrefligt kändes det. Bar
nen voro hka glada som i staden. Lika 
llppmärksamma och nf1stan kvickare att 
svara pli våra frågor. 

Der talades om det nyfödda Jesusbar
nets manga namn. - Kommen I ihag 
den versen i vär bibe', som omtalar detta!' 

När det talades om alla de~sa skl'.\na 
namn, så kom jag ihåg lilla Kerstin A., 
som på tillfragau, hvarför hon jemt talade 
•)ffi Jesus och icke talade om Gud eller 
den Hi\gste el1er va~ Herre (ty sa säga 
fint folk, sade <len lilla frågerskan och 
lekkamrateu ), svarade så enkelt: u.Jag 
skall säga dig, Anna, att jag känuer .lebitS 
bäst", och med detta fick den finare Anna 
uöja. sig. 

På den festen var det någon, som ta
lade om de borttappade slar1t1.Lrna och 
huru änglarna glädja sig åt hnrenda liten 
.slant, som blir återfunnen, rentvagen och 
samlad i den himmelska banken. Täok, 
barn, sjelfve konungasonen höll sig icke 
för god att gå ut i verlden, ja i de säm
sta kyffen för att sopa reda pä dem, ja 
han fiirbisag ickt> den allra minste. .Mis
sionär Emanuelsson talade om för oss, 
huru som tvånne zuluynglingar, hvilka 
blifvit omvända till Gud, voro ifriga att 
få sina anhöriga med sig på samma väg. 
Då de blefvo förhjudna att bedja i hem
met, så kunde de vistas hela nätter i biin 
}Jå ett närbelll.get berg. 

Och den Gud, som b1ijer sitt i1ra ned 
för att höra våra bönerop, gaf dem bön
hörelse, så att icke sa fa af deras anhi•
riga blefvo frälsta. Huru är det med oss, 

harn? Äro vi s;; der angelägna om våra 
anhörigas frälsning? Far Jesus ofta höra 
oss bedjande för dem, eller hafva vi tri•tt-
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nat på att besöka biinevrån? J\[a vi tair,L 
lärdom af dessa älskliga unga zulugossar 
och icke gifrn oss någon ro, förrän Her
ren gifver oss svar pä våra böner! 

Pa denna sista fest utdelades också bi
blar till de barn, som gått i söndag~
skolan i iO är. Det var sa kärt att lie 
<lem framtråda för att få sin värdefulla 
bellining. Deras käre föreståndare gaf 
dem Davids 84:de psalm till minne at 
denna högtidsstund; och deras pastor gaf 
dem ett allvarsord, anslutande sig till den 
berättelse Onkel Eric haJe omtalat för dem 
om den lille Carl Johan Hask, som gjorde 
sä stor lycka i verlden genom att taga 
med sig sin söndagsskolbibel och rätta 
sig efter det minnessprak i sista versen 
af !tom. 12. som var gifret honom till 
rätteimC.re i lifvet. Ja, detta är nu nagra 
af de intryck, jag fick fran dessa hög
tidsstunder. Må de nu, huru spridda de 
iln äro, U tjena eder, älskade barn, till 
glädje ocb lärdom, iinskar af allt hjerta 

Onkel Eric. 
P. S. 

Det var med ett särskildtintresse, som eder 
Onkel lyssnade till berättelserna från mis
sionsfältet i Zulu ; ty för det hade ju vi, 
I och jag, verkat genom v:ir lilla spar
kassa: Barnens Tackoffer. 

:N"ä.r jag nu säl( df'ssa våra älskade 
m1ss1oniirer så fulla af nit och hän
förelse tala om sitt arbete derute ocb 
hörde, huru do längtade ut till de svarta 
igen, så bad jag Gud i mitt hjerta, att 
vi under detta år må ännu mera kunna 
offra något af vart för att kunna under
st•5dja dem i deras vigtiga arbete. 

Derför barn, vilja vi i J csu namn be
sluta oss för att oftare bedja för dem och 
oftare öppna vår hand och gifva Gud 
och hans rikssak ymnigare tackoffer. 

Dock skolan I, kära små barn, hafvn 
ett innerligt ta.ek för den offervillighet, 
I redan bafven visat under f,')rra aret. 
Detta, hoppas jag, blef eder en sä kiir 
vana, att I viljen med glädje fortsätta. 
dermed till stor nytta för missionen och 
stor glädje för H.erren Jesus och han 
vänner. D. S. 
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Huru kan du sofva? 
Af E, G-n. 

nr. 
Vakna! Vakna! 

. ~ona lemnade Ninive att förgås, 
~ och han sof, då en besättnmg 
kämpade i dödsångest. Hvilken 
hjertlös menniska! Ja väl! Men 
har du tänkt på, att E>n hel verld 
haller på att förgäs? Och hvad har 
du gjort för att rädda själar? Den 
bleka nöden hos ofta omtalade 1,0CQ 
mill. hedningar har länge klappat 
på din dörr. Hkälfvande ängestf.mc
kar bedja om lifvets bröd. Vid din 
hjertediirr stå tarbegjutna böner, 
anhållande om en skärf, en förbön, 
en missionär. Har du hjerta för en 
förtvifiad skara, hvars tillvaro är en 
fortgaende kamp emot döden? Eller, 
sofver du? .:\lig synes, att vi i bä
sta fall icke äro mer än halfvakna. 

• H vad~ Hkola hedningarne väcka 
oss~ 

Lat mig visa dig en tafla ur kan
nibalernas lif. He <ler en gammal 
man, buren af ett par söner! De 
gra lockarne fladdra för vinden lik
som viftande ett sista farväl. De 
unge männen kasta sin far under 
ett större träd och tillsäga honom 
barskt att klänga sig fast i en gren. 
8lägtingar och vänner bilda ml en 
ringdan<; omkring trädet under skrä
net af denna strof: "Kär frukten är 
mogen, måste den falla! När fruk
ten är mogen, måste den falla!" 
( )ch sönerna skaka grenen, tills <len 
svage aldringen faller ned. Detta 
är nu ett teeken för alla att med 
,.;karpa knifvar kasta sig öfver ho
nom och skära köttstyckena nr hans 
krovp, hvilka uppätas, medan han 
lE>fver i sitt blod. Allt detta medan 
kristenheten sofver. 

Bland hedniska folkstammar är 

mycket vanligt att begrafva de gam
la och sjuka lefvande. T allmänhet 
är hedningen främmande för allt 
medlidande. Barn mördas eller off
ras i tusental, HamH HÖner ned8lag
tas som djur. Och fran Afrikas jord 
ropar oskyldigt blod. Der ute finnas 
furstegrafvar, på hvilka tre- till fem
tusen slafvar blifvit offrad€'. Och 
deras skärande rop var en bön till 
kristenheten: "Kom hit öfver och 
hjelp oss!" .Men de kristna sofvo. 
Frnn Indiens olyckliga kvinnor, frå1~ 
Kinas hungrande millioner, från sö
der och norr, från öst.er och vester 
återljuder denna bön: Hjelp oss! 
Hjelp oss! "Utan (ind och utan 
hoppu., är hedningens olyckliga ställ
ning. Förgäfves offrar han allt för 
att bli lycklig. Han förgås och vi 

sofva! 
Som bekant är, uppskattas jordens 

befolkning till J ,448 mill. H varje 
år dö i genomsnitt ifö,ti~!i3,3i">(). En
li~t denna beräkning dö vid pass 
!li,7!10 pr dag. Och sedan jag steg 
upp på denna predikstol..:· hafva, da 
jag stiger ned, mer än 4,<XX> själar 
gätt in i evigheten. Fort som mi
nuten springer om pa din klocka 
gar menskligheten bort. Och hvarje 
pendelslag är en dödsringning. 0, 
huru kan du sofva? Det är som 
hela min varelse skulle genomhäf
vas af jämmerrop från en döende 
verlcl. I vågornas sknm ser jag 
små bedjande händer sträcka sig 
mot oss. Från djupen gå böner om 
hjelp. Här äro räddningsbåtar och 
frälsniDgslinor: men hvem vill våga 
sitt lif för att rädda :-:jälar? 

Vi tala om, att menniskor g ft för-

* Denna betraktelse är delvis u ppteck
nad efter en predikan i Kyrkfalla kyrka 
i Yestergötland den 5 nov. 1~1. 
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lorade, men känna det icke! Eller 
hvar äro Pauli sorg och Jesu tårar? 
En förlust i ladugarden gör dig oro
lig för tva månader, men engs1ad~s 
du i tva timmar deröfver, att dm 
granne gick förlorarl? En befarad 
förlust af timliga skatter förtager 
;;ömn, matlust, trefnad och allt, men 
hvem tillbringar nätter i åkallan och 
rop för själar:> Ingen är sa känslo
lös, att hau sofver, da grannens hus 
står i låga: men vi sofva, när f4o
dom brinner. Vi gråta öfver smärta 
och motgångar, obehag och förtret
ligheter men icke deröfver att men
niskor förgås! Hum kan du sofvai' 

N agra kristna disputerade med en 
fritänkare. Plötsligt afbröt han 
samtalet och frågade ifrigt: "Tron I 
kristna })a skriftens lära om helve
tet:>" - "Ja, det göra vi". - "Och 
alla kristna tro detsammai'" - "Ja, 
vi förmoda det". -- "l>ä fän I ur
säkta mig", utbrast fritänkaren, "att 
jag uttalar mitt förakt för er alla, 
de.rf ör att I, som sägen er tro på 
ett helvete, gören så litet för att 

. 
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rädda oss undan heh·etet". Ja, hvad 
ha vi att invända i' 'Tro vi, h \'a<l vi 
bekänna, och um sa är, hun1 kunna 
vi sofra~ 

Uvar och en har sasom kristen 
en ~ög _och helig up~ift: men fi!r 
somliga ibland oss är lifvet allvarli
gare än för andra. Liksom en barn· 
domsdröm framstar för mig i dunkel 
en tilldragelse från utlandet.. .J ~ 
använder den nn mera som lnld ii.11 
berättelse. B:n man hade blifvit be
ordrad som vakt vid en jernvägsbro. 
Genom nagon omständighPt var bron 
osäker, vakten skulle gifva. signal 
för kommande tag, men somnadP. 
< >ch då han uppvaknade, genomskar~ 
hela varelsen af passagerarnas nöd
rop. Och deras b ·idan hlandarleit 
med braket af ett i floden nedstör· 
tand!' bantåg. Yakten sprang upp. 
För sent! Alla förlorade. Han upp
gaf ett angestskri och kastade sig 
i floden. 

Kdgra ibl,and oss skola vakn·:i rid 
det sista nödropet från dem, som de 
kallades att rädda! (Forts.) 

Gud inom molnet . 
~ill och med om delning af Kina nu 
~ skulle ske, hafva. sadana fram
;;teg gjurts, att det bh•fve svä.rt 
att föra den protestantiska missio
nens visare ha.kåt. Och skulle Kina 
Unnu förblifva som vi innerligt 
hoppas det skall - ettfolk kunna 
, .i ej annat än tro, att den nu Ya
rande krisen skall hafva medfört ett 
större mätt af <len rl.'ligiösa frihetens 
dyrbara gåfra. Gud har gifrit Kina. 
en enastående ställning Lland verl
dens nationer. Napoleon Hade om 
Kina: "Der l'>Ofver en jiitte. Låt ho
nom sofva!" :\fen vi hafva sett denne 
jätte vakna! Och när han vaknar, 
far verlden veta derom. Kär kine-

(Forts.) 
serna börja i st(Jra mängder utsända 
reimltaten af sin tiit och eftergörande 
skicklighet, blir der panik i verlden11 
marknader. När en stor armt'.. lär 
att blifra soldater, som nu nagra re 
gementen lärt, skola de räknas som 
en stormakt. Och när genom berö 
ring med andra folk det moraliska 
inflytandet af denna, den största gre
nen af natiunernas familj, börjar för
nimm~s, ;;kall. det intlxtandet blif\'I\ 
omäthgt, antingen till ondt elle1 
godt. 

Gud har bevarat Kina fran en fi·r 
hastig utveckling af hyfsning oc·h 
handel utan kristendom. Vi vt-ta 
allt för väl, att den nutida civilisa 

tionen för med ::-~g icke blott upplys
ning och framsteg utan ucksa last 
och förderf: och ett moraliskt svagt 
folk tillegnar si~ det onda fortare 
än det goda. Nu har det tHnkt;;, 
äfven af dem, ::;om arbetat och hop
pats för Kinas högsta väl, att lan
det skulle öppnats för \'esterns ci
vilisations inträde för länge sedan, 
men h\'arje skenbart öppnande har 
föranledt missräkning. Handeln nåd
de Kina långt före missionE'n, men 
nu har det vHudt sig, och missionä
rer hafra inträngt, dit handeln icke 
kan komma. Är det ieke en f+uds 
plan deri, att missionären får lägga 
dessa s!lunskyldiga sanningens och 
rättfärdighetens grnn<halar, hvarpå 
all verklig civilisation hvilari' Yi
<lare är det icke som i Japan och 
Indien, der Humes och Huxleys och 
Paines och Ingersulls verk ;;trida med 
evangelium om jordmånen. Yar upp
gift är enklare, ty vi möta mer slö
het än intelligent motstand. Kine
i;erna behöfva förklaring mer än 
motskäl, öfvertygelse mer än po
lemik, och när de antaga kriHten
<lomen, antaga de den som ett af sina 
egna ordt;prak, något skönt i sig sjelft, 
som icke kan vara annat än sant. 
Och denne gamle fiende till evange
lium - kom;ervati~men - blir dess 
lmndsförrnndt att hjelpa till att fast
halla folket vid elen nya tro1i. 

<+nd har bevarat Kina frun för
clerfrade religioners välde. Det är 
ett högst märkligt sakförhållande, 
att elen kristna religionen i en eller 
annan form exil>terat i Kina 11 år
hundraden. · ~estorianismen kom in 
i Kina i :-junde århundradet och dröj
de der till det trettoncle, men allt, 
som nu är kvar deraf, är en gammal 
tafla. I det trettonde århundradet 
kom katolicismen, och vi mäste i<:ke 
glömma, att virl den tiden den, just 
som den för<lerfvade judendomen, 
då var Frälsare kom. innehöll Gncls 
Hanna ut::;agor. Denna kyrka rönte 
vexlande framgång intill första de
len af adertonde arhnndradet, då hon 
nä.dcle en stor höjd af makt och in-
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flytande. Höga dignitärer i kejsar
dömet räknades bland de omvända, 
till och med kejsar Kang-HiH far
bror döptes, och rum att bygga en 
kyrka lemnades in0m sjelfva det 
kejserliga palatsets omrade. I en 
enda provins sades det finnas l(M) 
kyrkor och 100,() n omvända. Pä en 
resa genom kejsardömet ,-J.sade kej
l'lllrE'll pätaglig ynnest mot jesuiterna. 
alle~tädes. Det ,·ar Roms tillfälle! 
Tänk, om det begagnat det samma! 
Tänk, om kat nli(·ismens ödeläggelse 
spridt sig öfver landet sasom iifver 
H. Amerika, öfrer Kuba och Filip
pinerna! :Men politisk ärelystnad 
må den protestantiska kyrkan alltid 
bevaras derifrån - uppstod, och 
Rom förlorade sitt tillfälle, och nu 
efter tva århundradens förlopp har 
hon aldrig åternmnit, hvad som för
lorades under Kang-His och Yuug
f'hins regeringar. Yi kunna icke 
glömma, att i nestorianska och ro
merska kyrkorna funnos och finnas 
män med mod och hängifrenhet, 
lwilkas sjelfförsakande syftP. Yäl ma 
mana oss till tätlau. .Ja, der ,-oro 
martyrer bland dem, och genom dessa 
t,·å kyrkor kommo otvifvelaktigt tu
.senden till någon: kännedom om den 
;;anne Guden och evigt lif. l\len de 
hlefro o::;tadiga i läran och obibliska 
i praktiken, och Gud tog tillfället 
fran dem och gaf det ät andra, näm
ligen ät nutidens protestantiska för
samlingar. livad skola protestanter
naH församlingar göra med detta till
fälle? 

<-Tud har mycket patagligt och be
tydelsefullt öppnat Kina för evau
gelium. Det är den Högstes ära, att; 
han verkar. när och hvar O<·h hur 
han behagar. Han later menni$kors 
nede prisa honom och gör $itt folk 
Yilligt på sin makts dag. 

'J'va tilldragelser timade i England 
i Herrens år li\12, hvilka kunde tyc
kas ej hafra mer ,;amhaud än nord
och sydpolen. Likväl hafva dessa 
tva tilldragelser på ett högst under
bart sätt sammanlänkats. Den ena 
var William Careys, skomakarens 



i :N'ottingham, predikan, öfver Es. 
öO: 2, 3. Den andra var öfverlem
nandet af ett kungligt uppdrag åt 
lord Mr. Chartney att som Englands 
första sändebud till Peking utverka 
Yissa handelsrättigheter för Stor
Brittanien. Careys predikan var bör
jan till en stor rörelse att gifva verl
den evangelium. Mr. Cartneys ex
pedition var' början till kommersiella 
och politiska tilldragelser, som voro 
egnade att öppna Kina för evange
lium. Gud lade sin hand på en man, 
som bedit, att han måtte varda sänd 
till det fält, som vore hårdast, och 
der svarigheterna Yore mest oöfver
vinnerliga. Och när Robert l\lorrison i 
::'lfacao 1834 slöt det arbetsamma lif, 
som bildar första kapitlet af prote
stantisk mission i Kina, voro mol
nen täta och utsigten tycktes nästan 
så mörk, som när han för::it land
steg. Men Gud verkade och ord
nade de tilldragelser, som ledde till 
kriget 1842 och t~ll öpppn.andet af 
de o hamnarne, ~hang-Iia1, Amoy, 
Fos-chow, Ningpo oeh Uanton och 
till Hong-kongs afträdande. Och 
Herren hade så Leredt sin försam
ling genom l\forrisons, hans medar
betares och efterföljares exempel, 
att inom två ar -- och det kunde 
knappt hafva skett förr under den 
tiden --- de fem hamnarne voro be
satte med 30 eller 40 missionärer, 
och inom 1;-, år voro de HXJ. 

De inskränkte sig dock inom ham
städerna och längtade att _fa förlän
ga sina tåg oeh mtränga i det stora 
mre. Och det heriittas om doktor 
::\Iedhurst, att han pa den tiden bru
kade bedja: "0, Herre, förströ dina 
tjenare!" Och Gud b_ere~de ett ~var 
på den bönen. I sm vlShet forde 
han tillsammans till godo två olika 
strömningar: menniskors passioner 
och barn:; folks böner och arbeten 
mot samma herrliga resultat. 

Orsaker voro redan verksamma, 
som ledde till franska och engelska 
kriget,hvilket slöt med fördraget i j~
ni 18Z>G öppnande Kina för evangeli
um. dch sedan dess vidare genom 
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Taipingupproret och Tien-tsin-Llo<l 
badet af 1870 och kriget med ,J ap1u1, 
genom upplopp och blodbad har 
<~nd verkat. Hvarje fra~steg till iipp· 
na dörrar har kommit genom kng 
oeh oroligheter och hlodsntgjutelsP. 

A ena sidan har Gud styrt men
ni>;kors vrede till nedhrytandet 111' 
dörrar, som varit stängda och rig
lade i århundraden. Och å andrn 
sidan har han beredt sitt folk för 
verket. 

Och hvad skola vi säga om den 
omstörtning, hvarigenom vi nn pas
serar \"i kunna tro, att samma le
dande hand är i den 8amma. ::\IPn 
knnua vi icke ga ett steg längre odi 
till och med nu se några skäl, hvar· 
för 0-ud tillatit detta? Yid slutet 
af japanska kriget trodde vi, att ti
den för reformer kommit, men vi 
blefvo besvikna. När K"·ang-Hsii 
började visa en fast haud lHnH, tvcktes 
våra förhoppningar forverl.Jigade, 
men de blefvo alla om intet. 

Und har valt sin egen tid. Det 
är en tid, da den transsibiriska jern
v~igen ännu icke är fnlländad, ehuru 
den planerades att vara det. och ha
de den varit det, torde H.yssland 
före detta framträdt som en olika 
faktor på skådeplatsen. Det är e11 
tid, då a.lla stormakterna väckas ~om 
aldrig förr och visa en ovanlig och o
väntad enighet.* För tva år sedan 
gjordes framställningar, som misslyc
kades, angaende elen nu varande främ
lingsfientliga rörelsen, hvaraf <la huf
vudsakligen kristna ledo. Men enli~t 
Gnds försyn blef den icke då hämmad. 
Den har tillatits fortgå, tills det är 
påtagligt för hela verlclen, att rörel
sen icke allenast är kristendomsfient
lig, utan reformfientlig och främlings
fientlig, Ol'h tills de deraf berörda 
ii.ro icke endast som hittills frid::-:am
ma missionärer och försvarslösa iu
föclda kristna, utan innefatta alla 
klasser ända till stormakternas egn11. 

* Införandet af detta st.Fke har pä 
grund af bristande utrymme blifvit för
dröjt, hvadan icke allt ter sig alldeles likn. 
nn, som (\A det skrefs. &d. 

iepresentanter: och ehuru det iir e_n 
:,,vår ech bitter pröfning, och de li
dande äro många och förföljelsen 
vida spridd, kunna vi ej annat än 
tro, att genom uppgörelsen sk<;>la 
komma sadana fredliga och stadig
varande resultat, som skola 0f~er
träffa våra gladaste drömmar hittills. 

Kunna vi betvifia, att Uud genom 
sin försyn nedbryter murar och öpp
nar Yidare dörrar? Och sedan skall 
det blifra <Tuds församlings uppgift 
att gå in oeh genom Andens kraft, 
hvilken allena kan omvända, och ge-
11?m fö~nyadt ni~ .. oc~ !1ä~gifvenhet 
vmna krnesenia for Kristi kors. 

G-ud har underbart välsignat den 
protestantiska missionens början i 
Kina. J emför handelns segrar <ler 
med kristendomens! Jemför stats
konstens Ol'h kristendomens segrar! 
J emför resultaten med svårigheterna! 
Tänk pa hundratals kristna och kri
stendomens makt i landet, våra fien
der ma sjelfva döma derom ! Se pa 
uppfostringsverket. läkare~i~sione~ ! 
Se på den stora här, hvars hfsverk ar 
tjenande på fältet! De hafva lem
nat hem och brutit ömma band, ofta 
hafva deras lif förkortats eller hafva 
de skilts fran sina barn, begrafvit 
:-;ina älskade i främmande jord eller 
kanske nedlagt sina lif, uthiirdande 
allt, hvad Paulus någonsin utstod 
och allt helt enkelt för i;in l\1ästa
res: "Yäl gjordt! "8e,_ hur der _har 
varit större förökelse mom de i:nsta 
~ åren än under de första 80 af pro-

testantisk mission! 'l'rot::; alla mensk
liga misstag, felsteg och ofullkomlig
heter. hvad har ej Gud Yerkat i bör
jan af kriHtlig mission i Kina! 

Och nu se på den gudomliga han
dem; underbara aftrvck: en stor 
nation med en oerhörd folkmängd, 
men med re:;nrser mm kunde under
hålla fem gånger så många· denna 
nation bevarad genom århundradena 
genom HXXJ anledningar, som kunde 
hafva medfört sedlig undergång, ma
teriel förstöring eller nationelt styc
kande: bevarad från sammansmält
ning med andra folk oc~ frc.m civili
sationens laster utan kristendomen; 
bevarad från för<lerfvade religioner, 
som så när vunnit utbredning, och 
nu i vår tid vidöppen för evange
lium med Guds direkta insegel på 
den hörjan, som gjorts. 

Hå hafva vi tröst, vetande, att den 
som ledt ännu leder sitt folk, sin 
församling. Hur än menniskors sin-· 
nen må oroas angaende utgångarne 
och de slutliga resultaten, är Guds 
uppsåt klart och oförände:ligt. ~o
nungars ?jertan och regermgars sm
nen äro i Hans hand, och Han skall 
vända dem, hvart Han vill, oeh Harn; 
församling är så dyrbar för Hans 
hjerta. Han skall uppoffra konun
gar för hennes skull. Välden upp
i-:tä och falla, men Guds församlmg 
förblifver. Htormen må rasa, men 
Han styr den och det goda ve!k, 
Han börjat, skall han otvifvelakhgt 
fullborda. 

Cbang-tien-kong. 
(Me<l portrfltt.) 

F incsen Chang-tien-kong, bvilkens 
~ bild vi i du~ hafva framför oss, förer 
väratankar till en liten lag jordbydda på nor
ra sidan om 'l'a-king-chan eller vid foten 
af Al-tai-bergens utsträckning in i pro
vinsen Shan· si's nordligaste del, som bär 

namnet Hes-cban (= bakom bergen). 
Här har han först skådat dagens ljus och 
fran sin tidigaste barndom lärt sig att 
kämpa emot gnagande hunger och tärande 
fattigdom samt bitande köld. Men äo~värre, 
här har varit audelig hungersnöd från 
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släkte till släkte; den ena generationen 
har atlöst den andra och gått bort utrm 
k1innedom om frälsning för sina själar, 
och uti en sådan atmosfcr har var vän 
uppväxt och inväxt i hedemlorncns alla 
styggelser. 

F.tt nytt skede af hans lif började år 
18lJ2, di Gud led(le honom till var sta
tion Pao-t'eo, då han för första gängen 
hörde talas om Jesus, verldens frälsare. 
Ordet om den korsfäste, lifvets furste -
hans kärlek och \'illi~bet samt förmåga 
att frälsa, förlata och gifva frid, hopp och 
evigt lit at alla ol.1 ckliga och syndbela
stade själar, triiffadfl så djupt hans hjerta, 
att han icke kunde draga ut sanningens 
pil eller frigöra sig från Andens röst i 
själens boning. l'nder de veckor, han 
stannade på vår station och emottog un
dervisning ur de heliga skrifterna, började 
han att indricka Audens nya lif; med 
barnslig enfald förtröstade han på och 
hvilade vid sin iilskade frälsare Jesus, 
som han 1111 hade funnit. 

Steg efter steg ledde Herren honom 
framat på sina viigar, och dertill fick nöd, 
fattigdom och fiirföljelHe medverka. Deri
genom pressades han fram till att helt 
·ifverlemna. sitt lif at sin dyre konung 
Kristus. Han blef antagen såsom bibel-

kolportör år 18!!4 CJch tjenade sin ~lästare 
både flitigt och troget uti denna sin nya 
kallelse under två års tid, tills han bM 
afskild för evangelistarbetet inom vår mis
sion, som han alltsedan varit upptagen 
med. Jag hade glädjen att döpa honom 
1H!l5 på våren i floden utom Soh-ping
fu's mnrar, de1· vara syskon för ej länge 
sedan blefvo nedslagtade. 

"Uhang-tien-kong" var en god evan
gelist, en trofast och kärleksfull brotler, 
en varmhjertad Jesu li1rjunge, som älskade 
att studera sin bihel och bad mycket till 
sin Gud. Han var också en hjertegod 
och förståndig familjefader. I hans tarf
liga och Jaga stuga hördes sång och b1in 
ljuda tidigt och sent. Alla, som kommo, 
voro välkomna att sitta ned, <la Ull fingo 
hiira ml.got om .Jesus och hans kflrlek. 
Han har varit stationerad på 'l'so-iiin 
station under hela tiden; och till gliidje 
för oss har han \'andrat i Herrens fruktan 
och sökt att i allt giira. sin Mästares vilja. 
Om han nu är på jorden eller icke, kän
uer allenast Gud, kanske han också är 
en af martyrerna från vårt distrikt. Till 
sist ville jag hedja eder frambära hans 
barn och maka inför de faderlösas fader 
orh enkors försvarare. 

Aug. Karlsson. 

H å 11 dig ren! 
Ett ord till alln, men särskildt Lill de unga. 

mi hafva under förra året talat om allmii.n ! )fan ropar mot drycken-
~y~ Josefs frestelse. Det Yari san- skapslasten: och dess ödeläggelser. 
ning en fruktansvärd frestelse, som och mangen arbetar if rigt pa att 
mötte honom från l'otifars otuktiga göra hvad möjligt är för att liämma 
hustru. Hnru mången ung man och denna öfversvärnmande helvetes-flod. 
kvinna hafva icke fallit för liknande ( lch det med rätta. )Ien de djup-
frestelser och gatt "så.som en oxe till gående skador, som otukten tillfo-
slagtning och sasom en bincl rusar gar vårt slägte, torde knappast vara 
mot jagttyget, till dess pilen genom- mindre. ~len denna synd öfvas mera 
borrar hans lef ver, såsom fageln i det fördolda, oeh verkningarna <ler-
skyndar till snara11, utan att, förstå, af ligga icke alltid sa för dagen. 
att den är ntlagd mot hans lif." Den tär såsom en kräfta på. slägtets 

Hnrn förskräl'klig är icke otuk- lifsmärg. 
tens synd, huru förhärjande och hnrn På denna synd skulle jag siin!kil<lt 



vilja tillämpa Syrachs ord 1Kap. 'il: 
~-4): li.Ji'ly för synden såsom för 
en orm; ty om du kommer henne 
för nii.r, så stinger hon dig. Hennes 
tänder äro såsom lejons tänder och 
dräpa menniskan. Hvar och en synd 
är sasom ett skarpt svärd och gör 
sa.dana sår, som ingen kan hela." .• ~ 

Denna synd, särskildt den i det 
fördolda kringsm.ygand~. form der
af, som nämnes s1etfbe{läckel,se . e~t 
hemskt träffande namn pa eu VJ.dng 
sak! - kränker pa det djupaste men
niskaus värde såsom skapad efter 
Guds afbild och ännu mer såsom 
ett Guds barn, som är renadt i Kri
sti blod och hvars kropp är den he
lige Andes tempel. Den otuktige 
känner sig, äf,·en om ingen men-
11hika vet om hans orenhet, dock 
brännmärkt i sitt inre inför Gud 
och evigheten. Han skändar pa ett 
alldeles sär:-;kildt sätt sin kropp (se 
1 Kor. 6: 15- 18), som enligt apo
stelns ord liicke är för skörlefnaden 
utan för Herren". ( lch efter hvad 
::;om synes framgå af v. 14 af of
vannämda ka.J?itel enligt det i;am
manhang, hvan den står, sätter denna 
last sitt vederstyggliga märke äfven 
:pa uppstandelsc'.kroppen, sasom de~ 
JU ock många ganger redan här i 

tiden sätter sin afskyvärda stämpel 
pa sina trälar. ::\lärk, huru t. 
ex. Petrus i sitt ~:dra brefs 2: 14 
talar om "ögon fulla med hor"! 

Och då vi läsa skriften, se vi Guds 
heliga vrede upvenbarad mot dem1 
som öfva denna synd. Så. läsa v1 
omj hurusom då Israel i öknen lät 
för eda ~ i>ig ~ till P otukt i .. i;am
band med afguderi,l de tillfölje af 
Herrens vredesdom pä en dag föllo 
tjugo-tusen. Och Paulus . skrifver 
till Guds \folk i Ef esus: 1\1 en skör
lefnacl' och au orenhet eller girighet 
ma icke ens nämnas bland eder, sa.
som: det anstar heliga,7och :skamligt 
1;äseride och dårakti(Jt tal eller gyckel, 
hvilket allt icke höfves, utan hellre 
tacksägelse. 'l'y detta:, veten I, att 
ingen horkarl eller oren eller girig, 
hvilken är~ en afgudadyrkare, har 
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arfslott i Kristi och Guds rike." Och 
i· Uppb. 21: 8 och 2i: 15 :finna vi 
hor.Karlarna utanför den heliga sta
den Jerusalem tillsammans med lmu
<lar, mördare, trollkarlar, afgudadyr
kare o. s. v. Deras del blir l den' sjö, 
som brinner med eld och svafrel. 
hvilket är den andra döden. 

Men det är icke blott den yttre 
• gerningen, som :-;kriften kallar hor, 

utan dit få vi ock räkna de orena 
minerna och atbörderna, det rna 
skämtet, de slippriga sangerna. Allt 
detta vittnar om den inre ruttenhe
ten, pestsmittan i hjertat, lika.visst 
i>Om den vedervärdiga stanken fran 
den öppna grafven röjer tillvaron af 
det fö1Tuttnande liket dernere. "En 
öppen graf är deras strupe." (H,om. 
3: lB). "Intet daligt (eg. ruttet) tal 
gange ut af eder mun, utan det som 
är nyttigt till uppbyggelse, der sa 
behöfrei>, att det ma vara dem tack
nämligt (eller medföra näcl åt dem , 
som höra det. !i Ve, dem, som be
gagna taleti; dyrbara gåfva till att 
l>esmitta ynglil1gens och jungfruns 
hjerta ! Det är som att bland lätt
antändliga ämnen inkasta en gnista, 
som snart fattar eld och~ anl:ltäller, 
hvem vet hvilka förtärande och för
brännande eldar. Ye dem, som un
der lekande och kvicke. ord låta den 
stinkande ruttenheten förnimmai> ! 
De sockra giftet, att det rea blifra 
mera begärligt. Y e dem, som i ro
maner, i dikter första att ntl:lmycka 
den vidriga lasten och kasta en skön, 

11 retande slöja öfver denna hexa, till 

1 
de ungai; förförande! Deras dom 
blir svar. 

Men vi tränga ännu djupare. Her
rens ögon :-;e wke blott det i mörk
ret fördolda, utan de i;kada in i hjer
tats mest hemliga vrår. Han ser de 
o~·ena begärent tankarna och önsk
mngarne. Hnabbare än tanken, som 
far såsom en blixt genom hj ertat, 
är Herrens uppmärksamhet. 

Här behöfs en djup och genom
gående rening. "Hkära mig med 
isop, att jag roa ren varda, två mig, att 

jag \'arder hvitare än snö." "Skapa 
i mig, Gud, ett rent hjerta !" 

l\led rätta säger Luther, att om 
också intet annat bud än det sjette 
vore gif vet, så skulle redan detta för 
~ig ensamt vara nog, för att draga 
Guds dom öfver oss. "Andra syn
der," i;äger nagon, "äro lika bilder, 
lllålade med vattenfärg, men detta 
::;lags frestelser hafva en med olje
färg målad bilds glans och lockelse." 
Och så är det, ehmu vi dock måste 
tillägga, att icke alla menniskor i 
:;amma grad frestas af denna synd. 
Den ena menniskans frestelser gå 
mera i den ena riktningen, deu an
dras mer i en annan. Emellertid är 
det visst, att om vi vore hänvisade 
till oss sjelfva och vår egen kraft, 
t:>a vore vi förlorade. Kundo vi ock 
hålla vart yttre lif någorlunda rent, 
så är hjertat i alla fall stl.dant det 
är. Han, som var och är en mennisko
kännare, såsom ingen annan, säger: 
!ifoifrån, från menniskornas hjerta, 
utga de onda tankarna hor, skör
lefnad, mord, stöld, girighet, ondska, 
i;vek, liderlighet afnnd, hädelse, 
högfärd, dåraktighet. Allt detta onda 
gär inifrån nt och orenar menni
::;kan." · 

Men Gud vare tack, det finnes ett 
reningsmedel, som kan borttaga alla 
::.petälskefläckar, huru djupt inåt de 
~a, huru vidt utbredda de äro. Det 
finnes ett helsomedel, som förmår 
läka syndens frätsår, huru djuJ>a och 
stinkande de än må vara. Det är 
Kristi blod och sar. I Kristi död 
har synden blifvit dömd, oc:h frän 
.Kristus, den uppstandne och lefvan
de J<'rälsareu, vart högtlofvade huf
vud, tlödar det gudomliga lifvet till 
alla, som hålla sig till honom. (Rom. 
li: 4-11). Vi äro i Kristus, och ge
nom tron förblifver han i oss. Och 
vi ega icke blott syndernas förlå
telse i hans blod. Utan han har ock 
gifvit oss sin Ande, med hvilken vi 
kunna döda köttets lustar. (Rom. 
8). "Denne Ande lärar oss tukt och 
måttlighet, han verkar glädje och 
välbehag öfrer blygsamhet och kysk-
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het, allvar och afsky för allt, som 
står i gensägelse deremot." Derför 
kan det med all kraft sägas till en tro
ende menniska: "Hall dig ren! Il Ty ge
nom den nad, som är oss gifven i 
Kristus, kunna vi det, i den man 
denna nåd far rum uti oss. 

Ja, håll dig ren! Och framför 
allt bevara ditt hjerta, ty derutaf 
gar lifvet. 

"Visheten" - säger någon -- "lär 
oss att undfly den mre begynnelsen 
till frei;telsen och med allt allvar 
vaka öfver, att vår inbillningskraft 
må förblifra ren. ~'y om denna en 
gang blif vit tillfangatagen och vi i 
vårt inre förnöja oss at orena bil
der, är redan det första steget till 
fall taget, sasom Jakob säger: "Rvar 
och en varder frestad, da han af sin 
egen begärelse drages och lockas. 
Derefter, sedan begärelsen har afiat , 
föder hon synd, men då synden blif
vit fullbordad, föder hon död" (1: 1-± 
- -15) d. v. s. om vår vilja förenar 
sig med den inträngande onda bö
jelsen, i;å vinner denna i styrka den 
vä.xer alltmera, den fyller menniskans 
hela inre, och sedan sker det oför
modadt, i ett ögonblick, att den yttre 
gerningen födes ur detta inre till-
8tand. "Men da 8ynden blifvit full
bordad, föder hon död." "Då de 
orena foglarna kretsa omkring ditt 
hufvud, ::.å förhindra (och du kan 
förhindra det!) att de icke bygga 
sitt bo." 

Men tyvärr har mångens fantasi 
kanske redan fran barndomen hlif
vit uppfylld med orena bilder genom 
äldres lättsinniga, slippriga tal. som 
örat nyfiket och begärligt lyssnat 
till, genom förderflig romanläl:lning 
och genom umgänget med dåliga 
kamrater. En sådan fantasi är ett 
öppet mottagningsrum för frestel
serna. Och mången, som längre fram 
i tiden lemnat sitt hjerta at Jesus, 
för att i renhet och sanning lefva 
ett nytt lif, har här haft en bard och 
bitter kamp. Han har velat bevara 
sitt hjerta rent, och dock fallit, i det 
frestareu kanske sä. oförmärkt ledt 



hans tankegång in på e~t ~rent. om
råde. Och så har han i s1tt hJerta 
begått synden. :på ha:n åter vaknat 
upp nr det förföriska sumesruset och 
kommit till sig sjelf igen, ~a h~r h~n 
med djup blygsel ~änt .sig t1~l sitt 
inre beflä\'kad och sitt h1erta hksom 
sijnderrif vet med skarpa törnen. Med 
smärta och under tårar törhända, 

' . d har han inför Herren bekänt sm syn 
och gatt fram till blodskällan och 
tvagit sig ren. Och dock har ~an 
kanske trots all smärtsam kamp ater 
fallit på :::amma 8ätt -: icke i det 
yttre, men i sitt inre - och sa åter-
igen fallit gång efter annan. . 

Det torde vara just <lin ställ~1~g, 
jag här skildrar. He_lgedomen i c~1tt 
inre der du mgentmg annat ville 
fön;imma än din helige brudgums 
saliga näryaro höra hans röst, mot
taga hans ml~ns ky:::sar och lefva 
ett rent, innerlig! samlif med hon?m, 
tillbedjande G-ud i anda och sanmng, 
har so. tid efter tid blifrit oskärad. 
Det kännes öfvermåttan bittert. Och 
du kanske frestas att gifva allt för
loradt. 

)[en huru det än ma i:;ynas och 
vara, glöm dock ald~ig att "Herrens 
harmhertighet är sa . stor son~. han 
sjelf" d. v. s. oändlig. Det ar en 
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rikedom i :flerrens nad, som icke enH 
en David eller Mauasse kunnat ut
tömma, huru djupt de än fallit, huru 
långt <le än gått i synd. Hurn öf
verfiödande deras synd än var, sa 
öfverfiödade nåden dock ännu mer. 
Der är ett djup i Herrens nad, sa 
att ännu ingen funnit dess botten. 
Förgät icke, att hos Herren är myc
ken förlatelse ! (Es. 6ö: 71. 

Ja, huru illa det än varit och är, 
så stå dock i HeiTens namn upp 
igen! Det är illa a~t falla, m.en .det 
är ännu sämre att s1unka ned i mu;s
triistans dy och förtvifia. Håll fast 
dervid att i Kristi l>lod är förloss
ning! Herren skall hjelpa. Är syn
den än sa djupt rotad i din natur 
och har den genom vana blifvit lik
som ett med dig, så att det förefal
ler, som skulle den aldrig kunna 
skiljas ifrån dig, sä var dock viH1:1 
om, att frälsningen i Kristus i djup 
och vidd fullt svarar mot din själs 
skada. Läkemedlet, som den kä.r
leksrike och allena vise läkaren till
redt, är afpassadt efter sjukdomen, 
Det finnes full frigörelse i J esns. 
Du behiifver ej misströstande fraga: 
"Finf'I då ingeu balsam i <-hlead, eller 
fins här ingen läkare{" • 

K - dt. 

"PastoP ChaPles Fox 
har gått bort för att v;ira med Kristus," 
rnr Jet budskap som 11yligen nadde oss 
fran England, Jer denne gudfruktige man 
afslutade sin jordiska lefnadsbana. (ifver 
hela sitt hemland var han kiind och äl
:,kad af många, allramest dock af sin egen 
f."1rsamliog i Eaton Chapel, som han tro
~et vårdat från 1R75 till sin död. I Kes
~Yicks-rörelsen intog ban en mycket fram
!'tående plats och var en utaf dess pelare. 
l'nder cirka :W år hade hau statt som 
talare på Keswicks-konferensens talare
stol, och fa af de andra talarna kun<le så 

uå folkets hjertan, som han; sa att Jli\ 

denna plats har han nog lemnat ett st1>rt 
tomrum efter sig, äfvensom i många an 
dra kretsar. Det var ej endast s'lm t1\

lare som pastor Fox vann; ynnest, utan 
han var iifven mycket älska<l och omty1·kt 
bade som poet och författare ; och h1u111 
skrifter hafva blifvit till välsignelse för 
många, fylda som de hafva varit 1111'11 
Kristi kftrlek och skrifoa af en, Hom 1 

lidandets skola lärt sig att vara mild od1 
ödmjuk af hjertat. Det var någonting 

· gudomligt och himmelskt i Mde tal 01'11 

skrift; hvad han sade och skref var så
som "rent guld." Han egde iifven en un
derbar förmåga att krossa bjertat och 
uppenbara dess innersta tankar; och sedan 
kunde han mala Kristus så stor, så skön 
11ch så ~ härlig, att ahörarna ovillkorligen 
fängslades och drogos med upp i de him
melska regionerna. I motsats till många 
andra, som ega denna förmåga att ftyE?"a 
i väg med sina åhör&re och se<lan lemna 
dem der i rymderna, kunde han föra sina 
rakt inför Guds ansikte; och verkliga och 
varaktiga voro de intryck, som hans åhö
rare fingo. Hans kraft låg icke i hans 
begåfoing och förmåga utan i hans guds
fruktan, i hans förhallande till Gud. Han 
lefde i Guds närhet, och derföre kunde 
han både föra sina åhörare dit och upp
maua dem till att lofva i Herrens när
varo. Allvarligt och brinnande, som hans 
tal var, talade dock ingenting deri så 
miiktigt som hans bön. När han bad, 
sade någon, förde han oss alltid direkt 
inför Herrens ansikte. Om det var i Kes
wicks-tältot, vid bönemötet i hans egen 
kyrka eller endast vi<l bordet, da han bad 
Gud välsigna maten, kän<le man genast: 
"Nagon annan är här, låtom oss draga 
af oss våra skor, fy detta är ett heligt 
rum!" Bönen var det medel, hvarigenom 
han hemtado sin kraft som författare och 
talare; och den var ock medlet, h vari
~enom han bemtade kraft att bära sitt 
lidan<le och vara t:ilig och undergifven i 
Le<lröfvrlsens hela ugn. Det var näm
ligen med pastor J.<'ox, som det är med 
manga andra af Herrens heliga, som han 
mest fär begagna. de få lektioner i lidan
dets skola. Han var vid sin död !ii°) ar 
gammal och hade nästan hela sitt lif haft 
en klen helsa, utom manga an<lra pröf-
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ningar och vedermödor, som han genom
gått. De sista 17 månaderna före h!ln& 
död var dock hans lidandes kalk bräddad 
till det yttersta. Han led oerhörda kval 
och plågor genom en elak och svårartad 
sjukdom, som vanstiillde och förstörde 
hans annars så fridfulla ansikte. J, ugnt 
och tilligt Lar han dock silt li<lande, som 
endast ett sant Guds Larn kan göra det; 
och när hans syn- och talförmåga mycket 
försvårades genom denna sjukdom och 
han endast med svårighet och i;t ora plå
gor kunde förtiira sin föda, hördes icke 
knot eller klagan från hans liippar, utan 
en<last den fullaste undergifvenhet för
spordes, och han ansåg dl•tta lidande som 
sin himmelske Fa<lers vilja. :\fvtJH i det
ta sista lidandes glcdheta ugn författade 
han flera poem och skrifter, som äro siir
skildt egnade att ingifva trötta och svaga 
pilgrimer hopp, tröst och mod. En af 
hans sista skrifter bär titeln: Den för
ändrade viljan och den rika ingången; och 
<len skall vara en mycket dyrbar liten Lok. 
Han lärde sig att ändra sin vilja och 
stiilla <len un<ler Guds, och då ban blif
vit fullkomnad genom sitt lidande och ut 
fört sin Mästares sista uppdrag, blef det 
honom förunnadt att på morgonen den ö 
december sistlid11a ar få en rik ingång i 
Guds och Jesu Kristi eviga rike. Och så 
var vår jord fattigare genom hans bort
g~ng, me;1 himlen så mycket rikare ; och 
han talar ännu, fas tän han är di'1d. Många 
äro de helgon och martyrer, som under 
ar 1!100 fa t t ingå i hvilan. Må deras 
lefnads-exempel mana oss till att vandra 
i Kristi fo tspår, så som de hafva vandrat; 
och ma äfven vi en gång kunna afsluta 
var vandring me<l glädje! 

De evangeliska rörelserna Österrike. 
Såsom synes af ne<lanstfrende skildring 
är Jet en underbar evangelisk rörelse, som 
på ett härligt sätt gri11it och griper om
kring sig i Osterrike, frigöran<le själarna 
ur <len gamla pafvekyrkans fängelse. Det 

är elt ögonvittnes lilliga och varma be
rättelse och har enligt Ch. Bl. följande 
lydelse: 

1 
"Hvaraf hjertat fullt är, deraf talar mun

nen. Och mitt hjerta är fullt af lof och 



pris för alla de stora Guds verk, som jag 
sett i Österrike. Hvilken evangelisk rö
relse har icke dcrstädes kommit till stund 
under loppet af de tvä. sista åren! Denna 
rörelse går ej blott på bredden utan fram
för allt på djupet. Den 1.olitiska anstryk
ning, som i början vidlådde denna rörelse, 
är nu fullkomligt utplånad. De gamle 
politiske ledarne erkänna nu, att rörelsen 
glidit dem nr händerna och numera går 
sin egen väg elll'r rättare sagdt Guds väg, 
ty det är han, som ånyo låter en nådetid 
inbryta bland våra tyska bröder och låter 
det dyra evangelium, som för 300 är se
dan genom ett skändligt våldsdad nndan
rycktes detta folk, åter ljuda högt och 
tydligt i alla Hinder norr och söder om 
Donau genom hela Röhmen och l\Iähren 
ända ned till Steiermark och Kärnthen. 

Hvad Gud lofvar genom sina profeter: 
' Jag vill sända en hunger i landet, icke 
en hunger efter bröd eller törst efter vat
ten, utan att höra Herrens ord' - det 
har på ett underhart sätt gått i fullbor
dan härstäd~s. För två år i;edan skulle 
ingen ha ansett det möjligt, ~tt i det lätt
sinniga och njutningslystna Osterrike tu
sentals, ja tiotusentals skulle komma att 
fråga: 'hvad skall jag göra, att jag mä 
blifva salig?" Nu är den religiösa frågan 
den herrskande både i städer och på lan
det. I början hette det: 'låtom oss slita 
oss lösa från Rom,' nu heter det: 'hän 
till evangelium !' 
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Det är ett Gods nnder, som ej förnum
mits sedan reformationstiden, att på den 
korta tiden af knappt 2 år tjugotusen 
iisterrikare vändt den romersk· katolska 
kyrkan med dess vidskepelse ryggen för 
att till allra största delen söka näring flir 
sin själ och samvetsfrid i den evangeliska 
kyrkans sköte. Endast ett fätal har vändt 
sig till gamm1l-katolska kyrkan. 

Och dock har detta skett trots hinder 
af allehanda slag och under en regering-, 
som ständigt stält sig fientlig mot alla 
evangeliska rörelser och nnder kamJJ mot 
ett presterskap, som förfogar öfver sådana 
medel, hvarom vi bär i landet lyckligtvis 
ej känna något. Och rörelsen är ännu i 
sin begynnelse. 'Men är verket af Gud, 
sa kunnen I ej göra det om intet,' det 
måste i deg liksom i apostlarnes dagar 

prester och öfverstcprester, regering och 
alla evangelii motstandare erfara. Alla 
<leras hotelser och förbannelser, deras mot
sägelser och förföljelser förmå icke att 
hämma den frambrytande strömmen. 

En af dem, som utträdt, ur romerska 
kyrkan, en bildad man, som grundligt kän
ner sina landsmiin, uttalade oförbehåll
samt sin förvåning öfver denna rörelses 
makt och uthållighet, som han, med.kän
nedom om österrikarnas lättsinniga karak
ter, förnt ansåg omujlig. Att denna rö
relse ännu fortgår och tilltager på bre1lden 
och djupet och allt djupare tränger in 
bland folket, iir den bästa borgen för en 
ännu större utveckling. 

Samma intryck fick jag, då jag i still
het tågade framåt från den ena orten.till 
den audra och hörde: bär ha ytterligare 
30, <ler 20, på en aunan plats 23 öfver
gll.tt till evangelium. I Aussig öfvergingo 
50 och i Teplitz 56 på H veckor. I Turen, 
nära Teplit:t, har under denna rörelsetid 
uppstä.tt en församling pa 1,000 själar; 
de måste nu bygga till sin nya kyrka, 
enär utsigten till församlingens snabba 
tillväxt gör det nödvändigt. I Grat;:, den 
äkta tvska hufvudstaden i alpländerna, har 
den e"vaugeliska församlingen ökats med 
1,200 själar och rundt omkring har upp
statt en krans af filialer och predikosta
tioner ända till gränsen af det ungerska 
slättlandet, 

Om också många gamla dröja att bryta 
med de gamla religiUsa formerna, så gär 
dock ungdomen, framtidens hopp, framat 
med stormsteg. I en enda stad ha alla 
tjugo, som afslutat sina universitetsstudier, 
genast efter examen lemnat romerska kyr
kan, sägande: "\'år frälsning, liksom hela 
vårt folks fräl1ming, liggrr i evangelium.' 

Här är det doktorer och apotekare, pa 
en annan plats advokater och notarier, på 
en tredje ansedda köpmän, som leda rö
relsen, mången gång med en ifvttr, som 
skulle kunna komma många prester pA 
Rkam och med betydande uppoffringar. 
En uug jurist, som med ifver deltagit i 
rörelsen, blef anklagad för högförräderi. 
Han blef visserligen efter länga under· 
sökningar frigifven, men förlorade sin tjenst 
och inkomst. :Men han har härigenom 
blifvit ännu modigare och ifrigare, re~er 

omkring i landl't och bar tillvunnit sig sitt 
folks förtroende i vida kretsar. 

Glädjande är den innerliga förening, 
som är rådande mellan de unga evange
liska kristna. Så t. ex. skrifver en flir
samlingspastor: 'Förra söndagen intogo vi 
-1- nya medlemmar i vår församling. .Alla 
tullvuxna trosbrtider och systrar togo ge
mC'nsamt med mig den heliga nattvarden; 
1let var som en stor familj, och sjelf fick 
ja~ tillfälle att bevista gudstjensten i den 
nybildade församlingen B., <ler rika och 
fattiga i broderlig endrägt sutto bredvid 
hvarandra, der Luthersangen ljöd så kraf
tigt, der talarens ord beledsagades med 
innerliga frälsningsrop, sa att man tydligen 
förnam, det denna församling var ett hjerta 
•rnh en sjiil och mitt hjerta fyldes af in
nerlig fröjd öfver den församlingsanda, 
som rådde derstädes. · 

Härmed vill jag ingalunda förneka, att 
många af dessa våra kristensdomsbröder 
ännu sakna god kristendomskunskap; att 
sa är förhållandet, är ju ganska naturligt. 
Desto mer glädjande är deras brinnande 
Just efter upplysning, deras längtan efter 
kristli~a skrifter. 'Det evangeliska för
hundet' bar i detta fall gjort mycket: ge
nom dess bemedling ha omkring 40 pre
ster blifvit anstlilda; men iinnu återstår 
mycket att giira. ,\fven "Sällskapet för 

evangelii utbredande' har uträttat mycket 
i detta fall. I synnerhet behöfvas nu Lu
thers skrifter. Bön derom framkommer 
från alla håll. 'l'y näst bibeln utöfvar 
denne person och denne trogne gudsman
nens ord det mäktigaste inflytande pa 
dessa vlira hröders och systrars hjertan. 
Hans sjii.lsstrider och tvifvel, hans öfver
gang och bekännelse genomlefvas ånyo af 
detta folk. Flor att omintetgöra denne 
döde och dock lefvande reformators mäk
tiga verksamhet ha katolikerna utgifvit en 
smädeskrift, kallad 'den historiske Luther', 
hvari Luthers lif och verksamhet skildras 
i de mörkaste färger. .Men midt under 
allt detta går sannin~en segrande framat 
och nedbryter det ena mörkrets fäste efter 
det andra; himmelriket lider våld och de 
mäktige rifva det till sig. Guds ord och 
löfte skall bestit. 

Skörden är i sanning stor; skördefälten 
vidga sig allt mer. Till den inre och 
yttre missionens gamla kraf sållar sig ock 
i ständigt stigande grad arbetet bland 
våra romersk-katolska hnider, för hvilka 
vi äfven rZro pliqtige att förknnn'X evan
geliwn. Men Herren och Mästaren, som 
lagt denna uppgift på den evangeliska 
kristenheten, skall ock förläna gMvor och 
krafter dertill. 'Bedjen derföre siidens 
Herre, att han sä11tler arhetare i sin säd."' 

underrättelser om l\inamissionärer. 
I ~:o 24 af Trons Segrar f;ir foJrra 

arot badr vi infört ett bref frän kinamis
sionären K. Lundberg, hvari han :·omtalar 
att han tillsammans med fll'ra andra af 
alliansmissionens missioniirer tänkt fly till 
i·rga för att derifran öfver Hyssiand söka 
nå hemlandet, men att de uthungrade och 
förfrusna funnit tillflykt i en katolsk ko
loni i )longoliet, der de dock väntade att 
:;fverfallas och dödas af boxare. Nu bar 
den nyligen hemkomne missionären Fr. 
~yström meddelat, att K. Lundberg till
sammans med sina följeslagare och de 

katol~ka missionärerna blifvit innehrända 
af fientliga kineser. De, som på detta 
sätt \'tmno martyrkronan, voro: K. Luntl
herg med fru och 2 barn, Emil Olsson 
med fru och 3 barn, E. Andersson med 
frn och 2 barn samt frtiken Emelie l<~riks
son. 

Rrefvet innehöll alltsa, såsom han vid 
dess skrifvande trodde, hans sista bels
ning till missionsvännerna. 

Sv. l\L meddelar, att följande missio
närer i midten af juli begåfvo sig pa flykt 
in i Mongoliet: Hellcberg och fru, Non:n 



och fru, ". ahlström, Klara Hall, Kristina 

()rn och A. Palm. Om dessa hafva hit
tills alls inga underrättelser ingått, hvar
för man ju rörande dem bör vara beredd 
på det värsta. Om en kvinlig missionär, 
Alida Gustafsson, hafva ej heller några 
som helst underrättelser ingått. 
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Missionär Martin Kyström och hans fru 
jemte ett litet barn begåfvo sig vid oro
ligheternas utbrott på flykt in i Mongoliet 

för att om möjligt uppnå l'rga. Äfven 
om dessa hafva under den gångna tiden 
ingenting afhörts. 

Hungepsnöden i Shansi i Kina. 
En engelsk missionärs skihlringar. -höst!'körden ltlHfl slog på många. platser 

alldeles fel. och på grund l\f torkan kunde 
man endast delvis si\ ,·ärs1\den l!O>. Fäl
ten, som annars på \':"tren hrukalle vara 
heklilcl..!a med en val'ker grönska, !'todo 
1lå ofruktbara och öde. Endast hi\.r och 
der kunde man fä se små bitar med upp
spirande sä1le1o,brodd, som doc~ såg tunn 
och sjuklig ut: o C' h me<l bedrö!ntde h1er
tan f<ago , .i äfven denna Yiss1rn O C' h clö. 
Hi\.ledes blef cle t på somliga orter ingen 
.~knnl nll.~ sistlidna ,·år. under det att ]Ji't 
andra jordbrnkaren lyc·kf\des f:"L si\ pass 
my<"ket, att han fiek igen sitt 11tsäile: 
Ehuru det \·u.r föga utsigt, hoppacles \'J 

do<'k att regn sk11lle falla i ticl. sil att 
hös tsådden skulle kunnf\ g<;ira,.;: men ty
vårr f<log ock~it detta hopp fel på de tiesta 
pll\tser: och följden är, att en s \·ar hun
µ;ers nöd nu räder öfrer nästan hela pro
vinsen. i{euan i maj och juni yar nöden 
111wkct sn\r. Alla s1lllesslag hade dä höjts 
i "pris till :~ g ånger sä myl'ket, som de 
annars kostade, och priserna höjdes stän
<li~t. J\länga af de fattigare klnsse• na 
Jiugo r edan clä söka lifnära sig med ogrils 
och rötter af olika slag samt bark och 
frön af tril1len , hvilka beredcles pa olika 
sätt med tleu knappa,.,te tillsats af groft. 
11ppblandaclt mjöl. Pil det me~t ben'~an
dP s ätt anhöll man om hielp al oss. l pp
repade gånger hörcle vi om cl~d,;fall. so n~ 
förorsakat:-; af sYillt. Htällmngen biet: 
värre och viirre för hvarie v ecka, och 
folket var i allmänhet oroligt öfver s täll
ningen. )[an iakttog. allt h,·a1l Yi<lskepel
sen k11nde up11tänka för att l'l'hiUla regn. 
~länga förläugda fa,;tor \'oro pähjtulu:i. 
-0ch städernas s ö1lra portar höllos stängda, 
ilfveu li e.,rofros lef\·ancle grodor. och fol
ket be,.,ökt e namnkunniga tempel. reliker 
-Och källor. för att der offra till afr;udarn:i 

och beclia om regn. )len 1tllt u tan fram
g{mµ;. Folket hefanu sig i en ±örskrii ck
lig ~pilnning af ängslan och fön·iint:.111. 
D'etta förhållande har man n1åhiinda un
derskattat, niir man tänkt pä boxare-oro
ligheterna i Shansi. )len då folket ännu 
hafra de fasansfttlla t1ll<lragebema från 
hungersnöden lnTI och 1H7n i friskt miune, 
kl\n · man icke undra på, att d e ville söka 
unclga ett upprepande af des sa hiertsli
tancle händelser, ty för tilnku.mle perso
ner te de nm·arancle utsikterna sig mör
kare nu ;in fallet var 1H77. ])å var näm
ligen folket pä det hela taget i goda om
stiindigheter, nu deremot äro de fat tiga. 
Da hade de hus, jord och tl.vrbara möbler 
m. m., ;;om cle kunde afyttra - nu äro de 
tiesta husen förstörcla och de andra, som 
ej Hro rlet, Hro tillsammans m e cl j o r~le.n 
af mimlre Yärtle och kunna endast 1 fa 
fall hlifra dem till hjelp att e rhålla sitt 
uppehälle 1rncler hungers nöde n. Vid den 
titlen \'oro de He,.:ta af fo lket kraf tiga. i 
stånd att uthiir1la försak1·l:;e oc h umbä
randen - nu cleremot äro en stor .cl el 
m än, ki:innor och lJRrn rnineracle till sin 
kropp genom elen förskrii ckliga opiun~la
ste11 oc h :;kola derföre St\ mycket förr 
duka under. dft det blir tlubhla h ehof hos 
dem, so m mås te förhlifva otillfredsstullda. 
l-ncler furrn lnmµ;en;n iiden fann,.; olet rätt 
my<·ken hop,.,pnrn.cl sä1l: men nu är der 
nästan ingl'Il. 'l"y p<l grun• I af den stora 
opi101llingen. som 11u idkas. f"ins det myc
ket millllre s lid i handeln. ol'l1 genom em
hetsmHnneu,, oHrlighet finnes •let icke nå
gon sild i de genom regeringens försorg 
billlade fö r rads husen: m. m . sådant. Sil 
nog s~r stillln ingen mörk oc h hota1:ide ut; 
och äh·eu de mera välbergade se framtl
clen an med fruktan oc h häfran: ty ~tor 
nöJ. och \·edermöda \'tlntar dem. • 

- 47 --

~---rl?:---~ 

°' ATT FA., 

Mina kära srnd i·änner ! 

.\kalla mig i nöden, s ä vill jag l1j elpa d ig. 
och du skall prisa mig ! 

f~ud bar många vägar till ett menni
~ skohjerta. Icke sällan far den tje

naren nöd vara den, som öppnar dörrarna 
till hjertat för honom. Ofta far han också 
använda eder, kära harn, till att jaga bort 
otrons mörka fåglar från ett tvitl.ande och 
förmörkadt menmskohjerta. Gud har af 
do små bildat ett riktigt litet regemente 
och gifvit dem sådana vapen som barna
tro, osminkad sanning och oskuld, bvar
vfver den oskrymtade kärlekens rosenröda 
fana viftar sin omedvetna segervisshet. 

· Detta lilla regemente vinner nästan alltid 
seger; " ty Gud är när dem <l.erinne" -
och "hans högra. hand vinner seger." 
Derfiir att han far ni om barnens hjertan, 
kan han ocksil nedlägga sin makt i dem; 
rte göra intet motstånd mot hans planer; 
de hafva blifvit uppfyllda af kärlek till 
Gud, sin Frälsare. Derför tala och sjunga 
de om honom så enkelt och naturligt, som 
fageln sjunger i rymden eller källan por
lar i skogen. Detta älskliga regemente 
iir oöfvervinnerligt i Herrens hand. Han 
liar sjelf sagt i sitt ord: "Af barns och 
.;penabarns mun har jag upprättat 
en makt." ~~!skade lilla barn, är clu 
me<l. i det regementet? Eller är du det 
icke, har du öfvergifvit din härförare och 
utträdt ur hans led? Har du det, så 
s kynda tillbaka till J esns och ställ dig 
ater under hans segerrika baner, sa skall 
du få vara med om att nedrifva de star
kaste fästen och sönderbryta syndabojor 
och hommar af jern. I din lilla bönevrå 
rnottager han dig på nytt. Bekän för 
honom der din trolöshet och synd, så skall 
han af hjertat förlåta dig och ånyo in
skrifva dig i regementet. Onkel E. känner 

nog edra små bjertan, han~ Han vet, att 
I så gerna 11.sttmden att fä göra nagot 
för Jesus och gerna viljen ga. nagot ärende 
;it honom. l\Ien han vet också, att I 
tycken , att I ären för smli och ingenting 
kunnen uträtta. Men kära små vänner, 
I skolen icke se på eder oduglighet utan 
på Guds makt i de svaga. Det är han, 
som gör gerningarna - ja de iiro redan 
förberedda, och vi, hans barn, fa blott se 
till, att vi äro villiga att lata oss lydigt 
ledas af hans hand. När Herren Jesus 
såsom vår höfding kommenderar: " framä t 
till strid!" så lyda vi och ga ; och när 
han kommenderar: " halt! " så stanna vi, 
tills vi å nyo få befallning att bryta upp. 
Det är endac;t trohet och lydnad hau for
drar af oss; och det kan ä.fven den min
sta af eder visa honom. Det är äfve n 
da, han kan få använda eder s asom en 
makt, som ingen kan besegra och t ill 
små budbärare till de mest tills lutna hjer
tan. 

Följande beriittelse frän Indien skall 
blifva eder ett exempel på, huru barnablir1 
och barnatro kunde på en gäng rädda sitt 
lif ur vilddjurets klor och en hedning ur 
syndens mörker. 

"Mamma," sade lilla l\lary och såg upp 
från sina leksaker, hvarmed hon lt•kte vid 
sin moders fötter, "mamma, hvarför kom-. 
mer ick~ nya Ayahn (utsäges .Jajan; in, 
då vi hålla morgon- och aftonb•·n ?" 

Den t illtalade säg leende pa sin lill a 
fem~riga flicka, ett vackert engelskt barn 
med guldbruna lockar och storn blå , un
drande ögon - men fo rtsatte att s krifva. 
Hummet, der hon satt och skref, var det 
största deras i " bangalow·' , s om husen i 



Indien kallas. Dagen var bränhet, men 
<len förmildrades af de gröna jalusier, som 
betäckte fönstren. l"ru Jfoberts skulle an
vända denna dag till skrifning, medan 
mannen, ka11ten Henr3· Roberts, med nå
gra andra otficerare rekognoserade trakten. 

Hettan var prrssande och hrefskrifnin
gen gick trögt, allt emellanåt afbruten af 
lilla Mary, som var förtjust öfver att få 
vara ensam hos sin mamma. Den lilla 
frågerskan ville ha besked och frågade 
återigen. "Mamma," sade bon nu med 
mera eftertryck, "älskar icke Jajan Her
ren Jesus?" Fru H. släppte sin penm 
och svarade sorgset: "Nej, Mary, Jajnn 
känner icke ens Herren Jesus." 

"Men hvarför lär du icke henne då?" 
frågade barnen. Den lilla flickans stora 
4"igon sågo sä undrande på modem och 
tilfade bedjande: "Vill ändå icke min lilla 
mamma giira J aj an bekant med Jesus, 
som är så god mot oss alla?" "Jo, min 
älskling, det skall jag försöka göra, och 
du skall få hjelpa mig. Vill du ej det 
lilla Mary?" "Jo! jo! -- men kan lilla 
Mary det?" 
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"Tänk efter Mary!" sade modern och 
for med handen smekande öfver Marys 
hufvud. "'flink efter!" "Jo, jo, nu vet 
jag! nu vet jag!" jul.ilade den lilla. "Jag 
skall bedja Jesus, att han söker upp Ja
jan, så att de bli bekanta med hvaran
dra. Blir inte det bra, mamma?" 

"Jo, Mary, det blir det. Sä skall ock
så lilla Mary bedja om att få kärlek till 
stackars Jajan." 

"Ack mamma, det har jag redan. .Mary 
älskar Jajan så... Men Mary kan icke 
tala om J esns så vackert som mamma. 
Mary kan bara tala om Jesus i krubban 
och om <le små lammen -- men mamma 
vill ju tala om för stackars Jajan, huru 
Jesus dog för oss - säg mamma?" 

"Ja, jag skall försöka, min ålskling!" 
Och fru Roberts glömde icke sitt löfte 

till Mary. Gång på gång talade fru Ho
berts me<l J ajan om den dyre frälsaren 
och den ende, sanne Guden. ~[en det var 
som det varit alldeles fåfängt. Det var, 
som att skrifva i flygsanden; nästa ögon· 
blick var det utpl:'l.nadt. 

(Forts.) 

Öppen f ö r klaring . 

Då. vi nu ilmna nwd det snaraste ilnnu 
en gång och för obestämd tid re;;a till 
Xyn Sverige, cl. v. s. För. 8tnterna önska 
Yi till den kristliga allmänheten s:l "id
sträckt som möjligL meddela följande: 

Gud har genom sina. ~ielign profeters 
(äfven apostlars) mun fran verldens be
gynnelse Lalnt om äter.~tällelsen.~ tider, d. 
li. om det rike, Hmi skall uppni'tt• JJCi den
na jorden, O<' h som aldrie; skall varda för
lagt eller öfvergä till något annat folk, 
och hvari Kristus och Hans förherrligacle 
lemmar skola regera öfrer menskligheten. 
l"ndertecknad fö· Guds efterföljare i det. 
att hon ock med kilrlek och längtan talat 
om denna herrliga stundande tid, i mi\ngas 

h-cke alldeles för mYcket. .:\len deremot. 
liar hon aldt'ig, aldng hyarken förkunnat 
eller trott alla menniskm·R Rlutli,qa f riil•· 
ning, eller att <lP, som här b)lalits fräls
ning genom Kristi evangelium, men för
smiltt eller försnmmat detta Htorn an hud, 
i en kommande tidsålder ytt!'rligare skola 
bjudas det samma. 

Torp i fohruari H!Ol. 
Nelly Jloll. 

l'ndertecknads adress efter midten nf 
februari lir tills vidare: 

140 B. 5-J th. 8tr. Xeu·-rork City. 
U. 8. A. 
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Gif dig åt Jesus! 

~if dig ät Jesus 
~ I ungdomens vär, 
Endast i honom 
Sann glädje du fär. 

Ej uti verlden 
Du finner den fröjd, 
Som dig kan göra 
I~ycksalig och nöjd. 

Endast med Jesus 
Du kan uti ro 
JJycklig pä jorden 
Få lefva ocn bo. 

Dröj dä ej längre 
I djefvulens vald, 
Skynda till Jesus 
Hos honom tag sold! 

Offra ät honom 
Din kraft och din tid, 
S1i skall ditt hjerta 
Fä smaka hans frid. 

Odeladt honom, 
Din Frälsare, gif 
Kraften och blomman 
Just nu af ditt lif! 

Han dig behöfver 
Så innerligt väl, 
Blif icke längre 
Begärelsens träl! 

(l"ngdomssång.) 

Gif mig, min son, ditt hjerta., och 1:1t mina 
vilgar hehaga dina ögon. Ord;;. 23: 26. 

Uit dig ej tjusas 
Af lustarnes lek, 
H vilken gjort kinden 
På mången sä blek. 

Synden blott särar 
Pa tusende sätt. 
Ack, att du säge 
Den sanningen rätt! 

Dä skulle genast 
Till Jesus du fly, 
Som dig vill lyfta 
Ur lustarnes dy. 

Då du ej mera 
En endaste dag 
Yågade synda 
I vännernas lag. 

Genast dä fölle 
Du liksom ett ler 
Invid hans fötter 
I ödmjukhet ner. 

Ja, mä du falla 
I dag till hans fot 
Och hans försoning 
Och näd taga mot! 

Hör, hur i kärlek 
Han frågar just dig: 
»När vill du gifva 
Ditt hjerta ät mig?• 

G. ~-dt. 
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Huru kan du sofva? 
Af E. G- n. 

lV. 

Stig upp, okristen, stig upp ! 

~ag hoppas, att ditt samvete he:tl.J gynne1· vakna, och att du kän
ner, att nagot må:-;te göras. o~~ 
jag taekar Hud, som skonat vara hf. 
\"i bafva, tlrifna af sämre eller bätt-
re känslor, bedit om en snar förlu:-;s
ning, men för manga ibland oss 
skulle det innebära eviga förluster. 
En man bad ifrigt att fä dö och 
komma till himmelen. Följande natt 
tyckte han sig .. ro in i den himmel
ska hamnen. _.\..nglar gingo på stran
den och harpor klungo. Men i e~t 
nu blef det tvst och eu vemodig 
,.;fämning beskuggatle himmelens bar
polekare. En skmande gestalt när
made sig, och med ett uttryck af 
deltagande och sorg sade han: "Min 
vän! Kommer du allena ( H var 
itro dina harn och dina anhöriga:.> • 
Har du icke medfört en eudar" 
Härvid vaknade han, och han grät, 
han ropade, han tackade <+ud, som 
sparat hans lif. Och <la lian hiir
nä,:t rodde in i hamnen, var hans 
farkost full med frälsta själar. 

Latom oi,;s taga vår hemliingt~n till 
fånga under trons lydnad och istiil
let l1örja bedja om nild till ett verk
samt orh nyttigt Jif. Ty vi lefva 
icke. mer än en gang. Och. våra 
germ?gar . äro ev1ghetsha1.ldlmgar: 
()ro icke förr, sa skola v1 dock i 

döden känna, bvad ett meuui><kolif 
är. ( leh vi skola då sf' vårt lif i 
E>tt nytt ljus. "Jag vill ~cke, jag 
skall icke dö!" sade en kvmna\ som 
kastade sig af och an i dödskam
peu. ".Tag har varit kristen i mån
ga ar, men jag har icke förhärligat 
HerrPn. Jag vill, jag skall icke dö! 
.Jag måste upp att förhärliga Gud". 
)len hennes timglas var ntrnnnet 

od1 hon dog. '- b'örlorad ! Förlorad!" 
utbrast en döende yngling. ")lin 
tid iir förlorad. Jag bar icke fört 
någon själ till Je~ms, och nu mästf' 
jag dö. Fijrlorad ! förlorad!~ 

Det tinnes ett litet ord, ,:om vä
ger mer lin alla andra ord. Des;; 
rnuebörd är en allmakt, som bestäm
mer vårt eviga öde. Det lilla or-

• det är: "försent". 'l'väune tag stör
tade tillsamman, och femtio sjiilar 
gingo in i evigheten. Allt till följe 
af att en förare kom li-tet, litet för
sent. Hela Yerl<len vet, att N apo
leon dog som fange på S:t Helena 
derffö·l att en. krigshär kom för sent. 
En litdömd fange fördes ut för att 
afrättas. l\Ien tusendeu hade under
tecknat en nadeansökan, och likväl 
hade ännu ingen ny befallning in
gatt. Det sista öcronblir ket kom. 
Fang<'ll stod pa fallt1ckan - en lif
lös kropp :-;vängde för vinden! I 
samma ögonblick syntes en ryttare; 
han medförde ben<ldningsbrefvet. 
Men det var till ingen nytta, ty det. 
kom för l'Jent. En nästan o:-;kyldig 
man dog en ;;kamlig död, allena:-;t 
derför, att en klocka gick några mi
nuter för långsamt och de1:1s egan' 
kom för sent. 

Se, lifdiimda, bleka f ängar ledas 
till döden! Syndens lön är döden. 
Men en i;:or nadeansiikan har blif
vit beviljt1.d: och vi äro de, :-;om 
hlifvit ombetrodda att framföra de
ras benadning. l\len våra klockor 
gä för långsamt ,oeb bilan faller. 
)lanne vi ej skola anses delaktiga i 
deras blod~ Da missionär :::lchav'e11 
dag föreläste ur hibeln för kaffrf>r
na, utropade en höfding med glii
dande ifver: "0, hvarför bar detta 
ord ej för länge sedan kommit: till 
oss? H vad: bar blifvit af våra. för
fäder i:;om äro döda~ Om detta ord 
är sant, llvarf6r hor _Vi t'_j koun11il 

/urr'?" Den gode missionären blyg
des för kristenheten och tillstod öp
pet, att Jesus visserligen gifvit be
fallning om evangelii ntbredande till 
alla, men att denna befallning allt 
för länge varit försummad af kri
i'lteuheten. "livarför har Ni ej kom
mit förr:.>" Ma denna fråga stå för 
var räkning, orh ma vi besvara den 
inför lPfvande <i nd ! 

Dä en egeisk mi:-;sionär ar 1Hi3!1 
besökte en indiankoloni vicl Höda 
floden, öfverlemnades ät honom ett 
href till Londonska missionssällska
pet, 11 varvid en indian utbrast: "Suy 
df'.111, att de skola xkyncla sig! Ti
den är kort och döden ry('ker gan
ska hastigt bort våra slägtingar och 
vänner. Siiy dem, att de skolu sky11da 

·ijig!" Detta är just, hvad vi alla be-
höfva, Den som har hjerta att ~li
ra något, han skynde sig. Det hn
nes menniskor, som gema vilja nt-

• rätta något godt, men alltid förlora 
sin afsigt derför, at <le i<'ke pa:-;sa 

öl 

pa tiden. Rällan äro vi triigare än 
dit det gäller att stå upp till ett 
verksamt lif för Gud. ( lch allt för 
ofta falla vi ett offer för dessa olyck
liga nppskof. Yi komma för sent.. 
Hta upp, o kristen, stå npp! rpp
skjut icke tills i morgon, hvad du 
r1>dan i <lag kan verkställa. 1'iden 
är kort. 

Rjälar dii nmdtomkl-ing oss. Och 
i morgon torde <lin granne eller du 
sjelf hgga död. Din ;;011, o fader, 
kan inl'ljnkna och hans död kungö
ras nästa .. söndag från denna pre
dikl'ltol. Ar din son frälRt r Krist
na mödrar! Hvad hafreu I gjort 
för att föra edra harn till Herren. 
Annu en liten tid, och I äi·en skilda 
kanske fiir evigt. ~Iåtte ej vara an
höriga stå upp som våra moh·ittneu 
i tlomeu! "Dn har lemnat alla deRsa 
at Gud!" He till att detta lugn 
icke är den kalla likgiltigheten om 
deras själar. Htä npp, o kristen, 
stä upp! \Forts.) 

.~ 

Vid korset. 
1•'öre1lrag vi1l Kt>s,yirks-konft>rensen i Englanu af pastor Smith 

i">frersatt af E. W. 

~ag önskar tala till Pder angaeude 
~ tre ord i den elfte vt>rseu af 
f%reerbrefvets andra kapitel eller 
att frän dessa ord sasom fran Nl 

pietlestal taga en iifrerblick iifver 
detta kapitel, men söka halla mig 
inom så tränga gränser som miijligt. 
Dessa tre ord äro: "Alla af en". "'l'y 
liåde den. ;;om helgar, och de, som 
lllifra helgade, äro alla af en, hvar
fore han ock ick1> skii.mmei; att kalla 
dem llröder."' 

Jag tror att i dag, i härligheten 
af <letta solsken, vara hjertan klappa 
vid tanken pa det stora uppgif \•ande 

' som sa många voro med om i gar 
kväll, i den högtidliga handling af 
tro, genom hvilkeu de mottogo den 
helige An<lei:; fullhet. 

Da nu tiden snart är innP för os:-; 
att afsluta des~a möt.en uppstår 
kanske i mlinget hjerta nästan ofri
villigt den tanken: "Hum kunna vi 
lefva pä denna ståndpunkt, i denna 



ställning, i denna kraft genom hela 
framtiden i'" Det är just denna fråga, 
jag ämnar ::;öka besvara nu. 

Vi måste alltid ihågkomma, att 
rlet är farligt för oss att glömma 
den mycket nära och oskiljaktiga 
föreningen mellan den helige Andes 
lära och Kristi lära. Yi kunna icke 
ntan fara skilja den ena från den 
andra. Jag mottager den hel. Ande 
och hans fullhet, emedan jag är i 
Kristus; jag mottager den hel. Andes 
fullhet, att jag i hans kraft ma lefva 
Kristi lif och göra Guds vilja, och 
att Gnd genom mig såsom sin tje
nare må utföra sin vilja i denna stora 
verld. Det är af Kristi händer, det 
är emedan vi äro förenade med Kri
stus, som vi fa denna välsignade 
gåfva, den hel. Ande, och det stora 
ända.malet med Andens inneboende 
och arbete i oss är att förhärliga 
Kristus. 

Men säg, huru kunna du och jag vara 
förvh;sade om, att vi ej stå under 
någon magnetism eller nägot inflytan-
de af menniskor, utp.n haf'va att göra 
direkt med Guds Son och den hel. 
Ande, hvilken han gifver oss. Det 
är endast ett ställe, eu plats, hvarest 
den troende kan vara fullt öfverty
gad om, att han dag efter dag kan 
möt11 Kristus; det är endast en plats 
på hela jorden, hvarest den troende, 
då han möter Kristus, kau fatta 
denna förblifvande Andens fnllhet, 
och det är vid korset. Låtom oss 
icke lemna det, ty då komma vi in 
i en mysticism, i:;om för oss bort 
från enfaldigheten i Jesus Kristus. 
Det är vid korset, jag förstår och 
fattar Kri:,;ti enhet med mig; det är 
vid korset, som jag fattar min enhet , 
med Kristus; det är der himmel och 

jord, Gud och ruenniska mötas -
der, och endast <ler. Lat oss icke 
blifva uppblåsta genom den tanken, 
att vi i oss sjelfva äro nagontiug. 
Denna Kristi gäfva, om hvilken vi 
hafva talat här, och den hel. Andel-I 
gåfva, som följde pä mottagandet af 
Kristus, är en gåfva af oinskränkt, 
full, fri nåd mot oss, ovärdiga syn
dare. "Af nåden äreu 1 frälsta genom 
tron och det icke af eder, 0-udH , 
gåf va är det; icke af gerningar, på 
det att ingen må berömma sig". 
Och om någon blir hög genom den 
tanken, att han i sig sjelf är nä.got, 
att han i kraft af denna stora gafra 
kan vandra ensam, en sådan kommer 
inom kort att falla. Nej, det är just 
vid korset, dä vi inse vä.r egen in· 
tenhet, isom dessa gäfvor äro våra. • 

Sedan I nu hafveu fattat denna 
sanning, vill jag föra eder igenom 
detta underbara kapitel. Författa· 
ren talar om miirkvärdiga ting. Han 
har sett tillbaka på den gamla hu~
hälluingen, hvilken han känneteck· 
nar såsom en änglaTnas hm;hallning. 
Men nu, säger han, den blifvandP 
hushållningen, den hnshallning, i:;om 
börjar vid korset och varar till evig
heten. - livad skall vara den sty· 
rande makten deri~ Hvilken lefvandP 
varelse skall hafva regeringen om· 
hand i den hushållningeni' Dfln 
gamla hushallningen var en af iing 
lar; den nya är helt och hållet mensk· 
lig. Han säger: "Ty icke var det. 
under änglar, han lade den tillkom 
mande verlden, om hvilken vi tala 
Men någon har någonstädes betygat. 
och sagt: "Hvad är en menniska, 
att du tänker på henne, eller f'l1 

menniskas son, att du låter dig nmfa 
om honom? Du har latit honom m1 

liten tid vara mindre än änglarne: 
med härlighet och ära har du krönt 
honom och satt honom öf ver dina 
händers verk!" Och sa kommer detta, 
:,;om han tillägger: "Allt har du lagt 
under hans fötter." Gif nu akt, sä
ger han, det är mycket mer i denna 
veni än 1 någonsin sett! I hafven 
antagit, att det betyder menniskans 
herravälde öfver skapelsen, men det 
är mycket mer. "'fy i det att han 
underlade honom allt" - se, hur 
denna stora författare läser uppen· 
harelsen" - "har han icke lemnat 
något, som icke ä1· honom under
lagdt." 

Men, sägen I, menar du verkligen 
att menskligheten skall lyftas upp 
till en stiindpnnkt, hvarest det i hela 
universum ej "kall finnas nagot ska
padt, -.:om ej skall underläggas oss i' 
"Nej", siiger han, "vi se det ej med 
hänsyn till slägtet, men med afse
ende på dess hufvud." Vi se "Jesus 
... krönt med härlighet och ära." 
( lch vi se honom krijnt med härlig
het <>ch ära, men i<'ke ensam; han 
hade aldrig behöft lemna härlighe
ten och komma ner till d€'nna jord, 
om det vore allt. Vi l:le honom krönt 
såsom en, "som smakat dijrlen för 
alla", på det att alla, som dö i ho
nom, l:lOm genom hans död hafva 
kommit nära Gud, må upphöjas till 
alldeles samma ståndpunkt, på hvi!
ken den en gäng korstfäste och nu 
krönte Kristui:; i dag står. 

Och nu, dll han ser på denna här
lighet och ser Kristus i all denna 
••Ut8ägliga glans frim tronen, reser 
i-;ig plötsligt för författarens inre syn 
det svarta korl:let. Är det icke en 
oerhörd motsats detta, att han, som 
blifvit så hi>gt upphöjd, sknlle hafva 
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varit så djupt nedsjunken. Aposteln 
säger: "Det höfdes honom, för hvil
kens skull allt är och genom hvilken 
allt är" - han gar tillhaka ända till 
skapelsens källa och ursprung i Gud, 
till den store Fader, som har utgif
vit Sonen; han betraktar detta i lju
set af ha.ni:;, Fadrens, särskilda ansvar, 
- "det höfdes honom att, då han 
förde många barn till härlighet, ge
nom lidanden fullkomna deras fräls
ningshöf ding." 

Och skulle dn nn vilja veta, för 
hvilken orsak han gjort detta( Detta 
är orsaken: Gud gjorde så, ty det 
var endast vill k1,rset, vi kunde möta 
Kristus och Kristus möta oss. Om 
han stigit ned till ni:ist nedersta ste
get till korset, men ej tagit det äf
ven, hade det mellan Kristus och oss 
varit ett svalg, hvilket ingen mensk
lig varelse kunnat öfverstiga. Men 
han kom ned och intog vår plats 
såsom 8yndare inför Gud - han dog 
i vart ställe, han borttog synden ge
nom att offra sig sjelf, och jag, en 
syndare såväl som du, kan nu stä 
tillsammau med 1\ristt1l:l och rnra 
ett med honom, ty han är ett med 
mig under fördömelsen af elen brutna 
lagen, hvilken han bortskaffade i sin 
död. 0, mina bröder, det är detta 
vi behöfva! Det fins ingen auuau 
plats för oss! 

l\Ien låtom oss betrakta den andra 
sidan af saken! Han har helgat, in
vigt, offrat sitt lif at korset för dig 
och mig; och de som hafva öfrer
lemnat sig sjelfva åt Kristus, som 
genom tro hafva mottagit honom, 
de äro helgade, invigda åt honom, 
att de må, såsom många barn, foras 
till härlighet, vid .korsets fot genom 
mottagande af hans frälsning - de 



äro "alla af En". Jag kommet' till 
honom, dag efter dag, i min ytter
liga intenhet och oti.llräc:klighet, och 
da :-:er jag Kristu:-: för mig infor <+ud. 
Kanhända kommer jag till honom 
en morgon med en tryckande känsla 
af synd: jag faller ner vid hans föt
ter med tarar oc:h säger honom, att 
jag hlyges att ater bedja om förlatelse 
för det, för lwilket jag så ofta beclt 
förut. Det är som om han rör vid 
mig med sin hand, jag blic:kar npp 
och :-:er Kristus, och hör ruin Herre 
säga: "jag bar skulden för detta för 
dig, i ditt :-:tiille." "Herre·, svarar jag. 
"äfven skulden för denna afskyvärda 
synd, :-:om kommer mig att i·odna 
till odt med i mörkret r" "'Ja, jag 
bar den för dig: jag har ansvarat 
inför (ind för dig, oel1 <ln far åter 
framträda inför den försonade Fa
dren såsom ~n själ, som fatt forlå
telse. Olll dn blott sjelf vill." Pa 
detta sätt fatta vi, i Kristus, vår 
enhet med Gud. 

Eller vi komma till honom, med
vetna om vår tomhet och hjelplös
het; oeh kastande oss för hans föt
ter, säga vi: "Herre. vi äro ingenting, 
men du iir vär förlossare, och d taga 
vär tillflykt under dina vingars skug
ga". Han :-:varar: "Hela min förso
ning är fi.ir dig: hela mitt stora of
fer, allt som kommer deraf, alla dess 
frukter ; du kan, för dm egen del, 
göra anspråk pä hela den fullhet, 
som är i mig". Det är sälunda, ge
nom att dag efter dag komma till 
\ 'ar Herre, medvetna om \·ar inten
het, men fullt uppskattande var en
het med honom, det ur clä. Krii>tus 
lefrer i oss och \·i fa ständigt p11. 
nytt mottaga af ltan:-; egen hanrl den 
hel. Andes fullhet. 

Men vänta. ett ögonblick! \'eten I 
hvad nagon sade till mig utanför 
"tältet" häromdagen':' Det \'ar ua 
gonting ran,:akande. "Det iiro 1111:\.ngli 
troende, ~om komma till detta" 1 ält" 
1 der möten i Keswick hållas 1 och der 
öfverleruna sig sjelfva at Hud. uch 
sa lägga bort vis::-:a synder, men de 
tillåta it-ke l htd att genomram;aka. 
dem: de lata ej Kristu:-: i allt visa 
dem, hvad han önskar de ::iknlle va
ra. J.fen om clu. är vicl korset, om 
din :-:tälluing inför ( iud, dag efter 
dag, är vid korset, ueh om dn sa
:<om en arm, hjelplös syndare, värd 
heh-etet komme1· till .I esus och later 
honom lilra. dig: om du gar till ho
nom i känsla af din intenhet, vetan
de att dn ej har nagon visdom eller 
kraft eller duglighet af dig 1::1jelf, <la 
:-:kall Kristm~ föra dig in i siu stora 
skola. och upptäcka för dig dina l1e
hof. Kommer du ihåg, hur det gick 
för Kristus 1::1jelf, da hau blef fylld 
af den hel. Ande, huru han l.Jlef förd 
af Anden ut i öknen att frestas af 
djefrulen. Han var i l<'adrells lyd
nads-skola. Herren Jesus Kris tu.-. 
känner dig och mig, såsom ingen 
annan i hela uni \'ersum känner o:-::-:. 
Han vet af allt det förderf, i>om än
nu tins kvar hos oss, och alla de 
möjligheter, som finnas i vår natur. 
Om vi vid korsets fot öfverlemua 
oss åt honom, skall han föra oss in 
i sin skola och undervisa oss. 

En vän s11mtalade med mig här
omdagen om hellllighet~n af Guds 
haudling:-:sutt; han sade, att Und 

· om och om igen låtit honom lära 
-.:annua s\·ara och harda lexa, meu 
han kunde ej första meningen af 
den. .Tag svarade: Min broder, da 
jag för tva eller tre år sedan var i 

.I erus~lem, lärde jag nagot af temp
let. Den plats, på hvilken det skulle 
I 1yggas, var jemförelsevis begränsad, 
<•ch innan templet kunde uppföras, 
maste ytan betydligt utvidgaH gen
om att pa den högre clelen af klip
pan uppföra murverk, och derigenom 
rnr en oerhi.irnt stor del af temp
let underjordixkt, unrler ytau," jag 
t.illade: ".Min broder, .Jesus Kristus 
kommer in i vara nppgifna, öfver
lemnade själar, in i din och min 
och finner da att en mycket stor del 
af arl.Jetet mä.ste göras liksom un
derjordiskt. Oer äro naturens gam
la förderf, 1-'0lll maste bortsopas: der 
äro ondskan-. makter. :-:om genom 
många ars Yana blifvit stärkta, äf
ven de måste bort. Detta helgelse
arbete är ett grundläggande arbete, 
ett arbete under ytan, underjordiskt 
som sker i. deras karaktärer hvilk~ 

' han aterlö;.:t." Dä vi nu, vid kor-
sets fot. öfverlemna os-.: sjelfra i Je
:-:u Kri:-:ti händer, utför han detta 
1'tora verk i oss. Hesultatet af hans 
arbete är en ännu djupare känsla, 
ett fullare medvetande af \·år egen 
intenhet, på "amma giing det upp
väcker hos oss en känsla af" hans 
alltillräcklighet: sa a+.t hvarje dag 
öres jag genom min Herres gudom· 

liga fostran i den ställning, att jag 
mottager den hel. Ande, i det till
stånd, att jag icke, utan den hel. 
Ande:-: kraft och makt, kan taga ett 
euda steg. Da behöfver jag icke 
för alltid behalla minnet af Kes
wick. 

Vi kunna icke le(oa på minnen och 
traditioner. Nej, vi maste lefra vid 
korset. .I esus Kristus skall :-:å fostra 
oss <ler, dag efter c.lag, och så öd
mjuka OR:-: inför Gud, att vi icke 

kunna taga ett steg utom i den nä.d, 
hvilkeu han allena kan gifva. Och 
sa blir den hel. Andes fullhet en 
förblifvande verklighet. 

Det är en anllan tanke. "'Alla af 
J<~n." Då någon siiker att, utttn 
Kristu:-:, af sig 1::1jelf genomtränga 
djupen, forskande efter ett mystiskt. 
förverkligande af den hel. Ande8 
närvaro, blir han, :-:a att säga, inne
stängd inom sig sjelf; han drager 
sig undan från, ot· h har intet bud -
skap till, verlden. ~len då jag hål
ler till vid korset och förverkligar 
detta, att min ;;knld är borttagen 
genom Kristi offer, att min ofull · 
komlighet, min svaghet är undan
röjd genom hans uppstanc.lelses kraft, 
och att mitt lif är fyldt med den 
hel. Ande för min Mästares tjenst, 
då :ser jag mig omkring och tänker: 
"Allt detta är af han:-: öfversvinne
liga nåd: och denna min bro cl er \•id 
min sida är på samma grund, stöd
jande sig vid samme .Kristus och 
jag är dragen till houomu .. Jag hal
ler mig icke för att vara nägot, om 
jag råkar veta mer iln han vet. Han 
är i Kristus mecl mig. Om jag vet 
mer än han gör, är jag en dess stör
re gäldenär till .Kristus, oeh borde 
derför vara dess mera ödmjuk. l\fa 
jag icke tycka mig något Yara ! Jag
maste gä ut i verlden såHom en bä
rare af ljus och glädje och blifva 
känd bland menniskorna genom 
Kristi Andes hjelp, :-:om regerar mig. 

N"u vill jag, att vi skola betrakta 
detta sista villkor: '"För den skull 
skämmes han icke att kalla dem 
bröder." Det är långt mer i detta 
än I hafven tänkt det vara. Yi ma
ste gå tillbaka till den härligheten1:1 
syn, som \'i sågo i början af detta 



kapitel. Denne författare säger, att 
evangelii hushållning äfven skall 
vara en mensklig hushållning, och 
han hänvisar på Guds son såi:;om 
den, som förverkligat fullheten af 
den härlighet, till hvilken alla de 
heliga skola upphöja~. Kristus hål
ler på att föra barnen till härlighet. 
:\Ien vänta! Dä Guds Lam vid kor
set öfverlemna ~ig sjelfva åt honom, 
då, genom Kristi fostran, de dagli
gen ledas till att mottaga af Andens 
fullhet, da blir det en sådan enhet 
mellan dem och frälsaren, att Kri-
8tus går till Fadren och säger: "Her
re, jag har knngjort för dem ditt 
namn, och de hafva i:;agt till mig: 
"\'i vilja förtrösta pa honom." He, 
jag och barnen, hvilka du gifvit mig. 
De äro mina oeh jag är deras; min 
Ande är storligen i dem, och de äro 
villiga att lata mig arbeta genom 
dem. Jag skulle icke blygas att 
blifva känd inför verlden genom de'lsa 
så:-;om mina. Gif dem nägot af min 

uppståndelses härlighet och .kraft; 
kläd dem i min starkhet, att de ma 
stå inför menniskorna, fyllda med den 
fullhet, som är i mig, och genom min 
makt bjuda dem att tro. Jag kan 
lita på dem; jag skämmes icke att 
kalla dem bröder." 0, huru sorgligt 
ii.r det ej, att ic:ke manga hlifra pa 
detta siitt använda af Kristus. 

Latom oss komma inför honom; 
låtom oss förblifva vid korset, dag
ligen öfverlemnande oss åt fullheten 
af denne välsignade Ande, sa att vi 
hvarje dag ma veta, att Kristus sä
ger till Fadren: ".Jag kan lita pa 
dem, ic:ke för någonting i dem sjelfva, 
men på grnnd af att de mottagit 
mm nåd. Gif af min kraft iifver 
dem, att de m<i. gå ut." llloses lade 
nagot ar :sin äril. pa Josua oeh Josua. 
gick ut och ledde folket. ( >ch de:-;sa, 
som :;kola ga ut och vittna för Kri
stus och föra verlden till hans föt
ter, de behöfva den uppstandne 
Kristi kraft. 

Fotbindningen Kina. 
(.lle1l illustration). -t/nru härJhänJt herrskar icke modet, <len 

allmänna seden och bruket hade i relie:Wst 
ocli verld-;li&L hiinst'ende öfrer mennlsko
skarorna ! F,nclast fil hafra förstånd od1 
mocl nog att bryta •lessa bojor. De tlesta 
d.ro J.i\raktiga nop; att böja sig under den 
tyrauuiska ::ipirnn, äl\·en om -;amvete. för
-..1A111I och rii.ttskänsla protest11ra och det 
11nmga gånger kostar stora offer orh svä
ril.(hetPl'. 

Ett af <le me,,t slåen<le hevisen härför 
.ir den lmrl1ariska, dumma, onaturliga och 
fiirderflign fotbindningen i Kina. 

~ii~tet för fothindningen, skons form 
o"h offret" sociala ställning äro ganska 
olika i de olika delarna af det stora lan
Jet. De rika binda sina tlöttrar:> fötter 

vid s, .j till !-l ärs al<ler, mellan de fattip.ll 
11rtija dermecl, tills de 11ifva rn ;\ J.j llr. 
Pä n.ågra fä trakter begagnas fotbindniu
gcn Jcke. 

1 allmiinbet anses det dock \'ara syn
Jlt•rligen nöllvämligt och vtterst nickcrt. 
och reko111111eudnande f'Ör kvinuomn i 
Kina att hafvn onaturligt små Ol'h for
krympta föttc!·· "H~·ilkeu förträfflig mor, 
hon milste liafra halt'', säger man 0111 1·11 
ttiekn, hvilkP11s fötter lilifvit smä genom 
att hindas så luwdt som möjligt. Och 
niir en tlickil. skall gifta :o;ig, frägas kke: 
;\r 11011 god, t!11glig, vacker'? utan: H11r 
hon små fötter~ ~ttdana smA. fötter kalla!4 
liljefötter, orh skalderna förlikna cl1·rR"I 
egnrinnors :.;l'mg \'id ett piltrli<ls \'aj11111!11 

för vinden: men i sjelfva verket vagga Je 
fram pil ett mycket oskönt sätt. 

Nät' fotbindningen skall bep:ynuas, sättas 
fi;ttPrna först i kokhett \'atte11. h\·arefter 
de lindas med en i hörian 111 fot. men 
dter en tid 5 fot lang Iintla 2 il 8 tum 
hred. Man lägger den ena ändan af lin
dan på insi,lau af foten Ol'h förer den se
dan öfver de .i n1iuclre tArna. hvilka med 
bandaget dragas ned under fot~mlan. Sä 
fiirer man vidare lindan öfvPr \•risten och 
rundtomkrin~ hälen. dragande denna och 
t .hna nilrmare tillsammans. sä att det blir 
en knöl på ni;.;ten och liksom en klyfta 
rnellan hält'n orh tärna. ~11. linclar man, 
till~ remsan är ~lnt. då man fiister den 
viil med 11ål ocl1 tråcl. 
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kan det dock hända, att fötterna all<lell''
förmultna och falla bort, ifall ic:ke döden 
redan dessförinnan intriider. Pi\. rletta 
sätt uppsti\ liljeföttcrna, som kunna in
rymmas i en sko af :~· 2 tums liin11;d: do 
liögre klassernas damskor ilro un<ler :> 
tum. pe utgöras af mycket fint l)l·ode
rade <;1lkesskor. 

De kn1l. som flirkan mA.ste utstå under 
de tYå år, som fötterna sammanpres><a,... 
upphöra att viixa och i sjf'lfra verket 1lö 
bort, kan lilttarn. tänkas ll.n he:skrifras. 

Förfärligast erfares smilrtan under dt>t 
första Aret. t·urler tle1mn till sofrn Jet 
arma modets offf'r hlott på ryggen. Dt>n 
arma varelsen ligger stönan1lc tviil's öfn·r 
.sin hädcl med sina filttf'1· hiiugande öfrer 

Fotbindningen i Kina. 

,\tmin::.toue en ~ång om 11111na1len silt
ta-< Sf'tlan fötterna undf'r första ti1len med 
linda11 på i varmt \'attPn, ll\'ari cle hållas 
en stund, ll\·nrpil haudaget upplöses, Jet 
\ i,,,natle skinnet bortrifves. foten ::iam
mautryckes hanlare i dt>11 önska,le formen, 
l1e-.tro~ med pnh·eriser1ul alun ocb han
daget i-.kyllllsamt anlägges. Om mau <lröjer 
11agot med att anlägga det uva banrlaget, 
så kommer hlodomlop1>et i "foten åter i 
gln~ och bintlo.n<let förorsakar 1Herigen 
,.,tor smärta. Rmärtornl\ llro miust, <IA 
föttnna äro så sta11iµ:t och oafhrutet 
h1111<lna. att de derigenom i\ro liksom 
t.orttlö1la. 

I l1lancl hän,ler det, att clA lin<lan afta.
gPs, en eller två af tårna. falla af. )fodren 
blir <la glad i stället för ledsen: fötterna 
Llifra eftf'r hennes önskan min1\re. fölancl 

slingkanten, så 11.tt nen·ema i kniil·ecket 
sammanpressas. ll\·ariµ;enom s111ii1'ta11 m\-

.. p;ot stillas. Till och med \•id den kalla-..1 l 
temperatur ko.n tliekau icke wepa iu :-ig 
i ett tii.cke, ty :-;å snart lemmarna h1•u;\ uua 
lJlifra rnrma;blir iifren smHrt:m hiiftiil;arf' 

En ttic-ka kan icke, sålilnE;e he11111·s föt
ter behandlas. lem11a nm111wt. \'i l! ho11 
förHytta sig något, mäste hon liiµ;µ;a "i.!, 
på knä pA. ett par stolar, si\ att föttema 
icke beröra. marken. och nwd hl\1ulerna 
skjuta stolarna framt1t. 

:\itr foten iir fullkomligt omhihlad. har 
den mellan tårna ol'h llliit'n ett \'f'<.·k. si" 
djupt, att mau deri kan gömma en t,·å
krona. De fyra mirnlre tärnsl llro nidua, 
så att de kunna ses pil. in;;idan af foten 
just under fotlf'den, benen i fotbla!let äro 
hopSkJutna liksom i en massa, der \'l'isten 



"kulle vara. och henet under knilet he ... t:tr 
<if föga annnt iill hen od1 skinn. l·tan 
lirnla är eH säclan fot nlldl'les olmtkl>ar, 
o•·h <li>n e rbjuder eu.sä griblig cH'h vidri~ 
11.nhlic·k. att en kint><nsk k\·inna ic·ke vilt 
låta tins siua s\·strar 1 litla111lt>t se hennes 
hnra fiitfrr. · 

\·icl ~i'tewlet måste e11 kines-k\·inna me<l. 
..;;\tlana förkrympta fiittt•r stiiclja sig pa 
ett harn eller e11 kiipp. I )m de hafva ritd, 
hålla de sig mecl en slafdnua me1l stora 
föttPl'. lwilken f;\r hiil'll clern JHI ryggen. 

X11t11 rligt vis kunna i all111ii11het den fat
tigare klas,.,eus k\·i1111or. IH'ilka mAste ar
lwta. il'ke h;tfra rlcl att bestå sig med 8å 
-;må fotter. ~åsom förnt iir :mmll.rkt. tin-
1111s n!'ksä 1le, eh11ru jcmforelse\•is l'it. som 
<'J alls hinda ,;ina fötti>r. 

DPt är s\·:\rt att förklara. hvaril'rån ett 
·.tt oly1•kshri11gande mod. som gör nästan 
hiilftPn af i1111evå11ama till kr,\·mplinga1· 

och derige110111 metll'ör ,;il m_yckeu 11iid 
ocl1 fattigdo1u. kan hat'nt uppst:Ht. Det 
iir icke \J:ilijudet af någon la~ och kn11-
norna i r rt ke1serliga palatset hafnt alla 
naturliga l'ötler. 

l\Ien lrnru iin hruket uppkommit. så hafr11 
Kinas k,·i11uor s\';trt att l1rvt11. dermed. 
l>l'I lir sä itl\'andt och i11rota1lt nibtau 
öfrPrallt i la11clet. :;i'~ att rlr vid det gautla 
~å. seµ;l fastluUlnnde kinei;ema tw. att dl't 
irk\' µ;:\r an p:\ annat siitt. Det ilr ocks:'t 
fiir dem tlPn största oh-rka att il'kc vnr.t 
såsom alla a111lrn. Jle äro s:i hårdt hnndna 
at 1lf'11 allmilnua seden. !kh de frukta 
lu\11 od1 förakt. 0111 <I<' skull<' nl\·ika dt·r
it'rån. ~Ian skulle l'örevitn kvinnorna atL 
hal\·n föttl'l' sAsom mämwu. Och det ,·orf! 
jll sd.rt att hilr:t! 

Ki11:1 l1ehii1'\'f>r e\·angPlium, ntt n\ldets 
lioJOl' mtt Jo..,slls. okets band upplihas och 
de l'iirtryl'kta -..Hippas fria. Es. :~-;: fi. 

Kristus förhärli~ad genom Andens vittnesbörd. 
N ii.r HugsYalaren kommer, hvilken 
) . jag skall sända Pder ifran Fadren, 
s1:1.11ningem; Ande, som utgar ifran 
Fadren, han skall bära vittnesbörd 
om mig. ~Jen I bären ock vittne,.;
börd; ty J hafren varit med mig från 
begynnelsen. .Joh. 10: 2li, '27. Han
ningen:-1 AudP skall förhärliga mig. 
.Toh. lti: H. 

Den helig<> .\.nde har allt.id till npp
gift att Wrhärliga Kristu". Derför 
.Ja Yi i Anden~ ljus. med ögonsmor-~ 
da med den himmelska Ggousalfran 
läsa Gnds ord, sä sP vi Herrens här
lighet spegla sig lleri 12 Kor :~: 181 
1)ch Kristus l 1lir ont.silgligt stor och 
dyrbar för värt hjerta. Och i sam
ma man detta sker, kommer Kristus 
att framstrala i vårt lif. Yi blif va 
Kristi vittnen i ord Ol'h umgängelse. 
. .\.ndeu vittnar i orh genom oss orn 
Kristus. livad som är födt. af Anden 
i vart lif och var bekännehie kom
mer alltid Jesu Kristi ansigte, hans 
härliga, rena, sköna, heliga, himmel-

ska drag att framstraJa. De Hllll 

med ett för Anden öppet hjerta akta 
pa Andens röst 01·h verk i 0<'11 ge
nom oss se "C+nd:-1 härlighet i .Jesu 
Kristi ansigte framlysa." 1~ Kor . .+: 
I) 1. }[en skall på detta sätt .T esu 
Kristi ansigte kunna skönjas i vart. 
lif och vittneshörd, sa måste vi sjelf
va vara beslöjarle. gömda i Kristi sal', 
clolda för vara egna och andra::; bli('
kar. sa-;om vi läsa att Rebecka to~ 
slöjan och höljde sig, när hon tic·k 
l'ie Isak, sin Herre. komma emot sig. 
1 :\los. ~4: tii'>. Låtom oss nnclt·r 
de::;sa yttersta tider, då vi känna, 
hnru helig och allvarlig var kallelse 
och uppgift är, under det vi ha~tigt 
nii.rma oss vår brudgums möte). fi'1r 
att sluta.- i hans famn och införa,; 
i fadersht>mmets härliga. boningar. 
vara djnpt beslöjade! Då ~kola Yi 
vinna behag i hans ögon. ")liir 
dufra ! T klippan.- remuor, i klyfta11s 
g~msle . -i;isa .. mig ditt, an/P.~e, lå~ mi~ 
hora dm stamma. 'ly dm stamm1~ 

iir ljnf, och ditt anlete är täckt." 
(H. V. 1: 14l. 

Latom oi:;s at .Kristi kors, död och 
graf i tron öfverlemna den gamla 
menniskan med alla dess onda lustar 
och hegärelser, äfven dess religiösa 
fafänga, dess benägenhPt att, om icke 
annat, göra sig stor or h Lred öfver 
andliga välsignelser, helighetserfa
renheter, hög kunskap i sanningen 
o. cl. på det att Kristus må lef'1:a 
uti oss och hans lif uppenbaras i 
rnrt dödli~a kött. Rom. li: Kol. ~: 
1--12: ~ h .. or. 4: 10 -11. 

Om "jaget" på ett eller annat sätt 
l räder fram, undantrilnges Kristus. 
~ynes \·art ansigtez sa undanskym

mes .Jesu I~risti ans1gte. 
H vilken helig bäfvan och rilddha

ga fans det ieke ho:-1 apostlarne för 
att ådraga sig sjelfra menniskornas 
blickar och uppmärksamhet! Da 
Petrns O!'b Johannes hade botat den 
ofärdige tiggaren vid tempelpo1·t.en1 

och folket fulla af häpnad och be
::-;t.örtning hade lupit tillsamman, sil 
ropar Petrus till dem: "Hvarför und
ren I hä.röfver eller hvarför fästen 
I ögonen på oss, liksom hade vi af 
egen kraft eller gudaktig het astad
kommit, att denne går? Abrahams, 
Isaks och Jakobs Hud, våra fäders 
<iud har förhärligat Sin (jenara Je~US" 
0. S. V. 

< >ch när folket i Lystra ville ära 
Paulus och Barnabas såsom gudar. 
så refvo dessa söndPr sina klärler och 
sprnngo ut iblanrl folket, ropande 
och 11ägamle: "I män. h varför gören 

detta?" 
Det finnes nog bland de krist

na mycket afgucleri i den niir\'a
rande tiden. Manga utvälja at sig 
vissa menskliga ideal, kanske högt 
begäfvade och välsignade lärare. 
till hvilka de med beundran skå
da upp, hvilkas tankar och idPer 
de med glädje och hänförelse till
egna sig. Och ~a langt de kun
na, efterhärma de dessa sina utvalda 
mästare. De yfvas öfver att Yara 
deras lärjungar. De se sig sjelf-

va stora oeh märk\·ärdiga i <lem, all
deles ~asom fallet var i Korint. ( 1 
Kor. 1: 11 lli: 3: 3-4; 4: ti etc). 
Men allt m enniskoförgndande, e ll 
partisk vidhängsenhet vid menskli
ga redskap är någonting köttsligt. 
Deraf födes andligt parti- Ol·h kotte
ri väsende, kister och söndringar. 
Och allt sadant är dödande för det 
andliga lifvet. \·isserligen kan hand 
i hand dermed ga en skenbar lyft
ning och hänförelse. Men det är 
endast en andlig beru:-1ning, som i 
likhet med eu vanli~ berusniug in
om sig bär fröet till svaghet och 
förslappning. Här är OC'k en inre, 
törhända i biirjan hemlig afvikebe 
från själens brudgum, ~n andlig o
kyskhet. som under vissa omstän
digheter och förutsättningar kan l<>
da till köttslig lusta och djupa fall. 

Hall derför, dyra Guds barn, hela 
ditt hjerta öppet för din blodshrncl
gumme .Jesus. Gif honom hela ditt 
hjerta:-1 kärlek, sasom det höfws eu 
ren hrnd. Lat hans Ande ransaka och 
kontrollera ditt inre Ol'h hela din 
varelse, att icke nagou afgud oför
märkt smyger sig in, oeh Iifvet ut
spårar. Herren gifrer ej :-1in ära at 
nagon annan oeh ej sitt bf åt af
gudabilderna. "Nitälskan är hans 
nam11, en nit älskande Gud är han." 
~ l\Ios. H4: 14. Han nitälskar med 
heligt eld:-1nit mot allt köttsligt, allt 
som vill dela brudens hjerta och 
leda hennes intresse och uppmärk
samhet bort ifran honom. 

Lät sanningens Ande vara uin lä
romästare, och lys:-1na stilla och upp
märksamt, för att höra hans rö::;t, 
,·are sig han talar till dig omedel
bart eller genom sina redskap. Dn 
~kall ju ieke kasta undan des:;a red
skap, som Gud vill hruka till din 
tjenst och glädje. Du hör tacka 
<!ud för dem O<'h låta de!Il ,·ara dig 
till allt det gaO'D, han vill,· och äl
,.;ka dem såsom ~errem; tjenare. l\Ien 
kom ihäg att "m ilr eder mt'istare," 
"en är eder F'u.cler, han ::;om är i 
bimmelc>n." rl\1atth. 23.1 

K dt. 
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Guds underbara 
':'~ 

" !fJJen Skön{t Daggryningens Lancl"' 
:;,c,..- iir ett af de yngsta missionsfälten. 

:Jlindre iin rn år hafva förgått, sedan 
Kristi evangelium först predikades på dess 
~tränder. Skaran omvända kunna allare-
1lan kallas Guds församling i Korea, en 
inflytelserik proportion af folket. 

I andra hänseenden ftr Korea ett un
dantagsfält. Den praktiska frånvaron af 
någon religiös tro, som skulle utdrifvas, 
på det att kristendomen matte intaga dess 
11lats, ftr ett förhållanue, okändt bland 
~Ila andra folk, och likaledes alld klassers 
aktning för utländnin~ar och deras villig
het att antaga som ilfverlägset hvad helst, 
som bär utländsk stämpel. 

F1irsamlingen bar i de flrsta byar vuxit 
tipp från en gru)lp intresserade, som )lå 
nligot sätt hört om evangelium och slutit 
sig tillsammans för söndagsmi•ten och läs
uing och fatt sig en kristlig bok eller två, 
01ch ganska sannolikt skaffat sig en lokal 
o1ch utsä.ndt sina. egna evangelister att 
förkunna det glaua budskapet för närgrän
sande byar, innan misl>ionärerna visste 
•m dem alls! Ledare komma naturligtvis 
att intaga ett slags pastorsställning, och 
så har en församling uppvuxit nästan af 
sig sjelf, oorganiserad, utan pastor, lik
väl lefvande, sjiilfunderhållande och sjelf-
11tbreuande, kan;,ke något så när det apo
stoli~ka mönstret, som verlden någonsin 
sett. 

Det är omiijligt säga, huru stort antal 
sadana. församlingar nu finnas i Korea. 
ller finnas omkrirlg 800, som ii.ro erkända 
som enskilda kristna församlingar. Der 
tinnas omkring lika många till i mellan
$tadierna, i hvilka någon form för vecko
gudstjenst iakttages. IJtanför dessa i det 
helt hedniska territoriet finnas veterligen 
många platser, dit en itrale af sanningen 
mträn~, orh der en grupp bildas. Om 
dessa platser skulle r;iknas, skulle det icke 
blifra i dussintal eller tjogtal, utan i hun
dratal och tusental. Deras utskickade 
knmma kanske tlere svåra dagsmarscher 
till futs. De föra talan för ett hestämdt 
antal, som studera läran ell<'r önska göra 

verk i Korea. 

det. En man från ett annat distrikt har 
preuikat ibland dem, eller har en kristen 
bok kommit i någons hrmder. De äro 
färdiga att bekosta alla missionärens rese
utgifter, att underhalla honom och lyda 
alla hans förmaningar. Om det är all
deles omöjligt för honom att komma, bön
falla de att få stanna bos missionären en 
tid och se hans folk, höra hans tal och 
på det sättet lära, livad de kunna, af san
ningen. Detta är den vanliga, emedan 
den enda. möjliga lösningen. 

Ett påtagligt kännetecken på de Kore
anska kristna är deras missionssinne. För
samlingarna utbreda sig. Knappt en at 
de många hundrauen, som döpas, har öf
vertygats genom någon utländsk lärare. 
Koreanerna sjelfva äro predikanterna. 
H varje dop kandidat väntas kunna omtlia, 
till hvilka han öfverlemnat lifvets ord. 
Det är praktik i hvarje församling att ut
välja en, två, tre, fyra af U.es~ bästa merl
lemmar och afskilja dem att jemte sin<L 
familjer underhallas, medan de egna sin 
tid [it evangelisering. Derför fiirduhblas 
antalet kristna med hvarje år, och antalet 
intresserade stiger öfver btiräkning alle
städes. 

I Korea mötas missionärerna af pro
blem, nya i den religiösa tillväxtens an
naler. !Hand dem är icke fråga om att 
vinna tillträde till ovilliga infödda. Kring
gåenuiit af regeringens motstand är icke 
fråga om l>land dem. Sjelfunderhall i för
samlingen är icke fraga om bland dem 

de omvända äro mer än Villiga att 
underhålla alla ~tiftelser i samband me.J 
deras gudstjenst, uppfostran, harmbertig
hetsverk nch trons utbrcdande, så långt 
de första U.essa ting, och de påyrka ofta 
att få gå längre, än deras utländska brö
der vii.ntat af dem. 

Problemen äro snarare undervisning af 
mängderna, ledningen af talrika späda 
fllrsamlingar. uppfostrandet af gudfrnktig.t. 
personer att varda pålitliga ledare i and
liga ting, framför allt uttänkandet af ut
vägar att gå in genom de tusentals dör
rar, som iifver landet öppnas vida. · 

Nu är tiden för Guds synnerliga nåd 
mot Korea, och iugen vet, huru länge Han 
fortsätter med den samma. I Japan för 
mer än ett tiotal år sedan ansågos vill
koren för kristlig verksamhet lika gynn
~amma - alla dl\rrar voro vidöppna, man 
lyssnade ifrigt till predikan, kristlig upp
fostran önskades af alla, nationen tycktes 
färdig att massvis vända sig till Kristm .. 
~len de kristna annorstädes försummade 
tilJfä Het, undanhöllo de förstärkningar, de 
oafbrutet skulle hafva ditsändt, och evan
gelii utveckling) Japan tillbakahölls på 
obestämd tid. Ar det emot ett nytt så
dant bevis på Hans folks kleubjertenhet 
öfver hela jorden, som Herren bragt Korea 
att ropa så högt om hjelp? Måste af 
brist på hundrade hängifna personer och 
brist på penningar, som i handelsförbin
delser skulle snabbt växa, Guds försam
ling i detta land förkrympas? 

Eller, fastän Japan sla!!it fel, skall der 
ändå varda en kristen nation i Asien, 
som utbreder sitt välsignelserika inflytande 
rfver närgränsande regioner? livad vill 
Gud frambringa? 

Ett kyrkosamfund, hvars lokala grenar 
icke kosta missionssällskapen ett öre, ett 
samfund, som !ler som sin högsta pligt, 
icke att frälsa sig sjelf, utan andra, bvars 
förökelseprocent uttryckes genom det enkla 
ordet årlig förd11bbling, U.ess mi~sionsnit 
måste utvidga sig öfver dess geogratiika 
gränser, och det skall taga del i andra 
österländska folks omvändelse. 

Sättet att åvägabringa det. långsamma 
Kinas, det ärelr~tna Japans och de oer
hörda regionernas i norr omvändelse är, 
att nu, dä Gud erbjuder det, få det snabbt 
mottagliga Korea fullt evangeliseradt och 
lata dess härdade, pä sig sjelfva litande, och 
likväl ödmjuka, kristna få upptaga bördan 
()Ch meddela sin egen andliga lifaktighet 
i allt vidare kretsar. 

Korea är i dag den strategiska mis
sionen, den svm, hvad det än måtte kosta, 
borde uppehållas och fö1 stärkas, emedan 
af ett skäl, dess 11olitiska framtid är mrc
ket mörk. Öppna i dag, töra dess dö1:rar 
i morgon vara stängda. Det mörka mol
net, Rysslands angrepp, hotar i norr, Ja
pan i söder, och okända möjligheter möta 
pil annat håll. Skulle katastrofen blifva 

()1 

brddsti.rtad, da försvunne otvifvelaktigt 
hägringen om välsignelse och vida utbredd 
pånyttfödelse. 

Koreas stora behof nu är fördubblandet 
af dess mis~ionärsskara för insamlandet 
nf den skörd, den Hel. Ande bringar att 
bvitna. 

.Från eng. af S. H. 

En härlig utsigt. 
Henrik MUiler, pastor i Hostock. 

född 1631, berättar från sitt senare 
lif följande: KJag känner en man i 
Kristus, som på sin sjultsäng i söm
nen hade följande syn: Han såg och 
se, det stod fyra ltnglar omkring hans 
bl1dd, två till höger och tvä till ven
ster. Den ena hade en duk i handen, 
hvarmed han torkade tårarna ur ögo 
nen på honom, sägande: rDu har län
ge nog gråtit, nu skall L:immet af
torka alla dina tårar•. Den andrt1. 
räckte honom en palmltvist och sade: 
-Du har öfrervnnnit genom Jesu sår-. 
Den tredje höll en krona öfver hans 
hutvud och sade: "Du skall få mot
taga en skön krona at Herrens hand". 
Derpå tillyck te den fjerde hans ögon. 
sägande: •Du har sett hvad som är 
dig tillredt: din jämmer, din bedröf
velse oeh ditt eliiode bafva kommit 
till ett saligt slut•. Dermed skilde:. 
sjiilen från kroppen; änglarna togr. 
d,m med fröjd uppåt och förde den 
mot himlen. uppfyllande luften med 
jublande röster och ropande: "Det· 
var han i ångest, nu är han evigt s<1 -
lig och nöjd. Hitllelnja! Halleluja!
- "Min älskade Jesu&", tillade han, 
"låt detta sa synas mig i min sista 
stund!• 
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F:rån vå:r zulumission. 

Betania, Umhlangeni, :~fatal, S. Africa. Port ~hepstone. Jen 3 januari mol. 

;i.lskacle nåclesyiikon, som liisen " Trons Segrar!" 

Jesus säger: "min frid gifver jag eder," 
0ch Paulus instämmer: "Kristi frid regere 
i edra bjertan" -. Huru skönt det itr 
att ega Jesu frid! Det kan ej förklaras; 
men erfares af alla, som gifvit Jesus Hin 
hela tillvaro, så att han får föra spiran 
i vårt hjerta och herrska öfver allt värt 
giirande ocb låtande. Då fiir man dag
ligen erfara, att ingenting uppväger fri
den i Jesus. l\Ied denna Guds frid som 
hjertats atmosfer, kunna vi fördraga allt 
som Gud låter oss möta pa v;1r väg ge
nom lifvet. SyHkon, låtom oss ransaka, 
huru det står till med oss! Lefva vi stfm
digt i en öppen ställning inför Jesu allt 
{{enomskådande blickar. Ty denna frid 
kunna vi endast ega pa det villkor, att 
vi lefva i en ständig bönegemenskap med 
Gud, villiga att lyda hans viljas röst utan 
hänsyn till hvad det kan kosta oss. 

Ja, vänner! Det kom i mitt sinne att 
i dag skrifva några rader till den kära 
tidningen 'L'rons Segrar och derigenom 
låta eder få veta något af hvad, som hän
der på detta arbetsfält, på. hvilket Herrt>n 
ställt oss som arbetare. Jag vill min
nas, att jag sist skref om, att Herrans 
Ande arbetade pä mångas hjertan, hvilket 
~edan dess blifvit bestyrkt Jerigenom att 
nägra stått upp på mötena och uppet be
känt sig till Jesus. Hedjen för tlem, att 
de må befästas och tillväxa i nåden! Her
ren har allaredan hemförlofvat en af de 
troendo i vår lilla församling för omkring 
14 dagar sedan. Det var just den gos
,;en, som följde med mig upp till Ebene
;:er, då jag första gängen var härnere vid 
Port Shepstone bvarest han dOptes 
och följd<' så med oss, da vi flyttade hit 
ned. Han var således den förste, som 
hlef döpt, och den förste, som fick hem
bud (näml. af dem, som vi döpt härnere). 
Jag kunde ej låta bli att fälla tårar vi<l 
hans graf vid tanken på de många gån
ger, vi bf>jde knä tillsammans ute vid väg-

kanterna och i buskarna. En gang, då 
jag gick med honom, frågade jag honom, 
om han var varm i sitt hjerta af kärlek 
till Jesus, hYe.rpå han svarade, att han 
icke var så varm som förr. Och vi visste 
i!'ke bättre råd än att krypa ned på knii 
i det långa gräset; och under tårar bad 
han till Gud att värma upp hans hjerta. 
Och vi kände, att Gud hörde våra böner. 
Mällga lidanden nch frestelser tick han 
genomgå, dä hans fader är en drinkare, 
en fiende till Gud och hans barn, och 
hans moder en trollkvinna, hans hem ett 
tillhåll för drinkare och ontla menniskor. 
Der fick han ligga i månader, under tlet 
han var sjuk, hungrig och lidande, wr 
det mesta allena, emedan det var under 
den tiden, då folket gick på i.ilkalas hvarje 
dag. Jag besökte honom och fann ho
nom med sitt testamente i handen sittande 
pä golf vet; och han sade, att han icke 
var rädd för att dö. Jag ville taga ho
nom hit till oss; men fadren förbjild det. 
Sedermera da sjukdomen tilltog, medgaf 
fadren, att han skulle få bo hos Bödtkers 
l på hvilkas land vi bo). Och de vardatle 
honom med största omsorg dag och natt; 
men sjukdomen (lungsot) var alltför långt 
kommen under deH dåliga vård han fatt 
i hemmet, så. att tälthydda11 brast, och 
han gick för alt vara hemma hos Herren, 
hvilket är mycket bättre. 

Pa juldagen hade vi l'll liten fest för 
kaffrerna, hvarvid vi utdelade <le kläder, 
som vi mottogo genom br. Andersson. 
Det var det största möte, vi haft härnere. 
öfver m)O, som kunde gå, förutom dem, 
som buros pä ryggen. Glätljen var stor 
bland dem, som lingo sig en klädning. 
Men ehuru systrarna l!ebecka och Maria 
Bödtker också svtt flere klädningar, räckte 
det likväl icke l;ingt. Men vi sökte gifva 
dem, som hade mest behof af kläder orh 
som komma på. våra möten och till sko
lan. 

Det är mycket · varmt härnere nu ; men 
Gud u11pehåller oss dag för dag, och vi 

äru temligen friska. Innerliga Lelsningar 
till alla Jesu vänner, som.Jäsa dessa. rader. 

I. och K. J. Johansson. 

·~o~ 

J ajan knäppte visserligen ihop sina bänder 
och försökte att se andäktig ut under 

det fru It talade; men så snart denna 
hade lemna hennes lilla kammare, tog bon 
fram sina husgudar isynnerhet en ohygg
ligt ful Wischnubihl, den ho11 hemhar sin 
dyrkan liggande med ansikt•·t mot jorden. 

I denna ställning öfverraskade fru H. 
henne en gång och kunde ej annat än 
ganska skarpt tillrättavisa henne för hen
nes hjertas blindhet. Men Jajan bara 
skakade på lrnfvudet och sade, att \\' ishnu 
var den mäktigaste guden 1iå hela jurden, 
och hon tordes ej iifvergifva honom för 
den hvite l\:ristus. Frn H. blef mycket 
modfälld och förtviflade all1leles om JajanH 
frälsning. Hon gli•mtle, att den stackars 
ht>dnakvinnan från sin ti<ligasto barndom 
varit invand i denna afgudadyrkan. Hen
nes fader hade ju dött under en pilgrims
färd till \\"isclmus ära, och en ung enka 
af hennes egen släkt hade latit lefvan
ile bränna sig å sin döde mans bål, för 
att vinna saligheten. Detta lierättade Ja
jan med stor tillfredsställl'lse och stolthet 
för det öfriga tjenstefolket. De hvitas 
Hud kttnde vara bra för <le hvita, men 
\\'ishna var hinduernas Gud, brukade hon 
siiga och dervid förblof det till en ti<l. 

Om icke <le ord och lärdomar fru H. 
nch äfvon kaptenen ibland sökte gifva Jo
jan syntes bära någon frukt, så kunde de
ras vandel, så gudfruktig och ödmjuk 
som den var, icke göra annat än ett djupt 

r Fort•. fr. för t•K· n :ro. 

intryck på Jajan. Den okunniga kvinnan 
frågade sig ofta, hvarför icke hennes herr· 
skap, såsom så ofta de förnäma hinduer
na, utfor i bartla ord mot hvaranJra eller 
J>iskade sina tjenare, utan alitid voro rätt
visa och förlåtande, äfven då de hade sto
ra skäl att vara förtörnade pa Je ofta 
tjufaktiga och lata hinduerna. 

De bvitas heliga bok låstes alltid för 
bvar morion och afton un1ler bön och 
sköna sånger, och fastän Jajan till l' ll 

början icke förstod sa mycket deraf, var 
det liksom det hade skänkt hennes hjerta 
ro och hvila. Dessa stunder ville hon 
ogerna försaka; men bad alltid \\'ishnu 
om förlåtelse, när hon kom ifrån dem. llet 
var dock ännu en makt i buset, som till
lika med hus hundfolkets trogna vandel 
hotade att omkullstiirta Jajans afgudatr". 
och Jet var lilla Marys kärlek till den 
hvite Kristus och hennes bemödanden att 
föra sin iilskade Jaja till honom. Hvarje 
kväll, när Jajan satt vid hennes bädd. 
för att med solfjädern fläkta litet svalka 
öfver sin lilla herrskarinoa, t alade l\Iary 
om sin Jesus för den lyssnande Jojan. 
talade om himien och iinglarna och hum 
Jesus hade gått htlm, för att bereda rum 
för alla dem, som älska honom. 

Mest rördes Jajans bjerte., niir !iiary om· 
talade, hum J es11s ~issladcs och törne
kröntes af de menniskor, han hado bevi
sat så mycken kiirlek, ja, hurnsom han t. 
o. m. förlät en röfvare och tog honom 



meJ. sig i sitt paradis, när han dog. Då 
kunde Jajan runka på sitt svarta hufrud 
•Jch säga: "Det skulle alldrig \\"ischnu haf
va gjurt." 

Men vi fortgå med vår berättelse. 
En månad efter den dag, då vi funno 

fru Hoberts skrifvande i sin bungalow, kom 
kapten Roberts hem med den underrättel
sen, att fru R. skulle göra sig i ordning 
fo1r ett par, tre dagars resa inåt landet, 
emedan en trakt, som var bekant fiir sin 
Itomordentliga växtlighet och skönhet, 

,,kulle undersökas. De skulle nu stänga 
bungalowen och bo i flyttbara tält, hvil
ken anordning mottogs med förtjusning 
bade af frun och lilla ::nary, som sjöng 
och klappade händerna af bjertans glädje. 

Följande morgon skulle resan anträdas. 
Mary kunde knappast sofva under nat

ten vid tanken på den glädje och om
vexling resan skulle gifva henne. Så fort 
hon hon hörde att Jajan var uppstigen, 
ville hon ocksä klädas och bedja Jesus 
om vackert väder orh om hans beskydd i 
i de obanade trakterna. Fastän 1let var 
sä brådt, kunJ.e likväl icke J11jan taga 
sina ögon frän den lilla bedjerskan, som 
talade sä förtroligt med sin "bäste vän" 
11ch som sade ett sa tillitsfullt Amen, då 
hon steg upp från sin bön. 

Kanske ändå Missis hade rätt, att de 
hvitas Kristus var en god och mäktig 
Gud? ja h vem vet? :Men nu var ej tid 
att fundera, Jajans kraftiga armar behöf
des i\fverallt, och bon skyndade sig till 
arbetet. När detta var afslutadt, kallade 
kapten H. ibop tjenarne till en bönestunJ. 
på verandan och li"tste under mycken rö
relse 91 psalmen och anbefallde sig, sin 
familj och sina tjenare åt Guds beskydd. 
"Ack Herre Jesus", sade han i bönen, 
"låt det för oss blifva sanning, att vi 
utan all skada må kunna träda på lejon 
och drakar, beskyddade af dig!" Ty 
kapten R. visste, att det icke var utan fa
ra, som de anträdde sin forskningsresa 
inåt de tropiska skogarna med deras vil
da djur. 

Resan, som gick igenom de härligaste 
nejder, var i allo angenäm. Snart hade 
man utvalt en vacker kulle, ej långt från 
en glittrande flod, till uppehållsplats, 
der de medbafda restälten uppslogos 

under palmernas skugga. Ingen njöt lilL 

af det friska lägerlifvet som lilla M:L 
ry. Hon, som hade hlifvit mager 01:b. 
blek under den heta tiden, fick här igen 
sina rosor och sitt hull. Ingenting var 
dock roligare än att springa in i det höga 
gräset och leka "kurra gömma" med Jajan 
eller den lille kökspojken. 

En dag satt lilla Mary nere vid floden, 
då en smidig antilop kom ned till vattnet 
för att dricka. Förtjust ropade l\lary: "Lil
la · vackra djur, kom till Mary, skall du 
få en kaka." Det vackra, men skygga 
djuret betraktade Mary ett ögonblick rn<'J. 
sina stora, milda ögon och satte sedan af 
i kort galopp inat småskogen. 

:Mary sprang efter, mycket road af jak
ten, ty hon hade aldrig sett någon anti
lop på så nära håll. Jajan, som hade varit 
vid floden för att skölja tvätten, märkte 
genast 1\Iarys frånvaro och skyndade efter, 
hiigt ropande på Mary. J\fen )fary haJ.e 
stort försprång, och gräset var högt, s:i 
att det gick ej så fort att hinna fatt den 
lilla. (Forts.) 

B ortsofvit en krona. 

'(;r grefve Peter von Burgos' lif be
rättas följande: En dag var han så 
trött, att han gaf sina tjenare tillsli
geJse att på inga villkor väcka ho· 
nom, hvad som än kunde hända. l\'u 
hade just konung Alfons af Arlago
nien dött utan arfvingar. Ständerna 
sände bud till Peter von Burgos, för 
att kröna honom. Buden kommo just 
under dennes sömn. Emedan tjenar
ne ej ville väcka sin herre, drogo 
buden vidare med sitt ärende, och 
kronan kom pä ett annat hufvud. 
Grefve Peter von Burgos hade bort· 
sofvit Arlagoniens krona! Så har det 
gått mängen, som blifvit kallad till 
härligheten. Derför, om buden kom
ma till dig och erbjuda dig den bim 
melska kronan, så låt dem finna dig 
vakande. 
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För att tillhöra en annan. 
Rom. 7: 4. 

lj nägon fördömelse 
'I:\"\ Finnes för mig, l Sen Jesus pä Golgata 

Offrade sig. 

Frän lagens förbannelse 
Friköpt jag är 

Att tillhöra honom, 

Min frälsare kär. 

Och derför jag längtar 

Att helt blifva din. 

Och hela mitt hjerta 
Du skall taga in. 

Det fins icke mer någon 

Bindande lag, 

Som hindrar en sådan 

Förening i dag. 

Ty död med min Jesus 
Frän synden jag är; 

Den låga naturen 

Med alla begär 

Vid korset min frälsare 
N'aglade fast, 

N'är älskande hjerta 

I korsdöden brast. 

l\Iin själ, som till synden 

Och döden var säld, 

Nu frigjord sig lemnar 
I brudgummens våld. 

Min längtan i denna 
Välsignade stund 

Fär möta hans hjerta 
I nådens förbund. 

E. G- n, 
d. 20 sept. 189!). 

Huru kan du sofva? 
Af E. 6-n. 

Ropa, kristen, ropa till din Gud! 

lJ5 tanna ett ~g~nhlick ! Först bedja, 
"J;;} sedan m1ss10nera ! 

.Eu del kristna hafva genom orätt
färdighet i handel och vandel så för-

Yirrat hela sin kristliga tillvaro, att 
deras första mission mil.ste hlifra att 
betala sina skulder och bekänna sina 
synd~~· · De hafra att först t~pp.rätta 
sitt fortroende. Och genom ärlighet 
och :-;innesändring kunna saker af
hjelpas, som manga omstän<ligheter 
förenat sig om att göra obotliga. 



Ingen kan ::;tå emot en imgerfull 
man, som gratande ber om tillgift 
oeh lofvar biittring. l\leu denna väg 
iir motbjudande för köttet. De tle
sta ::;öka en omväg till kristlig frihet. 
Dtimda i sanwetet förtiga de likväl 
sin flynd och vilja ej bfotta sig in
fi.ir menniskor. Det lugn, som efter
träder en sådan inre kamp, är en 
moralisk forhärdebe. 

Bt'känn <lin syn<l ! Det hvilar ett 
tungt moln öfrer ditt lif. Du här 
pä missionssynder. Din börs är spiic
kad af -- samvetspenningar! Betala 
dina missionsskulaer ! Du bii.r en dom 
i ditt samvete. Dn har i<.:ke varit, 
hvad du bort vara, dn har icke gjort, 
hvad du kunnat göra. Sök nad till 
upprättelse: Le känn dina !:.'ynder ! 
Husa ej till att förmana dina barn 
och tjenare. förr än du haft ett per
sonligt möt" mecl Gud. Det är en 
oundviklig lag för hvarje kristlig 
seger att först bedja. Om du vet, 
att nagon har något emot dig, hed 
för.st och försona dig med din uiista! 
Har du varit tvär och okristlig i di~t 
hus så :<tär dig blott ett medel till 
bnd

1

s, för att kunna rena dess mo
raliska atmosfer, OL'h detta uiedel är 
öppen syudubekän:.1else i clinfa~ilj, en 
11y sinnesändring, som leder till ett 
nytt lif och en vandring i den hel. Ande. 

lfopa, kristen, ropa till din ( i-ud ! 
Hed Herren om nad till ett nytt lif, 
oeh du skall fä ett nytt mi8sionsnit. 
Innan vi uppmana andra att lemna 
i:;ig at J e:>us, höra vi för:-:t lemna oss 
sjllfva at hon:nn. Om vi önska se 
i:;yndaren gråta vid kor:<et, latom oss 
utbedja os~ af (fod ett medlidande. 
sum grater ned honom till J ei-;n kon;. 
Vi sä~a os:-. visserligen astunda verl
<len.s frälsning, men jag fruktar: att 
det ofta har blifvit eu tom önskan. 
Blifva själar frälsta. sa äro vi glada: 
~eH om ing.en blifve~· fräl~t,. sa lef".'a 
v1 lngnt ända. Ack, n behvfde bedja 
\Vhitefields bön i :<amma apde i-;om 
han: "0 Gud, gör mig till en oran
liy kristen!"' Ty det är i denna för
soffuingen:-; ticl sällsynt, att eu kri
sten förmanar metl tårar, LE>der med 
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höga rop och lefrer för att föra verl 
elen till Kristus. 

Vid afske<let i l\liletns i:;ade Paulni'( 
till de äldste fran Efesns: Y aken 
derför, ihågkommande, .att jag i tr.1: 
års tid, natt och dag, 1cke har latit 
af att under tä.rar förmana hrar och 
en. Aprr. iO: 31. Da han i Filipper· 
brefvet 

0
var som djupast för:<jnnken 

i hetraktelser af den fulla frälsnin
gens djup, brast han plötslig~ i g;ii. t 
öfver dem, :-;om voro fiender till h ri

sti kors. E'il. 3: lH. X att som <lag 
förföljde honom den tanken, att verl
den höll på att förgås. l >ch vid tan
ken på IsraelH förkastebe iifrerfölls 
han af en :<ad an ängest, att han ön
skadt> sig sjelf förbannad ifran Kri
stus för sina bröders skull. H.om. 
H: 1-3. HYem kan undra pa en sa
dan rn11.11s exernpellösa framgang'.-1 
Det ligger en beaktansvärd sanning 
i cle urd, som den gamle rcnneri:;ke 
poeten Horatius :<ade till e~1 skä.d~
spelare: "Om du önskar Lnnga dm 
publik till tårar, mä.:-:te dn först föll11. 
tamr sjelf." 

W esley blef en gång tillfragad: 
"H varför b lifva sa fa själar frälsta:->~ 
Han syarade: "Emedan vi bedja för 
litet." En intim vän till i-tununer
tield har sagt om honom: lnna11 han 
beträdde predikstolen, knncle han 
under en timme.s tid gå fram ueh 
tillbaka i sitt rum och lä"a ( 'liarleci 
\\' esleys härliga psalmer samt :<edan 
på sina knän ut hedja si~ Anden:< smör
jebe. 1 detta sinnest1llstå11d brnka
de han stiga npp pa predikstolen, 
och inom nagra minuter var den 
stora folkhop<>n l>adande i tårar. ( )m 
den skotske reformatorn .lohn Knox 
Lerättas, att han tillbringade mycket 
af sin tid pu knä för ~kottland. 2.\[eu 
han bad i<.:ke som en Yanlig kristen. 
Han grät och han ropade: '-() Gud, 
gif mig Hkottland, eljes dör jag!"' 
( >ch Herren gaf honom hans bön. 
På uppstandelsens morgon skola vi 
fa se John Knox på sina starka trol'l
armar under jubel inhösta en gyllene 
skörd af skottar i ( fods rike: ty han 
grät och bad. 

)la vi besinna, hvad det gäller! 
Det gäller att rädda själar. Upp 
som en man! Alla eniga, alla bed
jande! ~[a vi tillgripa det första 
räddningsmedlet vi finna! Simson 
faun en asnakindbage O<'h slog der
mecl ettusen f elisteer. Då en man 
fallit öfver bord, är det blott en tanke, 
som besjälar alla: Mannen måste 
räddas. Om han dragt-s npp pa ven
stra eller högra sidan är detsamma, 
um han räddas i båt eller drages 
npp med e1.1 akterlina är likgiltigt, 
1Jara han bhr riiddad. Och da han 
s~år ~efvande :r.~ cl.äcket, är glädjen 
eJ mmdre derför, att en gosse räd
dade honom. l\lå vi ej kritisera o<.:h 
parlfimentera i fråga om själars fräls
ning. Denna darskap är en djefvu
lens list att förhindra värt räddnings
arbete. ,. erlden :<kall rädtlas, eller 
maste den förgås. 

Herren använder hvem han vill. 
< )m du ej vill ga, skall han skicka 
en annan. Det stora utträt.tas af 
stora män; det största uttrii.ttas af 
de minsta: l\len Herreu hf'höfver 
oss alla. Den som ej kan ga som 
missionär, kan understödja dem, som 
ga ut. För Amaleks besegrande voro 
Aron O«h Hur lika oumbärliga :-:om 
Mose. ~ l\J. l 7. Det berätLas om 
en viss predikant, att han nrkade 
i sin for:-iamling med en s<1dan fram
g1:mg, att skaror blefvo ornviinda. 
f<~n natt drömde predikanten, att han 
stod med sin föri:;amling inför Gud. 
Här :<knlle nu liin ntdelas eft~r det 
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antal själar, !'Om hvar och en fört 
till Jesus. Hans hjerta svälldP af 
glädje. Alla nyomväuda från X. 
skulle falla på hans lott. ::'Ilen till 
hans förvåning voro de upp:>krifna 
på en annan. Och i ett nu omrin
gade hela !-!karan en gammal man 
med silfverhvitt hår och glädjestra
lande ögon. unriunes du den der 
gamle mannen?~ frågade domaren. 
Predikanten sag på honom, och han 
aterfanu i den o-amle en man, som 
hvarje söndag plägade sitta på trap
pan till predikstolen, och han sade: 
"Ja. Herre, denne man käm1er jagu 

"Det är han som genom sina för
böner bringat välsignelse öfrer dig 
och församlingen. Utan denne man 
.skulle ingen af dessa varit omvänd." 

( hn du ej kan göra meri nog kan 
du I 1edja för predikanten. \i behöfra 
ej saclana. som k landra oss, ehuru 
hvarje tillbörlig förmaning är god, 
,.i hehöfra än 'mindre dessa odågor, 
!-lom skryta af oss och beriimma oss, 
ehuru nagou nppmnutran kan vara 
god. Vi bthii(ra kristna, som bedja. 
for oss. H i t\•en oss edra böner! 
Fyra syskon lekte vid sjöstranden 
~n gosse och tre rlickor. ( iossE'1{ 
föll i vattnet, men räddade!-!. Da de 
kommithem, talade den yngsta systern 
orn saken genast. Fadern frågade 
sedan: "livad gjorde du, som var 
minst!'" - u,r o"', jag ropade: upappa, 
pappa", hE>la tiden." 

Ropa, kristen, ropa, till clin Gud! 

Gammaldags religion. 
<+ören antingt•n irii•l<'t go\lt och tless frukt god, eller 

gören trädet• <läligt O<"h cless frukt dålig; ty nf frukten 
kilnner man iriidet. )latt. !~: :l.t.J. . 

Hvar och 1'11 som forhlifrn i honoru, han syndar icke; 
livar och en som syndar hnr ej sett honom ell1>r lii.rt 
kitnna honom 1 Jol1. :l: li. 

gynden skiljer (~ud och menni:<kan stnnd me.nniskan syndade, atlägsna-
~ at. Gud flyr icke från syndaren, de hon sig frän Gud, och hvarje öf-

meu syndaren tlyr från Hud. Den verträdelse af Huds vilja är ett nytt 



afiägsnande fran honom, som är det 
eviga ljuset. KriHtus uppenbarades 
för att fräba menniskan. 8e Matt. 
1: ~]: 1 Joh. 8: 5. ·Frälsningen i 
lfristus innesluter två stora hnfvud
Hanningar 1) rena l= försona\, 2) åter
föra. För att försona våra synder 
och ställa oss rena från synd, sasom 
hade vi aldrig syndat, maste Kri-

. stus utgifva ~ng sjelf. Syndens vä
sen ocli natur är nöd, och den lag, 
:-om Gud utgaf på Siuai, förkunn1:1.
de äter, · hvad syndaren redan var 
medveten om i sitt innersta. För
bannad är hvar och en som icke 
fullgör hvad som är skrifvit i lagens 
bok. Kristus så.som Yår ställföre
trädare måste lida denna förbannel
se, hvilket skedde, då han hängde på 
korset, ty skrifvet står: FörLannad 
är hvar och en som hänger på trä. 
Gal. 3: 13. Då han led på korset, 
led han den förbannelse, som syn
daren var skyldig att lida. Här 
kuuna vi se Kristi ställföreträdare
skap, da han lider och fullgör i 
stället för syndaren, hvad denne i 
evighet aldrig kunnat fullgöra. 1 l'et. 
~: ~4. Dä syndaren tror på detta, 
pil korset fullLordade verk, får han 
lif i Huds Son, ty han ser att dö
den för hans för~ångna ~ynder är 
borttagen genom h.risti död, och han 
utropar full af glädje : Jag lefver ge
nom Jesus Kristus, som dog för mig 
och sa borttog min död. Detta är 
hvad Paulus kallar rättfärdiggöreh;e 
genom tron. H.om. :'>: 1. Min synd 
är försonad, min <löd är fullbordad 
i Kristus, som. dog för mig, och jag 
är fri, rättfärd1ggJord genom tron i 

Jesu död. Hans blod är fönionin
gen för mi~, och genom ~etta blod 
är vägen ater öppnad till Fadren, 
Ebr. lU: HI, och jag kan med fri
modighet nalkas honom, icke sä
HOm skuldbelastad; utan som fri, he
nädad och renad från hvarje fläck 
vågar jag genom Anden att ropa 
till honom: Abba, Fader! D<>tta är 
icke mitt verk, utan Kristi, och det 
är Guds bud, att jag skall tro pä. 
Kristus, den han sändt hafver. Ha 

(;Fj 

att om en syndare icke ,.ill tro på 
Kristus och blif va fri från sina syn
der, så gör han synd genom att i(·ke 
tro. Det är icke här fråga om, h_uru 
stor syndare man är, eller hvilka 
synder man begatt, utan det är blott 
fraga om att tro och blifva fri friin 
bördan. Antag, att det är en men
niska, som håller på att dö af hun
ger, och en hennes medmenniska 
kommer med briid och si:igPr: Ät och 
vederkvick dig, att du måtte återfå 
lifskrafter! Om den hungrige kän
ner sig värdig eller icke, bör han 
likväl äta, att han ma lefva, och om 
han icke äter, syndar han mot ~;ig 
sjelf, och dör af hunger ti!lföl~ .af 
sm synd. Hå~ o själ, är Kristus 1!1t~ 
eviga lifsbröct, liakadt och stekt l 

kvalen och lidandena i ll etsemane 
och pii korset, och det frå~as icke 
efter hvilka synder du begatt eller 
huru m<lnga. Han har dött för dem 
alla, försonat dem alla: men du 
syndar, och det är den största syn
den af alla, om du icke mottager 
honom, af Gud för dig utgifven. 

Då syndaren pa detta sätt trott 
och blifvit rättfärdiggjord i Kristi 
blorl, inträder han pa ett annat om
riide i GudR stora frälsnings plan, och 
det. är: 

Aterförande till Kristi lik1iet. Rom. 
8: ~!I. Dä Kristus vandrade på jor
den, vandrade han ett lif i helighet 
och fördömde synden i köttet. Rom. 
8: 3. Han vandrade i helig under
dergif venhet för sin Fader, Fil. H: 
7, 8, och har blifvit vårt föredöme: 
1 Pet. :2: ~1. Då vi blefvo rättfär
diggjorda genom tron, blefvo vi icke 
blott renade från våra for<lna syn
der, utan vi blefvo delaktiga af det 
eviga lifvet. 1 .J oh. G: ll, 12. Detta 
lif är till sitt väsen och sin karak
ter heligt, såsom Jesus är helig och 
ren. 1 J oh. B: 3. ( >ch detta inne
bär tvänne ting: l:o) Fullkomlig 
undergifvenhet och lydnad. Ebi. 
o: rn. i:oJ Att regeras af den helige 
Ande. J oh. lG: 13. 

En själ, på detta sätt utgifven för 
att tjena Gud, uppfyller bokstafii-

gen hvad Gud:< Ande genom Jo
liannes sagt: Han kan icke synda 
ty han är född af Gud· 'Gud~ 
säd förblifver i honom. ' 1 J oh. 
3: !I. Hans hela syfte oc·h mål är 
~tt till~edj.a Gud ... Hans hjerta är 
fyldt af evig, förbhfvande kärlek till 
Hud O('h hans ord. Han kan icke 
".rnd.a, ty ~lldH säd är i honom. Hau 
h~tvmgar icke längre sin gamla men
mska, ty hon är korsfäst med Kri
stu:-;, Horn. fi: ti - 8 och han är en 
l\\'. menniska i Kristus, ~ Kor. ö: 17 
~fes. 4: 24. Den själen är återförd 
till lydnad för i;in Gud och det icke 
a~. p1ikt eller t".ang uta'u af innerlig 
~ar1e~. J?en. Själen ii.r uppfylld af' 
mnerhg t1llg1fveuhet o"'h hänförelse 
för K~~st\~~' själens brudgum. Hon 
~an do for honom, men hon kan 
icke syncla mot honom. Hon gif
Y.~r allt, ända till lifvet för Kristus, 
SJ.alens Herre, och hon icke blott 
gif ver det, utan hon skattar sig lyck
l!g at,t _få göra så. Ebr. 11: 84. Det 
finnes mtet, som mer kan skilja bru
den och brudgummen åt. Kärleken 
ä! star~.are än döden. Den själens 
sang, bon och tal concentrerar sig 
o~ det ena och den ende, som blif
v1t dyrbar för hPnne. Hon är ren 
och hon kan hvilket ögonblick son{ 
~elst .. inga i bröllopsHalen. Hon är 
aterfor~, och hon iir helgad. .Jag 
tvekar 1eke att säga, att hon är hel
gad, ty_ .den -~tnnd,. hon uppgaf sin 
egen vilJa, for att i kärlek oafhrn
tet lyda sin Mästare, blef hon hel
gad. Ebr. 10: 10. Da Kristus Ha
d~: Jag kommer för att giira din 
YilJa, o, Hu~. (Ps. 40: 7-H) var han 
helgad, ntgi.fvei~ en gang för alla: 
hela hans lif doftade sasom ett här
ligt oc~ heligt rökoff er till uppfyl
lelse af detta löfte. :-la är det ock 
~ed. hä!1syn till den själ, som så 
gifvi~ sig at Gud, som är trolofvad 
1 helig kärlek med Kristus· hon har 
en gång för alla laggt sig i tron på 
1.ydnadens altare, och hela hennes 
pf är en doftande vällukt till upp
f.}'.llels~ af detta löfte. Hon brinner 
af heliga l?egär att få uppfylla brud
gummens astnndan. 

Nn frågar någon: Kan <la den 
menniHkan icke synda i> Jag säger 
~ter, stödd af ( tnds ord: hon kan 
wke synda; ty hon är född af Gud. 
Behöfver hon då icke längre bedja: 
"förlåt oss våra skulder", eller "hem
liga brister?" Är hon då fullkom
lig, och kan hon ic.:ke gllra några f elsteCT 
mera~ Läsare, haf en smula ta.Ja': 
mod och jag vill göra allt klart. Yi 
anföra åter .Tesu ord: "Gör trädet 
godt och dess frukt är o-od". Det 
~r för alla klart, att ett° godt träd 
icke kan bära ond frukt. l\latt. 'i: 
~8. Trädeti-: natur är att bära god 
frukt, och det bär ocksa god frukt. 
Dock, frukten muste hafva tid att 
utveckla sig och mogna. Det gocla 
trädets frnkt kan ock vara sur men 
då har jag skördat den, inna~ den 
var mogen. Det kan ock hända att 
frukten kan blifva maskstungen ~en 
det skulle icke falla någon i~1 att 
säga, att äpplet var ondt, derför att 
det var maskstunget. Äpplet var 
ädelt och godt,, men en mask hade 
stungit det. Det rnr ett fel hos 
äpplet, men <let var af ädel art, li
ka myc~et ~om det andra äpplet~ 
so:n . vux1t pa samma gren och i<:ke 
bhfvit ma8kstunget. Läs nu (fal. 5: 
22, så får du se hvad som är en 
kristens frukter. Nu kan det väl 
hända. att en af dessa kärlekens 
frukter kan blifra bristfälligt utförd: 
det är ett fel, frukten är maskstn11-
ge11, och den består icke utan brin
ner i pröfningen!< eld. 1 Kor. 8: ] ö. 
l\[e? hjertat yar ädelt, viljan Yar 
helig, ehuru i den afgörande stun
den saknad~s ?e:-;innings~örmäga, det 
mod, ~en SJelf beherr::.knmg, det ljus, 
den vishet. den djerfhet eller den 
~~verläggning, som var nödig just 
for den stunden; och frnkten hand
lingen blef ofullkomligt utförd. In
g~n ka~~ derför säga, att den me~1-
mskan ar ond, att hon har en dähg 
karakter o. s. v., nej, men hon 8ak
nar vana, genom hvilken thon be
hiifver öfva sig att skilja mellan 
godt och ondt. Ebr. G: 14. Trädet 
är godt, frukten är ock till sin na-



tur god, ehuru man .... kan p~
visa fel hos densamma. l::"Jalens atra, 
viljan, hagen och sinnet var vändt 
åt det goda, trots det a! t e~ ~full
komlighet ~ utförandet v1dladd.~. 
Dock kan mgen säga, att detta ar 
att "göra synd" ty "den som gör 
synd, han clrifv~s ntaf djefvul~n", 
men det kan kallas att "begå miss
tag", eller "raka falla i synd". D~~
för har densamme apostel, Rom l:lkrif
vit att den som är föd<l af liucl kan 
icke synda ock skrifvit: ::\fina haru, 
detta skrif;er jag, på det att l icke 
man 1:5ynda; och om _någon syndar 
haf va vi en sakförare i .T esus. 1 J oh. 
~: 1. Den rättfärdige kan icke syn
da ty han är födrl af l-l-ud; dock 
är' rlet icke omöjligt för honom att 
falla i synd. Det är ganska lätt att 
igenkänna, }~vilka själar, som äro 
heliga eller icke l.1ehga, da ~e falla 
i :;ynd. Den heliga kan val fal~a, 
mt>n han angrar sig så.<1om en hehg. 
Han gråter och kvider, ja ar11.tal kan 
han kvida ehnruväl han vet, att allt 
är fiirlatet, öfrer att han var sa oför
standig och försummade att vaka och 
bf'dja. Naturen, säden. roten, grnn
den eller hur man än den nämna 
vill' var helig synden var bitter, 

' ' . D t o<'h själen renade sig. ere~o 
denna vara dagars påklädda helig
het och andliga form, hvarest .roten, 
grunden, hjertat icke är heligt, är 
:;ådan, att man kan synda utan a~t 
det svider i hjertat, ja man kan t~ll 
och med försöka att försvara ::;m 
:-;ynd, da bröder bestraffa den, ty 
det är att märka att Anden straffar 
dem icke, ty de hafra så länge va
rit olydiga mot. ~onom, att han ~~e
dröfrats och ntl icke mera kan gora 
sin stämma hörd. 

De äro nog många, som falla som 
David föll men de äro fä, som augra 
som David. Endast <ler det:är ett 
::;inne efter Guds hjerta, är synden 
afskydd och hatad ;;åsom hon är ha
tad i Huds ' hjerta. Och endast den, 
som har detta Kristi sinne, hör Kri
stmi till. Rom. 8: 9. Mangas hjer
tan och samveten äro lika elastiska 

som gumm~, lw~lket . man kan n~da 
och böja, l hvilka f~rmer man. on· 
skar: men i sådana h1ertan bor icke 
.K.ri8ti Ande· i detta tillstånd na de al
drig det saliga malet, himle~1. H.elig~o
uen skapar karakterer, g_1fver vilJf'
kraft och mod att ställa ::;ig mot hela 
verlden och satans rike för att omut
ligt tjena ( i-ud bland ett vrangt 01· h för· 
vändt slägte. J!en själen ka?- trotsa 
alla möjliga pmorerlskap, lida de 
rrräsli~aste kval heldre än at_t ;;ynda; 
den liirlorar heldre hela sm egen
dom än <len hf'fiäckar sitt samvete 
med en lögn, ty d~n är född a.~. Un~J. 
Den lef ver men icke mer for sig , . d sjelf ut.an för Kristus, eu ~egrar, 
men icke i egen kraft, utan l h_an;;, 
som vann, hon sjunger och lofru, 
men icke siO' sjelf utan honom, som 
allena är vÖ.rd pris och ära i tids
aldrarnas tidsåldrar. 

Bror l\~ 

Något om den kinesiska bildningen 
och sko/väsendet. 

K i11eserna kunna med rätta beriimma sig 
af att ega högaktning för lärrla och lär· 
tlom. Kedan årtusenden tillbaka är hok
lig bildning högt skattad af ~~m: Håget~ 
för studier har sedan I 'onfucn tid, alltsa 
sedan 24 :lrhundraden, gatt i arf från elen 
e11a generationen till den andr~. I rlenno 
vises och hans lärjungars skrifter kunna 
vi spara, att äfven före deras t~d det ki
nesiska folket satte vetandet hogt. ?ife
dan våra förfäder iinnu lefde såsom vil
dar i skogarna, hade kineserna e11 be
tydanrle litteratur och utmärkte sig i för
hilllande till de omkringhoende folken för 
sin bildning. Omkring år noo före ~ri· 
stus började man att utll.ela akademiska 
grader och göra genomgåendet af offent
liga examina till villkor för .~rhålla?de. af 
embeten. Visserligen har ]\.mas lnltlnmg 
icke gjort några framsteg; de ämnen, som 

studeras, äro iinnu desamma, som af ålder 
hlifvit låsta, och forrlringarne hafva ej 
~tegrats. l'llen å arnlra sidan är tlet san
uolikt, att under den förkristliga tiden 
Kinas bildning i"tfverträffat jndarnes, per
sernas och syrernas. Kinas vise, fram
för allt I 'onfucius och hans lärjunge l\Ien
cius, utöfva ett mera betydande och vid
sträckt inflytande än S11krates, l'lato, Ari
stoteles och alla Greklands och Horns filo
sofer. 

Att tlet kinesiska riket, ehunt mänga 
ganger skakadt genom revolutioner, dock 
hibehallit sig genom 4 artusenclen tills 
nu, det är i hög grad 1 'onfucii sP!leläras 
fiirtjenst. 

Kinesernas klassiga litteratur utmärker 
sig genom en strängt f:edlig htlllning. De 
klassiska skriftställarne innehalla intet an
stötligt, hvarifrån de skulle be!1öfva sofras 
för att kunna sättas i ungdomens händer. 
Det är någonting mycket märkvärdigt. 
Kinesernas närmaste grannar, hinduerna, 
hafva en religiös litteratur, som är en 
sannskyldig lide1 lighetens pöl. Och till 
kinesernas heder måste man säga, att de 
böcker, de mest värdera, äro de sedligt 
renaste. Deras sedelära är förståndig och 
rätt, om ock icke synnerligt djup. Men 
härmed har jag tyvärr ocksa sagt allt, 
som jag kan säga till den kinesiska litto· 
raturens och uildningens pris. Miiter man 
tlen med vesterländsk måttstock, S<i kom
mer den att stå mycket lagt. 

Det är en stur villfarelse, om man me
nar, att alla menniskor i Kina kunna 
läsa. Mycket få. kvinnor kunna det, och 
iifrnn af männen är det en mycket ringa 
procent, som kan läsa nagorlunda i bok. 
Den stora niängd~n af godtyckliga skrif
tecken giir ock, att denna konst icke är 
snart lärd. Den fordrar ett mangårigt 
stndium. :\fånga känna flera hundra skrif
teck!'n .. och kunna dock icke läsa någon 
bok. ,\fven många, som kalla sig lärda, 
kunna dock icke best~ något 8Vårare prof. 
Dä en missionär gent emt>t eu sådan man 
uttalade sin förvaning öfver, att han icke 
kunde låsa en bok, som missionären tem
ligen väl förstod, svarade han: "Huru 
skulle jag kunna det? Jag har ju aldrig 
ffrr sett boken!" 

·l\Ten det är icke underligt, att man lätt 

71 

bedrager sig angående biluningen blancl 
Kinas folk. Skolor finnas i hvarje statl, 
ja nästan i hvarje by. Yägen till em
beten och värdigheter går genom exa
menssalen. Akademiska grader äro sa 
eftersträfvade, att många, för hvilka det 
icke lyckats att ernå en sådan, under år
tionden åter och åter bemödar sig att 
dock slutligen vinna sitt må.I. Icke de 
rika, utan de lärda hafva det stnrsta an
seendet. Skollärarne tillhi•ra aristokra
tien. Jt berömda skriftställare uppresas 
monument. l\Iängden af den kinesiska 
litteraturen kan trots deHs föga hetydan
de innehall vid ett ytligt betraktande lfitt 
leda derhän, att man iifverskattar de11 
kinesiska bildningen. 

Påfallande är den aktning, kinesen \'isar 
det skrifna. Yid många gathOrn äro an
bragte. sma kistformiga förvaringsrum. 
Deri nedlägga de fromma hvarje bit tryckt 
eller stämpladt papper, gamla bref, ja 
gamla prislistor. Sa heliga anses skrif
tecknen, att man vid gatorna finner an
slag, hvarigenom folket uppmanas att ära 
det skrifna papperet. Förmögna, from
ma personer leja folk, som gå omkring 
med korgar och uppsamla alla skrifna och 
tryckta papperslappar. Dessa fromma 
mena, att den lättsinniga, gudlcisa mäng
den skulle ådraga sig sjukdom och blind
het i detta lifvet och i det kommando de 
svåraste helvetes-straff, om de bog-agnade 
sådant papper till att antända eld med, 
eller om de bortsopade det tillsammans 
med husets eller gatans smuts. Skrif
tecknen kallas "de visas ögon", att akrifva 
kallas på poetiskt språk att "träda i de 
heligas fotspår". 

De lärda åtnjuta icke blott sjelfv<t ära, 
utan de anses ock bringa hela sin trakt 
ära. Alen icke blott detta, utan ofta stilr 
ock vägen till höga värdigheter och till 
rikedom öppen för dem. 

Dock vilja vi litet närmare betrakta det 
kinesiska skolväsendet. Vi träda då in i 
en skola, hvarest 1:; till ~i'°> unga barn i 
en :lider af 8 till 16 ar sitta med kors
lagda ben. hvar och en framför sitt lilla, 
en fot höga bord. Från morgongryningen 
till aftonskymningen, med hlott en timmes 
uppehåll mellan kl. 10 och 11, upprepa 
de så i sjungande ton om och om igen 
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En kinesisk flicka, soni Z..lser upp sin lexa 
fot· skolmästm·e11. 

samma sats, tills de kunna den utantill. 
J,äraren är tillfreds, blott hans små, blä.
klfldda lärjungar med de kala hufvudena 
skrika med full hals. Hela grannskapet 
kan dä blifva uppbygdt genom undervis
ningen, och alla förbigående märka, att 
hiir hålles sk0la. 

När lexan skall uppläsas, bugar lär
jungen sig först för läraren och vänder 
sig sedan med ryggen åt honom och upp
repar så fort han kan med andan i hal
son, det ban lärt sig. Barnen få först 
lära sig skriftecknen utantill, utan att 
lära känna deras betydelse. Först efter 
flera år, då man anser Jeras förstånd 
moget derför, begynner man förklara de
samma för dem. De små hufvudena hafva 
pa detta sätt blifvit fyllda med ett min
neskram af tecken och ljud, utan att der
med förbinda nagot begrepp. Barnet 
måste lära sig utantilll de vanliga skol
hiickerna d. v. s. l'onfucii böcker och Je 
gamla klassikerna. Dessutom förekommer 
intet annat läroämne än läsa och skrifva. 
Endast i denna riktning går ock skollä
rarnas kunskaper. Dessa äro allts;I myc
ket ensidiga och inskränkta. Man vet 
icke, om man skall le eller harmas öfver 

deras dumhet och fullstiinJiga oför
måga att förstå hvad som ligger 
utom deras bildningskrets. En af 
dessa lärda, dryga herrar frågad& 
en gång en missionär: "Kunna 
edra skepp segla ända till manen?" 
Missionären tänkte, att han hade 
missförstått honom, men som han 
envisaJes alt få svar på sin fra
ga, maste missionären för~lara fi'•r 
honom såsom för ett treångt barn, 
hYarför ett skepp icke kan fara än
da till månen. 

l·ndervisningen i de h ögre läro
anstalterna, akademierna, är icke 
mycket liä.ttre. Läroböckerna hafvu. 
andra namn. Men deras innehåll 
är lika viirdeliist. Den kunskap, 
som erh:illes, står icke alls i till
hiirligt förhällande till Jen tid och 
det arbete, som offras derpä. Min
net öfvas och utvecklas pä ett un
derbart sätt. Men man afser icke 
att uppodla omdömesförmågan och 
vidga den andliga synkretsen. 

Själskrafterna blifva icke a:lsidigt utveck
lade utan förvisas till ett mycket trangt, 

I • . 
inskränkt område. Anden rnpressas l en 
viss form, liksom Papuas-mödran~a trycka 
sina smii l.iarns hufvuden platta 1 en trä
form. Kinesen tycker om likformighet i 
allting. Det mest önskvärda är att varu 
säsom alla andra. Och derför kan il.'ke 
heller något sjelfständigt tänkande, någon 
originalitet, 11ågon friare själsutveckling 
vare sig befrämjas eller önskas. 

I de högsta examina förekommer ki · 
nesisk historia; men Jet finnes intet rum 
för verldshistoria, geografi, matematik, 
filosofi, natnrvetenska1>, främmande språk 
och dylikt. 

i\Ian kan icke göra sig ett begrepp om 
den okunnighet, som de examinerade van
ligen lägga i dagen. Frågar man en så
dan, om han vet, hvar England, Frank
rike, Hyssland och Amerika ligga, ~a svarur 
han: "Hvartill skulle det gagna mig~ Jag 
tänker ju icke resa?'' Frågar man honom, 
om han icke borde läsa ett främmande 
språk, så säger han: "0 nej, jag kunde 
ju ej förtjena pengar dermed." 

Mycket mer vore här att säga, men 
vi maste nu sluta, för att icke bliha för 

vidlyftiga. Vi vilja endast tillägga, att 
med kristendomen och den vesterlänJska. 
kulturen en surdeg inkommit i Kina, som 
astadkommit stor jäsning. Och det är 
,,äkerligen omöjligt för dem, som sitta 
inne med makten, att, huru mycket de än 
skulle önska det, hindra en ny tid att in
bryta. De gamla fla skorna maste sprän
'\'aS si'1nder, och 11ytt vin gjutas i nya 
•laskor. 

I Kina 
är stiillningen fortfarande m1irk och oviss. 
Det synes icke komma nagon väg mrd 
underhandlingarna. Det kinesiska hofvet 
... Jingrar sig hit och dit, och det synes 
omöjligt att kom1mL till nägot resultat. 
l'nder tiden torde kineserna rusta sig till 
att ännu en gång slå ett kraftigt slag 
mot utländingarna. ~u förljudes det, att 
s tormakterna, emellan hvilka dock sam
manh:llluingen icke synes vara den bästa, 
iimna företaga nya krigiska expeditioner 
inåt landet, för att tvinga kineserna att 
gifva efter. 

l'nder tiden ligga i Slianghai 1,000 
missionsarbetare och vänta pa att få åter
l{å till sina stationer. Ma11ga af dessa 
hafva fatt sina stati0ner upphril nda och 
hlifvit heröfvade allt, och kanske i.jelfva 
endast med nöJ undkommit döden. Och 
lihäl längta de med helig ifver att få 
ater träda in i arbetet. Likaså äro många 
missionsarbetare i Amerika, England, Ja
pan, Sverige o, s. v. färdige att genast 
bkynda ut, om förhållandena i Kina blefve 
nagorlunda ordnade och trygga. blissions
vännerna spana med innerligt intresse 
och bön efter någon ljusning. l'nder allt 
;;tår vårt hopp till Gud, som gjort himmel 
• 1ch jord. Med ett 01 d förmar han bringa 
•rdning och ljus, der :dit är idel kaos 
•Ch mörker. Ickr till stormakterna. utan 

till den Allsmäktige se våra ögon. I som
liga trakter, särskildt i Central-Kina, der 
.!et icke varit något farligare tumult, hafva 
s11mliga af missioniirerna begynt atervända 

till sina stationer och till sina arbeten . 
Så några af Sv. Missionsfiirbundets ar
betare. På somliga !-tällen har a.rbl.'tet 
aldrig varit a.fbrutet. 

Hungersnöden i norra Kina, hvarom vi förut 
nåmnt, är gräslig och hårresande är<> 
underrättelserna, som derom nå oss. Mis
sionär Sköld 1,kritl'er, att eländet är så stort, 
att man fasttager vägfarande, som ej , så
som man tycker, kunna göra nöj aktigt reda 
för sill'. slaktar dem och äter deras kött. 
Det . säges t ill och med, att menni~koki.i tt 
säljes i'1ppet p:'t gatorna i Hsi-ngau-fu. 
:\Ian är doC'k nästan blijd att t ro, att öf
verdrifter hiir föreligga. ~asom synts i 
tidningarna har Sv. Missionen i Kina ställt 
ett upprop till do troenJe i vårt land att 
giira hvad de kunna för att lindra nöJeu. 
Det fLr meningen, att en unds iittningsex
peJition pä v:lren skulle afgå t ill 8hansi 
för att afl emna de medel, som kunna sam
las. 

En minnes- och tacksägelse-
gudstjenst 

firades i London den 12 februari af C. 
I. .M. dels till minne af de arbetar1• af 
r:iämnde mission, som lidit martyrdöden i 
Kina, och Jels till tackeiigel~e för de 
många, som genom Gu1ls stora nåd och 
111ängen gång underbara ingripande bl ifl'it 
räddade. 

Inalles 133 protestantiska missionäre r 
haha hlifvit mördade, af hvilka 5K till
höra C. I. M. C"ti denna sista summa 
inbegripes Helgelseförbundets 10 . 

Vid denna kraftiga och dyrbara guds
tjenst talade äfven t renne räddade mis
sionärer Lutley, Saunders och Dreyer. Och 
vi intaga enligt S v. Morgon bl. ett kort 
referat af deras l'ittuesbörd. De ben1ttade 
om sina re.l'or ned till kusten, h nru under-

. bart Herren räddat dem och hulpit dem 
igenom alla svarigheter och lidanden, som 
mött dem i deras väg, och om de bitt ra 
lidanden, som de infödde kristna haft att 
utstå samt huru dessa stått fas te i tron 
och varit orubbliga i sin bekiinnelse. I 
'l'ai-nen-fu hade '.200 infödda kristna blif-



Tit mördade, da de nekade att afsviirja sin 
tro. )Ian tvingade dem ned på knä och 
befallde dem dricka de halshuggne missio· 
närernas blod, men då de, trots allt, hiillo 
fast tron, blefvo de nedhuggna. Skolflic
koma fördes fram till mandarinen och 
tilfrågades, om de följde utländingarna. 
"Nej,'' svarade de, "vi följa Jesus". l\len 
ni läser utländing-arnes bok. "Nej", blef 
svaret, "vi låsa Guds bok". 

l Kih-cbeo hlef en infödd evangelist 
mycket pldgad och slutligen långsamt 
stekt. 

P:l. en annan plats fastlogos tvänne 
kristna kvinnor, af hvilka den ena svarli
gen plågades iaför den andras ögon för 
att afakräcka henne. Då man frågade den 
senare, hvad hon såg, da bon betraktade 
den \idanrle systern, svarade hon: "Jag 
ser Kristus lida i en af sina lemmar". 

De infcidde kristnas i:;tåndaktighet hade 
heredt r.'!issionärerna stor glädje. Hvad 
dem sjelfva hetriiffade, voro de beredda 
plL att atervända. till Kina, sa snart vägen 
iippuades igen. En herre hade sagt, att 
det vore tid att upphöra att missionera i 
Kina, då sa många missioniirer blifvit mör
dade, men samme man hade, da talet föll 
pä kriget i Afrika yttrat, att man maste 
vara beredd att sända. nt sista mannen 
dä det gäller att rädda Englands iira. Ha~ 
hade då fått det svar, att Kristi ära vore 
af iinnu stiirre betydelse iin Englands. 
Kristus är herrars herre och konungars 
konung. Pör hans skull måste missionä
rer gå ut till Kina och fullborda hans vilja. 
Kristi församling maste derfiir vara villig 
att bringa stora offer för sin konung. 

Pastor Frank H7tite talade derefter. 
Han hade gripits i bjertegrunden af det 
han hört om de infödde kristnas st:lnd
aktighet. livad ämnade de församlade nu 
göra? Gå framåt eller tillbaka? En mo
der, som gifvit sin dotter redan från harn
domen ät Herren för missivnen, hade till
sammans med henne varit på ett möte, 
der förföljelserna mot missionärerna och 
mot de infödde kristna skildrades. \'id 
hemkomsten sado hon: uNu är du 
väl bra glad, att du icke gått ut till Kina?" 
"Nej, svarade denna, 1'jag är redo att dö 
för Jesus i Kina, om han vill detta." 
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Detta är det rätta sinnet och detta är att 
ga framåt. 

Pastor Jfryer afslutade med hlin. 

Kinesiska martyrer. 
.\ ut:ikt af de iufödlln kristna :-;om 1111-

der ,\e gimu;na 111:\nndernn blit'v
1

it <löclnd1• 
fiil" ( l tt1b; ord och .T esn vittnesbör'b skull. 
l~eriikn.as uppgr1 till omkring ·!JXXI. Htir 
11g:t ntt1w,.;hörd hafnt rnång:t nf 1l1•~s11 
atlngt om sm tro pil. den kon;fiistP. ~:11 
kiues litr t. ex. ha yttrnt. nilr rniir<larnc> 
sto1lo öfver honom. att han ville tn""ll. pi\ 
sig sina hästa kläder. emedan han nu~skul
lt; gt1 .in i de_n :-;tore konungens palats. 
I tan frnktan, 11.1., med glädje hal\·a t11scn-
11t•n l.1tit tortera sig till dö1k Pil m1tngr1 
trakter kommo de infö1hla knstnn tifl
satll!IH\lls. för att he1lja ol'h sinnµ;n iih-011 
dl'n !lag. som 1le visst<> \"ar utsatt för ill•· 
ras ilödand(', Hvad dc> of,·1•rlefnm,le haf
va 11t-;ti\.lt, lt"ttcr Hip; ickl' heskrifra. De· 
ms hn~ hafra hlifrit hrlindn, de sjelfra 
herii!'vadc> all sin egen<lom. somli!!,n t. o. 
m. smn kliider. T11semkn hafra f:'ttt 11t
st:\ !11• fasor, som tillhöra ett kim·siskt 
fiingi·lse, o~· !1 il~nnHler fatt v_lilj !\ pa att 
ant111p;c>n offrntl1gt atsväqa sin nYn tro. 
eller oc·k att utlemnas till hoxarut.< '.\[un· 
ga hafrn. \)it det c:rymlllnste slagits med 
l1amhuklulJ 101'. :\Ji,lt 1111der n\I deunn fi>r
föl1t·lsl' hafva dessa infödda kristna för
si~kt st iirlm Ol' h uppmuntra hvarnnd ra 01'11 
!l.fren k1rn11a kommn tillsammnnH krinc. 
onlet. Att ;;:\ vtterst få. affall förekon~ 
mit, iir 1•tL 11nll~rhart vittnesbönl om den 
~1ulo111liµ;:\ ni\.1lcns makt. J>c lH•t111iskn 
kiuesPrna måste SJPlfra uttala sin hr1111<l
r:111 öln•r dl' kristnas stt\J11laktigh1'L Ett 
gan~ka miirkvilrdigt vittneshöril om. att 
1'ttnuusto1w en af kriste111lom1•11s sannin
gar slagit rot äfren l1lnnd hoxarne i noh·a 
Kina, lemnar <leras heteenill' 1 Y etc han
distriktet. l>er hnfva tle ur jonkn "rilft 
upp liken 1·ftPr de för sin tro dö~atle 
kmc>serna, hvilkn af >'ina eftt>rlefr1rntl1> 
trossyskon på kristligt sätt hep;rnfvits. 
l>riint kropparn!\ od1 utstrött nskau för 
Yindl'n för nt~ förebyqga dem11 uppst.imlel· 
11e. som de knst11a s:1 11\''t'ket tala om' 

Sm111ifl9at•. 

Latom oss icke bedraga oss sjelfva, 
ty man kan: 

C!ifva, sasom Ananias. Apg. 5: 2; 
< mska att cUi, såsom Bileam. 4 

:\los. :23: 10: 
Offra, säsom Kain. 1 .Mos. 4: 3; 
A(läqga bekännelse, säsom Dema.s. 

Kol. 4: 14; 2 'l'im. 4: 10; 
Gråta, så:-:om Esan. 1 Mos. 27: a8: 
Blifva förskräckt, såi;om Felix. A pg: 

~4: 25; 
'f'.jena, såsom Gehasi. 2 Kon. ö: 20; 
Hafva nit för Gud, såsom Israel. 

B.om. 10: :2; 
Vara en lärjunge, såsom Jndas. 

\.pg. 1: 25; 
lJeltaga i giulstjensten, såsom Korah. 

4 J\fos. 1li: 
Lemna Sodom, sasom Lots hustru. 

1 Mos. rn: 21i: 
Haf'l)a P.tt gucla.hu11, såsom Mika. 

Dom. 11: :l; 
Yara döpt, såsom Himeon, Apg. 8: 

~1-24. 
Hålla långa böner, sasom fa.riseerna. 

:\latt. :23: 14~ 
Profetera, såsom Haul. 1 :-lam. 

10: 10: 
Hafva lampor, sibom jungfrurna. 

l\Iatt. 20: 1-- lö; 
. Varn nära Guds rike såsom yng

lingen. Matt. Ul: W- :22; 
Profetera, utdrifca onda anclar och 

göra många kraftiga r1errcingar i Jesit 
namn. :\Iatt. 7: 2:2, :2:1: 

Och likriil gå förforacl! 
. Den som icke iir fvdd på 11ytt gar 
förlorad. J oh. B: 3. Hören derföre: 
[ Kristus gäller hvarken omskärelse 
eller förhud, utan en ny skapelse. 
Hal. li: l:J. Om någon är i Kristus, 
så iir han en ny skapelse; det gamla 
iir förganget, se, allt har blifrit nytt. 
~ Kor. G: 17. 

Tillbak a til l Gud. 

En märklig rörelse pagär för närvarande 
längs hela linien bland de mer allvar

liga troende. Yi hafva hört berättas, att 
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i Tyskland tusentals medlemmar af stats
kyrkan samlas i de enskilda hem.nen till 
bibelstudium och bön. I England komma 
prester och församlingsmedlemmar tillsam
mans för att rådslå, huru de skola evange
lisera hvarje stad i det stora riket. I 
Amerika bar William Phillips Hall samman
kallat representanter frän alla de olika 
samfunden för att inför dem framlägga 
en plan, som Gud lagt på hans bjerta 
nämligen .att öppna det tjugonde århun~ 
dradet med en verldsomfattande viickel&e. 
Af de omkring hundra inbjudna, voro nittio
fem närvarande, och mötet var af så kraf
tig karakter, att alla kände sig så öfver
väldigade af sitt stora ansvar, att d<' blott 
med svårighet kunde uttala sina tankar 
och bvar och en sade, att han kommi: 
för att höra Guds röst och icke sin egen. 
Hela mötet var alltigenom minnesvärdt, 
och de inflytelserikaste representanter f1ir 
Guds församlingar i Amerika voro närva
rande, ett i hjerta. bön och afsikter. Yar 
egen mening är, att intet betydelsefullare 
möte hallits i det nuvarande seklet. Der 
gjordes intet försök att dölja det sorgli
ga tillstand, hYari kyrkan och verlden be
finna sig. Ej heller gjordes nå.got försök 
att förminska de oerhiirda. svarigheter, 
som möta oss i hemlandat, och utomlands 

i församlingarna, i v:\ra städer och i 
hednaverlden. Uen kiinslan uttrycktes fritt, 
att, för sävidt icke Gud pä ett direkt, 
öfvernaturligt sätt grepe in, så. fi">restode 
fasaväckande katastrofer af obeskriflig art 
inom den närmaste framtiden. Uet utta
lades äfven en djup öfvertygelse om att 
vi hefinna oss vid utbrottet af den sti>r
sta väckelse verlden bevittnat sedan apost
larnas dagar. Grundtouen i hela m1itet 
tycktes vara, att. vi maste gå tillbaka till 
Gud och förblifva der i hjertan, afsik
ter och vittnesbörd. 

"Tillbaka till Gud" b11rde rnra mottot 
för den allsmäktige Gudens samlade härar 
längs hela linien - tillhaka pa våra knän 
- tillbaka till bönen orh tillbaka till den 
helige Andes kraft. 

E1:ang. 
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Jcke fröjd men }\ristus. 
Af F. B. Meyer. (Rll<l for nyomt·än(la.) 

I 
"Liltom oss jaga efter att kiin11a Herren." 0;;. G: :t. 

ag träff ar mycket ofta perso- viljan~. riktning, att vara helt hän-
ner, som klaga öfrer, att den gifren Herren Jesus. Och det iir 
glädje de erforo, när de först saligt att se upp i hans ansikte och 
lemnade Rig ä.t Gud, försvuu- säga: "Jag kämwr ej nu på samma. 

nit efter de första dagarne, såsom sätt som förr, men jag är alldeles 
dagsljuset från ett landskap; och de densamma 8om jag var, clå mina kiin-
k!aga bit~ert, son?- om. de nppgifrit slor voro som :<tar kast." 
den ställmng, de mtag1t; och under Detta ätlande efter glödande kän-
siikandet efter den förlorade glädjen slor är ett misstag och är en or:-ak 
kommo de i allt djupare mörker. till bekymmer och oro för otaliga 
)[au kan göra. sig sjelf till medel- själar. Vi skola icke sträfra efter 
punkt vid sökanrlet af glädjen lika känslor utan att känna Kristus, att 
väl som frähmingen. göra hans \"ilja, hålla hans bnd och 

Naturligtvi:< finnas orsaker till den- blifva. lika hans bild. Om kän:slor 
na förlust af fröjden, och dessa bör komma såsom en följd häraf, så var 
man taga reda på. En af dem kan tacki::am derför såsom ett \Jifallsten-
be:<tå deri, att man förlitat sig på · ken af Gud; men i motsatt fall Yaga. 
den impul:-:. man da fick i stället för ändå tro, att Gud har samma väl\Je-
att oafiatligi halla fast vi<l Kristus: det hag till dig, om han icke låter dig 
är, som om jernviigsrngnarne menade, kännbart förnimma det. 
att den fart de fätt, vore nog att "Låtom oss jaga efter att känna. 
drifva dem framåt i timtal ooero- Herren." 1Ia vi räkna allt sasom. 
ende af lokomotivet. Eller ock tor- förlust emot det öfverträffande i hans 
de man mena, att man nu icke be- kunskap. ~Ia vi göra allt hvad i rnr 
höfver så mycket umgas med Kri- förmåga står, för att växa till i nå-
stns i ordet, medan i sjelfva verket den och i vår Guds och fräbares 
den själ, som lemnat sig at honom, kännedom. l\ledan vi göra detta, 
har ännu större behof deraf: ja' det maste vi vara tillfreds med att ga 
iifverlå.tande, 80m icke leder till ökadt igenom jämförelse"\---ls mörka tider. 
umgänge med honom, är falskt. Eller Du kan icke lära känna de allvar-
ock kan der vara någon försumlig- sammare sidorna af Herren J esn na-
het i att på nya fall tillämpa de tur, om du ej är redo att med ho-
principer, man antagit vid öfverla- nom ga in i skuggan. Hans \"äg 
tandet af sig sjelf. gar nu som förr genom Getsemane 

~kulle nu intet af allt detta vara med dess dunkel, den gar under det. 
händelsen, tinnes ingen orsak att tunga korset~ den går ned i graf-
ängslas öfver förlusten af de lyckliga Yen. Om en själ skall lära känn& 
känslorna. Dessa vexla om, men honom i dessa förhallanclen. maste 
den andliga erfarenhetens fakta be- hon afstiingas från den oafhrntna. 
!Stå. .Menni:-:kona.turen kan ej alltid fröjdens glödande Rolljus. Kristm1 
gifva skördar af glädje och fröjd. är smärtornas man och det slaktado 
Likasom åkern måste menniskans J .... ammet, han är öfversteprestAn, i-.om 
hjerta stundom ligga i träde. Efter bär våra skröpligheter; och vi mastf' 
floden inträder ebben. ~len allt så- med honom stiga ned i den mi>rka 
dant berör icke det allra ringaste dalen, om vi -.;kola lära känna viss& 

1tf hans naturs inre egenskal?er. Pau
l ns talar om "delaktighet i hans li
danden" och om att "'blifra lik hans 
diid ... 

En blomma vinner ej fnll utveck-
1 i ng, om hon alltid är utsatt förljus, 
11aturligt och konstgjc-r<lt: vi hafva 
lärclomar att inhemta och dygder 
att fön·ärfra, som äro oförenliga 
111ed ett tillstand af hänförelse och 
lyckliga. käJ?-:-:lor. Ljus ~r u,t~ådt för 
le rättfärchga, och sanmgshden Hr 

den kalla och dystra hö1:;tens tid, da 
de fällda löfven hölja marken. :\lan
ga älska nog att skörda ljus med 
glädje, men de vilja icke betala kost
naden. 

Hans ankomst beskrifres icke blott 
... a.~om morgonen utan äfren säsom reg· 
net; och regnet forutsätter moln, och 
molnen medföra skuggor. Men Jesus är 
i regnet och skuggan lika mycket 
~om i ljuset, som bryter fram i öster 
vid dagens grynin~. ( ), själ, du vill 
gerna, att han 11.llt1d skall komma i 
~in stralande uppenbu.relse från för
klaringsberget; dock, detj var ett 
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större under, da. han korn gående 
pa vattnet under stormen och de ieke 
visste, att det var han, emedan töck
net inhöljde hans gestalt. 

Det är i enlighE>t med bibeln och 
erfarenheten att tro, att själen kan 
hafva en fullkomlig ro och frid, o
störd och bestaende, hurn än kän
slan vexlar. Detta är saligt. Det 
är h\·arje sann Kristi tjenares lott, 
såsom klippan står orubblig;, medan 
vågorna stiga och falla. nl~u unga 
vän, håll fast detta såf'om ditt dyr
bara arf. 

Men medan denna frid är möjlig, 
är en högt nppdrifven känslans hän
förelse hYarken nyttig eller nödvän
dig. Yare sig <len förefömes elle1· 
icke, är det vigtigast att förbl~fra 
i Guds ,-ilja och hafva sin frid l att 
fylla de dunkla delarne af hans plan 
såväl som de ljusa, lemnande åt ho
nom att inlägga glädje i våra hjer
tan, om vi derigenom kunna lära 
mera känna honom: eller bedröfrelse, 
om \'i pa det sättet förr kunna \·arda 
lika honom. 

Bref från Entre Rios i Sydamerika. 

•·Han skall leda dig be:1tändigt och mii.tto. din 
hunger i sjelfvo. öknarna.."' 

Det intresserar möjligen läsaren af stort antal tysk-r~·ssar och italienare bo i 
!rons Segrar att höra ännu något från densamma och idka jordbruk. Hvete och 
8ydamerika. I nästan alla missionstid- lin äro bufvudprodukterna, som o<l.las. In-
ningar ser man bref och missionsunder- fö<l.ingarna och några engelsmän, som ega 
riittelser från Kina, Afrika och Indian; stora jordegendomar, idka uteslutande 
men frän Sydamerika förekommer det högst boskapsskötsel. 
'>ftllan att man ser nägot. Det ser ut Blan<l. dessa tysk-ryssar har jag arbe-
som om det icke funnes någon mission tat den tid, jag varit i denna provins. 
här eller som om det ingen behöfdes. Arbetet är visserligen hårdt, dock icke 
1-:ntre Rios, hvarest jag varit i 11 måna- utan frukt. Den lilla församlingen bestar 
<ler, är en af republiken Argentinas pro- utaf omkr. ö5 själar. Fyra har jag haft 
vin ser och innehåller 7 4/>71 kv.- kilome- glädjen att döpa den tid jag varit der, 
ter med ett innevänareantal af 292,020. ock det är nog flera, som stå färdiga att 
I >enna provins är kallad Argentinas Me- taga samma steg. \"i bafva haft icke 
'iOlJOtanien för sin fruktbarhets skull. Ett så få strider, för att bringa Guds barn 



till ordning och sanning; men jag tror 
att äfven häri har det blifvit en itndring 
till ett bättre, sa att om den väg endast 
följes, på hvilken vi börjat, tror jag, att 
Gud skall gifva sin viilsignelse till arbe
tet i fortsättningen. Då jag nu lemnaJe 
församlingen, så blef en äldste eller för
samlingsförestiindare tillsatt, hvilken jemte 
;·,friga bröder skall vaka i.ifver försam
lingen och predika Guds ord. Han har 
varit en kristen i omkr. 20 är och har ett 
godt vittnesbiird Lade af bröderna och dem, 
S•>m utanför äro. Det var manga tilrar, 
Jå jag skildes fran dess:i Guds barn. Alla 
gräto, och särskildt rörde det mitt hjerta 
att se, huru barnen gräto. Jag skulle 
hafva känt det svårt att skiljas från des
sa fattiga och okunniga bröder, om jag 
Icke vetat, att det var Guds vilja, och 
att han är mäktig att bevara och frälsa 
mig förutan. Jag känner, att jag har 
ml.got att gC•ra i Europa, och för den 
skull vill jag, ehuru det till en början 
icke behagade kött vch blod, resa hemåt, 
för att se, hvad som kan göras. Det 
skall kankända förvåna åtskilliga att se 
mig iitengen i Sverige. Det skall äfven 
förvåna mig. Dock, det är omöjligt att 
i längden hälla ut på ett missionsfält en
sam, att taga emot l'enningar fran mis
sionskassan och icke kunna utföra något 
nämnviinlt på arbetsfältet på grund af 
att det saknas medarbetande krafter; der
före har jeg ock nekat att mottaga några 
medel fran vår kassa detta sednaste ar
betsår. Det vore mycket att förtälja om 
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missionen i Argentina och för öfrigt i 
hela Sydamerika. l\len eftersom jag 
väntar bättre tillfälle att beriitta derom, 
lemnar jag det till dess. På min hem
resa vill jag v. G. besöka X ortl amerikas 
Förenta Stater, för att se h vad jag kan 
uträtta der. Jag vet, att Jet är en lang 
resa, unJer manga faror, och tiimligen 
dyrbar; men i Guds namn vill jag anträ
da den. Yi m<t lära att icke akta vara 
lif kära för Herrens skull. Huru hafva 
icke våra kiira Lröder i Kina fatt gifVil 
sina lif, såsom ett Levis på att de akta
de Herrens ord hLigre och mera värdt iin 
sina lif. Derföre aktades de ock värdiga 
att blifva ett rökoffer, välbehagligt för 
Herren. Hvar iiro de, som vilja upptaga 
deras Jilati;er? Hvar äro de helbjertede 
kristna, som äro villiga att re~ a k0rsets 
bant'r i Jesu namo 0ch ej ·frukta för att 
tala ;;anningen bland viin och fieHdei' 

Jag hoppas, att det finnes de, som ii.ru 
villiga att bära mig på bönens armar, 
bedjande att Herren måtte använt.la mig 
till mycken nytta i hans rike, ty honom 
förutan förmå vi intet. Då, om iin kropps
hyddan skall brytas ned under olika kli
mat, g-läder sig likväl anden öfver att so 
Herrens vilja ske. Ty !;vad är lifvet ftir 
rn kristen, om han icke hade en värk i 
sina ben, såsom profeten sade, efter att 
gtira Guds vilja? Ja, hvad är iifvet i Gud, 
om det icke brinner en nitiilskans ei<l. i 
själen för att ~öra hans vilja och se 
honom, som vi iilska, förhärligad på jor-
den? Bror N. 

~---~---~ 

Slutligen hann hon nw henne. ~ren r den lilla var ej sinnad att uppgifva 
tanken att fanga den vackra antilopen, 
och Jajan måste en stund hjelpa :sin lilla 
herrskarinna att söka fånga in den snabb
fotade. Det gick dock ej, utan rle måste 

(Forts.) 

afsta fran sin jagt och hvila sig litet 1 

Jet bliga griiset. Sedan lilla Mary iilockat 
famnen full med en hel del praktfulla cycla
mer, lyftade Jajau upp Mary på armen och 
antrii<l.de vägen hem. Himlen hade mul
nat, och en regnby var i annalkande. ll1l 

.Jajan gått ett stych, hi.irdes 1iskan mullra 
•ich en underlig susning gick ige11om det 
hiiga gräset. 

Jajan blef ifrig att hinna fram, iunan 
"vädret sknllo bryta ]list. :\len plötsligt 
:-tannaue hon och sade: "Aek :\lary, vi 
hafva säkert giitt vilse i denna grässkog, 
S•1m kanske vimlar af tigrar och ormar. 
'lary, som ofta hade hört talas om dess:t 
turliga jagtmarker, spratt till och blef 
helt blek, men sade sedan förtröstansfullt: 
··:\[ins dn icke, Jajan, att far bad till Gud 
om att han skulle beskydda lJSS för vild
cljnren?" "Jo, jo, miss Mary, men " 
·'Och ser J aj au,'' tillade barnet ·- "de 
hvites Gud hiir sina barns Löner och fräl
sar dem nr all nöd, ty han är icke af 
trii och ler, som edra Gudar." "Tyst! 
tyst, Mary! Hvad var detta?" Nu hur
ues det liksom ett morrande ej långt ifrån 
dem. Jajan stannade, darrande af för
-,kräckelse. :'Il en Mary fortfor: "Hlif icke 
rärld, Jajan? 'l'å nlf och huggorm skall 
du ga vcb trampa pa lejunet 0ch draken', 
låste ju far pi'L morgonen, då vi reste 
hit." Med ett rop af ångest sjönk Jajau 
ned på sina knän med lilla :\lan· hardt 
~luten till sitt briist, ty det sti:immiga 
hnfvuuet af en tiger syntes höja sig iif-
1•er det hiiga gräset alldeles i deras när
het, med ögonen lysande af rl)flystnad. 
:'.'\fir )lary varsnade vilddjuret, kröp hon 
11:irmare JajaH och sade: Mary är icke 
riidd. Jesus jagar Lort den fula, styg. 
~a hunden." Och såsom ~var J>fl. deuna 
i>-1rnaförtröstan hördes det skarpa ljudet 
af ett skutt, och uen väldiga tigern rul
l:lde omkring i Jet snftrjauue höga gräset, 
rytande och bitande omkring sig, för
l;irlig att ilse i sjelfva döden. 

!>etta skrämde lilla Mary ld11gt mern 
iiu Jet lefvandc djuret, hvarför hon för
l11rnde medvetun<l.et och i uetta tillstund 
lades i kaptenens armar. Ty det var han 
o1ch en ingeniörsofficer, som den trofaste 
11.;h bönhörande Guden hade sändt till de 
11°i\lställdas räddning, som nu visade dem 
viigen hem igen genom det hiiga gräset. 
"!lerren Jesus vare tack och lof!" hörde 
.r aj an kavtenen utbrista, <la han slut sin 
lilla älskling i sin famn. Det yar nästan 
miirkt, <l.;l, de hunno fram till tälten, der 
ti 11 IL med stor ~\ngest väntaue dem. Ho11 

j!J 

hade biirt vilddjurets rytande och böss
skottet och anat att fara var a färde, 
heldst som hon hade saknat både l\lary 
och J aj an. J ajan fick bära in l'lfary i 
iugeoiörens tält, medan kaptenen gick att 
förbereda sin hustru på Marys vanmakt 
och omtala den fara, hvari hon hade s\•äf
vat. Fru H. bld ytterligt blek, men skyn
dade genast till sin älsklings bistånd och 
Lar henne sjelf in i hennes lilla tältsäng och 
aterkallaue henne med lämplig behandling 
till medvetandet. Det dröjde dock länge, 
innan l\Iary aterfick san~en, och strax der
pa föll hun i en häftig feber. 

l<'ru RlJberts vakade med outsäglig öm
het öfver sitt barn, och Jajan gaf henne 
icke efter i hängifven, uppoffrande vtl.rd. 
Den varmblodiga hindukvinnan hadl• gerna 
gifvit sitt lif för lilla Mary, om hon der
me<l. bauo kunnat frälsa barnet fran di-.tlen. 

Fjerde dagen efter det farliga äfven
tyret i småskogen kom krisen. Herr och 
fru Hoberts hade bada vakat sista natten; 
nu tilläts J ajan att på sin enträgna bön 
fä vaka den fjer<l.e natten. Tältet var 
svagt upplyst af en enda lampa. Mary 
lag i skuggan. Jajan kunde icke se det 
sjuka barnets anletsdrag. Dä hon en stund 
suttit pä sin matta, blef allt sa tryckande 
tyst omkring henne. 'fänk, tänk, om bar
net ändå skulle. dö, fastän Jajan hacle 
bedt till alla sina gudar! .l:<'anus da ingen 
bjelp ens hos den hi.ige Wischuu? Nästan 
stel af augest lutade hon sig i-.fver den 
lilla - ingen andedriigt förmärldes. Blek 
S1lm en bruten lotusblomma lag hon Jer. 
Gratande &ji~nk Jajan ned pa sina knän. 
"Jesus!'' ropade hon, "du, som är Marys 
Gud och som frälste oss L1ida nr tigerns 
klor. Jesus, Jesu~, korn och Mils lilla 
'.\lary ifran döden, och jag vill tro pli Jig, 
siisom Je hvita göm. Jesus, Jesus, hi\r 
min bön!·' Ocb. snyftande lutade hon sig 
iiunu en gang öher den lilla!> bädd, ocl.t 
se, tårama från den trogna tjenarinnans 
i.igon droppade ned pa den sjukas panna 
Lll)h vilckte den lilla ur sin dvallika slum
mer. :\led sina stora undrande ögon såg 
·Mary pa Jajan och hviskaJe: 4'~ary drömde 
nyss, att Jesus rnr här, o, han var så 
skön!" "Ja, Mary, han har varit hiir 
och räd lat lilla l\Iary ifrån <luden," sade 
Jajan meu af glädje darrande rtist. "Ja
jan bacl honom clerom."' 



"l>u, Jaja?" frågade Mary. "0 Jaja, 
Jaja, jag är sa glad, att du känner min 
Jesus au. Jag har så länge bedt honom 
derom". Och slingrande sina armar om Ja
j :rns hals, kysste hon denna. Sedan orkade 
bon ej mer, utan föll i en välgörande 
sömn ; och då fru H. på morgonen bytte 
ut den trogna Jaja, såg hon genast, att 
dtt svåraste af febern var iifver. ~är 
bon vaknade, frågade hon genast efter 
Jaja och berättade för modern Jen gla<la 
uyheten om J aj as tro på Jesus. 

Det blef en stor glädje för fru R. och 
hola buset, och vid aftonbönen samma dag 
tackade kapten Roberts Gud för all den 
nåd, S•Jm vederfarits hans bus, för det 
första att han aterkallat lilla Mary till 
lifvet och att han frfilst Jaja ifr:ln hedea
Jomens mörka och styggeliga afgudadyrkan. 

Hå finna vi af denna berättelse, huru 
Gud kan använda ett litet barn att gå 
sina ärenden, att denna lilla flicka genom 
sin bön och sitt vittnesbörd fick föra en 
stackars kvinna från mörkret till hans un
<lerbara ljus. 

Till minne af denna underbara räddning 
lät kapten Roberts fi•rfärdiga en matta af den 
skjutna tigerns hud. Denna matta kal!ade 
Mary sin "bönematta'" H varje morgon 
knäböjde Mary och den trogna sköterskan 
.Jaja pa den och bådo till "Marys Jesu'S". 
Darnets enkla bön tjenade mera än något 
annat till att stadfästa den lyckliga Jajan i 
hennes nya tro, och ingen blef ett frimodigare 
vittne än hon derom att Gud genom barns 
-0ch spenabarns 111un haf ver upprätwt 
en makt. 

Älskade barn, huru vittnar du om din 
frälsare i ditt hem, inför far och mor, 
syster och bror och för tjenarinnorna i 
köket och barnkammaren? frågar gamle 
tillgifne vännen Vnkl'l Eric. 

Ännu några ord till barnen. 

Kära barn! Varm i bönen uthållige! 
Fiista söndagen i mars måna<l hafva vi 

särskildt afskildt för bön. Det är en skön 
•1cb ljullig tanke, denna, att vi alla, som 
älska Herren Jesus, fa samlas till lof och 
tack, bön och förbön ; och ännu mera här
ligt är det, da denna tanke förverkligas i 
handling. 

Yi hafva så många tillförsäkringar af 
Gud, vi!r Fader, om bönen.~ välsigneb:ii>r. 

Dessa h"trliga löften äro såsom blixt
rande ädelstenar i ett halsband. Den ena 
glänser i full sk•i nhet och liksom säger: 
Ufll som be<ler, han fdr. Den andra 
glimmar skönast om natten och säger: 
• lkalla mig i nödrn, scl skall jag hjtl· 
pa dig, cch du ska.ll prfaa mig. En 
annan lyser sä bla, som det stora och 
vida himlahvalfvet och säger: Allt hrnd 
I becljen Faclren i mitt nam11 . cltt skall 
varda edt:r gif ret. Och din lilla rosen
sten hviskar så uppmuntrande: .Hecljen, och 
eder skall varda gifvet, och: Förrän clt: 
ropa, vill jag svara, och medan de än
nu tala, vill jag bör1höra. Mellan dessa 
stora ädelstenar smyger sig en krans af 
juveler och äkta perlor af ovansklig skön
het. Och, barn, det bästa af allt är, att 
vi, I och jag, äro erbjuclna Il.etta strålan
de halsband utan pengar och för iuM. 
Må vi då taga emot det, der vi ligga i 
vår lilla bönevrå och gå ut i lefvan
de lifvet dermed, förvissade om, att .,;ihafi;u 
de böner, vi lw(va beclit; ty nenna tro 
är säkerhetslåset pa detta balssmycke. 

.\.Ila de olikartade behof, som vara hjer
tan känna, få vi i bönen framlägga inför 
vår Gud i Jesu namn. Ingen sak är för 
stor, ingen är heller för liten. Bland <le 
böneämnen, som borde ligga oss mycket 
nära, vore viU hellnabarnens frälsning. 
Och jag vet, att många af mina små vänner 
ofta påminna vännen Jesus om <leras nöd; 
och icke blott detta, utan också haha 
bjerta att försaka något af sitt lekamliga 
goda och glada insända det till Barnem1 
tackolfer, för att på så sätt komma Ut) 
små svarta och gula barnen till Lie!. \'iil
signelsen af detta gifvande skall ocksa 
komma edra unga hjertan till del och 
blifva säsom en morgondagg i edra bjer
tans rosengård. 

Glummen derför icke heclnaliarnen i 
edra förböner. 'fy på den stora dagen 
skolen I få se manga af dessa små. st<1-
ende inför J.ammets tron, lofsjungau<le 
eller gemensamme frälsare. Der, hos JI'• 
sus, vill ock han möta eder, som här 1 
främlingslandet kallar sig Onkel Eric. 

Bättel••: I 111l•t• 11t~·cll:et af r.irn t\tlllltN bc rlttM a.lt Arl1, 
u l"n• 1..ruua i-ar lmuad it l>l'lt.>r al Rurl(Oll. :-lliiall ,-a.ra • AtHIC~A 

r-u. I :S.o 2. 11ld. tv, 1•• DJlftteo tt.f 11u.fra •v:i.11'-=u .. 1a: enu.>f"IYU. 
11kolll '~ enel'Jl~u... 
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Se, han beder! 

Se. han beder, han Gudsmannen l 
Och >hvi skriar du till mig ? 

Herren frågar. Böljor stannen ! 
l~afvet måste dela sig. 
S e, han beder. hjelten, när han 
för sin Gud på Karmel står. 
Eld frän himmele n begär han. 
eld är ock det svar han fär. 

Se han beder alla dagar 
trenne gånger trots förbud. 
llan ej fruktar kungens lagar. 
Daniel blott fruktar Gud. 
S e, han beder, han ej ärnar 
mot de kristna mord och hot. 
~faul, Saul aldrig spjernar 
härda udden mer emot. 

Se, han beder, uppåt skådar, 
8tefan öppen himlen ser, 
ser Guds S on der stä, som bä.dar, 
att snart ingen död är mer. 
Se han beder, Jesus beder 
dag och natt med ifrigt rop. 
Se, han beder, se, han beder 
för en gudlös mördarhop! 

Se, han beder! Herre rista 
i mitt hjercas djup det väll 
Lät den Andens gudagnista 
genomtränga kropp och själ! 
Se, han beder! Jesu.;, lär mig 
såsom du förtroligt be, 
tills min ande evigt är dig 
när bland de tillbedjande! 

Oskar H. 

. ~0\7'"" 

Huru kan du sofva? 
Af E. G- n. 

YI. 

"Törhända" och "han skall." 

,,Törhända" är hedningens skälfvan-
. vande hopp om en räddning, s om 

g rundas på " ett kanske". "T örhän
da" var ofta trons m orgonro dnad 
oc.:h m orgonsangens första melodi. 
" Godt är för mannen - ,_.att han 
lägger sin rnnn i stoftet och säger: 
'T örhända' tinnes det hopp ännu 
J er . Klv. 3: 2\1. "Törhända!" Glänta 
på det fönster, som vetter m ot J ern
sa~em! '"Tö rhända!" Skymta i för
tv1flans natt den för.~ta strimman af 
!'viga utsigter ! "Törhända finnes 
d e t hopp ännu." 

"Törhända" lifrade mången till ett 

s is ta fö~sök, och denna yttersta a.n
:-iträngmng blef e n räddning ifrån 
döden och be~ynnelseu till e tt nytt 
lif. . ~e, der ligge r .. en man i sista 
stadiet af lungso t! Ofver de korta 
andetagen sprida nagra fnrnkvistar 
den vårliga skogsdoften, och på nat;t
b ordet står en flaska smärtstillande 
d~oppar. Ingen läkare, ingen medi
c in mera! Ty allt hopp är ute. N åg
ra dagar blott, oeh han måste dö. 
Hans anhöriga. begråta honom redan 
s om förlorad. Men sa kommer hans 
äldre broder och, medan tåren rul
lar på kinden, säger han lugnande : 
"Törhända finnes hopy ännu." -
"Omöjligt! Omöjligt! "Me n jag 
känner en doktor, som räddat mån
ga ur samma h opplösa belägenhet" 



- "Omöjligt, omöjligt!" - "Men 
låtom oss göra ett försök. Jag lof
var bestrida alla omkostnaderna. 'l'ör
hända han kan räddas." - Ett ar 
härefter Ol'h elen sjuke ynglingen 
stä.r med rosiga kinder i sitt arbete, 
räddad genom ett sista försök, som 
frammanades af ett "törhända~. 

"Finnes ingen salfva i Gilead och 
ingen läkare uti Israel?" En man 
lyfter snaran öf_ver sitt hu~vud. -
"'J'örbända", hv1skar det i skogen, 
"törhända" :finnes det hopp ännu. 
"'l'örhä11da" aterljnder det i hans 
mörka sj~il. Handen faller ned -
räddad! räddad! "Törhända," suckar 
hedningen 01,;h vänder r;ig till de 
kristnas Hud. Allt mer och mer 
rubbas hans tro till afgudarna. Han 
känner, att de äro intet. He, de kom
ma med sina gudar! De komma, 
de komma ! Deras bön är att få lä
ra känna <le kristnas Gud. 01·h de 
"äga: "'l'örhii.nda skall denne Uuden 
tänka pa oss, så att vi icke förgås." 
"'l'örhända !" 

"Han skall." säger tron. Der äro 
två, som aldrig komma öfverens. 
Otron frågar: "H var är din ( fod ?" 
'l'ron svarar: "Såsom en morgonrod
nad är hans uppgang viss och hau 
skall komma till oss, Os. ti: 3. Otron 
säger: "Allt hopp ii.r ute. Tron: 
"Han skall ater föruanna i-ig i.ifver 
oss, han skall trampa våra missger
ningar neder

1 
och han skall kasta 

våra synder i hafrets djup, 11 ik. 7: 
l!I. Otron: "kke för dig!" Tron: 
"lian skall rädda den fattige, som 
ropar om hjelp, och den Pliindige. 
,,om liar ingen hjPlpare. Han skall 
vara den usle Ol'h fattige nådig", Ps. 
7:2. Otron säger: ")fissionen har 
ingen framtid." Tron: "Han skall 
hafva hedningarne till arf och verl
dens iindar till e~endom", P8. ~: 8. 
Otron: "Fåfängt! Tron: "Låt ditt 
bröd fara öfver vatten, ty nog skall. 
du få det tillbaka i tide11s lii11g<l", 
.Precl. 11. Otron: "H vad tjenar det 
till att bedja?" Tron: "Allt hvad i 
bedjen Fadren i mitt namn, det skall 
han gifva eder", J oh. 16: :W. Otron: 

"Till reträtt! Det går icke!" - "Det 
gär!" Tron kommenderar: "Framat! 
Fienderna skola falla." Otron: "Ah! 
dn faller nog en dag i Sauls hand." 
Tron: "Han skall fna min själ utur 
lejonens våld, ty han upptager mig." 
'J'ron har seg:at. 

Ilar du gifvit akt på troshje1tar
ne i l<~br. 11 ~ De hafva emottagit 

• löften af ({ud och de hafra segrat 
genom tro. Genom tron Yälsignade 
faak .r akol> och Esau i fraga om 
tillkommande ting. Ebr 11: 2( l. ( +e
nom tron väbignade den döeudeJakob 
hvar och en af Josefs söner o('h till
bad, lutad mot ändan af sin staf (v. 
:>.l). De:ssa väbignelser tillegnade si~ 
patriarkerna af Gud för :-,ina barn 
under åkallan och rop genom tro; 
och de nttalade dem öfver sina barn 
i tro under tillbedjan och förtröstan, 
att Gud hade gifrit dem deras bön. 
O, I kristna fäder och troende möd
rar! Neclkallen under höga rop him
melens välsignelse öfver edra barn! 
Tron säger, att det skall ske. Kyrk()
fadern (>rigine:-: hade en fader, som 
oatlätligeu bad, att den helige Ande 

1 måtte taga sin boning uti Origines' 
hjerta. Han sades ofta ligga öfver 
Ullrllet Och kyssa dess bröst så'lOID 
\'arande Mett tempel, hvari den he
lige Ande skulle bo." 

Men tron maste vara i enighet med 
Guds vilja och våra böner hjertat:,J 
behof. Och om vi verkligen önska 
det, som vi bedja om, skall det iif
ven blifra oss angt-läget att sam
verka med Gud till våra böners be
svarande. En verklig bön ätföljes 
alltid af ett utg:.fvande ä var sid~ 
för den sak, vi bedja om. Mangen 
kristen gör dock i missionen sam
ma misstag, i;om flickan med afse
encl e pa sina lexor. Hon hade fått det 
radet af en Yän att bedja, så skulle 
hon lyckas bättre med sina lexor. 
Hon bad och trodde, men lade bort 
boken. f<'öljden kunde blott blifva 
en. Hon tick baklexa oeh grät. ~len 
sedan hcn började bedja och läsa.. 
fann hon bönhörelsens hemlighet. 

Skall verlden riiddas endast ge-

rrnm bön:' Det är föri.ifrigt en sorg· 
Jig verklighet, att vära böner sällan 
äro mPr usla och kalla än, då vi, 
itf en eller annan orsak, bedja för 
missionen! Och den snm hf'der om 
verldens frälsning, men sf'dan in
genting gör för själar, hans bön är 
ett hycklf'ri. Om vi skola vinna 
framgang i missionen, m Kste vi off
ra hjerta. lif och allt.. En liten gos
se hörde sin fader bedja fi.ir miRsio
nen, synnerligen med tanke på den 
brist, som uppstatt i kassan. Niir 
han slutat bedja, ut.brast den lille 
Erik: "Pappa! Jag önskar att ja,r 
hade pappas penuiugar!" - "Hvad , 
fragade hans fader, "sknlle du da 
göra:'" ".To, jag i<kulle beRvara 
pappas böner." 

VII. 

På återresan. 

Nn är missionens tid. Konungens 
vagnar ila gladt. öfrer bergen, och 
evangelium sjunger sin triumf krincr 
de brinnande hjulen. Hedningarne~ 
fullhet striimmar in. .J.Yu iir missio
nens tid. l\rorgongryningen gPnljn
der af Pil komrngi< fältrop. Han 
nppbadar en hiirsrnakt för at.t. eröf
rn. e11 hel verld. .Kn iir missionens 
tid. Herrens ankomst är ni!ra, och 
v.i stå inför en <len mest afgi.iran<le 
tid. \'ärt fältrop blifre: \'erlden 
for Kristus! Eller kan det vara 
möjligt, att. c!et har blifvit oss ange
lägnare att samla penningar och köpa 
nya egendomar än att rädda den 
verld, for hvars frälsning Kristm: 
dog! 

Om dessa ansprak,..;liisa erinringar 
finge lira nt räddning.sbaten för nå
gon af viken profet, skulle jag känna 
mig ly<"klig att fa ro honom i land. 
K1ire vän! Nn är missionens tid. 
Herrens förunderliga goclhet kallar 
dig. Dn är oviir<lig en så hög npp
gift, det är s1111t. :J[en om Herren 
kallar dig, ho är dn, att <ln sknlle 
trotsa hans godhf't? l\Lose rnr fr ke 
vältalig, .T eremia oerfaren O<' h .Tona 

ovärdig; men <+ud kallade dem, och 
det Yar nog. )lose blef en stor 1Hau 
i Guds hus, Jeremia en väldig pro
fet, och .Tona en stor väckelsepre
dikant. Ack, min broder, Herrens 
verk behöfver oss. Din nadige Her
re skall upptaga dig viiuligt och din 
lön blifva stor. Kom, latom O!'s be
träda aterfärden! "Ack, jag vill!" 
:iäger du. <+ud välsigne dig! 

Tillbaka, tillbaka! 'l'ill Gud och 
vara pligter ! Broder, medan vi fär
das tillsammans, lat mig omtala en 
liten historia! .Jag är glad att icke 
behöfva hiirja c1Pn med ::<agans ord: 
«Det Yar en gång:" ty hon nr eu 
tilldragelse nr mitt egf't. lif. 

Efter en längre ticli- ;;juklighet. fades 
jag ned pa sjnksängen och täukt e. att 
jag miijligen inom några timmar knn
de vara inne i evigheten. .:\lin :-:jäl 
spf'ja<le öfver grän:<en, för att draga 
eYigbeten sa nära min syn krets i-om 
möjligt. och jag ville veta, huru det 
skn~le kiiunas att dö. <ienom Her
rens nadefnlla ledning hade jag brin
gats t.ill en 1juttig förening med Je
sus, och min hela "arelse hvilade i 
det medvetandet, att jag var hans, 
helt och för evigt hans. <htd skf' 
lof! Jag var redo. Men ha::<tigt 
drog ett moln öfrer min 8jäls him · 
mel och mitt. hjerta blef oroligt. 

I denna. allYarliga stund kunde jag 
il'ke afhalla mig 1frän att kasta en 
hlick tillbaka på mitt hf. 'l'idigt 
omvänd hade jag sedan mitt sjut
tonde ar vittnat en oeh annan gang 
om Herren samt haft allmänt oeh 
oinskränkt förtroende som kristen : 
men min käraste afsigt som yngling 
hacle likväl varit att komma npr, 
npp, upp i denna verlclen; o«h jag 
hade. enligt. min mening, haft st01a 
ntsigter härutinnan. ::\Ien min fram
tidsstjerna var e.tl profets flykt un
dan Herrens ansigte. 'l'y redan i-;om 
barn kände jag en inre maning att. 
afskilja mitt lif för lif'rren, men 
greps af ovilja deremot dnfi.ir, att 
denna väg icke erbjöd de tillfällen, 
SOlll jag Önskade mig, att uli en Rtor 
O<'h intiytelserik man. Barnsliga en-



fald ! Förmenta darskap ! Här lag 
jag 11u. Hela mitt lif hade varit ett 
jagande efter vind. Dock, allt var 
ju förlatet. H varför ätertaga en bör
da, :-;om varit nära att bringa mig i 
förtvitlan '.-' Ack, jag maste dö; och 
jag, som föddes till en Guds prest 
och en himmelens stjerna, jag må
ste dö som en onyttig usling, en af
viken profet vid verldens jämmer
rop. 

Men Jesu kärlek drog mig ljutiigt 
och hans läppar tröstarle mig. Jag 
såg upp i min Väns ögon och sade: 
"Om du vill, så :-;kona mitt lif och 
gif mig åter ett tillfälle att föra nå
gon syndare till ditt kors." Min nå
dige Herre gaf mig denna bön, och 
inom få dagar hade jag vunnit ett 
tiotal för Herren. l\lin vän, om vi 
lirun11e af nit, huru mycket vi skul
le kunna uträtta! Kort härefter la
des jag ater ned pa sjnksiingen. Den
m1. gang tycktes mig skuggornas dal 
vara uppfylld af Himeons svanesang. 
?Ilen Herren sade: "Du skall icke 
dö utan lefra, för att förkunna mi
na verk." Detta var, om jag icke 
missta.ger mig, i slutet af mars må
nad H::l8:>. 

Den ~4 maj lag jag anyo sjuk och 
medtasen. En vän, som besökte mig, 
sade ing ha hyst hopp om att få hö
ra mig predika i mis~ion:;huset pa 
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eftermiddagen. "~Ien", tillade han 
"derom är naturli~tvis allt hopp ute.~ 
-

14Ja, utan tnfrel", svarade jag. 
Pa :-;enare tiden hade jag bedit om 
och eftersökt en pataghg kallebe 
af Herren. .Knappt hade min vän 
gått, förr än en lätt slummer vag
gade mig i drömmar och jag tyckte 
mig stå vid ett större vatten, !wari en 
mäng<l fisk lekte. Horn jag alltid 
varit road af fiske, lag det i i>akens 
natur, att nagot nu måste göra:>. l 
min högra hand höll jag ett sönd
rigt paraply.* Jag rusade till oc.h 
gjorde med tillhjelp af mitt eländi
g~ raraply en ly?klig fångst: M~.~ 
hårv1<l vaknade 1ag, och mm s1al 
tilltalades af <lessa ord: " ~'ölj mig, 
och jag skall göra dig till mennisko
thikare !" .r ag i-;teg upp, for ned till 
G. och Jffedikade ordet, hänryckt af 
den hehge Anne. 

"Och serlan'.-'" Käre Lroder! La
tom oss ro på! Hodom brinner re
dan! Hör! Alla klockor gä, alla 
väktarna ropa! Se, alla änglar skyn
da, män och kvinnor arbeta för att 
rädda själar! 

Stig upp, ropa till diJ1 Gud! 
Amen. 

~ t En lämplig bilol 1tf min skröpliga oc h o•ilr
Jiga, till allt g•1dt och i all synnerhet till c\ a11-
gelii ,-ork o olu!l'ligll varets... Men det ~om <l'1r
aktigt '"r for verld" n <l et har Uud uh·alt. 

"Att vi måtte förståndige varda." 
Af J. Hutlson Taylor. Öfren;att af E. l'. 

"i~ar oss lietänka att vi dö mäste, 
~ att vi mätte förstandige varda. 14 

Ps. !Hl: 12. 
Är icke denna bön paHsande nu 

vid början ej endast af ett nytt år, 
utan äfven ett nytt årliundrade? Yi 
lefva imärkvärdigatider. Det gångna 

arlnmdradet har varit ett i manga 
afseenrlen c1jemförligt ar med hänsyn 
till framåtskridande. 

Hnr besa1mas ej detta, ,;om för sa 
längesedan talades att "manga fara 
hit och dit och kunskapen blir för
ökad!" Det fins knappast nagot land 

- - F,i) 

eller haf, som ej är utfor:>kadt. Paf
Yens :verldsliga makt äi: ~l~1t ?ch il fven 
Turkiets makt har bhfv1t 111skränkt 
och haller på att. dö ut. Och skrif
ten fullbordas äfren me<l afseenJe på 
att uonda menniskor och förförare 
skola gå allt längre och längre

1 
förvil

lande fiirvillade." Den /'.:ionitn:ka rö
relsen iir ett :slaende bevis för denna 
tide!! :Israliternas antal iikas i detHe
liga landet, såsom äfven regnet, hvil
ket skall ater giira jorden fruktbar. 
! kh >iamma orsak, som kommer reg
net att så iikas i Palestina, skall äfven 
in\'erka på ( :amla verldens regnfat
tiga delar, frun Sahara till (fobi, till 
dess "öknen ulom~trar saflom en ros." 

Förvisso ty<le>r allt det.ta pa att den 
·härliga dagen icke är längt horta, 
då Drndgummen 1>kall kalla sin brud, 
sägande: "Ntatt upp, min älskade, min 
sköna, och kom!' Skall han tinna 
sitt folk beredt 14sasom en Lrnd prydd 
för :-:in man?" 0, att vi alla matte 
förståndige varda, ihägkommande, 
hnrn han sade: "~'ördenskull vareu 
ock T redo, ty den Rtnnd I icke me
nen kommer menniskosnnen !" 

Allt skapadt i saväl djur- ~om 
växt-wrlden uppfyller sitt ändarna!. 
"Eld och hagel, i;nö och riik nträtta 
han:-; hnd. " <+öra äfven vi detta, vi 
~•Jm blifrit iiterliista för att, förknnna 
Hans underbara gerningar, som ut
tagit oss fran mörkret ncb försatt 
oss i sin älskade Som rike:> Det 

sil.ges om David, att, "da han för sin 
samtid tjenat Guds vilja, afaomnade 
han. "Tjena vi vår samtid enligt 
Gudi> vilja - görande allt, go<lt vi 
kunna för vara medmenuir<kor -
aldrig förlorau<le nr i;ikte det högre 
privilegiet och skyldigheten att vara 
till gliidje fiir Hnds, var Faders,hjerta, 
för KriHtns, vår Hrndgum. genom att 
lyda honom O('h halla hans bud:> 
Huru un<lerba1t. är det ej, att vi kunna 
göra "smärtorna~ man", leng. sorger
nas mau1 till glii.cljens man. säsom 
älskande, lydiga Larn glädja sina 
föräldrar! 
. H vilket år det gangna varit för 

Gnds tjenare i Kina! Viirvisso har 
Hud nagot silrskildt stort ändamal 
med att han tillät detta. Lat.om os,; 
hedja, vaka och Lida! \'i kunna ej 
vara för mycket tacksamma för den 
nad, som förunnats sa manga kära 
infödda kristna och missioniirer, at,t 
de aktats värdiga att vinna martyr
kronan, O('h som i:-;tåndsaU de he
röfrade vännf'rna här hemma, som 
lidit så stora förluster, att förhärliga 
honom i deras djupa lidande. 

Personligen äro vi my<·ket tack
samma for den förbön och sympati, 
som hjelpt oss nn<ler de gangna för
färliga månaderna. Han skall ~äga: 
"Hvad I hafven gjort en af dessa 
min,.;ta mina bröder, det hafven I 
gjort mig!" 

Gifven akt huru det går eder! 
Af .J. Penn-T .. evis. (lfversatt af E. l'. 

" ~ifven akt hum det går eder! 
.~ 1 san my('ket, mfln 111bringen 

htet ... T viinten att fä mycket., o<·h 
si, det varder ringa ... Hvi går <let 
sä? ~äger Herren "Zebaot. .To, der
för att mitt hns ligger öde och at.t 
r hasten en hvar med sitt hus." 
Hagg. 1: ö-H. . 

Dessa ord syfta i första band på 
t~mplets ~iyggandfl, men deras egent
liga menmg ber(ir do<·k hvarje en
skild sak i vara lif, som kan komma 
under benämninge11 sjelfviskhet eller 
egna intressen. hvilka hindra oss att 
ntföra Guds djupare beslut: allting 
i vara personliga lif, som sätter osR 



före Kristus, hvarje pla11 i vart krist
liga arbete, som innefattar "vart ar
bete", framför hela verlden~ stora 
behof ·· allt, som kommer under 
kategorien "eget." pa "andras" be
kostnad. 

Yi ha.fva väntat mycket i :;amband 
med vara konferenser, föreningar 
och för öfrigt allt slags kristligt ar
bete. :Men i jernförebe med den 
hel. Andes trinmfer under apostlar
ne:-; dagar. har allt blifvit ringa. Yi 
"sa mycket", men jemfördt med för
samlingens första dagar "inhringa 
vi litet"'. "H vi gär det sa r" säger 
Herren Zebaot." Hvarför? Af sam
ma orsak som profeten Haggai sä
ger: "I hasten _enhvar med sitt eget_.'" 
~itt egtt sm egen byggnad, sm 
rym stad, sitt eget arbete - allt 
detta kommer först, innan vi tänka 
pa byggandet af det stora andliga 
templet, ({uds tempel, af lefvande 
stenar, samlade frun alla land. 

"Hen icke, lffar och en pa sitt 
eget bästa, utan hvar och en äfven 
på andras", Fp. ~: 4, sade a po:;teln 
J.->aulus till F1lipperna, och tillade 
med sm·g: u Alla :;öka de sitt eget, 
icke det som J esns Kristus tillhö
rer" ( ~'p. ~: ~l ). Oeh han bad ko
rintierna sa bevekande: "lugen si"1ke 
sitt, utan en hvar den andres Lästa." 
(1 Kor. 1(): ~4 1 . 

Då vi nu kommit in i det tjugon
de arhundradet, skola vi da icke 
"gifva akt pa hur rlet går" med < luds 
verk:' Medarhetare i Guds rike, ti
den är kort! Yi hafra fått ett äm
bete oss ombetrodt en fön·alt
ui11g af Huds nad r 1 Petr. I : 10), 
"hnshallnin_ge1.~. af ~en, he,;nli~~e.t, 
som ... yar1t fordokl i hud, F..t. 3: 
~1 1 , "den hemlighet ... som uu blifrit 
upp en Larad för han-; heliga ... denna 
hemlighet, som är Kristus i eder". 
1 Kol. J: iU-~7. 

'l'räugande. djupa behof göra sig 
gällande i dessa senare daga1. Deu 
helige• Ande uttager Guds folk och 
I 1ere<ler bruden för Herrens äter
komst. Han siiker "medarhetare" i 
detta välsignade verk: Kristi out· 

grundliga rikedomar maste predikas 
intill jorclens yttersta ändar, O\'h "sa 
skall änden komma." 

Hätta vi vart "eget" hörn af vin
~ården före detta stora verldsom" 
fattande behof, eller gå yj in pä 
l+uds radslut oeh med honom se ut 
öfver det stora skördefältet: 

Lat oss se nagra sätt, h varpa vart 
"eget" :;kall Yika för (~uds djupare 
större beslut och mening. Hkola vi 
se till "hur det gar" med hänsyn 
till att auviinda han:-; tjenares tid 
och kre.f ter - mästaremi egendum r 
Tänka vi icke först på värt "eget'\ 
då vi besluta oss för att kalla den 
eller den talaren, utan at.t besinna 
hortkastade timmar och krafter för 
langa resor, da någon af <_+uds tje
nare, som tins närmare till hands, 
kunde hafva blifvit använd af honom: 

'Äter, lat oss tänka antalet talare 
på eu platform, da andra behöfvande 
platser måste vara utan! Medarbe
tare, behofven läggas pa oss! De 
oändliga regionerna bortom oss mai-te 
fa budskapet. \'i förhindra Herrens 
aterkomst, ty för:-;amlingen är ej redo, 
och den blir ej heller redo, förr~n 
vi sprida - sprida l mdLärarne till 
alla delar af landet, åsiclosättande 
det "egna" för andras skull. "Hms
hallningen af hemligheten" af den 
innel>oende Kri:;tus är öfverlemnad 
at dem. för hYilka den blifvit uppen
barad och "hvar och en at hvilken 
myck~t Llifvit gifret, af honom skall 
mycket \'arda_utkraf<it." 1 L~k. ~::2: ~ •. 

För att se till, "hur det gar", i de::;s~ 
ting, måste vi tränga djupare ner i 

den fragan, om, dä vi planliigg11. 
vara möten, vi viinta att lind :;kall 
g~fva oss en förebild, _s,äsom han 
gJorde med Mose g1fva oss :-:a 
vreci::; allt, att intet tins kvar att 
göra eller betviHa. Nej, mer än det: 
ta: vi :skulle Lehöfva fraga, om v1 
veTkligen bida efter Gud för före
bilden, hur han vill hafva det, ej 
endast genom ett bönemöte. ~öre 
komitl'.•ens möte, utan :sedan i fort-

:;ättningen af mötet, i hvarje detalj. 
\ 'idare skola vi ej "se till, hur det 
går", och fråga, om vi lemna rum 
för den helige Ande, att leda steg 
för steg då n arrangera våra möten'? 
Fins det rum för Anden att verkli
gen leda oeh arbeta pa våra möten i' 
A ro programmeu, bestämmelserna, 
så "elastiska", att de gifra yj ka för 
Andens tryck: ( >m den helige Ande 
itr nåra på mötet, hvilar öfver de 
församlade, borde det ej vara så att 
den andre talaren skulle vara fri att 
ntelemna sin predikan och i stället 
leda de sökande hjertana att vänta 
efter <+ncl '? Huru ofta har ej An
dens riirelse Llifrit omintetgjord pa 
ett möte! Folket var ansikte mot 
ansikte med Gud, de yoro vid hanr1 
fötter, de "sägo ingen utan Jesus 
allena", dti, emedan det var bestämdt, 
måste det Yara en predikan till! 
Hinnena blifva förströdda, Anden 
hindrad, och "det yardt intet". 

Hå.som förvaltare af < lnds näd, sa-
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som arbetare, som behöfra näd för 
att vara trogna i det minsta, lät oss 
hida inför Gud och "se till hur det 
gar", innan vi fortsätta längre på 
det nya århundradet! I ljuset af var 
Herres snara återkomst, låtom o~s 
vara trogna i handhafvandet af mä
starens egendom, hans svaga lerkä
ril, hans dyrbara tid, han:s blodköpta 
folk! l\lecl tanken pä domen och 
dess pröf vande elcl, ma vi söka lära 
känna öfverherdens sinne, att hans 
egna far ma födas och att de vilse
farande snart fi.iras äter till hans 
fårahus! 

"Hvilken är nu den trogne och 
kloke tjena.ren, hvilken hans herre 
har satt öfver sitt husfolk för att 
gifra dem deras mat i rätt tid? Ha
hg den tjena.ren, hvilken hans herre 
finner så görande, när han kommer! 
Hannerligen säger jag eder: Han 
skall sätta honom öfrer alla sina 
egodelar." (.!\fatt. 24: 40 - 47.) 

Något om afgudadyrkan i Kina. 

V år Gud är i himmelen; han kan gö 
" ra allt hvad han vill. l\len deras 

~1fgudar ilro silfver och guld, verk nf 
mcnniskobänder. De hal va mun och 
ta la. icke, de hafva ögon och se icke, 
de hafra öron och höra icke, de hafva 
näsa och lnkta icke. :\led sina hlin
der taga de icke, med sina fötter gå 
de icke; de hafva intet ljud i sin strape. 
De som gjort dem, skola blifva dem 
likd, ja alla, som förtrösta på dem. 
l's. 115: ;~ - 8. 

Kineserna hafva oräkneliga gudar 
af allehanda shg. Der finnas stora 
;ifgudabilder i templen, spillror af af· 
gudar, som man förvarar i relikskrin; 
.gudomligheter för särskilda orter och 
platser, hvaraf fivarje by, hvarje fält, 
hvarje berg har sin egen; vidare å
skans, regnets, skördens, elementernas 
<>synliga henskare samt slutligen de 

dödas andar. Dessutom visar man 
hvarje märkvärdigt föremål, hvarje 
ort, hvarest en oförklarlig hlindelse 
tilldragit sig, gudomlig vö-rdnad och 
dyrkan. Sällsamt formade stenar och 
träd eller knöliga rötter, lifvensom 
föremål, som hafvet nppkastur på stran
den, gälla för gndar. En fiskare fann 
en gång en massa sammangyttrade, 
till hälften söndersmulade ostronskal. 
Det hela hade en aft!lgsen likhet med 
ett lejon och egnades nnder liera fle
nerationer gudomlig dyrkan. Vid 
stranden af en flod blet'vo bambusrör 
ahkurna. De tomma kvarstående 
stumparne eller piporna fylldes med 
vatten, som tillfördes dem genom rot
tågorna. Men folket trodde, att det 
var ett under, och resande, som fär
dades vligen fram, hiillo på platcen, 
antlinde rökelse och nedkastade sig 



för den hemlighetsfulla, i bambusrören 
berrskande gudomligheten. 

De förnämsta gudomligheterna hafva 
födelsedagar, som man firar genom 
särskilda offer och böner. Detsamma 
sker äfven på festdagarna såsom vid 
nymåne och fullmåne. 

l\långa af de högre gudarne bafra 
sina ställföreträdare i husen. Man 
hemtar askan från templets rökelsefat 
och håller gudstjenst i hemmet. 

Det är en gud, som framför alla 
andra måste finnas i hvarje hedniskt, 
kinesiskt hus; det ilr Su-~Ieng-King, 
köksguden. Ingen skulle våga att 
utan honom grund.?, ett hushåll. Han 
är sedan många hundra år en gud, 
och hvar ocb en känner hans historia: 
Det var en gång en fattig man, som 
gifte sig och helt hastigt blef rik. Då 
försköt han hustrun, som hade bragt 
honom lycka; och hon vandrade nu 
framåt, tills bon kom till en ensam 
hydda. 1 hyddan satt en gammal man, 
för bvilken bon berättade sin sorgliga 
historia. Han gifte sig med henne, 
och de leide båda tillsammans i hyd
dan, tills de blifvit rika och mannen 
kunde bygga sig ett stort, präktigt 
bus. rader det man uppsatte eldsta
den, kom en tiggare till dörren och 
hustrun märkte, att det var hennes 
förste man. llon ville gifva honom 
penningar, men i samma ögonblick 
kom hennes andre man in. Den för
ste gömde sig i spiseln och syntes 
aldrig mer till . Han hade blifvit en 
gud och bar Hirblifvit det intill denna 
dag. - l många familjer uppställer 
man ingen bild åt honom, utan sticker 
de för honom bestämda rökelsestic
korna i &piselns sprickor. I andra 
familjer står hans bild i husets för
nämsta rum. Gudens födelsedag, den 
fjortonde dagen i sjunde månaden, 
firas i hvarje hus. Den 24:de i tolfte 
månaden anträda gudarne enligt fol
kets tro en tio dagars ferieresa. :Man 
förbränner derför åt köksguden en 
pappershäst och hvad han eljest be
böfver för resan. Han gör ett besök 
hos de högre gudarna för att afgifva 
sin årsberättelse! Under årets första 

dag måste alltid en lampa brinna, rnr 
att visa guden, att man väntar hans 
återkomst och vill helsa honom vlll
kommen. Då barnen komma hem från 
en resa, måste de, genast sedan de 
belsat sina föräldrar, tillbedja Su-:\leng 
Kong. Om svinen blifva feta, tillskrit
ver husmodern honom det och fram
bär honom ett tackoffer, sedan hon 
försålt dem. Efter husfaderns död er
håller den äldste sonrn Su-i\leng·Kongs 
bild, den andre rökelsefatct, hvilket 
stod framfiir gudarne; de andra sö
nerna erhålla askan från rökelsefatet. 
Hvar och en köper sig sedan, bvad 
som fattas honom för afguda-kulten. 
uppställer i sitt bus köksgudens bild 
och beder till honom, innan någon 
måltid tillagas. 

!IIot slutet af det kinesiska året hem 
tar man en trakts skyddsgud ut ur 
hans tempel, sätter honom i en för
gylld, öppen bärstol och låter bära 
honom genom hufvudgatorna af präk
tigt klädda bärare. I ~petsen af tå
get gå musikanter och bakom kommer 
folkmängden med allehanda sällsam
ma flaggor. Slutligen får guden så
som hedersgäst åse ett skådespel, som 
hålles i det fria . Han har under fiern 
månader nödgats sitta i dunklet och 
under spindelväfvarna. Han bar haft 
tråkigt, tänker man, och gläder sig, 
att han åter en gång får komma ut. 
~ aturligtvis bringer det gatan välsig
nelse, om guden bäres fram på dem. 

För längesedan sammansköt man i 
en by en summa penninirar och gal 
dem åt en byäldste, på det han skulle 
föranstalta skyddsgudens :°trsfest. Men 
mannen var en spelare, och, innan 
man visste ordet af, hade han spelut 
bort hela summan. Då dag efter dag 
förgick och hvarken skådespel eller 
procession hölls, begynte männen, som 
hade sammanskjutit penningarne, att 
söka förmå mannen att uppfylla sin 
pligt. Ty om det dröjde för llinge, 
kunde guden blifva fclrtlirnad och glira 
folket skada. Dä nyåret kom nlir 
mare, ansatte folket honom allt hlif 
tigare. De nöjde sig icke llingre rul'd 
ursäkter, och dock hade mannen hv:11 

ken penningar eller kredit till att ut
rusta processionen. Slutligen visste 
han sig ingen annan råd än att taga 
guden på ryggen och drog så igenom 
gatorna. ~längden följde honom med 
häpnad och sökte rycka gurlen ifrån 
honom. Slutligen trängde mängden 
bäraren ned i sjön; guden föll i vatt
net och blef der slung-ad hit och dit, 
så att några lemmar gingo sönder och 
hans förgyllning led skada. )[an fi
skade dock upp guden, lagade honom 

~långa gånger göra kineserna en 
gud till skiljedomare i en tvist. Om 
det fattas vittnen och bevis, så kan 
den anklagade vända sig till en gud, 
och öfver sig nedkalla dennes förban
nelse i händelse han är skyldig. Ve
derfares då den anklagade intet ondt, 
så anses han för oskyldig. Naturligt
vis förekommer det ofta, att på detta 
sätt en fräck bof undgår str.ift'et eller 
att någon oskyldig blir dömd. Mån
gen gång kommer det i dagen, att 

Kinesiska afgudabilder. 

och uppställde honom åter i templet. 
!lien folket oroade sig med svåra a
ningar om botande olycka. Dock 
biet året derpå ett särdeles lyckligt år, 
det medförde rika skördar, men inga 
larsoter. 

Hvad annat kunde väl vara orsaken 
dertil! än att guden fann behag i det 
nya sättet att fira hans test och i 
sjöbadet och derför välsignade folket r 
l denna trakt firas derför ända till 
denna dag gudens fest på detta egen
domliga sätt. 

guden har straffat orättvist. Han för
lorar då sina tillbedjares förtroende , 
tills han finner tillfälle att genom ett 
rätt domslut återupprätta sitt goda 
rykte. 

För !lem år sedan reste en man på 
en båt. B'ör att få sina pengar sä
kert förvarade under färden, anför
trodde den resande sin kassa i skepps
kaptenens förvar. Denne gömde pen
ningarna i sin egen hytt, som icke 
hade någon annan ingång lin en fall
dörr, på hvilken kaptenen stod, då 



han styrde. Då båten framkom till 
sin bestämmelseort och passageraren 
ville hafva sina penningar, voro de 
försvunna. Di\ kaptenen var ansva
rig för penningarna, ålåg det honom 
att upptäcka tjufven. Utom en rod
dare hade ingen beträtt kaptenens 
bytt, och roddaren blef derför beskyld 
för stölden. Mannen sade, att han 
nr oskyldig och erbjöd sig att un
derställa saken en berömd afgud. 
Kaptenen var nOjd dermed, och un
der tillopp af en stor menniskomassa 
gingo de båda männen in i templet. 
~edan rikliga offer framburits, besvor 
roddaren sin oskuld och sade, att om 
han ljugit, så skulle guden 11ta af
bryta hans ben vid utgåendet ur 
templet. Och s~, då mannen går ut 
ur templet, snafvar han på tröskeln 
och bryter benet. Xu ansågs hans 
skuld bevisad och öfver alla närva
rande kom en stor fruktan för gu
den. :\len då kaptenen återvlinde till 
sin båt, fann han vid genomsökandet 
af sin hytt penningarna i ett mörkt 
hörn, rler han sjelf undangömt dem. 
Han gjorde sin roddare afbön, be
talte doktor och apotekare, tills den 
förorättade åter biet frisk, och skänkte 
sedermera guden intet förtroende. 

Följande beriittelse visar, på ett 
särdeles sorgligt slitt, huru det mån
gen gång går folket med deras till-
lit till gudarne. Ett fattigt äkta par 
hade Hinge förglifves väntat på ett 
barn. ~Iodern gick ofta till templet, 
för att offra och bedja. Hon lofvadc 
guden en präktig måltid, om han 
skänkte henne en son. Slutligen kom 
den efterHingtade gossen. Nu måste 
det ät guden gifna Hiftet uppfyllati, 
och för att kunna göra detta, visste 
det fattiga folket ingen annan råd än 
att sälja sin lilla gård. De måste nu 
förtjena sitt uppehälle såsom daglö
nare och voro nöjda i sitt at·rood. 
De hade ju dock en son, som på de· ' 
ras ålderdom och efter deras död 
kunde hafva omsorg om dem. l•~tter 
8 år bugnades hustrun återigen med 
en liten son. Nu måste guden åter
igen hafva ett tackoffer, annars kunde 

han ja skada barnet. Det fattiga fol
ket hade nu ingenting mer, som de 
kunde bortsälj11, och efter lång be
sinning sAgo de ingen annan utvilg 
än att afdtå sin äldre son åt en rik, 
barnlös men, som önskade hafva den 
vackra gossen. För kiipesumman, 
ungefär 54 kronor, gjordes en måltid 
At guden. Strax derefter dog der: 
yngre gossen i kopporna. I förtviflans 
Yansinne bar modern dt:t lilla liket 
till templet, band det framtör gudens 
bröst och sade: "Du har uppätit vårt 
bus. Du har uppiitit våra krukor och 
pannor. Du bar uppätit vår äldste 
son. Allt hvad vi hade, är i din ma
ge. Ät nu iifven denne~. 

Den unge Josua. 
En spe~elbil<I för vå1· tids uu~ll kri;;tnn. 

N iir l\Iose vände tillbaka till läg
ret gick (eller vek) icke hans tje
nare, den nuge .J oi:;na, :Xnns son, 
bort ifran tältet. ~ Mos. HH: 11. 

Genom Ouds heliga och härliga 
uppenbarelse vid Smo.i hade den 
unge J mma mottagit intryt'k, som 
han aldrig kunnat glömma, utan 
som fäst sig djupt i haus själ och 
bidragit till att väcka hos honom 
den oryggliga tillit till Herren, som 
allt.sedan präglade hans lif och hvari
aenom lian dugliggjordes till att 
hlifra folket:; ledare efter .Moses 
bortgang. n kunna spåra denna 
tillit till ubela jordens Herreu ,-id 
månget tillfälle i J osuas lif. Du 
)fose hade sändt spejare in i Kana
ans land och dessa vände tillbaka med 
det bndi;kapet: "Yi hafva icke makt 
att draga upp emot det. folket, ty 
det är starkare än vi", då var det 
.T osna tillika med Kaleb. som mi.itte 
folkets. kn?rr och försagdhet med 
det fr1mod1g1:t ordet: "Med Ol':-:t ii.r 
Hene11. Yaren icke rädda för dem!" 

1 :\los. 14: 9). ~amma frimodiga 
tillit höll J osu uppe hela hans länga 
lif igenom, och da han på ::;in ålder
dom sil.g tillbaka på de gångna åren, 
knnde han vittna för folket: ~Herren, 
11<1er Hud, har sjelf stridt för eder, 
sasom han har sagt eder. Bevaren 
derför granneligen edra själar, att I 
hafven Herren, edt-r <i ud kär !l.L 1.J o
t-Ua :lH: 10, 111. < >ch det har säkert 
statt prägladt på hans lif: "Jag och 
mitt hns, vi vilja tjena Herren". 
'J osua 24: H>). 

"HYarifråu skall min hjelp kom-
111a:iu frågar psalmisten 1 Ps. l~l: 1). 
t lch han sYarar sjelf pa sin fråga: 
<\rin hjelp kommer ifrån Herren, 
.... om har gjort himmel och jordu. 
l\fen hvarifran skola vi fä. det tros
frimodiga sinne, som icke blott har 
kunskap om detta, utan ock omfat
tar och erfar det sa, att det sätter 
sin djnpa, ständiga prägel på lifvet 
och som derför oek eger fasthet ot'h 
pålitlighet i förhållande till Gnd. 
I >etta sinne kan inöfras Ot'h uppod
las gentemot de sma tingen, de tim
liga tingen, och skönast är det, om 
det.ta sker sasom i fraga om Josua 
ollareclan från den till1ya ungdomen. 
\"i finna hos honom ett karakters
drag, som nog är värdt att tillegna 
;.ig: och alla de kii.ra, truende unga 
~öra Yäl i att taga den nnge Josna 
till förebild i <letta af seende. Yi 
kunna sammanfatta det i de två or
den: ·'Han 'rekicke." "Hans tjenare, 
1 len unge J osua, vek icke fran täl
tet". Han vek icke vid det tillfäl
let, då han väntade på sin herre 
deruppe pii berget, medan Mose rnr 
i skyn hos Herren. J!e<lo.n folket 
i lägret nppgafro hoppet att fa se 
l\lose igen och hängnfro i;ig at af
~udarlyrkan, så blef han trogen pil. 
sin post, langt närmare än folket 
mtill den frnkta11t-Yärcla bergstoppen, 
sådan som den tog sig ut nedifrån. 
I Ian vek icke, utan väntade dag ef
ter dag, tilldess Mose kom. Och 
nn dernere vid tältet, hvarest Her
nm var nära och talade med :\lose. 
I >et knnde ju varit så mycket, som 

kuuuat Yara egnadt att locka yng
lingen ut i lägret, sa myt'ket att tala 
om nu efter den langa frånvaron. 
Meu "han Yek icke från tältet". Hå
daua menniskor kan Herren an vän
da. Oruublig karaktersfasthet finnes 
det god anYändning för i hans tjenst. 
Herren papekar det i sin kallelse 
till Josna manga ar sednare: "Yar 
rätt fast och stark att hålla och gö
ra allt efter den lag, som Mose, 
min tjenare, har bndit dig! Yik icke 
derifran h,·arken till höger eller ven-
ster" (J 01ma 1: 71. A terigen: Vik icke! 
Läggen märk!.' till det, I nnge. \'il
jen I dugliggöras att t.jena Herren, 
sa att I bhfven en välsignelsP oeh 
sjelfra fan välsignelse, så viken icke . 
Genomfören det i all eder timliga 
gerniug. Det !:kall inöfvas i 1let 
lilla. Följen icke böjelser eller till
skyudelser att lemna edert arbete 
eller göra det mindre noggrant, 
emedan det är nagot annat, som 
Yinkar eder "till höger eller Yen,.ter". 
Förblifven i det l hafven för hän
der, g-ören det omsorgsfullt, görE:'n 
det väl, gören det .. till punkt och 
pricka ordentligt. Aren l tjenare 
i;å lä.ten den, I tjenen, märka, att f 
tjenen en Herre, hvilkens bud är: 
Yik icke. Tagen tiden noga i akt, 
att den icke förspilles utan nytta; 
varen punktliga i bruket af den
samma. Allt :sil.dant kan ju kosta 
kamp. Men ingen seger utan kamp. 
Och ingen krona utan seger. Det 
är ju sa mycket, som kan 1lraga den 
unges hjerta och tankar till "lägret" 
och bort ifrån pligten. .Men det lö
nar sig långtmera än någon anar 
att få sin karakter inöfYad i ett sa
dant: \'ik icke! Ja, bade i timligt 
och andligt afseende har det sin be
tydelse. På den ,·ägen kan det lyc
kas att blifva "fasta, oruhhlige, öf
vertlödaude i Herrens ,·erk alltid," 
och da skall Herrens hjelp också 
vara tillreds för oss och göra oss 
frimodiga och starka. 

Yä.r Josua var store frälsare, .Je
sus, som sknhe "föra oss till Gud," 
in i det himmelska Kanaan, om ho-



nom gii.ller det framför någon annan: 
Han vek icke. 0 hvad clet dock 
var m:r.cket, s~m kund~ _fresta ho
nom till att vika af fran Yägen, 
den tunga vägen med de många 
lidandena, som han mäste möta för 
var skull. ~len han vek icke. Och 
clet har blifrit oss till eYig fräls
ning, sa manga, som följa honom 
och tillhöra honom i sanning. Men 
da gäller det ock för oss att tillegna 
oss något af t:amma sinne oC"h med 
uthallighet löpa i den tätiingskamp: 
;;om är oss förelagd, i det n :ise hän 
till trons begynnare o<'h fullkomna
re J esnsh h'nlken för den glädje, som 
förelag 0110111, led kon;et och icke 
aktade smälek och ::.;itter pä högra 
1:1idan af Huds tron. 'l'y tänken pA. 
honom, som af syndarne lidit en 
sådan gensägelse emot sig, pa det 
att I icke man tröttna och uppgif
vas i edra Rjii.lar"'. 

Från vår Zulumission. 
Bethel .M. S. Inyoni P. 0. Zululand <len 

1 Febr. 1!!01. 

fJyra syskon och missionsi;änner ! 
Guds fricl! 

Skulle för l:ingo sedan hafva skrifvit 
detta bref, da ju redan en hel manad tlytt 
på detta nya ar. Herrens godhet varar 
alla dagdr! Han har varit god emot oss 
under det gångna året, ej minst derige
nom att han gö1mt oss under sina vingars 
skugga. Der hafva vi för egen del varit 
bevarade till kropp och själ, samt, ostörda 
af bullret omkring oss, oafbrutet fatt verka 
HPrrene verk. Detta är i sanning en stor 
nåd, värd att prii;a Herren för, <l:i vi ihag
komma allt det elände, som omgifvit och 
fortfarande omgifver oss härute. 

Arbetet har också kriints med nagon 
framgang, om den också för oss icke kan 
synas så stor som vi skulle uuska. 28 
stycken hafva under året blifvit döpta och 
intagna i församlingen. En del stå iinnu 

kvar i dopklassen; somliga af dessa hah·1, 
lemnat sig ät Herren under årets lopp 
Dessutom är nog mycken säd utsadd, !lom 
häller på att gro i det fördolda. För na.gra 
dagar sedan träffade jag eu ung man, som 
kom så gladt emot mig och helsade. "Hvem 
är du?'' frågade jag. ·'Känner du mig 
ej?" blef svaret. "X ej:' Han sade d4 
sitt namn, och jag igenkände i honom en 
yngling, som för cirka [> år sedan var 
broder Schowa och min bärare, då vi vurn 
ute på en fotvandring i Zulu land. ";\ r 
dn troende'?'' frågade jag. "Ja, hlef 
svaret. "När och hvar blef du troende?" 
"Vet du ej, att du sjelf uppmanade mig 
att lemna synden och tro ?11 svarade han. 
''!\len du var ingen troende, när vi lem· 
nade dig?·' "Jo, det var ett litet hjertn, som 
alltjemt sade, att det var sannt, hvad T tala 
den och jag trodde. Mem nu har Gud hjclpt 
mig, så jag ären verklig troende."' "livar är 
du nu?" "I. P. M. Burg på en bibelskola; 
<lerifrån ämnar jag gå ut och predika evan· 
gelium." "Pris ske Gud!" sade mitt hjerta. 
- "Ditt ord kommer icke f<ifängt till haka; 
det gör hvad dig täckes; jag vill hälla pil 
att sa i tid och •ltid. 

Hegelbundna möten bafva under aret 
hallits pä 7 platser, tidtals på 11 samt 
kraalhesök, så mycket vi kunnat binna. 
med. Arbetarne hafva varit tre evange· 
liste1· (den fjerde har under största delen 
af året varit ute och arbetat; hau kun1le 
icke rrda sig med sitt underhåll), min 
hustru, som haft sundagsskolan samt m1iten 
härhemma vid Hethel samt undertel'knad. 
Dessutom hade vi under en del af aret 
hjelp af en engelsk missionär, som var 
här för att studera språket, äfvensa af en 
honom medföljande evangelist; denne 11e· 
nare undC'rvisade under tiden i skolan här. 
Skolan har föriifrigt under mesta delen ar 
året icke kunnat pågå, emedan vi Pj haft 
tid och krafter att sköta den. Yi glädja 
oss lit att snart få hjelp och sa g1ira 
äfven de infödda. Ocksä hafva vi byggt 
en ny utstation, den tredje i ordningen, 
Den invigdes annandag jul, da vi ha1l1 
ett stort och härligt möte. :\f ycket folk 
var samladt, så att vi måste vara ute; 
och Guds ord framsattes af både svarta 
och hvita. Vi hade iifven samma 1.h11f 
dop. Och nu, syskon, (inska vi att nndPr 

det ingångna :iret fa vara inneslutna i 
l'dra böner och tacksägelser. Visst äro 
l>ade vi och vår Zulumission ringa och 
oansenliga i jemförelse med många andra; 
men desto mera behoifva vi att ihågkommas 
och bäras af eder. Vi önska också att 
få säga eder, syskon, ett hjertligt tack 
för allt edert deltagande och för alla edra 
fiirböner, som I hafven uppsändt för oss 
till nådens tron under det gångna iret, 
ja, äfven för alla bref. De haha dock 
jemförelsevis varit mycket få, men ändock 
torde nägot hafva blifvit lemnadt obes,·a
radt; om så är, förlåt os8 ! Tröttnen dock 
ej. utan skrifven omigen, niir Gud på
minner. Latom oss så upplyfta våra huf
vuden, syskon, ty vår förlossning nalkas! 

Hjertliga helsingar till alla, som Herren 
.Jesus rättsinneligen kär hafva. 

I Jesu kärlek och tjenst. 

Amy och Hans Nilson. 

Från Kyrkef alla socken i 
Vester göt/and. 

Jfed w1clerbam gerningar bönhör du 
oss i rätt(ärdi,qh,:t, du vår frälsnings 
Ond, du som är en tilltlykt för alla ~ordens 
iindar. 

Du kruner året med ditt goda, och dina 
i;11är drypa af fetma. 

Betesmarkerna i öknen drypa, och hi>j
tlerna omgjorda sig med fröjd. 

Äogarne äro höljda med får, Gch dalar
na betäckas med säd; man höjer jubel
rop och sjunger. Ps. ti5: 6, 12-U. 

Vi få fröjdas, fastän med bäfvan, vid 
<isynen af hvad Herren gör. För egen 
del kan jag säga, att han kom mig till 
miites, särskildt ~id drsskiftet, med allski1ns 
välsignelse. Jag lemnade d.1 mitt hem 
under innerlig bön till Gud om en seger
rik resa. Kände en obeskriflig längtan 
tfter att få se syndare frälsas, meu anade 
likväl icke att bönhörelsen skulle komma 
så snart. Herren började verka kraftigt 
ibland Guds barn, och många af dessa 
knmmo som syndare till korset för att 
börja på nytt. Det blef gemensam bön 

om vederkvickelsens tider, och Herren 
bönhörde i rättfärdighet. Jag har under 
tva manader nästan oafbrutet haft möten, 
men Herren har på ett underbart sätt 
uppehalht äfven de lekamliga krafterna. 

Jag har under denna tid ej haft uågon 
kamrat, men Gud har gjordt många kära 
Guds barn villiga att taga del i verket. 
- "Ja. han ger härnere, hvad jag be
höfver". 

Ganska många ha, som det syues, börjat 
följa Jesus och friijdas i honom. Jag 
vågar äfven tro, att de flest:l tagit saken 
pi allvar. Och dessa i sin man bedja. 
nu och verka för sina kamraters och an
hörigas frälsning; och hur stor blir icke 
glädjen för hvarja ny kämpe, som faller 
till Jesu fötter. Allt annat blir jemförel
sevis af ringa vigt för Guds sanna barn, 
då det blir frågan om själars räddning. 
Så hände t. ex. för icke länge sedan, att 
en verkstad dagen efter sedan der varit 
ett dyrbart mi3te brann ued, hvarvid både 
mästare och arbetare gjorde stora förluster. 
Vi stod•J nog alla frågande, hvarför Gud 
lät så ske. Då en af dei;sa, som s:ig allt 
hvad han egde gå upp' i lågor, tillfrågades, 
hur det kändes, svarade han frimodigt: 
Jag är glad, att det sista, som blef ut
rättadt, var att Gud fick frilisa själar. 

Det iir godt under alla förhållanden att 
hafva. sin tröst i honom, som· slgt: u Om 
du går genom eld, skall jag vara med 
dig. 11 Visserligen möter ett och anuat 
under färden, som visst icke är ljuft Hr 
känslan. Det tycks ibland, som föratörel
se ns eldar finge härja lifvets förhoppnings
fulla tegar. Men när det är slut pa allt 
både stort och smdtt, faller aterigen ett 
nådens regn på den förbrända heden, och 
nya broddar framlockas. Han gi.ir allt 
väl i sin tid. 

Jag är mycket glad lifver hvarje själ, 
som kommer till Herren; men tanken pä, 
att Gud lyckats bevara min <'gen själ, 
kommer mig att försjunka i :-alig förvå
ning. Och att sedan ha blifvit be\·ärdigad 
detta höga uppdrag att vara "en ropandes 
riist" om denna stora, frälsande r cb bevn· 
rande nad - A.clr, jag är allt för ringa! 

De bjertligaste helsningar bifogas till 
de viilt spridda kamraterna pa muren äf
vensom till alla kära hem och vänner, som 
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känna mig, siirskildt i Vestmanlan<l. Det 
lilir under väckelsetider ej mycken tid 
r.frig till brefskrifning. Men I ären alla 
desto mer ihågkomna intör Gud. 
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J,atom oss förenade i samma ande käm 
iia den goda striden, till dess han kommt1 

Bn ringa lem. I 
E. K. A 
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Är du frälst? 

tG e der en fr~ga, som är de11 tigtigaste 
~ i Jitvet. Ar den frågan icke med 
;a besvarad, dfr kan du icke lefva sant 
lycklig en enda <lag. Låtom oss derför 
•a rakt pa saken! Stanna just nu, i detta 
igonblick, då du läser detta, och låt frå
gan tränga till djuP,et af din själ! ."\lska

0

dP 
lilla barn, du är ej för ung för den frå
gan, den innebär detsamma som: 

Är du god vän med Herren Jesus? 
Har du afsky för synden, men iir det der
emot din stora glädje att lefva Jin fräl
sare till behag? 

])11 tycker måhända att Onkel Eric är 
sa närgaendc med sina frågor i dag. Ack 
llarn! Det är <lerför att jag älskar eder. 
Det är derför, att jag icke vill se någon 
af eder förgås i det nattsvarta djupet, då 
jag känner en, som är mäktig och villig 
att frälsa eder derifrån, en, som Ar villig 
att draga eder alle sammans upp på den 
nrgamla klippan, <ler det välsignade kor
set star såsom den strålande fyrbåken, 
som vill lysa os8 alla i hamn. 

Hela denna manad är i vara söndags
!>k••ltexter afskild fiir att betrakta detta 
kors. Der hängde Jesus, din häste vän, 
tagande all din skuld på sig, på det att 
du skulle varda frälst frän syndens straff 
11ch herraviilde. 

8tore bror tagt'r emot gisselslagen, på 
<let att hans små syskon må slippa dö. 
Ty, barn, det kostade Herren Jesus lifvet 
att frälsa tlig: hans älskade hilnder blefvo 

fastspikade af fienderna, när de hiillo 11& 
mrd att draga dig up11 på rä<ldningsklip• 
llan. Hans villiga fötter fingo icke me1a 
skynda framåt, för att rildda de små l.im 
men ur tiirnesnaren. Hans panna tick ich 
mera smekas af ~ma israelitiska harnabänuer 
~ej, nej, törnekronan skulle sarga beune 
blodig, hans läppar, som sa ofta bj111ht 
lifvet:-; vatten åt törl.tande själar, skulle 
försmäkta af törst. Barn, barn! Det ilr 
denne smiirtornas man, som frågar dig: 

År du frälst? 
0, du älskade, IVftesrika, blomstrant:o 

ungdom, stanna ett ögonblick för denna 
kärlekens fråga! Böj dig 11ed \'id konwt 
och ransaka ditt hjerta; blicka sedan UJll' 
till <len korsfäste vännen, sa far du !il I 
Och da skall du kunna besvara denna lifN 
fråga med "ja" ett julilande ja. <l111l 
välsigne eder alla dertill för sitt namn 
sku Il. Amen! 

Fiiljan<le berättelse ur lifvet bkall, 111111· 
pas jag, ännu mera. inskärpa denna fråga 
och Tisa eder, huru Gud låter godhet och 
barmhertighet efterjaga. sina bortlupna barn, 
för att fa dem hem till sig. 

l'a ett gammalt slott i l".:ngland l.,t,Itt 
för ett 20-tal af är sedan en förnfLm la1!7 
med sin ende son. Hennes man ha1ht 
varit hög officer i den engelska ar1111•11 
och var synnerligen utmiirkt för sin t11p· 
J!erhet. Han var nu död; mru sone11 l11ul" 
ärft hans lust för krigaryrket och vil111 
!!å fort ske kunde, komma till krigsbögskol11rt: 

Detta var en bitter missräkning fVr mo
dern, som var en varm kristen och sa 
~erna velat se sitt enda barn såsom en 
Herrens tjenare och redan fran ftidseln 

01Trat honom på missionens heliga altare. 
Vetta var dock icke alls i Willtons smak. 
Xej, han ville blifva krigare och drömde 
redan om de lysande utmärkelser, ban 
skulle fa pä den militära banan. 

Modern sjelf jemte den gode kyrkoher
den, som var h vardagsgäst på slottet, bru
kade ofta tala till den lfi-årige \\'illton 
om hans själs frälsning. Men, ehuru han 
bar en viss vördnad för religionen, lät 
han dock icke beveka sig att öfvergifva 
verldens fåfängliga lif, utan reste i ung
domligt öfvermod till krigshögskolan. 

Det kändes nog ganska lHLkostande att 
taga farväl af den gratande modern och 
den vördnadsvärde vännen. Ty han äl
skade ömt sin moder, ehuru hennes be
mödanden att fa honom till en kristen 
hade triittade och plågade honom. Det 
var derfiire icke utan en viss glädje han 
nu kände sig fri fran detta tvang och 
de besvärande och närgående fragorna 
angående hans själs tillstand. )len un
derbara äro Herrens vägar! Han, som 
gjort vindarna till sina tjenare, skulle icke 
han hafva sina sändebud och redskap öf
verallt i den stora vida verlden? Ack jo ! 
Hans kärlekslinor äro ofta spända öfver 
den viig, vi skola gå, för att hejda oss i 
värt lopp mot de eviga brnd1ljupen. 

Derför hade icke "'\\'illton manga dagar 
varit i sin skola, förriin en gammal ofticer, 
som skulle lära de unga kadetterna fäkta, 
kallar fram den nye kadetten, tager reda 
på hans namn, ålder m. m. och derjemte 
l•:l rättfram krigarmam•r ställer deu fnigan 
till den häpne "'\Yillton: 

Är Ni frälst? 
Han hade ju rest från sitt hem för att 

sliµpa den fragan, och nu -. )[el} har
mens rodnad pa sin kind svarade han: 
"Nej, det är jag icke!" 

Når lektionen var slutad, gick han upp 
pa sitt rum, sägande för sig sjelf: Frälst, 
frälst! Hvad är Jet egentligen de mena 
med det? J\r jag då i någon fara? Är 
jag icke ung? ;\r jag icke rik? Har jag 
icke ett öfvermått af helsa? Och har jag 
icke aktning för Gud och hans ord? Jo, 
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allt detta eger jag. Hva<l är det mera 
mau fordrar af mig? Icke kunna väl alla. 
bli prester? llle<l dessa ord tände han 
en cigarr och ilade ut. 

Sa underligt! .Nästan hvarje gang, hau 
hade sin fäktlektion, tyckte ban, att deu 
gamle majorens blickar hvilade sänkildt 
pa honom liksom fragande: u Är ~i frälst?u 
Detta gjorde honom nflstan ursinnig och 
kom honom att fatta en den starkaste mot
vilja fiir <len gamle mannen. 

l'nder tiden verkade dock Guds Ande 
på den unge kadettens bjerta. llan kunde 
icke vara lugn, och ofta fann hau sig 
sjelf tyst och grubblande; och bibeln, hans 
moder~ afskedsgåfva, bar \lfta märken af 
hans tarar. Till kamraterna ville han in
genting säga; de skulle mabiin<la IJara 
skratta ät honom. Derför mognade det 
beslutet bos honoir, att, niir påskferierm1 
inträdde, han först skulle resa till sin enda 
syster, som var gift med en godsegare i 
trakten och derifran begifva sig till en 
privatskola, <ler han hoppades blifva för
skonad för denna förargliga frälsningtraga. 

Dagarne före påsk packade han saledes 
ihop sitt bagage, tog en del deraf med 
sig och anträdde resan. Hjertligt mot
tagen af 8yster och svåger, tillbragte han 
<le angenämaste dagar i deras hem. l\len 
en dag, da systern och han voro ensam
ma i salongen under förtroligt samspråk, 
säger systern plötsligt: "Kan du tiinka 
dig, \\'illton, att dii vår nye kyrkoherde 
var biir på besök en dag, frågade hau 
mig och Ho•ard, om vi voro frälsta. Och 
om du visste, Willton, hur denna fraga. 
oroar mig! Hovard bara skrattar och kal
lar mig sin lilla bönesyster; men jag kau 
ej komma ifrån denna fraga. I natt kun
de jag icke sofva, under det denna un
derliga fråga lj1id som en klockringning 
i mina öron, tills jag tänkte: ".När jag 
blir ensam med Willton, skall jag fråga 
honom: "Ar du frälst?" och kan du 
bjelpa mig att besvara kyrkoherdens fraga !'" 
Vid dessa orden tll•g \\'illton upp ifrån 
stolen som träffad af en }lil och utroiia-
de: "0 Gud! O Gu<l! .\ttrigen denna fråga!" 
Derefter började han gå af och an i salongen 
till stor förundran för systern, som alltid 
mindes sin bror som en ganska lugn natur. 

"Förlåt, Will, om jag pä något sätt 



särat dig; men jag trodde att du, som 
senare än jag stått under vår älskade mo
ders inflytaudc, skulle kunna gifrn mig 
en lycklig förklaring på gatan.'· 

Willton hade skenbart lugnat sig, då 
han svarade systern och sade: "Skrif du, 
Jane, till mamma: hon kan nog bättre 
hesvara frägan än jag. "Och dermed 
var det samtalsämnet afklippt. 

Samtalet upptogs icko heller under de 
dagar, Willton vistades hos syster; och 
när ferietiden var slut, for han till den 
nya skolan, der han hoppades bliha kvitt 
denna efterhängsna fråga. 

Pa vägen dit dr•ijde han några dagar 
i London, der han sökte nedtysta hvarje 
allvarligt spörsmål i en rad af nöjen och 
festligheter. l\len när natten följde pa 
dessa förströelser, fann han sitt hjerta lika 
tomt och fattigt på tillfredsställelse och gläd
je, som förut, och den underbara frågan hiir
des högt öfver alla efterdyningar af musiken 
och glammet i teatrarna och balsalongerna. 
)len han måste snart fo1 tsätta sin resa. 

Hesan var ganska lång. Yid hvarje 
station kommo nya resande in, och gamla 
i;tego ur, utan att Willton gaf synnerligen 
akt härpå. 'l'ill slut fann han sig ensam 
med en ovanligt ståtlig gammal man, hvil
ken syntes mycket väl villigt betrakta ho
nom. etan något som helst fl"•rbe1edande 
samtal böjer sig den gamle mannen ned 
mot "\\' illton och frågar: "l'" uge man, är 
~i frälst?~ Frågan slog ned som en 
bomb och bragte v.lr kadett alldeles nr 
fattningen; och med ett: "livad angår 
det eder?" reste han sig upp för att siika 
sig en annan plats. l'ilen den gamle drog 
honom med kärleksfullt våld ned på hans 
plats igen, sägande: "Jag är doktor R." 
- Hau nämde härvid ett herömdt läka
ren amn. - "Och det var min glädje att 
se edert öppna ansikte med den renhetens 
och helsaas prägel, som är ganska säll
synt hos vara gentlemen nu för tiden; 
vch jag tänkte: Hvilken präktig typ för 
en äkta engelsman! .Jiånne han icke ännu 
är ren och oförderfvad - ja kanske frälst? 
Se der, min unge vän, hvad som i första 
hand föranledde min närgångna fråga." 

Det låg så mycken välvilja och nobless 
i den gamle mannens förbindliga väsende, 
att Willton blef mvcket skamsen öfver sitt 
hetsiga uppförande·; och sträckte helt ofri-

villigt ut sin hand och sade: "Förlat mig, 
herr doktor! ~len det är just för att 
slippa höra denna fråga, som jag'rest 
frän miti hem, min skola - ja från mig sjelf. 
Och Ni må icke förundra eder öfver min för
trytelse, då jag nu. på väg till en annar. i<ko
la, återigen mötes af dennasällsammafraga." 

14 .Ja, Herren vare lof ! Han är sa tro
fast, så trofast! Fiirstär Ki icke nu, unge 
vän, huru efterlängtad Si är af eder fa
der och frälsare och huru eder mors M
ner sväfva omkring er sasom skydds
änglar, önskande föra eder in pä den enda, 
rätta vägen till frälsning och i;alighet·~" 

Det arbetade tungt i den unge kaci.ettens 
bröst. Slutligen hade han så hehärskat sig, 
att han kunde säga: "Hjelp mig, herr doktor, 
ty sjelf förstår jag icke frälsningens väg•. 

Och nu fick doktorn som en annan Filippus 
sitta i sin vagn och för ynglingen förklara 
den enkla vägen till frälsningen genom Jesus. 

8nart fick doktorn hela Willtons histo
ria år efter år. Hela sitt unga lif lade 
han öppet och ärligt fram. Och doktorn, 
som länge gatt i skola hos den ":-.tore 
läkaren i Israel", kunde också ordinera 
det bästa läkemedlet för ett sargat hjerta. 

Småningom gick det ena ljuset efter 
det andra up1i för unga Willton; och när 
hans äldre reskamrat var kommen till den 
station, der han skulle stiga af, kunde 
Willton svara ett tacksamt: "ja" på den 
frågan: u Är dit frälst?" som sä länge 
varit en olöslig gåta för honnm. Xra 
vare Gud, att han icke tröttnar att gil. ef
ter de förlorade, utan slutligen finner dem! 

När detta skrifves, har Willton i manga, 
många år varit en af de högt bildade en
gelska officerare, som i trosfriskhet och 
vdmjukhet hafva arbetat ibland hade sol
dater och civila, för att med Jesu fräls
ningsmakt höja dem ur de många laster
na1:1 dy upp till gudsfruktan och nykterhet, 
och har pa detta sätt äfven förverkligat 
sin älskade moders hopp och iinskan. 

Och nu min vän: .. Hvad svar gifrer cltt 
på denna fråga: Ar dit frälst? frågar 
med innerligt deltagande din vän 

Onkel Eric. 
P. S. Med tacksamhet mottagit l> kr. 

till Barnens tackoffer friin söndagsskolan 
i Björnberget, Grängesberg. Gud välsigne 
de små missiousvännerna. l>. S. 
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Eric. 

Hvad skall Kristi tillkommelse medföra för 

den väntande bruden? 
Af K-tlt. 

\./ . \:> 
~ , en trolof vade kvinnan väntar 

'!;~ att snart blifva i11forsatt i 
~~ nya förhallanden. ( )ch om 

allt är riktigt, ::;a ser hon med gladt 
hopp framåt till den tiden, då hon skall 
förena~ med den brudgum, som utko
rat henne och som vunnit hennes hjer
ta. :\len huru manga gånger hafvaicke 
de roi;iga drömmarna om lycka blif
vit gäckade! Icke underligt då, om 
hos en tänkande bru<l ä.fven oviss
het och nagou oro inmiinger i<ig i 
hennes fraga: H va<l skall framtiden 
liomma att medföra!' 

Krii<ti församling väntar ock att 
blifva iuförsatt i nya förhållanden. 
Bru<lgnmmens ankomst skall med
föra obellkrifliga förändringar i hen
nes ställning. Hon ser framat med 
glad förvänta:a och saligt hopp. Och 
hon skall ieke \Jlifva besviken i sitt 
hopp. <-l-uds löft en äro lika fai-ta 

och vissa sum stora och dyrbara i 
fråga om hvad Kristi ankomst skall 
medföra för dem, som älska hant1 
uppenbarelse. 

Pa grund af niigra i;;adana skrif
tens löften och utsagor skola vi 1111 

söka att i korthet framhalla uagot 
af det outsägligt härliga, som Kristi 
tillkommelse skall medföra för <lem, 
som Yänta honom fran himmelen. 

I. 

När Kristus kommer, skola <le 1:;11n& 

afsoumat i Kristus, uppväckas och dr 
på jorclen lefi-arule Krislu1:;leum1a·r 
na i t:tt nu, i ett i.igonblick (urcanclla.'l, 
för att sa alla i ett sälbkap Lort 
ryckas på skyar till Hen·ens mi\te 1 

luften. 11 'l'hess. 4: W lR 1. 1 Ha 
sedan!' "Oeh sa skola vi Yara uwrl 
Herren alltid." Och ii.r icke d~tta 

nog, evigt nog för den själ, som lef
Yer i Kristi kii.rlekr uEn äkta brude
själ fragar ieke ::.a mycket efter, om 
den eu dag 8kall 8ta okrönt med sin 
brudgum, hlott den eger honom sjelf." 
Han sjelf är för en sadan själ mer 
värd än icke blott jordens utan ock 
himlens härlighPt. "Hvem har jag 
i himmelen förntom digr Och när 
jag har dig, sa har jag icke behag 
till något på jorden." rPs. 713: ~). 

I Horn. 8: :213 talas om rdr kropps 
förlossning. ::\len apostlens mening 
är ingalunda deu, att vi stu:ka inom 
oss och bida efter att i döden blifva 
förlossade fran kroppen. Hela sam
manhanget visar, att det är fraga 
om något, som skall ske vid Guds 
barns uppenbarelse, alltsa nät· Kri
stus kommer. 'l'y "när Kristus, vårt. 
lif, uppenbaras, <lå skola ock 11i UJJ· 
penbaras mecl honom i härlighet. u 
Kol. 4: o). 

8krif'ten framstilller aldrig dödeu 
säsom Kristi församling:< lefvande 
uch saliga hopp. Enda:<t sa;;om full
komliga menni,.:kor, be:st<1ende af 
ande, själ och kropp ( 1 Thess. G: 2a , 
kunna vi ernä den fulla :salighet och 
härfo~het, :som enligt Guds löften 
skola uppenbaras pa oss. Att hlifva 
afklä<ld kroppsh:nldau :sag Panlus 
säscm en nakenht>t, för hYilke{1 han 
ryggade tillbaka; och derför ville 
han icke afkläda sig (i döden) utan 
vid Kristi tillkommelse iifverkläda 
sig me<l boniugen fran himmelen, pä 
rlflt att sålunda det dödliga i;kulle 
11ppslukas af lifret. r2 Kur.:>: 1-4). 

~[ed k1:oppens förlossning menas 
dess frigörelse frän hvarje spår och 
märke af fall och synd. Adams fall 
har bragt förderf äfven öfver krop
pen. Och <le gangna slägternas syn-

!l!I 

der liksom ock vara egna hafva sam
verkat med Adams fall till att för
svaga och förderfva var kropp. Eme
da11 menniskan förnedrat sig till att 
syu<la, har hennes kropp blifvit eu 
föme<lringskropp Kroppens bräck
ligheter, sjukdomar oeh lyten äro 
märken, som tiynden satt på <len. 
Pnderstundom ntgd. i1·ke blott fran 
sjii.len utan ock ifran kroppen retel
i-:er till synd. Understundom kan 
kroppen blifva såsom en nedtryc
kande och hindranrle hoja för anden, 
ett mörkt tvangshäkte, ett dystert. 
och förlamande fängelse. I mirnga 
fall är kroppen ett instrnment, som 
den gudhängifna anden endast med 
möda kan begagna för att frambri\1ga 
himmelsk musik, ett verktyg, som 
den endast endels 1)ch med svårig
het kan heherrska O<·h brnka i he
ligt syfte. 

Men vi vänta från himmelen Fräl
saren, Herren Jesus Kristus, som 
skall förvandla var förnedrings kropp, 
så att han varder lik hans härlighets 
kropp, efter den kraft, hvarmed han 
förmår att äfreu nnderlägga sig allt. 
1 l<'il. H: 211, 21.) 

Xär Kristus kommer, skall kroppen 
blifve1. förhärligad, varu sig vi, genom 
Kristns uppväckta, iklädas uppstån
delse-drägten eller i,;ti.som på jorden 
lefvande förvandlas. 

JI. 

~är Kristm; kommer, I" kola Guds 
barn uppenbaras i härlighet och såsom 
Guds arfvingar få ut arfvet. El'. 1: 14, JS. 
L Petr. 1: 4. 

I Rom. R: ~l-28 säger Panlus, att 
icke blot,t. skapelsen :->twkar och vån
da~ efter at.t blifva frigjord fr11.11 
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förgängelsens träldom till Guds barns 
härliga frihet, "utan ock vi sjelfva", 
8äger han, "som hafva Andens först
ling, sucka inom oss och bida efter 
barnaskapet, var kropps förlosiming." 

Naturligtvis vill apostlen icke med 
dessa ord kullkasta, hvad han straxt 
ofvanför i kapitlet har betygat, näm
ligen att vi redan uu äro Hud.,; barn. 
Yi äro det, Gud ske pris! Och vi 
veta, att vi äro det. Gud känner 
oi:;s ock igen såsom sina. Han har 
sjeli satt sitt insegel på oss genom 
Anden, som är os:-; gifven. Och i 
denne Ande ropa vi: Abba, Fader! 

Men vårt lif är ännu fördoldt med 
Kristus i Gud. Det är icke ännu 
afslöjadt och uppenbaradt, hvi.lken 
härlighet, vi ega deri att vara Guds 
barn. 

Jordiska konungar re!.1:1. stundom 
inkognito d. v. s. i stället för att resa 
sasom konungar i prakt och maje
stät och hyllas med ärebetygelser, 
~om tillkomma dem, resa de sil.som 
vanliga menniskor, förborgande ::;itt 
uamn och sin höghet. Och kanske 
de dervid raka att blifva bemötta på 
ett oförskämdt sätt, som man icke 
i;kulle tillåta sig gentemot <lem, om 
man kände dem och visste, hvilka 
de voro. 

Hå gjorde ock enfödde t:>ouen till 
konungars konung, härlighetens Her
re, re::-:an genom vårt land, jorden, i 
så djup förklädnad, sa utblottad på. 
makt, härlighet och majestät, al.t 
endast några fä förtrogna vi:\uner till 
honom kunde se nagra ::-:trålar af 
denna härlighet LFil. 2: 7; Joh. 1: 14). 

( >ch hum skamlöst blef han icke 
dervid bemött af jordens barn, :,om 
dock egde allt, ja lif och tilh·aro 
igenom honom! "Föraktad var han 

och af andra öfvergifven, en 1;111ii.r 

tornas man och förtrogen med li 
daudet, och lik en, för hvilken man 
gömmer sitt ansigte, föraktad, ol'h 

vi aktade honom icke." (Es. 53: :il. 
Och emedan Jerusalems inneva

nare och deras rådsherrar icke kiin<le 
.honom, dömde de honom till korsett! 
död. och uppfyllde så profeterna.a 
utsagor, hvilka hvarje sabbat före
lästes ibland dem (Apg. 13: 27; I 
Kor. ~: 8). 

8a.mmalunda göra ock vi vä.r pil
grimsfärd genom denna verld i Pli 

förnedringsgesta.lt, och understun 
dom är vår förklädna1l 1;.a djup, värt 
utseende i likhet med mennisko~o 
nens så vanstäldt (Es. r>"2: 14), att VI 

för denna tidsalderns barn :>ynas varu. 
de al!ramest eländiga menniskor, 
icke annat värde än beklagande och 
förakt, och giiras till föremål för han 
och spott, fiendskap och förföljelse 
Endast understundom ana verJden 
barn vår konungsliga höghet Ol'h 

förnimma något djupare intryck 11.I 
den kungliga ande, som bor i Gnd 

barn. 
Men när Kristus varder uppenbar 

:;kola ock vi uppenbaras med ho 
noru i härlighet. Den enfödde Ho 
nens, var förstfödde broders, härlig 
het ::;kall da genomlysa osb 01 h 
fram:>trala fran hela vår Yarelse. 'J'y 
"han kommer, för att på den clag1.-111 
förhärligas i sina heliga och bt11rulrfU 
i alla dem, som tro". ~ Te:>s. 1: 111 

"Men den, :;om har beredt OHH till 
just detta är Gud, i;om ock har g1( 

vit oss Andens pant". 2 Kor. r, 
8e ock Ef. 1: 13, 14! Andens ini;• 
gel är ock pa samma gaug Nl un 
derpant pa vart härliga arf, Elll hor 
gen för, att Hud bade vill 01·h f 111 

mår trots alla svårigheter och fre
stelser, allt motstånd oC"h alla hin
der från köttets, verldens och djef
"."ulens sida föra till sin eviga här
lighet alla dem, som förblifva i 
Kristus. An den iir Ands förstlings
gäfva till oss. Liksom den pä älrren 
vackert nppspirande sädesbrodden 
här med och uti sig ett löftesrikt 
hopp om en full skörd, ::-:å gifver 
ock Andens förstling osH löfte och 
hopp om härlighetens fulla skörd. 

Lancltmannen fröjdar sig med fruk
tan. 'l'y han vet att sa länge skör
den icke är inbergad, sa är det sä 
manga faror, :;om lura på elen, h\·ari
g~nom åkerbrukarens ljusa förhopp
mngar ~kulle kunna vända"> i bitter 
missräkning. 
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Likai:::ä ock vi, då vi känna faror
na, fienderna och f'restel"E>rna, ~om 
söka brin.ga oss pa skam i vart hopp, 
ai:beta v1 ·med fruktan och bäfran 
pa var frälsning (Fil. 2: 12). Men 
då vi förtrö,:ta på Gud som verkar 
i o,:s hitde vilja och ge~ning för sitt 
välbehagt-1 skull, så bortkasta vi dock 
under allt icke vår frimodighet. Yårt 
h~il~ga ho~p ska~l aldrig sla fel, <la 
v1 mE><l last hJerta halla oss till 
Herren". "DE>n ,:om stadfäster oss 

tillika med eder till Kristus oeh s~~;1 
har :-;mort oss, är l-1-ud, hvilken ock 
har beseglat os::-: och gifvit oss An
dens pant i vara hjertan". (2 :Kor. 
21, 22 1. 

(Forts ). 

·~o~ 

Små bet rakt e Is er. 
lI. 

Nu och då. 

"~an ~kall borttaga dtidenförevi!rt 
/) ~ och !f eITen Gud skall af tork~ 

tararna fran alla ansigten och nt
vlåna sitt folks ~mälek ifran hela 
JOrden." 

Dö.den, den skoningslöse inkräkta
ren 1 .h~arje familj, han, som rege
rar .Pa JO!den med en fruktansvärd 
envald.sspira, ha~, som kommer på 
~len tid, man nunst vänt.ar honom 
Ja, ~1år de ljufvaste drömmarne orr{ 
Jordisk lycka äro nära att förverkli
g.as,. hall, som trotsar alla våra för
s1gt1ghet:-;mätt och alla våra bemö
danden uti !-1-tt beröf va honom hans 
makt ~ch ~mdra honom i hans ohej
dade framfart han är besegrad 

af en s.tar~are, nämligen vår :Konun~ 
och Fridsfurste Jesus Kristus. Lef
Yer du genom tron i förening med 
Jesus, da är segren öfver döden din 
8?k alltid att betrakta döden frät~ 
himmelsk synpunkt, såsom diimd och 
besegr8:d af Jesus för dem som äro 
funna i honom. Likasom 

1
flsterlan

dets tri:idgardar bevakades af en 
drake, s~ '.'.a1: diiden ett hinder for 
o~s att mga l det himmelska para
diset. }len oaktadt döden är emel
lan oss och J ernsalem <ler ofvan 
är detta odjurs gadd borttagen oC'l~ 
hans ~ufvnd k1:ossarlt af Jesus i hans 
offerd<;>ds blod1ga strid. Håll dig 
fast nd löftena, ty de ii.ro mäktio-a 
att halla dig uppe i diidsstunde~R 
af~o~skymning; och dn skall med 
~mlhon.~r segra?,lde. skaror sjunga: 
Du dod, hvar ar dm udd ; du graf, 



hv!lr är din seger'.-" Da. vi äro 
införlifrade med Kristus såsom {5fe
nen i trädet har döden sannerligen 
förlorat den' sista spetsen af Hin för
i;kräckliga gadd och i i;tii.lle~ för~and-
111.ts till en stor och väldig trmmf
bage, under hvars ~va.lf .~t~d förer 
sina förlossade l1am m i harhghet~n. 
(i länsanrle ledstänger äro anskaffa
de genom dödsskngg11.ns dal, kärlek, 
fröjd oc:h frid af <!.n~s upplysande 
ansigte

7 
som skall fol]a med harnen 

ända hem. . 
Jordens ö är ett vimlande st~ds

fält der blodtörstiga, grymma fien
der' nunas. Rarda frestelser ntkä~
pas, ~nrar !"f ,.,·ai:~gheter i~å~te ~)f
verstlgas, djupa. dalder af fororlmJU
kelser och l1erlrufveber maste genom
vandra~ förrärlerier oeh olyckor af 
manga ~lag, giira, att. Yi vattna , var 
väg med tarar. 1\Ien mkomua pa de 
gyllene gator~1a ljuda fr~n den fräl
sta skaran krmg tronen Jublande ho
sianua lof od1 pris. Minnen af nt
Htå.nrlu'a mödor oc:h faror äro _ntplå
narle, liksom bYarje skymt af SJ~k
dom och hvarje bäfrancle kärnlla: m
tet verkligt eller inbilladt ondt fin
ne:-; der: i11ga lurande fiendi>r eller 
sorgfulla t1 mfall hafra någon ank?yt
nipgspunkt il~lan~ rlet. landets folk. 

'l'ranande pilgrim, bh<·ka npp emot 
dag{5fyninge1~: Yar __ oförfära?. ! . H '~ar
j e ilaude. m~nut ar en ~ol1a, :som 
guugar dm farkost allt i;:i-rmare den 
efterlängtarle hamnen. h1f nog~ akt 
pa "sjömärkena", och dn ~kallt.~ se_, 
a.tt den Yiintade stranden H:ke ar sa 
atiäg:-.en. Hvarje ny :-;org, som mö~er 
dig, hvarje lidande, som. clr~l?har d~g, 
hvarje vän, som ryekes i_fran dig, 
hv11.rje f.eh;~age~~ fi!.rhop1;nmg, so~ 
grusats i dm vag, aro t) sta b.ndh~
rare från andra ::itranden, ,.;om ln t
ska i ditt öra: "Ditt hem är ej på 
jorden. Nej of~·a~ sk~_n det är," oc~ 
som medföra l]uh'a, Yallnktande hn
ser fran det framskymtande himmel
ska. landets strand. 

"Gud skall aftorka alla ti:\.rar af 
deras ögon: icke heller gråt, icke 
heller rop, icke heller någon värk 

varder mer, ty det första iir för· 
gånget." 

Aug. Karlsso1J. 

Vid korset. 
:Mol.: ... ~tnHrtan~ i-.tuncler ilnc et<·. 

l'ti kor»ets skugga 
'l'rifres btist min sjiil. 
l "ti korsets sknggn 
I >er milr an<len väl. 

J'i1 clet <lvra korset 
:-ler jag dig. Guds Lam. 
~lina synder bar uu 
{"ppA korsets sta1n. 

Ja. <let kilrn korset 
Yisar mig Guds uAd. 
.T esus ser i 11g l i cln. 
P,uligt J:'adrens råd. 

\'itl dt't dvra korset 
Fick 1ag iif en dag. 
nettn. lif friill korset 
IT emtrtr kraft livat· <lag. 

Genon1 korset lir jag 
:-;kiltl frän verldens tlärd. 
<+enom korset iir jag 
Död fr:'\n synd och verld. 

T'f1 ditt kors, o Jesus, 
1-'ilste 1lu mitt ·'jlljl;". 
~Iå det hlifva verkligt 
l mitt lif h\·ar dttii;! 

.\lå ditt lif, o Kristus. 
Mer för h\·arje dag, 
l"ti mig framlysa! 
Korsfr\;.t hi'I 11 mitt "jag"! -•t-
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"Guds hjerta är kärlek." 
Ett litet vittnesbörd om min Fader;; trofasthet. 

tl_,_, 
~J :i grund af en ioro mauing, och i ~ förhoppning att någon sjfll deraf 
kan hafva nytta, vill jag till Herrens 
iira Pmtala något af min erfarenhet såsom 
kristen. Det är Mver 10 ar sedan jag 
hlef förd från mörker till ljus, från satans 
makt till Hud. Hjertat fylldes då med 
jubel iifver de stora gåfvorna: syndaför
latelse och uaroaskap bos Gud. Trots 
.tenna lycka saknade jag dock frimo
·lighet att bekänna .Jesu namn. Efter 
omkring ett halft an förlopp tog donna 
.;1versvallande fri1jd slut. Nu kommo fre
stelser; tlet hlef kamp och nederlag. )[en 
fTud, som i trofasthPt vardar sig om äf
«en de okunniga och vilsefara1-1de barnen, 
.ievarade mig fran att vända ater till verl
•len. 

Efter ett par års förlopp begynte jag 
leltaga i bönemötena och sC•ndagsskol
verksamheten inom d<'n fiirsamling, jag 
tillhi.irde. Detta var nog till välsignelse 
Hir min egen själ; men nagon segcrkraft 
kunde naturiigtvis ej erhållas derigenom. 
\'i i:.k1)la ej arbeta för Gud, på det 
vi ma blifva välsignade, utan verksamhe
ten maste vara en /.,.?tkt af hjertats ti( i 
Gucl. 

Manga fi.iresat3er och heliga beslut gjor-
1les och bri.itos ater och :1ter. Jag lefde 
·let der lifvet af fall och upprättelse, som 
sa manga kristna lefva. Henom atskilliga 
up11satser i "81'enska l'osten" Ramt genom 

-en bok af fm Booth hade jag kommit 
till insikt om att mitt nadalif ej var sundt, 
OI' h att ml.got bättre fanns att få. Huru 
detta lif i seger skulle erhållas, dermed 
hade jag nu i öfver ·1 ar bråkat min 
hjerna samt gjort atskilliga försök. Då 
reste jag år 18!15 till konferensen vid 
Torp i förhoppning att der fA lära känna 
hemligheten af seger öfver synden. 

'föcknet och mnrkret i min själ hade 
nu nått sin höjdpunkt. )lången gång 
tänkte jag, att det var slut på mitt barna
skap hos Gud; men då jag fick höra om 
Guds stora nåd och hans förlåtamle sin-

nelag, vågade jag äter förtrösta pil honom. 
Sådant var mitt inre lif, midt under det 
jag var upptagen med söndagsskoh·erk
samheten och i det yttre Hirde en kristlig 
vandel samt hade stort anseende biand 
näitesyskonen. Erfarenheterna under denna 
tid kunna sammanfattas sålunda: Stundnm 
glädje och frid, stundom sorg och tvifvel 
samt oftast nederlag i striden. lir dj~ 
pet af min själ ljöd ropet: "Jag arm!' 
menniska, hvem skall lösa mig fran denna 
diidens kropp?" 

Då jag kom till den förut omtalade kon
ferensen, tyckte jag, att allt som talades, 
för<ll"•mde mig och vågade fiir no'.ids skull 
ej upplyfta mitt hufvnd. 

En afton hölls ett möte för belgelse
sflkande själar. Detta h\ef vändpunkten 
i mitt lif: en stund, som jag aldrig 
skall 15"lömma. Jag fick nåd att biija mig 
för Gud och ingå ett nytt förbund med 
honom. Jag kände mig har<i som en 
sten och erfor ingeuting sällsamt. )len 
pä grund af drt råd, som gafs af eu 
gammal. bepröfvad· broder, samt genom 
nagra vinkar i en liten skrift, fick jag 
rn~d att lull!a fast vid, att jag nu var 
ufi>erldten :it Gud, samt att han motta
git mig. 

Följande dag reste jag hem lugn i min 
själ. Nu följde några dagar af underbar 
välsignelse. Under tårar och på mina 
knäu låste jag min bibel på lediga stun
der, och en ström af ljus och lif kom 
mig till del. Hemligbeten af död med 
Kristus genom tron (Rom. 6: 11) hlef 
nu genom Anden uppenbarad för min själ. 
Gud lärde mig sluta upp med egna an
strftngningar och mottaga af hans fullhet. 
Seger öfver synden följde nu, och en större 
kraft att bära vittnesbörd om Jesus. Un
der flera manader badade min själ i en 
flod af saligu känslor. Detta känslolif 
upphörde ju, men segerkraften blef kvar, 
ty Jesus var min segerfurste. 

Emellertid hade jag, genom läsning af 
-vissa småskrifter, omfattat en nfverdrifvet 



- 104 

~jg helgelselära, hvaraf hos mig alstrades 
sjelfbelatenhet och en fin form af andligt 
l:tGgmod. För att föra mig iätt och .~,d
mjuka mig, maste GuJ tillstädja, att jag 
vid ett tillfälle föll fiir frestelsen till det, 
som varit min skOtesynd. Genom syndabe
kännelse och förnj·ad i'ifverlatell'e blef 
frid och kraft återförd till min själ. ~u 
ledde mig Herren in på ett sundt, bibliskt 
spår i fråga om läran. Det kostade kamp, 
innan jag ville släppa den dar bC·~a ue
kiinnelsen, det kändes som att lemna det 
dyrbaraste af allt. 

Yid midsommar år 1Rfl8 talade Anden 
m.ycket ransakande till mi~ hjerta. I ett bög. 
rf ljus fick jag se mitt lif och min verk
samhet såsom förfelade. Dock hade ilen 
gångna vintern varit den mest välsignade 
under min verksamhetstid, syndare hade 
blifvit frälsta och Guds barn välsignade. 

Ledd af Guds Ande hade jag tillförne 
i heliga stunder sagt: Herre, tag, hvad 
olu vill, och säncl, hvad du vill, blott ditt 
verk uti mig fullkomnas." Föga förstod 
jag, hvad detta innebar; om jag förstått 
•let, hade jag nug ej vågat bedja så. 
\'älsignad vare Gud, som tog mig på nr
.len i detta stycke! Icke anade jag, att 
han skulle taga viilsiynelsen; meu han 
måste taga den ifrån mig, ty den hade, 
utan att jag förstod tlet, åtminstone i nä
gon mån tagit Välsignarens plats i 
bjertat. Syskon, I, i;om af Gud blifvit 
välsignaJe, vakten eder för detta fina af
guderi ! Gömmen eder i Jesu sår, pä det 
I man slip11a att göra samma sorgliga erfa
renhet snm jag! 0, huru mycken sjelf
viskket kan icke finnas t. o. m. uti bvad 
vi kalla ett "scgerlif" ! Våra begrepp om, 
hvad som är "seger", äro nog i allmiinhet 
mycket lägre än Guds. 

Det kostade kamp och tårar att offra 
välsignelsen. Huru hade icke "jaget" 
frossat i glädjen öfver själars frälsning 
samt uti välbehag öfver många vänners 
välmenta, men stundom oförstandiga kär
lekshevisningar r 0, huru jag med välbe
hag beskådat min frälsning, i st. f. att 
beskåda Jesus allena! Då "I sak·' var off
rad, följde "vittnei::börtl af Gud." Jag 
tänkte då: Nu skall en härlig tid komma 
tillfölje af detta offer. l\len mitt förbund 
med Gud innehöll ej endast tag utan ock-

sä sänd, hvaJ du vill. ::U!n k;irlek~fullo 
Fader sände hvad jag minst kunnat ana; 
han sände festelser. Han tillstadde satan 
att sålla mig; !'.!en Jesus bad för miK, 
att min tro icke skuile blifva t•m intet. 
Emellertid fkk jag nu göra upptiickter ~t 
oväntad art. ~u uppenbarades sjelflifret 
i Guds ljus. "Du stii!ler i ljuset inf1ir 
ditt ansigte vä.ra förborgade S)llder." I 
frestelser och ni.id blottas Jjupet af '1011 

fallna naturen. :Xn gällde att praktisH 
lära, hvad jag trodtle mig bafva Hirt ffir· 
ut, nämligen: "Jag vet att i mig, det ftr i 
mitt kött, bor icke 11ågot godt." Rom, 
7: 18. 

Jag bestod ej vrofvet. ).ler än (•n gan1or 
hlef jag besegrad af frestelsen . .Mina t>r

farenheter nu blefro nag,1t beslägtade 
med mina fiiregående ·.-,kenerfarenheter"', 
dock med den skillnad, att det då var 
oftast nederlag, nu <leremflt var det nfta 
seger, men stundom nederlag. Med ne
diirlag menar jag ej bott synd i hand
ling, Utan bvarje tillfälle, da Själen IJJpj 
besmittad. :\Iangen tror sig ega seger, 
blott han ej bei;ar synd med ord ellrr 
handling; men inför Gud ega vi seger en
dast da, när bjertat bevaras <•liesmittaJt 
genom Lammets blod, fiir att nu ej tall\ 
om att Guds heliga 1igon mången gånir 
upptiicka synd, der vi se endast godhet, 
Ps. 130: H; 1 Job. 1: 8. 

Mitt bjerta suckade ufta: "Skall jag al 
drig mer fä erfara den gemenskap mt>d 
Gud, den glädje och seger som ftirr ?J 
"Herre tag bort des~a frestelser, jag or
kar icke uthärda!"' Ja, det var sa manl{a 
·'bvarför" uti mitt bjerta, ända tills jal( 
omsider kunde ingenkänna Gud i frestel
serna, d. v. s. f;,rstä, att Gu<l hctcle till· 
staclt dem, samt att de skulle tjena till 
min frälsning. 

Jag fruktar, att jag un<lrrstundom till
lät mig att i nAgon män närt\ frestelser
na. Detta var nog en orsak till, att priif
niagen blef sä långsam. Sä snart man i 
allra ringaste man gifver trihet åt köttet, 
sä far frestelsen större makt. Huru man
gen kristen bar icke sålunda, kanske del
vis omedYetet, närt frestelserna, nch slu
tet bar blifvit ett djupt fall. 

Då Guds afsigt med fre~telserna l1lef 
mig klar, ändrades b.-·nen sal1mda: u11er-

re tillstäd, huru svära frei;telse sJm helst, 
ulott du gifver seger ... 

Från den tiden minskades st .,rmens 
styrka. 

~'astän jag förut gått in pa att se mitt 
lif och mitt verk förbrännas, dröjde det 
länge, innan jag släppte all furtri'istan på 
de förra saliga erfarenheterna och på nytt 
kom, såsom f> ar förut, för att f~•roya 
törbundet med G!ld. 

Dessa ~t.-·rmar Lade varat omkring 2 
~r. Naturligtvis var det ju tider ai Jagn 
och S•1lsken mellan stormarne, da hjertat 
bvilade ut vid .Jesu kors. Jag höll icke 
profvet; men Gud ccir tlock trofast. Ej 
ens min troWshet k110de giira (lm intet 
Guds trofasthet. Gud uppenbarade genom 
stormen, att jag !1eh\1fde grundligt (rät
sas. Dock hade jag f'irut trott mig vara 
ganska ·'härligt frälst." Guds afsigt var 
att föra mig till djupare sjelfkänoedom 
samt lära mig ödmjukhet, undergifvenbet 
och tålamod jemte barmhertignet gent 
emot de villsefarande och stapplande. 

Jitg förstilr ej tillfullo mitt sjiilstillstand 
noder dessa tv;inne ar; men det t(lrde 
kunna jemföras meJ Israels ställnin~ en
ligt Osea 2: 8-15. Het var ett affall i 
hjertat, nämliiren fråu den enfaldiga tro
heten mot J:rudgummen, derfGre måste 
han "föra mig i öknen och der tala till 
mitt hjerta." Emellertid, när jag blickar 
tillbaka, filrefa.ller det mig, S<•m jag aldrig 
förut tillhört "tirudesjälarnes'' skara. En
ligt Et. 5: 2:3 och följ. är ju försam
lingen, d. v. s. alla •troende, Kristi brud. 
Men det torde Yara få själar, snm taga 
ut bruderättigheterna och hvilka kunna 
siigas hafva ett verkligt t.rudesiune. Fiir 
nagra månader ser.fan uppenbarades Jesus 
för mitt fattiga bjerta. Han fiorde mig 
till en ny <ifverlåtelse och, det viktiga~te 
af allt, det blef t>tt nytt emottagande af 
Jesus gen1>m tron, H.1'.l gaf förnyad syn-

daförlåtelse, rening och segerkraft. Mitt 
hjerta jublade: ·'Snaran är sönder ocb 
fogeln är fri.·' "På samma gång snm 
man begynte med brännoffret, l1egynte 
ock Herrens sang. u 2 Krön. 2D: 27. Märk, 
1let står: "Herrens sång!" Mer fm nå
gonsin är nu mitt lif beroende af Gud. 
Jesus är mera verkli&" foir hjertat, ej i 
stormande känslor, utan genom tron. Hjer
tat har begynt att hvila i den stora verk
lighet, som nmtalas uti Ef. 2: '1. Jesu 
nrd till Fadren i J ob. 17: 10: "Allt mitt 
är ditt, och ditt fir mitt," hafva begynt 
att blifva en uvpenbarad hemlighet med 
afseende }Jå fi'.irhållandet emellan Jesus 
ncb !:'jilleu. Jag säger begynt, ty vår 
friilsuing iir ej afslutad, utan är något stän
digt fortgående. Gud vill föra oss fran 
otro till trn, och fran tro till tro, från van
ära till härlighet och fran härlighet till 
ännu stftrre härlighet. 2 Kor. :~: 18. 

Jag vill lofva Herren af allt mitt hjerta, 
f,'.ir att ' han i Mverfli'1dande kärlek, nåd 
och trofasthet haft talamod med mig och 
iilskat sitt oförståndiga och gensträfviga 
uarn under alla dessa år. Huru trög till 
att böra och senbjertad till att tr"' har 
jag icke varit! Men Golgata kärlek bar 
ölverflödat till mig. Grunden för min 
frälsning är icke något mitt varande eller 
görande, utan Kristi fulllwmliga offer 
allena. 

Till de frestade och lidande Guds barn 
vill jag säga: J:'rukta icke! Förbida 
Herren! "Han tuktar blott, han ej för
skjuter." "För dem snm älska Gua sam
verkar allt till det bästa." Horn. 8: 28. 
Läs Pi!. 40: 1- 4; Es. 38: 14-20. 

"'Lofva Herren. min själ, och allt det 
uti mig är lofve hans heliga namn. Lof
va Herren, min själ, och f,1rgät icke hvad 
godt han har gjort!'' 

En af Herrens äterlöstti. 

Kinesernas andedyrkan. 
{:\led ill\lstration. 1 

~ndeverlden och förfii.tlernas dyrkan spe- och materie, d. ä. himmel och jord. Dessa 
la en stor roll bland konfucianisterna. håda grnndkrafter utöfra ett egendomligt 

Anden iir en underbar förening af eter inflytande vä hnnan<lra OC'h genomtränga 



alltin.~. Detta iir. hrn1l f'onfuC'ius kalJ.ar 
aude. Alla ting hafra "iua sär,,kilda o&yu
liga andar. \"i förmmma. huru de uppen
ha.ra. sin makt i öfrers,·ämnmp:ar, i stor
marnas <l:m. i ihl-ans mnllrautle, i JOl'rl
häfuiup:ar och i alla miijli!!;a kritiska till-
1lrap:elser. :-i:l hafrn. äfreu alla foglnr, 
kräldjur. i11sf'kter och tbkar sina osynliga 
andar, h\'ilkas kraft 11ppe11 harar >lip: i de,.,sa 
<lJurs tt_vp:t. sprimi;an•le. ;;urr:uule od1 sim
mnncle. I':\ liknrtncle siitt förh:'1ller det sig 
med allrl ,·iixter. 
~ Hos mt>nniskan är at11le11 mera 11thildnd 

den sälunria dödes aHde. l\len iifnn 1 all
miltiht>t l1nfra 111enn i skorna större pi igtPr 
att h·lla e111ot förfäclemas :uular lin m •t 
de lCfrnn<le. I h·nrje död hetrnkta,., fort
faraml«' -.t\som medlem af familJell. n .. t 
llr <le efterlt>fr:uitle,., pligt att förse de diida 
111e1l allt. ln·a<l tlP auses hehiifru, sii-,om 
hus, penningar, l1ii-<tar. :«kdou o. s. ,-, 
Detta allt llr förfiirtligadt af pappn, som 
11pphriiuue,.. orh s:l giires Jiassauole för de 
dötla att he~n!!;lla efter hP 10f. )[atyarcw. 
ri;kelse oc>h hrilniwin hiires äfrensi\ nt till 
cle afli<lncs ~rafrar. 

Sör,imule kine.~er t'id grnfw1 f,.ambärrmrle sitia o.Oe1· åt den döde. 

än hos a111lra yarelser i \"erlden. Dt>rfö1· 
kan 11um11i'4kans ande fortlefra efter krop
pens tlö<l utan att behijfra någon materiell 
honin". E11 :<ådan ande kallas gengångare 
och J';'ar förnu\gn ntt gagna eller skada 
menniskomn. \Jm derför en me•llcm 1 t>n 
fomilJ tycker i.ig hafra lilif\"it förolämvad 
och ei kan utkrö.fra 110:!; ~y:'tr liiimnd 1 ti
den, hrukar ilen ~erna förkorta sitt lit', 
på det att anden m:l komma i tillfälle att 
,c;kada sin titmde. De efterlefraUtle, ,..om 
drabbats af en så sv:\r olycka. ~öra allt, 
hvad i dem~ förmäga st!l.r, för att blidka 

Det llr OC'ks:L egentligen <'Utla.c;t till för
fäderna. som <let lägre folket f:\r offra 
och hedja, h· ([et är <le högre mYtHlighe
terna ensamt förhl'hitllet att offra till 
elemente11s andar. liksom 1let är kejsa
rem; t>n~ak att offra till himmelen. l\reu 
ntt duka förfäderna iir af aEra störstrL 
vigt för alla samhällsklasser. emedan •lPt 
llr rlet euda sätt, Jiyarp:i en pligttrnp;f'11 
son kan visa sin tacks11.mhet mot de nf 
lidna, som äro upphofvet till ham: lit'. .Ta, 
de skola hedras efter döden. s:"•~om vot'<' 
de !innu i lifret ntirvaran<le. 

rr .. Kintl konftarPns(•tl'" 

Från by till by. 
Luk. rn: '.?'2. 

I början af december företogs af ~.nder
tecknad en missionsresa genom Oster

. och \' estergötland. Den första platsen 
resan gilllde var Rehnstad, som ftr min 
andliga fOdelseMt, hvarest äfven mina 
föräldrar bott i flera år. Det var kärt 
att träffa manga gamla, dyra vfrnner, hvil
ka blefvo troende samtidigt med mig för 
tjugo är sedan. Vi fingo nu några dagar 
tillsammans dela and!tga gåfvor. Här
ifran till Omberg, dcr det iifveu finnes en 
liten skara, som älskar namnet Jesus. 
::ledan öfver Vettern med ångbri.t till Hjo, 
<ler evangelisten G. Jobanson mi'1tte med 
::;kjuts fran Eskelid, hvarest möten Mllos. 
Vidare till S. Fogelås missionsbus, der 
det kiindes varmt i Anden; äfven f!lrspor
des ej sa ringa missionsintrcsse. Broder 
J11hanson skulle nu hafva varit metl pa 
denna resa, men fick i stället följa sin 
moder till hennes sista hvilorum här }Jå 
jorden, der hon tillika med alla heliga 
förbidar uppstandelsens morgon. Hesan 
fortsattes till Tidaholm, der fabriksarbe
tarna byggt sig en priiktig samlingslokal, 
h \'ilken nog skall blifva till stor nytta pä 
denna plats, om Herren far bevara sina 
harn i sanning och fruktan; vidare till 
Härja, <ler 11ågra möten höllos och Guds 
ande kändes nära. Sedan till l 'tvängs
torp, der evangelisten Klasson träffades, 
hvilken var med till Grafsjii, ~andhem och 
lCymbo, der Johanson äter mötte; och vi 
reste så tillsammans och hade många dyr
bara stunder vid Hadne, Forsby, Versås 
och Tibro, der vi skildes åt, då broder 
Johanson återvände till sitt arbetsfält och 
jag fortsatte till Töreboda, der möte hölls 
på kvällen. Jag sammanträffade bär med 
evangelisten Predberg, hvilkens hem jag 
giistade. Nästa dag var julafton, då resan 
gällde Ncrike och Hjulsta, der julotta 
hölls i missionshuset. Juldagen vid mid-
dagstiden kom jag till Örebro, der min 
familj mötte och hvarest vi tillsammans 
tirade jul hos slägtingar och vänner. Och 
kärt var det att få vara tillsammans en 
jul i Sverige. Min vistelse här var dock 
blott en veckas tid, under hvilken min hustru 
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och jag besökte atskilliga platser, deribland 
Garpbyttan, der offerfest hölls f.ir Zulu
missionen. ~la Gud välsigna vännerna der! 
Äfven vid Mosås hade vi omkring Guds 
ord en dyrbar afton med de unga. Ock
så här bar Herren verkat intresse fiir sin 
åkerteg i S. Afrika. l'llå han r;jelf under
hålla och föröka detsamma! I ()rebro 
hade vi också glädjen att deltaga i några. 
möten bos metodisterna, äfvensom i första. 
Baptistförsamlingens söndagsskolfest för 
700 barn. Fran djupet af mitt hjerta 
uppsteg den biinen: Måtte de alla hlifvu 
frälsta och himmelens innevånare! 

Den 4 januari reste jag till Smålan<l. 
Den första plats jag dcr besökte, var Fli
seryd, der möten höllos hvarje afton under 
böneveckan, då Guds Ande talatle till man
get bjerta. Äfven hesöktes Kumlemad och 
Finsjö. Sedan besöktes Berga, Fogel
fors och Högsby, hvilka alla voro fiir mig, 
sedan 1~ it 15 är tillbaka välkända plat
!ler, hvarför jag ock hade glädjen att iif
ven här finna gamla vänner och i Herren 
troende, ehuru fienden ej försummat sig 
äfven i dessa trakter. Härifrån till Karls
krona, der ,\llians-bönevecka hi>lls och 
Guds Ande kändes mycket nära. Jag 
hade glädjen vara här i två dagar uch 
gästa. väaucrna Kindwalls hem. Derefter 
besöktes Karlshamn, der ett m11te hölls; 
och det kändes dyrbart att äfven bilr fa 
triiffa. kära vänner, som under gangna ar 
visat stort intresse för missionens heliga. 
sak. :Matte Herren välsigna dem med ut
halligbet för kommande dagar! l'llin väg 
gick härifrån till Kristianstad, der mute 
hölls i J,utb. Missioashuset och sedan pli. 
kvällen samkväm med bibelsamtal uher 
1 l'etr. 1: 13-:n, hvarvid manga dyrbara 
sanningar hlefvo framhållna. 

Nästa dag, som var söndag, gällde re
san Lund, der mute hulls pä kvällt>n. På 
måndagen reste jag till Svedala, il.er flera 
möten höllos och Guds Ande kändes kraf
tigt nära. Jag hade glädjen att träffa 
broder Soneson m. fl. kända bröder; be
sökte sedan några närliggande platser. 
Börringe och AndersHlf, der det kändes 
vara rum för evangelium och äfven intres
se för missionen. Hade sedan 3 m1iten i 
Malmö; hade äfven här glädjerrträffa gamla 
kära \"änner, deribland Rosanders och mis-



sinnär Aug. Karlsson, hvilken sednare ver· 
kat der nägon tid, äfvensa fr(1ken Hall, 
l1vilken var på reRa till Amerika; fick en
dast säga farväl till henne, innan angbå
ten lemnade hamnen. Sedan besöktes 
Oxie, Jordberga sockerfabrik samt Lilla 
Redinge. Glädjande var att se och hJra 
om en föräldralös flicka hlirnere i Skåne 
hvilken på en plats byggt ett missionshus: 
mi•jligen för sitt fildernearf, hvilket hon 
fiirstatt att insätta i den rätta banken. 

Nu börjades återresan öfver f,und till 
Kristianstad, der miiten denna gäng hölls 
hos K. F. U. K., som här bedrifver en 
g-od mission bland stadens unga kvinnor. 
Kedan fortsattes resan öher Karlshamn 
u~h Hyd till Sandsjll, der jag uppehöll 
mig tva dagar och hade möten i det rrm
liga missionshuset, som var till trängsel 
fyldt hvarje afton under Jen tid, väckelse der 
pågått. Måtte Herren fa brvara denna unga 
plantering! \'irlare gick färden till Nässjö 
der Kina-kandidaterna 0. KarJ1:n och Hög: 
lander träffades. ;\fven på donna plats 
har Herren pil. det sh;ta fä.tt frälsa gan
ska många. :\fa de tillväxa i näd och 
sann~ngl Hedan to~s vägen till Jönköping, 
<ler Jag sammanträffade med Kinamissio
närerna A. Berg och H. Linder; reste se
d~n _till Huskvarna, der miite Mils i nya 
m1ss10r.sbuset. Bland des~a fabriksarbe
tare synes Guds verk gå framat. Styrke 
eder Herren med sin Ande och kraft! Deri
fran till Granna. Jfen under vägen hit 
blefvo vi öfverfallna af ett häftigt yrväder, 
sum varade hela dngen. Yinden var så 
våldsam, kommande från Vettern, att jag 
måste lika med förbundna i\gon. Den 
broder, som skjutsade, sade, "att han al
drig varit ute i värre väder". Här i Gren
na hade jag två möten tillsammans med 
notarien Schager fran Stockholm. Och 
iifven på denna plats var kärt att få träf
fa gamla vänner och få upplifva minnen 
iran gångna. dagar och kunna säga: "Hit
intills har Herren bjelpt !" Nästa plats 
var Hakarp, der missionshuset var till det 
yttersta fullsatt. På denna plats, såväl 
som på många andra, hade jag glädjen 
se, huru Herren vftlsignat evangelisternas 
arbete med många själars frälsning. Till 
sist ett möte i Forsernm, der det äfven 
var ovanligt mycket folk samladt, hvilka 
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syntes mottaga 0rdet meu glädjP. Hesto 
sedan (\fver Jönk.-•ping, Falki.iping och 
Sköfde upp till Nerike, för att hvila na~m 
dagar pä Smedstorp, som broder Hedin 
vänligt upplatit till bviloplats för oss m1-
der dpn tid, Yi vistas i hemlandet. 

:\långa af de kära vänner, som jag 
under denna. resa fatt glädjen göra be
kantskap med, hafva sagt: "Hed för oss, 
och eknf till oss någon gång!'' Det för
sta kan och vill jag uppfylla, när l{uds 
.\nde manar dertill. .Men det andra kan 
jag ej lofva; måste ursäkta mig derför, 
ty tiden räcker ej till, :Mea nagon gäng 
skall ett nch annat bref blifva srnligt i 
tidningen Trons ~egrar. -

Jag vill här till ~ist sända eder en ge
mensam fridsbelsning och cineka eder ålla 
den välsignelse, som omtalas i ;, Mo!!, 
3H: 12- lti. Och med den begäran att 
allt framgent få vara innesluten i edra 
förböner, och särskildt att hvar och en, 
som Guds Ande dertill manar, ma neu
bedja välsignel~e Ufver missionen bland 
Zulufolket, vill jag nu sluta, gifvande eder 
sil.som ett sista minnesord Ordspr. 11: 
24, 25. 

Kräcklinge i mars 1!101. 
01>car Emarmelsson. 

P. S. Om nagra bref skulle hafva blif
vit efter, som ej kommit mig till handa, 
varen goda returnera ue:::i. till Smedstorp, 
Kräcklinqe, (Nerike). D. S. 

Något från Vestmanland. 
''De skola tacka Herren 

för hans mil! och för hans 
lmtler med menniskor~ 
bA.rn". 

Ja, "näd" är det och "under" meu men
niskors barn, som Herren hevisar. Derför 
vilja vi rck af allt hjerta prisa honom 
ocb till hans ära omtala, att han be
visat under med och ibland oss bär i 
vinter. Det Yar ju med både hopp 
och fruktan, vi kommo till vårt fält äfven 
i höstas, glada i•fver att få vara med pä 
en liten teg af det stora skijrdefältet. 
Och fast under kamp och tårar kommf) 
vi dock i det hoppet, att Herren ville up-

penhara sin arm till frälsning ililand oss. 
Yi ha inte blitvit besvikna. Hedan före 
jul fingo vi se icke sa fa, bekännande 
sina synder, komma till h11nom, som sagt: 
Den som kommer till mig skall jag san
nerligen icke kasta ut. Guds Ande har 
sedan alltfort på ett mäktigt sätt hvilat 
Ufver oss, och manga hafva kommit till 
tron. roder de senaste veckorna hafra vi 
besökt andra platser. l\Ien man kan ju inte 
annat än nndra, hur det är metl de kära ny. 
frälsta. Vi blefvo derför så glada, da vi i gar 
hade bref från en broder, som säger: ·De må 
alla väl, lefra och fröjdas i Herren". Skall 
bli kiirt att snart fä komma ibland dem 
igen. )[å Herren i sin nåd hjelpa oss att 
vara dem till välsignelse ! Yi tro och 
vänta. också, att manga flera ma samlas 
till hopen, som samlad är. .11I:inga äro 
väl de, som med oss derom hedja. Det 
iir för oss dyrbart att veta, att bärskildt 
de, som känna oss, bedja fci r oss. I haf
vcn ocksa anledning att med oss prisa 
Herren. Yåra önskningar fä vi göra kun
niga inför Gud i allt genom akallan och 
bön med tacksägelse. "Tacksägelse" 
också! 

Kära vänner, snart är striden slut, och 
Jå få vi gå hem. 

Hjertliga helsningar till alla vara och 
Jesu väuner från i arbetet lyckliga 

Anna Landin och Amanda Ulson. 

Från Utvängstorps socken i Vester
götland. 

Derför att hans själ har arbetat, skall 
han se och mättas. Es. r;,:~: 11. 

Vi fästa ofta var nppmärksamhet vid 
de lidanden, 80m menniskorna tillfogade 
Yår Frälsare derigenom att de bespottade, 
hånade och slogo, ja törnekrönte och 
korsfästade honom. Och dessa lidanden 
vnro nog svära. l\Ien hans själs lidanden 
hafva kanhända ej blifrit så mycket be
aktade af oss, som de kroppsliga. )fen 
dessa inre lidandeH voro nog mycket dju
pare iiu de yttre. Yi läsa i Lukas 22: 
44: Han kom i mycket stor ångest och 
bad ännu ifrigare, och hans i;vett vardt 
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såsom blodsdroppar, som föllo ned på jor
den. Det var en hård kamp. Det gälldt> 
att besegra våra fiender, ondskans ande
makter i himlarymderna. Denna strid be
gynte icke först i Getsemane och på kor
set utan varade hela hans lif pa jorden. 
Han bar varit frestad i allting, likasom 
vi. l\Ien han segrade alltid, tilldess han 
på korset kunde utropa: Det är fullkom 
nadt ! Och nu kan han - Gud vare lof ! 
- fullkomligt frälsa alla dem, som genom 
honom komma till Gud. Ebr. 7: 2;,, .Men 
dä vi blifvit frälsta, hafva vi blifvit kal
lade att efterfölja hans fotspår. Paulus 
säger: .J a.15" uppfyller i mitt kött bvad som 
fattas i Kri~ti lidanden, för hans kropp, 
som är församlingen, hvars tjenare jag 
har blifvit. (Kol. 1: 24, 25). .11Ien skola 
vi kunna utgifva oss för vll.ra medmen
niskors räddning, sa maste vi först och 
främst sjelfva hlifva afskilda a.t Gud, för 
att af honom renas och brukas. 

Och det gär ej utan smärta, då Her
ren låter det tveeggade svärdet ga ige
nom hela vår varelse, 1>å det att han ma 
skilja ifran oss det orätta och sjelfviska 
och sedan fylla oss med sin Ande. En
dast i den mån vi i1ro frigjorda, kunna vi 
följa Jesus i kampen för andras frigö
relse. Jag har ej hunnit långt i detta 
afseencle. l\Ien dock kan jag till Herrens 
ära säga, att hans nåd icke varit fåfäng 
hvarken uti eller genom mig. Denna vin
ter, som nu snart är tillända, har för mig 
varit en tid af kamp. 

Då jag i höstas kom ut på fältet, mötte 
mig mycket, som förorsakade mig djupa 
sår, och följden blef den, att jag i min 
ensamhet fick utkämpa hårda strider. Det 
kändes ibland, som om satan skulle tyc
kas att taga öfverhanden och menniskorna 
skulle tillbomma sina hjertan för evange
lium, och da vi evangelister icke verkat 
sa länge här på dessa trakter, sa undra
de jag ej sä mycket der1)å. Ty det är 
vanligen så att. da man börjar på en plats, 
man har framgång i början. .Men sedan 
kommer en tid af pröfuiug och strid; och 
då är det fraga om, hvem som skall \'iD
na, Gud eller satan. Men, Gud nre lof! 
- när den starkare tillkommer, iifvervinner 
han den starke. )len vi måste först be
segra lienden hos oss sjelfva och sedan 



hos andra. Och det går ej genom tstora 
och vackra ord utan genom kraft. 

När jag ~edan kom till mitt hem, !lek 
jag äfven <ler genomgå en djup bedröf-
17else, i det att min älskade moder insjuk
nade och dog. Men hon är nu borta 
ifrån kroppen och hemma hos Herren. 

Sedan var jag i siillskap med missio
när Emanuelson på en liten res~t bär i 
Vestergötland, Och i allt har Hemm 
hjelpt härligen igenom. 

Efter jul sammanträffade jag och min 
kamrat med hvarandra för att i Guds 
kraft gemensamt kämpa emot våra fien
der. Och det är mycket godt att vara 
två tillsammans på fältet. Gud har varit 
med oss ocb nästan ]Jå hvarje plats, vi 
varit, har Gud verkat kraftigt på de ogud
aktiga till väckelse. Vi ha ju ej sett 
stora skaror öherlemna sig at Gud. Men 
det är godt att Gud får nägon här och 
der. Det l:iör ju fr(•jda våra hjertan, då 
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Gud vinner seger. Och om vi få gå åstad 
och gråta och bära utsädet med oss, sa 
skola vi en dag komma med jubel och 
bära våra kärfvar. Och vi få redan nu 
känna en försmak deraf, då vi få böja 
våra knän tillsammans med bekvmrade 
syndare. Det är ej alla stunde; kamp 
och strid. Nej, understundom blifva vi 
så välsignade, att vi glömma, att vi äro 
på jorden. 

Kära kamrater iiå stridsfältet ! :'llå vi 
akta oss för all ytlighet! 

l\lå vi lägga ut på djupet! Och glöm
men ej att bedja för dessa trakter ocil 
för edra bröder, som verka här. Vi ha 
många mörka trakter rundtomkring, som 
vi önska intaga. 

Sen uppåt! Jesus kommer snart och 
hemtar oss hem. 

G. Johansson. 
P. S. :\lin kamrat J. Klasson helsar 

hjertligt alla vänner. 

Något för barnen att få. 

Käraste små viil111er! 

l'ppståndeu ur grafven vår Frälsare är ! 
Nu söka vi icke den uvp,.;ti\ndne cler: 
Nu bor han i höjden, men llfveu hos dem, 
f'om öppna för honom sitt bjerta och hem. 

I. 

Tvänne påsklof•. 

.m et är påsk, varens stora hiigtid, då 
- allt i naturen vaknar till nytt lif. 
Öfver det lilla nätta huset vid brogatan i 
Hadington skPn eu strålande varsol. Fön
sterna stodo öppna, o~h varluften fläktade 
muntert i de hvita mnsslinsgardinerna. 
Den nyknoppade hagtornshäcken ka8tade 
ett helt fång ai grönskande doft in i de 
tvenne sma rummen, <ler fru Howard bodde 
med sina tvänne barn, den åttaåriga Flo
renre och den tioarige Georg. Fru Ho
ward hade kommit från .\.merika hit till 
England för två år sedan. Hon hade fWm 
mycket ung blifvit gift i Amerika med en 
mycket begafvad musikliirare från England. 

De hade byggt sitt lilla bo i Boston. 
Kärleken var den, s•Jm fick fiirsköna deras 

tinkla hem och torftiga lif. Allt, som 
hände i deras lilla verld, skärskådades 
med den ljusa blick, som hiir ungdomen 
och kärleken till och hjelpte dem att till 
en del bära de kommande bekymren. 

Sa gingo några år, under hvilka de 
bada kära barnen föddes. Georg blrf eu 
fullt engelsk typ med ljust här och blåa 
ögon. l<'lorence, som deremot braddes pa 
sin moder, som var född af tyska för
åldrar, var mörklockig och hade stora, 
bruna ögon. 

Glädjen och harmonien i detta lilla 
hem varade dock icke så länge. Sjuk
domen, den föröd.ande lungsoten, smög 
sig in i det ljusa ilemmet och und.ergräfdo 
mr Howards helsa. Hans skaparekraft 
sasom musiker mattades. Hans kompo
sitioner blefvo sv:lrsålda och mistade sin 
popularitet, då han ej sjelf orkade ntf(ir,1 

dem. 8pellektionerna i de rika bankirhu-
1>en blefvu försummade i följd af sjukdo
me11, och hans elever tt·:ittnade på att 
gang pil. gång få sina lektioner uppskjntna 
och sago sig om efter en annan lärare. X ö
den närmade sig sakta men säkert Jet lilla 
"fogelboet", som de kallade sitt lilla hem. 
Visserligen arbetad.e också fru Howard. 
med spelelever nästan hela dagen, men 
inkomsterna förslogo ej att betäcka hyra, 
mat, kläder och den kostsamma läkare
varden för den genomsjuke manntin. 

:)a en dag kom katastrofen tidigare än 
doktorn hade väntat. :'llr H. hade gått 
ut för att söka fa migon förlåggare till 
sitt sista musikverk, da ansträngningen 
af gången kostade honom en blodstörtning 
och han kastades pa sjuksängen, fran 
h vilken han aldrig mer uppstod. 

Det var en luttrande passionstid för 
bada makarna. i\Ien den hade till följd, 
att hada dernnder funno sin frälsare. 
Jlittrast var kampen för Howard. Han 
hade gätt så manga sjelfvalda vägar och 
krossat ömma hjertan, som till honom 
satt hela sin förtriistan. 

Allt detta hade han ej velat uppdaga 
för sin unga hustru, icke ens då, när han 
band hennes lif vid sitt. För henne var 
han rätt och slätt kom1iositiire11 och musik
läraren Daniel Howard från England. Men 
nu pä sjukbädden kom bekilnnelseu hade 
af synden mot Gud och synden mot men
niskor. Hans ånger rar uppriktig och 
snart kom förlåtelsens frid till hans bjerta. 
Xu ville lian ocksa godtgura, hvad han 
brutit mot menniskorua. "Ketschen ! " sade 
han därför en afton, då barnen gått till 
sängs, "jag har nä.got att säga dig -
nagot att bekänna ma du ej blifva 
för hartl i din dtlm. - Gud har törlatit 
mig; ma äfven du kunna göra det." Och 
hustrun ~varade: "Dan, du vet, att stidan 
Jesus Kristus förlåtit oss hela värt nng
domslifs synder, sa älskar jag dig ännu 
starkare. 'l'ala, du, om du orkar; och 
intPt är Så SVå.rt, att jag ej skulle kunna 
förläta dig." 

Den sjuke and.ades tungt, men sa såg 
ha11 ut genom fönstren iifver hnstakeu. 
:::iolen sj önk dröjande ned och åter
kastade ett rosenskimmer öfver den sjukPs 
bleka anletsdrag. \'ar icke hans lif ocksa 
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så nära sin nedgang, skulle den blifva 
så. ljus? ::;kulle denna hans sista bekän
nelse bidraga d.ertill? Herre Jesus, gif, 
att sä ma ske. Och med blicken oaf-' 
vändt fästad på den guldskimrande hori
sonten började han: 

"Ketschen, gif mig din hand! Så der, 
tack, tack! Jag är icke den jag är, och 
ändå är jag den jag är. Jag är den 
arfiöse, förskjutne sonen till Lord Stilton 
af Howardshill. Da jag ej ville öfver
gifva min konst - (0, hur drömde jag 
icke da dåraktiga drömmar om storhet 
och ära!) - och blifva militär eller stats
man, som alla af var slägt fordom varit. 
s<l inträffade en brytning med min far; 
och då jag dertill ej ville i en duell slagta 
en ung baronet för en ' Obetänksam föro
lämpning, blef klyftan mellan mi11 far och 
mig ännu större. Och en dag, då. min 
yngre bror öppet hånade mig vid mid
dagsbordet för min s. k. fegllet, lade jag 
ihop de få dyrbarheter jag hade och lem
nade 1nina läders borg, utan ett farväl 
till någon, ej ens till min svaga, lättledda 
moder. ~ågra dagar deretter var ja!!' 
pa väg till Amerika. Efter att någon tid 
hafva irrat omkring i de nordligare sta
terna, kom jag hit till Boston, och der 
säg jag dig, min älskade, och vid din 
sida fann tlen irrande fogeln slutligen ett 
bo. 

Tvenne bref hade jag under tiden fatt 
af min far. Det ena underrättade mig 
om, att min mor hade diitt af sorg öfver 
min flykt fran hemmet. Ville jag nu ge
nast återvänt.la och ingå förlofning med 
vär grannes, den stenrike baronetens enda 
dotter, så skulle allt vara glömt och jag 
återinsättas i mina rättigheter sasom äld
ste son 11ch arftagare till stamgodset Ho
wardsbill. .\.ek, min vän, min älskade 
Ketscben, da hade jag redan sett och lärt 
känna dig. Mitt beslut var fattadt, ingen 
annan än du skulle bli min grefvinna. 
min hulda maka. 

l'å detta bref svarade jag sa i\dmjukt, 
jag kunde; men underrättade på samma 
gang min fader •lm min böjelse för dig 
och - . Ilvad svarade han!' - 0, Dan, 
du har väl ej för min skull gjort dig 
artlös'? Siig, säg! Den sjuke atertog: Ack, 
min älskadti ! Hvad vnre mitt arf, min rang, 
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mitt fäderneslott utan dig. som, - jag 
känner det nu - Gud sjelf gifvit mig 
till hustru. 0, det vore allt utaH värde. 
Nog af pa detta bref tick jag ett kallt 
affärsmessigt svar fran min fars notarie, 
att jag var utesluten ur arfsrätten och 
blott egde en ouetydlig summa att lyfta 
til"ter min mor, da jag hemkom från min 
bndsflykt. När detta bref kom, var du 
redan min hustru, och huru vära lefoads
öden sedan dess gestaltat sig, vet du 
sjelf, huru vi ballit tillsammans i flirstående 
kärlek och gemensamt arbete. Xu är jag 
trött. Ack Dan, ansträng dig ej mera 
un ! Jag har hört nog nu, för att fiirstå 
hvilket offer du bringat mig, da du för 
min skull försakat allt detta. - H\•arför, 
hvarför sade du mig icke sanningen om 
Jin börd, innan vi vordo till ett~ 0, Dan, 
hade du sagt mig detta, sa hade du aldrig 
l1~höft göra detta oft'~r, jag skulle icke 
hafva tillatit det!·' Gratande böjde sig 
fru Howard ned vid hufvudgärden. Svaga 
.strimmor af den guldröda solnedgången 
.smögo sig ännu in sasom en afskedshäls
uing, då den sjuke fo.Jtsattc sin bikt. 
·'Just derför att jag kände ditt ädla upp
offrande sinnelag, vågade jag ej omtala 
denna brytning mellan mig och min fa
milj, ty da hade du af hänsyn till dem 
vägrat blifva miu. - 0 Ketschen du 
vet ej hvad du varit fö~ mig! ~ -
.Men mina krafter taga slut. Det vigti
gaste aterstar, det nämligen att sätta dig 
i stand att för dig och v:ira barn ater
\'inna var faders kärlek och deras rätt
mätiga arf:sanspräk. -

När jag icke mera är till, dröj d:l ej 
längre kvar här, utan realisera allt och -. 
t-ag barnen med dig och res ofördröjligen 
rill England. Cppsök der min far, om 
han lefver, säg honom, att jag fatt den 
gode Gudens förlåtelse fiir mina ungdoms
synder och framvisa för honom var vig
selattest och barnens dnpsedlar och bed 
honom insätta dig och barnen i edra rät
tigheter! Oc!J. nu, älskade, kan du för
lata mig, att jag icke sjelf uppbjöd det 
allra yttersta för att atervinna detta arf 
för o~s? Kan du förlata mig mitt h•lg
mod, min stoltliet, att jag ej kunde förmtl 
mig till att ödmjukt tigga och ater tigga 
det, som anJa var mitt? Kan du förlåta, 

att jag dragit dig med i fattigdom och 
nöd, säg kan du, kan dur 

Vid denna fråga sträckte den sjuke ut 
sina darrande armar och ff:!herrodnaden 
brann ännu högre på bans infallna kin
der. men hela hans själ låg i den Mn
fallande blick, ban riktade pa sin trogna, 
försakande hustru. 

Denna kunde blott luta hans feberbeta 
hufvud mot sitt bröst och hviska: 0 Dan, 
Dan, visst förlater jag dig - hela ditt 
lir har ju >arit, som en enda passions
historia, full af t\irnen och galla - O<'h 
det - det f\:•r min skull. 0, nej, nej, 
afbröt henne den sjuke - icke för din 
skull utan för min egen skull, på det att 
jag, renad och luttrad pa denna u via do
lorosa" (smärtestigen) skulle lära känna 
min frälsare och med honom uppstd. till 
ett nytt lif. 

Sägande detta, sjönk den sjukes huf
vud ned tran honnes axel; och en d vallik 
mattighet inträJ.de, som tydde på. att slu
tet icke var så långt burta. Knäböjo.nde 
vid sin makes läger lag den förkrossade 
hustrun uch utgöt i brinnande Löner sin 
själs ange8t inför honom, som siigt: "Jag 
iir uppstandelsen och lifvet, hvilken som 
tror pli mig, lian skall lelca, om 
han dn död blefve! Styrkt af bönen 
satte sig fru Howard på h vilstolen, and
lust lyssnande till den sjukes korta anue
tag. I morgongTyningen kom rtt valdsamt 
kväfningsanfall och - allt var slut. De 
första strälarne af den uppgaende solen 
kastade sitt darrande skimmer öfver den 
häusofnes förklarade drag. Det var, så
:,om de burit ängelens budskap: Han är 
icke hclr, han är upp>ilCtnclen, till den 
gratande kvinnan, som lik Maria lag sör
jande vid stuftet. U ppst:inden ! lippstan
den ! jublade de nyv<tkuade foglarne utan
för fönstret. l e ppstauden ! Uppstånden l 
ljiid det i hela den nyvaknade naturen -
Kunde den sörjande enkan hum detta r 
fra~ade sig Onkel Eric. 

P. S. I nästa n:r skola vi Jter för
flytta oss till gamla England ocb tira 
pasken med vara sma YällnPr Georg och 
Florence, som vi lemnade der i burjan af 
vår lrnrättelse. 

Rättelse: I u:o li af T. S. sid. 84, l:sta r. 
uppifr. star förmenta, skall varafiirmätna. 
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Hvad skall Kristi tillkommelse medföra för 
den väntande bruden? 

Af K-dt. 

III. 

~är Kristus kommer, skola Vl 

1J~ blifva frälsta. 
~len äro vi då icke redan frälsta? 

Jo, visserligen! Vi äro uttagna ur 
den närvarande onda verlden och 
med Kristus införsatta i det him
melska, såsom apostlen uppmanar 
oss att "tacka Fadren, som har gjort 
oss skickliga att vara delaktiga i de 
heligas arfslott i ljuset, och som har 
uttagit oss ur mörkrets välde och 
försatt oss i sin älskade Sons rike, 
i hvilken vi hafva återlösningen, 
syndernas förlåtelse." (Kol. 1: 12-
14.) I stället för att vi fordom voro 
syndens trälar, hafva vi blifvit "af 
hjertat lydiga elen framställning af 
läran, åt hvilken vi blifvit öfverlem
nade". Syndens makt är bruten i 
vårt hjerta och lif. Frigjorda från 
synden hafva vi blifvit rättfärdig
hetens tjenare. Rom. (i. 

Det finnes många ställen, som tala 
om frälsningen såsom närvarande. 
"Af nåden ären I frälsta genom tron". 
Ef. 2: 8-9. Se äfven 'l'it. 3: 5 och 
2 Tim. 1: H ! Liksom när J esns kom 
in i Zachei hus, frälsning vederfors 
det huset (Luk. rn: 9), så har Jesus 
ännu alltid frälsning med sig, hvart
helst han kommer. Det säger oss 
hans namn .Jesus. Ty det betyder : 
He1Ten är frälsaren. När han kom
mer in i hj ertat, borttager han den dom, 
<;om för syndens skull bränner i sam -
vetet. Detta kallas i Ebreerbrefvet 

att till hjertat bestänkas och renas 
från ett ondt samvete (Ebr. 10: 22; 
9: 14). Och när Jesus bor genom 
tron i hjertat, kan själen lika litet 
lefva i synden, som en fisk kan lefva 
på torra landet. 

l\len huru visst och sannt nu detta 
är, så det ock lika visst, att många 
ställen i skriften förlägga frälsnin
gen till Kristi tillkommelse. I Ebr. 1: 
14 talas om dem, som skolaärfva fräls
ning. Och i Ebr. 9: 28 heter det, 
att Kristus vid sin andra tillkom
melse skall låta se sig utan synd, 
till frölsning för dem, som förbida 
honom. Hvarnti består då denna 
frälsning? Vi vilja söka svaret ur 
Herrens eget ord. I 1 Tess. 9, 10 
läsa vi om de troende såsom om
vända till att vänt a Guds Ron från 
himmelen, hvilken Gud har uppväckt 
från de döda, Jesus, som /rälsar oss 
från den tillkommande vreclen. Märk, 
att den från himmelen kommande 
Gudasonen här kallas Jesus d. ä. 
frälsaren! Såsom det ock heter i 
Fil. 3: 20: Yårt samfund är i him
melen, hvarifrån vi ock vänta fräl
saren. När Guds Ron kom hit ned 
första gången, kom han så!'!Om Fräl
saren. (Matt. 1: 21). När han kom
mer andra gången, kommer han ock 
såsom Frälsaren. Och nn hafva vi 
redan sett, att han frälsar från den 
tillkommande vre~n. Det är för
skräckligt att i uppenbarelseboken 
läsa om den Guds vrede, som ifrån 
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himmelen skall uppenbaras öfver 
dem, som icke känna Gud och icke 
lyda vår Herre Jesu Kristi evange
lium, redan innan d~ komma att ka
stas i <len brinnande sjön. 

Redan i slutet af uvpenbarelsebo
ken:-; sjette kapitel läsa vi om det 
allmännaste, allvarligaste och på 
samma gång förfärligaste bönemöte, 
;;om någonsin hallits på jorden. 'l'ill 
detta bönemöte äro församlade sä
dana, som aldrig förr brukade del
t!l.ga i något bönemöte. Från de 
högsta till de lägsta äro de der. 
Och de ropa till bergen och klip
porna, att de skola falla öfver dem 
och skyla dem för hans ansigte, som 
sitter på thronen och för Lammets 
vrede. "Ty hans vredes stora dag 
har kommit, och hvem kan bestå~" 
( )ch sedan läsa vi om en städse fort
satt stegring af Guds vredes uppen
barebe. Det gar oss genom märg 
och ben att läsa derom. "Och de 
sönderbeto sina tungor af smärta" 
och i vanvettigt, förtvifladt raseri 
"hädade de himmelens Gud för sina 
:smärtors och sina sars skull", läsa vi 

· i Hi: 10, 11. I Hanning, "det är för
skräckligt att falla i den lefvande 
Gudens händer." Ebr. 10: i.H. 

livad skall da icke den eviga pi
nan innebära! Jesm; talar om mörk
ret utanför himmelrikets gästabuds
sal och om gråten och tandagniss
lan, som der skall vara. Han talar 
om "den outsläckliga elden, der de
ras mask icke dör och elden icke 
ntslocknar". Skulle vi väga undan
halla verlden, der den gär i sina 
synder mot evigt mörker och död 
dessa Herrens alh-arliga ord:.> Bord~ 
vi icke med samma heliga allvar och 
nitäli;kan, som de gamla vittnena 

fordom, varna syndarena för dera~ 
vägs mörka slut.mål och f _vllda af 
Kristi kärlek och medliditnde ropa 
till dem: Flyn, flyn den tillkomman
de vreden! Äro icke dessa Herren~ 
nyss anfördit ord, som ljuda sa :-;kä
rande för det nuyarande slägtets 
öron, dock värda allt beaktande, sä 
mycket mer som de äro talade af 
honom, ::;om fylld af himmelsk och 
gudomlig kärlek gaf sitt lif ;;il.;;om 
::;lagtoff er på kon;ets fasansfulla al
tare till yerldens försoning och fräls
ning! 

Det är frän denna tillkommau<le 
vrede, hvarom skriften talar, som 
J esul:l frälsar, räddar och undanryc
ker de sina, då han kommer. Ge
nom elen i himmelen upplatna dör
ren (Uppb. 4: 1) gar bruden med 
brudgummen in i bröllopssalen. Det 
är en ljus ta.tia, Yi nu möta. Den 
stralar sa mycket härligare mot den 
mörka bakgrund, vi nyss antydde. 

Panlu::; säger i 2 Tim. 4: 18: "Her
ren skall rädda mig från allt ondt 
verk (d. ä. fran all fiendernas ond
ska) och fräha ?1tig till sitt hi11imel
ska rike".· Herrens himmelska rike 
är ett saligt och härligt område, icke 
förmörkadt af nagra skuggor. Dit 
kunna inga fiender intränga. Endast 
sanna hjertevänuer skola vara der. 
Allt skall vara stralande ljus, öfver
tlörlande lif, outsäglig härlighet. Inga 
bilder lanade frän denna laga jords 
härligtl.ste och :-;könaste ting och 
företeelser försla att ens tillnärmel
sevis mala hvad som liQ'ger i uttryc
ket: Herrens himmelska rike. 

Eden, de första menniskornas bo
ningsplats, var skönt och härligt. 
Men en orm hade smugit sig ditin, 
och all Edens ::;könhet kunde icke 

upplysa och fröjda _\dams och Evas 
hjertan, när genom batans s\•ek syn
dens tjocka, mörka skuggor lägrat 
sig öfver de olydigas inre och 
samvetets anklagelse tvang dem att 
söka gömma sig för Gud. 

:Men i det hiI!lmelska riket skall 
det aldrig lyckas den O'amle ormen 

b ' som heter djefvul och satan, att in-
komma för att an:-;tifta förderf och 
olycka. Det himmelska Jerusalems 
portar skola aldrig i likhet med E
dens stängas bakom olyckliga, grå
tande menniskobarn, hvilka efter att 
hafva smakat dess sällhet, skola ut
<lrifvas derifråu. 

"Intet förbannadt skall vara mer." 
"Och natt skall icke vara mer." En 
öfverfylld salighetsbägare skall der 
räckas den ringaste och yttersta. 
"Och intet orent 1<kall <ler inkomma." 
Ingen ohelig skall beträda guldga
torna. Idel rena och heliga skola 
deltaga i Lammets bröllopsfest. 

Om en enda oren kuu<le inkomma 
der, skulle man städse nudgas vara 
på sin vakt mot be;;mittelHe. ( >m 
en pestsmittad man komme in bland 
de friska medlemmarna i ett lyck
ligt hem, sa skulle han föra smitta 
. ' s1ukdom och sorg med sig in i detta 

hem. Eller om ett pestsmittadt skepp 
finge inlöpa i hamnen till en stor 
:-itad, så kunde smittan spridas öfver 
hela staden. döden komma att i mas;;a. 
göra sina hemska skiirdar och sorg 
och mörker sänkas öfver otaliga förut 
lyckliga familjer. Men intet pest
smittadt skepp skall glida in i det 
nya Jerusalems "8köna hamnar" . ' mgen af syndens spetälska anstuc-
ken fä tillfälle att bringa förderf, 
mörker och sorg öfver Guds saliga, 
heliga familj derhemma i den trygga, 

llö --

härliga Fadersborgen. - Vi skola 
icke behöfva nagra förmaningar att 
vaka och Yara nyktra der. Yi skola 
försättas på så heligt område, att 
icke ens en frestelse Hkall kumia 
nå OS!'l. 

Ha länge vi gä härnere i främlings
landet, maste vårt kött förblifra 
korsfäst med Kristus. Ty köttet ( d. 
Y. S. var natur, sådan den blifvit ge
nom fallet ) är oförbätterligt ondt 
och orent, och det allt igenom. All 
vår rättfärdighet, d. ä. det allrabiista 
hos oss, är såsom ett fiiicka<lt kläde. 
Der bor intet, som är godt. Och 
det kan icke på nagot siitt f iirhät
tras, förädla!i och helga1<1 så att Gud 
sl-ulle kunna finna behag deri. Det 
mä.ste dödas. Guds ord uttalar do
men deröfver. Och i Kristi korsdöd 
är köttet invigdt ät förbannelse och 
död. Och dä du af hela ditt hjerta 
skrifver under denna dödsdom, blir 
den förverkligad i din egen erfaren
het. Dock icke så, att köttet blir 
en gang för alla så dödt eller utro
tadt, att det aldrig mer skulle 
kunna gif va något lifstecken ifran 
sig. Förblifver du icke genom tron 
i Kristi döds gemenskap, så lef ver 
köttet upp igen och kan då gifva 
ifrån sig lika orena lifsyttringar som 
någonsin. Derför heter det alltid 

· här: "Haf akt på dig sjelf !" .:\fen i 
himmelen skola Yi aldrig behöfva 
det tillropet. Ty "se, jag gör allting 
nytt," säger Jesus. 

Härnere måste trons menniskor 
' såsom Petrus skrifrer, lida be-

dröfrelse under mangabanda pröf~ 
ningar. Lidandet är en luttrings
eld för trons guld 'J'roslifvets äkt
het uppenbaras derigenom och slag
get frånskiljes. ~ålänge lu~ng be-
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höfves, så är det ett tecken till, att 
det finnes något oäkta, något orent, 
att det finnes slagg. Detta innebär 
dock icke, att en Guds menniska 
lefver i medveten synd. Slagget 
kan vara sä inmängdt och fördoldt 
i guldet, att det ej märkes, förrän 
hettan i smältdegeln uppenbarar och 
afäöndrar det. 

:;\len vid Jesu Kristi uppenbarelse 
,;kola de sålunda luttrade och renade 
guldmenniskorna fröjda sig med en 
outsäglig och härlig glädje, dä de 
vinna sin troB mål, sina själars f rä'ls
ning. (1 Petr. 1: 9). 

Ingen luttring skall vidare behöf
vas. 'l'y intet slagg ~kall finnas mer. 
Ingen brännande Hmärta! Ingen 
mejsling, ingen filning, icke ett en-

}ltissionssla\ionen 

M issionsstationen i l)acheo i Si· cbuan
vrovin en, Vestra Kina, öppnades medelst 
evangelii basun redan ar 18~7 af tva en
gelska missionärer herr od1 fru Turner. 
,\r 18fll kommo vi, Charlotte Karlman 
nch jag, till deras bjelp. Den lilla för
samlingen utgjordes då af 5 medlemmar, 
hvaraf 3 voro döpta ~å platsen; 2 hatle 
inflytt~t till staden från en annan station. 
Till en början fi.ngo vi göra mera genom 
bön än arbete, ity att vi voro hindrade 
~enom obekantskapen med språket. Her
rens välsignelse bar ej uteblifvit, utan år 
efter år ha vi fått vara med om att in
berga några. Största antalet. vi på en 
gång intagit i församlingen, var dock 
förlidet ar den 25 juni, summa vecka, som 
alla Helgelseförbundets missionärer i ~orr 
blefvo mördade, nämligen 22 st.., 13 kvin-

' 

da slag mer! Alla kantigheter och 
ojemnheter fullkomligt borta! Intet 
orent, intet köttsligt, intet betiäckadt, 
intet mörker skall vara mer. Yi skola 
vara klara, ofördunklade speglar, som 
obehindradt och helt uppfånga och 
utstriila Kristi härlighet. 

11 Åstunden "derför" säsom nyfödda 
barn, den andeliga,oförfalskade mjöl
ken, på det att I genom henne mån 
tillväxa till frälsning" (1 Petr. i: 2). 

Och låtom oss djupt och allvar
ligt behjerta, att "fdilsningm är nn 
närmare, än då vi blefvo troende! 
Natten är framskriden och dagen är 
nära: derför låtom oss bortlägga 
mörkrets gerningar och ikläda oi-:~ 
ljusets vapen." Rom. 13: 11, rn. 

pacheo, l\ina. 

nor, G män och 3 af varn fllilsta skol
KOssar. Pa ett underbart sätt har Her
ren bekänt sig till de ringa och svaga; 
ty de tva sis~a aren ba vi, en engelsk 
syster och jag, mest varit ensamma hel:\ 
tiden. Hen-en har endels begagnat os~, 
en<lels våra infödda syskon. Det vur 
ocksa en stor glädje att i tre fall fä. ~o 
man och hustru följas at. I en af dess:1 
familjer var äfven en ~on med som blif
vit frälst under skoltiden och sedan, snm 
det synes, varit den, som bringat evau
gelii ljus in i hemmet. Först bi•rja1le 
fadren lyssna, sedan modren; och stor 
var sonens fröjd, när det gått sa längt, 
att han en dag fick taga hemmets ufgu
dar i en stor korg ned till missionssta
tionen, Jer vi brände upp dem i allall 
åsyn. Han är med i fotografigruppen, nwt 
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Jet gar att uppsl"1ka honom. Han står i 
i}fre raden, med något i banden, som han 
trycker mot hakan. Hans fader är den, 
som sitter nedom honom och lutar hufvu
det mot sonens axel. Den som står när
mast honom med boken i handen, är skol
läraren. Bredvid skolläraren står en liO
drig man, som också haller en bok. Han 
och hans hustru blefvo också intagna i 
församlingen på en gaug. Deras omvän. 
delsehistoria är mycket intrestiant. Men 
jag vill ler.ina det, tills jag en annan 
gang vill berätta nagot om kvinnorna pil. 
stationen. I tredje radon sitter en man, 
som laggt ena foten på knäet, med en 
iippen bok i handen. Han och hans hu
stru hafva för några år tillbaka tillhört 
den romersk-katolska läran. Men, sedan 
de flyttade in i staden, kommo de under 
inflytande af evangelium, som är en Guds 
kraft till frälsning, och så blefvo han och 
hans hustru troende. Hustrun, som kan 
läsa något, var oss ofta behjelplig att 
vittna för de besökande. Och om Herren 
fortfarande far leda henne, torde hon 
blifva till stor bjelp i evangelium. De 
båda blefvo ocksa pa en gang intagna i 
församlingen. Han tjenstgör hos manda
rinen i staden; pa hvilken post det nog 
ej är så lätt att sta såsom en pa Herren tro
ende; men Herren är mäktig att göra ho
nom till ett Jju9 der. Mannen i samma 
rad med den svarta västen och den öpp
na solfjädern är en lärare, som under 

Från 

" ~nligt underrättelser fran ;\lr Steveuson, 
-- Kiua-Iuland-Missionens direktör i Kina, 
hafva nu en stor del af deras missionärer 
lemnat Shangbai och gatt tillbaka till sina 
stationer, för att återupptaga arl.Jetet der. 
Detta gäller i synnerhet de sydliga och 
mellersta provinserna, der oroligheterna 
varit mindre svara. En del missionärer 
hade ock gått till Sl-ch'uan, och han hop
pades, att de skulle ankomma till Pao
uiug i början af februari. Iliskop l'assels 
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flera ar undorvisat mis5.ionärerna i språ
ket. Han bar en god kunskap i ordet, 
men är tyvärr ej frälst. Och till följd 
af en ii:ikommande sjukdom har han rökt 
opium, som är ett förderf, såsom ock de 
sjelfva veta. Alla de troende miinnon 
äro ej mod på. fotografiet, ty det gar ej 
att fil dem så mangraut samlade pa en 
gang, emeJan atskilliga bo i)a landet. 
De två missionärerna äro herr Turner och 
herr Plat. 'förner är den, som sitter till 
venster. Han och hans fru gjorde uss 
ett kort l.Jesi.lk under vägen ned till deras 
station, som <le i1ppnat för ett par är se
dan. Han iir den, som började arbetet i 
Pacheo. Herr och fru Plat, som kommo 
till oss kort inuan vi Jemnade stationen, 
äro fran Australien. l'nder arens lopp 
ha !l2 medlemmar l.Jlifvit intagna i för
samlingen; men öfver ett 20-tal h&r Her
ren hemförlofvat, och ett par haffa af
fallit, sa att, då vi lemna<le stationen, 
utgjordes den af 64 medlemmar. Dess
utom hade vi rätt många hvad vi kalla 
friilsningssökande, af hvilka. somliga n11g 
i enfald tro på Herren. 

Fran var <listriktsföreståndare, uiskop 
Cassels, har jag nyligen haft bref. Han 
säger, att underrättelserna frän vårt di
strikt äro goda, och att han och nagra, 
som voro kvar i Shang-hai, ämnade be
gifva sig i väg dit upp redan i början af 
februari; sä att om allt gått väl, torde 
de nu vara der. Hilda Johansson. 

Kina. 
meddelade, att han hade haft ett långt 
bref fran on utaf sina infödda medhjelpare, 
hvilken hade besvkt alla engelska kyrkans 
och Kina-lolan<l-missionens stationer uti 
Si-ch'uan-provin9eH; och han meddelade, 
att det öfverallt var lugnt och stilla och 
att miitena kunde pagä. som vanligt, If
ven fran det hlo<lbegjutna Shan-si ingå 
nu underrättelser, som gifva vid handen, 
att ljusare tider stunda för missions
saken äfven <ler. Den grymme, bloJtör-

stige guverniireu Yiie-hsien bar blifvit ef
terträdd af en human, mot missionen vän
ligt sinnad man, viJ namn Hsib-liang, 
hvilken med all sin makt satt sig emot 
det grymma väl<lsverket, som utöfvades 
pa de kristna. Sa f11rt han tilltrlidt sitt 
l!mbete som guvernör, liit han genast ut
färda påbud till alla sina unJerlydande 
embetsmän, att de på det noggrannaste 
skulle beskydda missionärerna och deras 
omvända. Och till följd af detta päbud 
har tlet nu under nagra manader varit 
frid ra<lande mellan folket och <le infödda 
troende ; och man har salunda hopp om 
att de förföljda och fiirskingraJe troende, 
som vid hans ankomst till provinsen voro 
i lifvet, nu ma kunna hafva atervändt till 
t1ina hem och åtnjuta sina borgerliga rät
tigheter. Genom haus fiirsorg ha äfven 
fyra utaf Kina-Inland-missionens missio
tHirer, h vilka lyckats dtilja sig under fiir
fiiljelsetiden, slutligen blifvit räddade och 
i trygghet anliindt till kusten. Öfverträ
delse af hans befallning, säger han, skall 
pä Jet strängaste bestraffas, vare sig det 
år embetsmän eller andra, som fördrista 
sig att handla annorlunda äu han pabju
dit. Och som han har makt cifver alla 
embetsmännen i provinsen, är det ju att 
hoppas, att lugnet snart ma kunna åter
upprättas och missionsarbetet ateruppta
e;as. ~'rån vart eget missionsfält hafva 
ej nägra särskilda nnderriittelser ingatt, 
vidare än att tva miin, som Kina-fnlaud
missionen sänJt fiir att utforska 'fa-t'ong
missionftreroas •ide, hafva atPrkommit i 
slutet af december med unJerrättelse, att 
bela landet deruppat var i stor förskräc
kelse för utländska trupper, sn:n de fruk-
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tade skulle komma dit. )!ännen, som fruk
tade, att de skulle bli tagna för spioner 
och fängslade, vagade ej ga närmare sta
den än pa 3 mils afstand; men öfverallt, 
hvarest de förfrägade sig, hiirde de, u.tt 
alla missionärerna. i 'fa-t'ong blifvit miir
daJe i dagarna omkring den :w eller 30 
juni. Sålunda finnes det ua icke vidare 
något hopp, att n:igon af Jem kommit 
undan, utan de hafva, äfven de, fatt ned
lägga sina lif för Herrens skull, samtidigt 
med de vara och alla de andra syskonen 
uti provinsen, hvilka sa rikligt fätt vattna 
sitt gjorda utsäde med sitt blod. ~Ieu 
genom allt detta beMller dock Herren9 
hand segern. Han lefver och sitter vid 
styret, trots det att hedningarna hafva 
rasat och larmat. Vi anföra till sist föl
jande innehallsrika ord af l\[r.;; Bishop, 
som i flera års tid vistats i Orienten och 
besiikt manga missionsfölt derstädes: 

"Händelserna framkalla ett uppehåll i 
missionsföretaget - ett uppehåll, som 
icke hör medgifva nederlag, utan i stället 
frambringa iifverflödande förstärkningar. 
Fälttågsplanerna ma kanske ändras nå
got . . . De britiska generalerna och sol
daterna hafva lärt mycket under ett års 
krig i Sydafrika. Skulle icke korsets käm
paskara hafva något att lära och glömma 
af 40 års bärfärd i Kina? Ordet "reträtt" 
är nu p1i mångas läppar, men Kristi för
samling kan icke, törs icke draga sig till
baka från det llloddränkta stridsfältet der
borta. i fjerran ,jstero, så länge som vår 
frälsningshöfding står i spetsen och män 
och kvinnor äro redo att kämpa och dö 
under hans fana." 

L. C-n. 

Från vår Zulumission. 
Ebenezer, Darnall P. 0. 25 febr. l!lOl. 

...llskml1• pastor och öfrigu mission,.~n·ämu•r ! 

"Herren lefver; lofvad vare min klippa, och upphöjd 
vare min friilsning:s Gud. 

Fördenskull vill jag tacka Jig, H erre, hlan(l hednin
garna och lofsjun~a llitt namn". Ps. lH: 47, 50. 

l\led dessa ord fa vi åter halsa hvar- klippa, och som i vår Gud ega vår fräls-
andra, vi, som satt våra fiitter på denna ning. Ljufva tröstefulla ord under vii-
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gen! Tiden är full af vexlingar; omstän
digheterna förändras. Den ene efter den 
andre ryckes bort af döden. Vänner, af
hallna och högt älskade, säga oss farväl. 
Ja, iifven motständame och fienderRa må
ste; böja sig för dödens majestät. Men 
Herren lefver ! Understundom kan det 
synas, 11om vore han borta, ja död. Fre
Rtelser hopa sig bade in- och utifran. 
De ogudaktige hcrrska och triumfera, un
der det •len själ, som Herren kär hafver, 
far vrida sig i kamp och nöd. Det blir 
i sanning trångt för dem, som öuska att 
lefva till Herrens behag. Han lefver lik
väl, Han som sagt: uJag är med honom 
i nöden och skall taga honom derntur••. 

0, huru godt att med tusenden och 
åter tnsenden fa hafva denna Gud till sin 
tröst och hjelp och att i allt fa anlita 
hans trofasthet och barmhertighet ! 

Aren ga, ja seklerna fly, alltid den
samme han är. Hans närvaro fyller hjer-
tat med pris och lof. ;\nnn en het som
mar har han nu snart fört oss igenom 
härute samt bevarat obs vid någorlunda 
god helsa, för bvilkct vi ha stor orsak 
att tacka honom ibland hedningarna. Vi 
ha ju derigenom kunnat balla i med det 
arbete, som varit oss ombetrodt; och stor 
uåd är det att få erfara, att var Gud be
känner sig till värn ringa bemödanden. 
Så fingo vi sednast i söndags vara ögon
vittnen till att pa vär förfragan, om nä
gon nu ville börja att tro pa Herren, tre 
stiillde sig upp och sade sig önska göra 
detta. Man talar om uuppmuntringar på 
vägen ;11 och i sanning upplifvas modet 
och tron stärkell, da man ser, att syndare 
vakna. llland vara söndagsskolbarn sy
nes Gud med sin Ande kraftigt verka. 
Ej en söndag går förbi, utan att nagon 
säger sig vilja tro pa Jesus. En fticka 
har jag en längre tid gifvit akt pa och 
ofta enskildt samtalat med angående fräls
ningens nödvändighet. Hon har alltid 
känts så böjlig. Likväl har nagot stått 
i vägen; men i går Llef det dock hennes 
tur att komma fram. Gud vare lof! Mitt 
hjerta är viflgadt för de späda plantorna; 
och jag skulle gerna vilja up1>offra min 
tid för deras väl. De äro ännu oskyldiga 
och mera mottagiiga för goda intryck än 
de till alder komt1a. Det är verkligt gläd-
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jande att vid framställning af fragor, som 
de äldre ej kunm.t besvara, deras barn 
med lätthet göra det. Bedjen Gud, dyre 
vänner, att den plantering, som han lem
nat i vår vard, ej måtte flirkväfvas af 
något slags törne, utan alltid växa till 
hans ära. 

Vi äro nu redan ett stycke inne pa 
detta år; och vill jag, fast det dröjt. lik
väl lemna en liten redogoielse för arl1etet 
pa vara hithörande platser under det flyd
da. Som bekant finnes utom hufvudsta
tionen Ebenczer 3 utposter: Entemheni, 
Edhlokweni och 8zamungu, der regel
bunden verksamhet med hvardags- och 
söndagsskola för barn samt möten och 
kraalbesök ständigt bedrifves. Här vid 
Ebenezer och Edhlokweni har arbetet om
besörjts hufvndsakligast af mig och evan
gelisten Jack Mbranazi. Nathanael Dube, 
som förut haft hand om verksamheten vid 
Edhlokweni, blef i början af sept. förlidet 
ar, 11a grund af bristande intresse, för en 
tid skild ifran arbetet. Tom Gideon 
Mtelwa har haft sin verksamhet vid En
tembeni samt ~Ioses Qwabe vid Szamungu. 
lieguliera möten ha hallits på dessa plat
ser tva ll'anger söndagligen samt hvarje 
onsdagseftermiddag. Yi ha haft att kärn· 
pa mot torka och liknöjdhet, likväl har ej 
sa fa under aret kommit till. Yid En
tembeni och Szamungu har det dock varit 
bättre. !synnerhet vid den sistnämnda 
platsen, <ler Guds Ande varit nära till 
väckelse för mauga. Gud vare pris och 
lof! 

Siindagsskolan har varit besökt af rätt 
många barn, bland hvilka vi, så långt vi 
kunnat, följt ordningen vid söndagsskolorna 
hemma. Först har nagon sang sjungits; 
sedan biija vi vara knän, utbedjande öf
ver os1:1 Guds välsignelse; derpa ÖJJpna vi 
våra testameuten; och de, som kunna, 
läsa i ordningsföljd, hvar sin vers; hvar
efter vi framställa enkla fnigor öfver det 
upplästa. Vidare ha barnen vanligen sin 
minnesvers, som de uppläsa. En sang 
sjunges: och vi böja ater igen vara knäu. 
Det är da vanligtvis nagon, som har sin 
börda, som den önskar få aflyftad. Mauga 
af barnen ha salunda kommit till tron, 
och äro nu lyckliga i sin Herre och Fräl
sare. 
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Skolverksamheten bar fortgatt 4 dagar 
i veckan; och har antalet barn varit olL 
ka. Amnena ha hittills· varit inskränkta 
till abc-boken, testamentet, taflan och skrif
boken. Goda framsteg ha gjorts af som
liga. Andra har det gått sjimre för. Yid 
jultiden ha vi dock uppehall några måna
der, i följd af folket::; ihärdiga arbete med 
sådd och skörd, då äfven barnen fa vara 
med och göra hvad de kunna. 

Lvrdagama ha vi användt till kraalbe
sök, då man får göra olika erfarenheter. 
Ibland är man nära att bli utkastad. An
dra tillfällen gifvas, da ordet hörsamt mot
tages. 

Det skall icke vända tillbaka fafängt, 
det är vår glädje och tröst. Yi vilja der
ffö· fortsätta med den kraft och nåd, som 
Herren ger, tills den dagen, da hau bju
der oss hvila. 

Indirekt missionsarbete saknas ej. En 
rått stor reparation förestar på kapellet 
här vid Ebenezer; och, sa snart tid der
till gifves och pengar komma in, är det 
menin15"en, att nytt kapell skall byggas 
vid Entembeni. .Församlingen der har 
blifvit ålagd att ikläda sig, hvad den kan 
i fraga om omkostnaden till detsamma, 
jemte de medel, vi fätt fran Förbundet, 
för detta ändarna!. Yi vänta äfven, att 
en ny plats längre bort snart skall öpp
nas; och blir det väl att iifvcu <ler gOra, 
hvad vi kunna, för att e11 liten "hydda" 
må blifva uppförd. Folket der lii11gtar 
mycket efter skola och undervisning; och 
till vår stora glädje fa vi omtala, att re
dan några der pa orton lemnat sig at 
Gud till frälsning. En yngling, som va
rit i Dnrban och arbetat samt der blifvit 
troende, samlar folket i sitt hem och ta
lar till dem så godt han kan, hvaraf 
dessa dyrbara resultat redan visat sig. 

Yi hafva, som I sen, vänner, händerna 
fulla och skulle så väl behöfva hjel1J i 
vart ofta mödosamma och ansvarsfulla 
arbete. .Må elden icke slockna på edra 
biine-altaren för oss. Yi behöfva nu om 
nagonsin stödjas, pa det att våra händer 
icke må sjunka. 

Till sist ett innerligt tack för alla 
uppmuntringar, vi fått mottaga under det 
flydda, äfvensom för bref, som kommit 
nu och då. Jag får ej glömma att slin-

da allas tack och välsignelse, som fatt 
mottaga goda och passande kliider fran 
deras vänner på. andra sidan hafvet. Sär
skildt voro de välkomna af våra gamla 
fattiga ankor. Somliga hoppade af gläd
je, då de fingo klädningen. Skada blott, 
att det ej fanns flera af det slaget, ty 
en del, som väl behöft sådana, blefvo ntan. 
Skulle någon eller nagra derför känna sig 
manade att förfärdiga några klädningar 
för våra gamla, sa tro vi fullt och fast 
att det är väl behagligt för Gud. 'l'änker 
de kunna sändas till T orp, Kumla; Ema: 
nuelsons tager dem nog mod sig, da de 
efter midsommar resa hit ut. 

Hvile så Guds rikaste välsignelse öfvcr 
eder och oss. 

l\Led innerliga helsningar från vara svar
ta, min kära hustru och mig. 

Eder medåterlöste E. }\11dusson. 
Statistik öfver arbetet vid Ebenezor med 

utstationer vid 1900 års slut: 
Döpta (vid Ebenezer) 20 män, 32 kv. 52 

" ,, Entembeni 16 " 41 ,, 57 
" ,, Edhlokweni 11 " 17 " 28 
" ,, Szamungu 3 ,, 3 ,, (i 

Uteslutna ur församlingen 
Återintagna . . . . 
J)f1da ..... . 
Kommunikanter 
Evangelister 
Utstutioner . . _ 
Skolor ..... 
Medlijelparinnor i skolan 
Söndagsskolor . . . . 
Lärjungar i skolorna 
Klassmedlemmar 
Utfiyttade. 
Inflyttade . . • . 

IL 

Summa 14~ 
9 

10 
1 

134 
3 
3 
4 
2 
IJ 

13il 
m~ 

~ 
2 

Betania, Emhlangcni, P. 0. den 22 febr. 
rnoi. 

Kära vänner och läsare af T. S. 
Guds frid! 

'facken Herren, ty han !l.r god och hans 
nåd varar evinnerligen. Ps. 18ö: l. 

Det är nu lång tid, sedan I börden na
got frän oss genom T. S. Det är genom 



Herrens nad, som varar evinnerli!!'en, som 
vi äro bevarade till hade kropp och själ. 
Herren bar fört oss igenom hade sjukdom 
11ch ncid och under allt hållit sin skyd
dande hand iifver oss. Som I veten, så 
lcmnade vi mendale (den plats, som vi 
vnro Jlå förut) till Skandinaviska allians
missionen, derfl.ir att fältet der var sil be
gritnsadt, och de hade stor verksamhet 
der redan förut och så kommo dertill flera 
af deras missionärer ned dit i följd af 
kriget. Och de önskade derför fa hela 
fältet; och vi kommo öfverens härute att 
1:1ta dem få öfvertaga det, dä de linskade 
det; och vi reste ned till Port Shepstone 
till Johanssons plats, der det är stort ar
hetsfålt. Vi ha nu varit här och arbetat 
sedan dess, och Gud har välsignat oss 
rikligen i arbetet. Vi ha fatt se själar 
Mja sig för Gud, sa att det är ej för
i.täfves att arbeta bland detta arma folk. 

Vi hafva nu på den plats, pa hvilken 
vi arbetade, byggt upp ett litet samlings
bus, så att verksamheten kan få fortl\'å, 
och clet blir en utstation till Betania, Jo
hanssons station. Vi komma, om Gud 
vill, att lemna v:lra kära svarta i slutet 
af mars eller början af april och begynna 
resan hem till Sverige i följd af sjukdom. 
11.in kära hustru har ej pa ett ar haft en 

verklig helsodag. Här nere har hon haft 
2 svåra febrar, så att det är nåd, att vi 
ha fatt behålla henne kvar. Hennes kraf
ter äro nu mycket nedbrutna. Jag foir 
min del är ej heller så stark, s;\ att en 
hvila i hemlandet tror jag skall vara väl
hchöfiig för mig ocksä. Det är nog un
derligt att lemna arbetet här nere. Hop
pas dock att Herren vill föra oss tillbaka 
igen, för att med fördubblade krafter 
gripa verket an. 

Kära vittmer, tr•:ittnen ej att arbeta f,;r 
var mission här i Sydafrika! Det är ej 
förgäfves att arbeta bär. Det kiinnes 
tungt att våra leder skola glesna .. nc h att 
ingen är, som kan fylla dem. .\.!skade 
vänner! Bedjen för oss, att vi snart ma 
atervinna våra krafter. så att vi pa nytt 
få gå tillbu.ka och arbeta, om Jesus dröj
er ännn någon tid, samt att vi ma kom
ma lyckligt hem. Jag fruktar ibland för 
den långa sjöresan med dess besvärlighe
ter; men jag hoppas, att Herren skall 
ftira oss väl igenom. Om Gud vill, så 
tänka vi vara hemma redan i maj och 
hoppas då få se några ;\f våra vänner. 

Yi, jag och min hustru, förena oss i 
de bjertligaste helsningar till pastorn samt 
alla öfriga viltmer och läsare af T. S. 

Eder i Jesus förbundne 
K. V. Karlsson. 

Bref från New-York. 

Käre läsare af Trons Segrar! 

Yi lefva i en tid, då den profetian i jl 
Dan. 12: 4: ·Manga skola resa af och 

an, och kunskapen skall varda stor 
(lyder i svenska bibeln så: "Många skola 
torska i den, och kunskapen skall varda 
stor~), fullbordas för ,·ara ögon. Hvilken 
väldig ström · af resande mellan land och 
land, mellan Gamla Yerlden och Nya Verl
den, För. Stat., hvars folkmängd, natur
ligtvis mest gecom invandring, vuxit på 
ett århundrade från 4,000,000 till 

75,000,000. Hvilken rent häpnadsväc
kande trafik: i millionstäderna sasom t. ex. 
större New-York med dess 3,000,000 in
vanare ! Här förslå. icke längre den upp
höjda jernvägen, den jättelika Hrooklyn
Bridge fiir jernvägståg, ekipager, fordon 
och fotgängare, ej heller mängderna af 
väldiga ångfärjor öfver East-river, utan 
nu byggas ytterligare två jättebryg
gor mellan New-York å ena sidan I)(' h 
Brnoklyn och Jersey City å den andra, 

•len ena lika stor som den reJan byggda, 
den andra m,·cket större. Den nu varan
de kostar tifver ilö,000,000 kr. livad 
tyckes om ett dylikt resande! Derför lig
~er det sanning i hvad en re~ande pä 
blixttåg biir yttrade till sin medresande, 
bada pastorer: ''Ni och jag hafva troli
gen i vår lifstid rest mer än alla våra 
förfäder upp till Adam förut tillsammans." 
0, bvilket resande! Kunskapen varder 
ock stor i dessa vttersta ti<ln. Och denna 
kunskap, denna i;isigt, som vinnes af mas
sorna, är bå<le god och ond, för många 
en lifvets lukt till lifs, för andra en kun
skap, hvarigenom de förstöras, förderf
vas och förtappas. 

·Vi skulle vilja in~juda dig, käre vän, 
att ftilja oss gen11m uenna trängande, brad
skande menniskoström till platser, Jer evan
gelii not utkastas till fångst ocb, välsig- . 
nad vare Gud, ingalunda förgiifves, pa sam
ma gång djefvnlens, förförebcns, förderf
vets srnrta missilJn drifves i denna mil
lionstad med förfärancle kraft och fram
gung i tusent11ls salooner - guldkrogar 
och buskrogar, i massor af skökonästen, 
i tjufhalor, opiibalor, der det går med 
snälltågsfart mot andligt och kroppsligt 
förderf, i spelhelveten, och hvem kan väl 
nppräk1111 alla Je olika mörkrets missions
statinner i millinnstaden? Derjemte är 
Jet en tippen hemli~het, omskrifven i alla 
pQlitisb tiJningar hiir, att 'l'arnmn:ny. 
liqan, som i ma111.p1, ma11ga ar haft New
York's 11dministratwn i sina hii111ler och till
satt hi•gre och lägre emb1·t~miin änJa till 
poliskonst11plarne, är en samling af mut
kolfv;ar och fiirderfvade mäu, som stiin
digt för kontant vedergällning se genom 
fingrarna med olagligheter och förbrytelser 
af allehanda slag, och under sadana för
hallanden, hur måste ej den svarta 
missionen florera, och på samma gang, 
hur skall det icke lyckas för emhetsinne
hafvare med rymliga sam>eten (och så
dana tyckas manga hafva) att skaffa sig 
rikedom i en handvändning. 

~len vi skulle besöka ett par missioner 
i nedre New-York, der den svarta missio· 
nen mest ohöljJt florerar. Den första är 
belägen a 424 Grand Street i ett om
råde, der massor af judar b•> - det lär 
finnas 300,000 judar i större New-York 
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- och den ebreiska skylten visar, att vi 
kommit till en judemi~ion. Vi komma 
en fredagsafton kl. ~ eller en lördags e. 
m. kl. 2 och finna alla sittplatser i "hallen", 
som packad tör kunna rymml!. 400 perso
ner, fylda af mfm med judiska drag. '\'i 
unclerrattas, att den brukar vara full, ja 
ofta iifrerfull af judar vid de fyra offent· 
liga miiten i veckan, och att många gän
gar skaror af brist pa utrymme mäste af
visas a de lokaler, denna snart tolfarjga 
mission innehaft. Snart efter oss anlän
der misl.iiouens stiftare och edare, den 
"lille messiauske profeten," Hermrin 
Wars:a wiak, född i Polen 1 i-11;;, af rika 
och fina judiska föräldrar. lian uppfost
rades efter strängaste fariseiska sättet, och 
är på mödernet nära besläg'tad med den 
ledande fariseiska slägten i Ilyssland, Cltas
sicz.im, har ock flera 1ir uppfostrats af sin 
morbroder, dess hufvudmau. Yid sjutton 
ars alder vardt han gift med en 14-arig 
rik: judisk bankirdotter i Lorlz. llennes 
far lät i sitt bus inreda en präktig va
ning at det unga paret, och i hans syna
goga vardt den unge magen rabbin. 
Str:ilar från rf1ttfärdighetens sol, Kristus, 
letade sig dock tidigt in i den unge rah
bineus hjerta, och 1K88 finna vi honom 
ensam i Breslau, Tyskland - han vista
des der för att ej 11rcssas in i den långa, 
betungande ryska militärtjensten - motta
gande kristlig undervisning af judemissio
nären doktor Edwards pa hebreiska, och 
.snart var Jesus för honom ej allenast 
juJarnes Messias, utan hans egen välsig
nade Frälsare. Han visste, att bekännel
sen af Jesu 11 amn i d01,et skulle })å en 
gang kosta honom hustru och barn, fader 
och moder, bröder och systr11r, egendom, 
inkomster med ett ord allt, och Bjäls
spänningen gjorde honom sjnk, men niir 
han stod upp från sjukhädden, sade han 
till sin lärare, doktor Edwards: "Döp mig 
nu!" och han aflade vid dopet en god be
kännelse inför många vittnen. Som un
derrättelsen om barn; dop snart spred sig 
till hans anhöriga, maste han genast fly 
för att rädda sitt lif och sändes af doktor 
E. till Skottland. 1 Glasgow blef han 
känd med manga framstående kristna och 
började bes1ilra föreläsningarna vid univer
sitetet, då han plötsligt fick den under-



rättelsen, att han icke heller der vore i;:ä
ker för faderns efterspaningar och för den 
skull oförtöfvadt måste resa till Amerika. 
Han anlände hit våren 1889 och började 
genast uppsöka bekanta polska judar här 
och samlade snart å sitt rum å hotellet 
en liten skara, för hvilken han mod glV
<lande hfLnförelse bekiiode Jesus Kristus 
som :Messias och Frålsare. Efter de visste, 
hvad den tron och bekännelsen måste haf
va kostat honom, kom ingen sig för att 
till honom framställa den frågan: "Hur 
mycket hetaldt får du f/ir, att du predikar 
s~ der?" Det var början till TVarsza. 
iri'lks judemission i New-York, hvilken 
Gud sä utomordentligt välsignat med frukt, 
att troligen ingen annan judemission se
dan apostlarnes dagar kan förete ett mot
stycke dertill. F~rst kom han att arbeta 
i samband med Nl'-lC Yorks 8facl.qmission 
och fick <lä använda De Witt l\lemorial
kyrkau a Uivingston-Str. Denna stora 
kyrka fylldes ofta pa judarnas saubat så 
till triing11el, att man m:lste hänga ut en 
skylt med de orden: "Öiverfullt. In~en 
mer kan fa komma in nu. Kom nästa 
gao~ tidigare!'' År 18U4 öfvertog War
szawiak, som 1HH2 fatt sin hustru .till sig 
att dela hans tro och verk. utgifvao<let af 
tidningen "ThG J ewich Ctnistian." Yerket 
växte allt mer i omfattning, och snart an
i;ag Warzawiak, att det vore förmånligast 
att upprätta en själfständig mission, som 
ej stode under New-Yorks stadsmission, 
och börj11de en sådan. Dett;~ steg skaf
fade honom <lock fiender, der han förr 
haft vänner och nnderstödjare. och W ar
szawiak har under 1897-189!.l varit före
mal för förföljelse, så bittsk, sa samvets
lös, energisk och mördande, dels af krist
na, äfven ledande personligheter i mission, 
dels af judar, att den är ett värdigt mot
stycke till Dreyfnsprocessen i Frankrike 
och till och med påminner om rättegangen 
mot Kristus Jesus. Slutet på alltsammans 
blef emellertid, att han fullständigt frikänts 
för de svarta anklagelser, som gjorts mot 
honom, · och saken får aldrig mer uppta
gas, så har presbyterianska generalsyno
den faetstn.llt. Genom Guds underbara 
nad har hans mission, som gått genom 
så djupa vatten, genom sådan eld, icke 
desto mindre oafbrutet och med stor räl-
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signelse fortgått, just som den törne
busken, som brann utan att förtäras. Om· 
kring 200 judar hafva under de sista fem 
åren genom denna mission förts till en 
frälsande tro på Jesus Messias, och det 
oaktadt hvarje jude, som bekänner Kristi 
namn, brukar få lida förlust pa allt och 
i sanning får bära ett tungt kors. 

Som ,.i lfLnge känt till denna mission, 
be<lit och offrat 'för densamma. käunes det 
dyrhart att fä. se dess ~rundläggare och 
bevista ett mi•te hland dessa Herreus brö · 
der efter kiittet. ~lissionären helsar pa 
oss, och för oss upp llii plattformen. Yår 
missiooiir llror Neil från S. Amerika. som 
lods agade oss, får ock lllats der. \\"ar
szawiak talar på yiddish, d. ä. judetyska, 
ofta anförande hibelspraken pa hebreiska. 
Den stoirsta uppmärksamhlJt kännetecknar 
:\höraroe. l'a lörd. kl. 2 e. m. håller d:r 
C. Conaat, en gammal gentleman, War
szawiaks trofaste vän och stöd under "stor
mens" tid och redaktitr af den präktigt 
redigerade mänadsskriften S tlvation, hvari 
\\~arszawiak efter två års afbrott fortsätter 
sin tidning, bibelklass på engelska med eu 
mängd judar; och hans tal återgifves pa 
yiddish af missioniir \Y., som kl. 3 :!nyo 
predikar för sina landsmän. Pa onsdags
aft•m kl. 8 ta judarne framställa fragor, 
som besvaras af missionären, och tre tim· 
mar h varje f. m. mottager han besi1k af 
judar i sio bostad. Till följd af förft'iljel
seu har missionen och missionärsfamiljen 
passerat igenom förskräckliga ekonomiska 
trangmal, som icke äro öfverständna än. 
Fast förvisso inga medel kunna täukas 
hringa större afkastuing till Guds ära och 
israeliters frälsning än de, som insättas i 
den missionen, tyckas de kristna öfrerhuf-

1 vud hafva vändt sig från den samm11. 
President i den nyligen hildade komittin 
för denna mission är den ädle, trofaste 
dnktor James Petterson, New-York City, 
Warszawiaks vän och försvarare under 
den förskräckliga förföljelsetiden, och jiim
to doktor l'ooaat och doldor Wood förfat
tare af försvarsskriften: The U"hole Tr1ltl1 
of H11rmanr1 Warsza~ciak nkt. 181JS. 
(Hela sanningen om Hermann \Y.) 

Men vi hafva visst tiilräckligt tagit tid
ningens utrymme i anspråk för denna 
gäng och få till ett annat nummer upp-

skjuta att föra vara läsare till Natt-mis
sionen i New-Yorks Kinasta<l, till Sjömans
kyrkan i Catherine Street, till Skandina
viska Barnhemmet i Brooklyn, kanske än
då till någon mer mission. 

Välsignelse i\fver alla, som ~ffra sig 
och sitt för att hemt:~ de förlorade, de 
sjunkande w fördorfvets grop, nr den 
djupa dyn, ställa deras fötter på klippan 
llch stadga deras ste~, att de må fa en 
ny visa i munnen att lofva Herrens namn I 

Eder i Kristi kärlek och tjenst 
N. H. 

Från Östergötland. 
Tacken Herren, t:)' han ilr 

god, och hans nåd varar 
evinnerligen. Ps. 136: 1. 

L\fven här i Östergötland ha vi orsak 
att tacka och lofva Herren för hans god
het och unde1·bara näd; iifven bä:- går 
han fram och gör stora tecken och under. 
Talet om korset har iinnu icke förlorat 
sin kraft, utan det är en hammare, som 
förmar att si111derkrossa de hl\rdaste hjer
tan, men <let iir också en balsam, som 
förmår att liika de svidan<le silren. Icke 
så fa af både ungn 01~h gamla hafva hiir 
i vinter böjt sig vi<l kol'set11 fot, för att 
få rening i .Tesn blod, ~om renar fran 
alla synder. Det iir riktigt glädjand<' att 
se dessa nyfrfLlsta. med str1Uanilo ansi'l"ten 
vittml inför sina kamratec och vänner om 
ilen frid och glädje, som de fatt erfara, 
sedan de Jemnade sina hjertan at Herren 
.Jesus. )la Herren få llevara b;ide oss 
och dessa. smii. lamm på vägen, så alt 
icke ulfven lyckas rycka bort någon enda! 
Det är var innerliga bön till Gnd ! 

Den 24 nch 20 mars hade v1 ett tal
rikt beslikt u1)pbyggelsemiite i Hnlta mis
sionshns i Vårnås socken, deri ilfveu vår br., 
evangelisten Oskar Svensson fran Vånga, 
deltllg. )lötet hiirjade första dagen kl. 
l O f. m. Efter ett biinemöte talHde evau
!('&!isten Alexander Pettersson iifver Joh. 
l 2: 23, 24. Han tryckte särskildt pa, 
att ,.i ml'tste liksllm h vetekornet d<1 från 
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oss sjelfva, om vi skola~kunna i vara lif 
bära nagon frukt ät honom, som har sagt: 
Bären mycken frukt! 

Derefter fortsatte Oskar Svensson med 
att läsa Esaias 49, och med ledning der
af framhölls mauga dyrbara sanningar, 
särskildt om storheten uti att vara Her
rens tjenare, och hvilka härliga löften de 
hafva, som tjena Herren af ett helt hjerta. 
Dermed var fllrmiddageus möte slut. 

Klockan S samlades vi åter till ett ung
domsmöte, hvartill en stor skara ungdom 
saväl som äl<lre kommit tillsammans. Efter 
några sanger till strängmusik uppläste 
undertecknad Pred. 1 ::!: 1, hvarefter Oskar 
Svensson fortsatte med Pred. 11: !l, hvar
ur hau framdrog manga allv11rliga förma
ningar till ung<lomen att vandra på sa11-
oingons väg; ilfvenså framhölls faran af 
att vandra på syndens förföriska stigar. 
Till sist läste A. Pettersson Es. 5ö: 1-3, 
hvarefter mötet afslutades. Vi tackade 
Gud för dagen. Yi voro uppbyggda i var 
ande, och vi tro, att denna dag skall 
bära en rik evighetsskörd. 

Dagen derefter fortsattes mötet äter 
kl. 10 f. m. Sedan en äldre broder ledt 
i bön och uttalat nagra förmaningens 
ord, hade vi en gemensam bönestund, 
hvurefter Oskar Svensson talade öfver 
Luk. 1: 2G-38. Undertecknad fortsatte 
med Luk. 13: G-9. Derefter kimde v1 
Andens maning att hafva ett l.JOnernöte pil. 
vara knän, innan vi lemnado rummet. Och 
det var i sanning en härlig syn att ~e 
en sil. stor skara på knä under tårar och 
bön framlägga. sina hehof inför honom, 
som läser allas hjertan som en uppslage11 
hok. Och vi kände oss rikt välsignad<.' 
af denna stund. 

Kl. 3 e. m. samlades vi ater igen till 
säng och bön, hvarefler A. Pettersson 
fortsatte med att läsa ,Tak. 1: 17-27. 
L'ndertecknad liLSte Luk. 7: 40 ocll Oskar 
l:irensson afslutade med TJuk. 17: 22-37, 
hvarur hau framhöll vil!;ten at att gifva 
akt på tidens tecken och vara redo att 
möta Herren .Tesus, hvilken stund han än 
rna komma. Sa voro dessa tva så härli
ga dagar tillända, och vi maste skiljas 
fran hvarandra, om iin det kändes svart. 
Men det iir godt att veta, att de, som 
älska Gud. skiljas aldrig för sist:t gan-



gen. Manga kiira helsningar till före
ningens styrelse, kamraterna på fältet och 
alla Jesu Kristi vänner! 

Tecknar en ringa broder i nädeu och 
striden. 

Evangelisten C. E. Lm'lClin. 

Från Dalarne. 
"Yi kunna icke förtiga. hvad 

Yi hnfrn. sett och hört! Apg. 
J: 20. 

Pä Herrens maning vilja vi omtala na
got af hvad vi sett och hört, sedan vi 
kommo hit upp till Dalarne. Då vi i 
början af oktober kommo hit upp, var det 
med mycken fruktan och bäfvan, vi bör
jade plöja och sä blanJ bergen. \'i bör
jade var verksamhet i Finnmarken och 
kände, att Herren siirskildt laggt dessa 
trakter pli. vara bjertan. För några år 
sedan var det en besökelsetid från Gud i 
dessa trakter, men de flesta, särskildt de 
unga, hafva under aren sallats bort af 
tienJen. Herren har nu ater i siu stora 
nad besökt Finnmarkerna till svar på man
gas tarar och höner, både Je vittnens, 
som verkat här under föregående år, och 
Huds barns i dessa trakter. l'nder bör
Jan af vintern kändes det mycket hårdt 
hiiruppe. De ofriilsta gingo på möte efter 
möte likgiltiga för sina själar. Herren 
började dock smäningom vidröra deras 
hjertan; och nu, Herren till pris, ha ej 
sa fa blifvit fattade Rf Kristus. Särskildt 
af ungdomen hnr Herren uttagit en i 
foirhallanJe till befolkningen rätt stor 
skara. Manga, som lefvat vildt i synden, 
sjunga nu: "Synd och verld farväl för 
evigt!" 0, ma det verkligen blifva "för 
evigt", det är vår innerliga bön till Her
ren. Vi hafva, under det Gud frälst sjä
lar, stundom endast fatt sta och se på, 
och känt oss fattiga och eländiga, såsom 
aldrig förr. Ja: "Icke oss Herre, icke 
oss, utan åt ditt 11amn gif äran för 
din nåds, för din sannings skull. Ps. 
11 f>: 1. 

Äfven i Sunnansjö ha ej S<L få {'1ppnat 
hem och hjertan för Jesus. I Gonäs och 
Räfvåla, der vara andra stridskamrater ver-
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kut, ha.r äfven Herrens Ande hlast pa Je 
döda benen, sa att de fatt lif. 

Herren välsigne sin lilla hrodd i de 
nyfrälstas hjertan, att Jet må bli ax, och 
till sist fullbildaJt hvete ! 

Dehofven i Dalarne tyckas vara stora. 
}'ran alla ball ropas: •Kom öfver till oss I" 
"Skörden är mycken, men arbetarne äro 
fa. Bedjen fiirJenskull skvrdens Herre, 
att han utsändet arbetare till sin skörd". 
Luk. 10: 2. Herren välsigne alla sina 
vittnen! i\la han få smörja oss med den 
himmelska oljan och gömma llSS vid sitt 
hjerta! 

1 onerliga helsningar till var kära sty
relse samt alla kamrater och vänner, som 
känna oss! 

Bedjen för oss! Herrens tjenarinnor 
Ida Ekberg och Alma Svahn. 

Badstuherg d. 1 april 1!101. 

Från evangelistmötet i Tidaholm den 
24-25 mars 1901. 

"Till det ställe hYarifrän I hören trum
p.etens ljtld, dit '.~kolen I församla. eder." 
:!Seh . .J.: ~. 

I Jesu namn samlades vi, nägra af 
Herrens vittnen, till ett evangelistmöte i 
Tidaholm. !Jet kändes skönt och veder
kvickande att få komma tillsammans, efter 
att en liingre tiJ hafva varit spridda p1i 
muren under striden mot satan, synden 
och verlden. På lördagsaftou var missions
auktion anordnad, hvilkeu inbringade ej 
sa litet. 

Söndagen kom, dä vi samlades kl. 10, 
och efter sang och bön öppnades mötet 
af G. Johansson med H. V. 2: 10-16, 
bvarvid särskildt betonades brudgummeo11 
innerliga kärlek till sin älskade. Guds 
församling är hans invalda brud. Vi ha, 
sedan den första stunden, vi lyssnaJe till 
Herrens stämma, hört den manga ganger. 
Och da vi stiillt den oss till efterrättelse, 
ha vi alltid känt oss lyckliga. Han f1r 
bär och vill tala till oss hvar och en. 
Han vill påminna oss, att vintern och reg
net gått sin kos, och att blomstren vis<& 
sig på marken, att sångens tid är kom-
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men och:turturdufvans röst höres. Brud-
gummen' kallar: Stå upp, min älskade, min 
sköna och kom! Xu är det tid för bru
den att börja arbeta i vingårJeu, efter 
att vid bans sida fatt hvila ut. Men vi 
lJehöfva ej arbeta ensamma, ty han sä
ger: 14 Låt oss h:jtl11as åt att fånga riif
varna, de sma." Sadana rftfvar äro skämt, 
lättsinne, missnöje, sjelfviskhet i vart hjerta 
o. s. v. Det är mangt och mycket af 
vara gamla vanor fran vart otroslif, som 
vill smyga sig fram. l\Ia vi vara ange
lägna att hUra vännens riist! Han skall 
leda oss till hela sanningen. 

Undertecknad lä&te Joh. 12: 21. 
Ev. Axtl Ander1>son afslutade f. m. 

med Hes. 2: 1-2. Liksom profeten hör
de en röst: "Sta pa dina fötter, så vill 
jag tala med dig," sä vill Herren ftfven 
tala. med oss. Han har talat frid till oss, 
som i dag tro på honom. 

Guds Ande bar ock fattat tag i våra 
hj ertan här i dag; och han vill tala till 
oss efter hvars och ens olika behof. Det 
iir icke alltid sa Jjufiigt, men det är nyt
tigt, att höra Herrans röst. Inför Herren 
uppenbaras mycket, som vi måste lemna, 
"™ vi vilja vandra lifvets smala stig. 
Kära själ, skulle du finnas här i dag, som 
ännu icke lyssnat till Herrens röst, sa lat 
honom fä. tala! \'i förlora icke på att 
lyssna till Herrens ord. Det iir glädje i 
lifvet och hop], fi"r evigheteu. 

Kl. 3 samlades vi ator, da misbions
buset var till träugsel fullt och manga 
icke ens kunde k11mma iu. J. Klw;son 
började med Jak. 1: 11-1~, paminuande 
om, hurusom Isra<>I icke hade rum för 
i}uds Son, emedan do sago efter det, som 
var stort och h1jgt. Men det var ändock 
uågra, som mottogo honom med gläJje. 
Och dem gaf han makt att blifva Gulls 
barn. Vi äro bär i dag en liten skara, 
i;om ega Andens vittnesbörd, att vi äro 
Guds barn. ;\Jeu ma flfven du, som sak
nar detta vittnesbörd, räcka ut din hand 
och taga emot, meJan det heter i dag. 

Emma Xilsson talade öfver 1 Kon. 
10: 8. När drottningen af Saba fick höra 
ryktet om Salomo, kom hon till Jerusa
lem, för att höra hans ord och visdom 
och se hans härlighet. Kär den ena men
niskan sa kan beundra den andra, huru 
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H1ycket mer maste icke vi, GuJs folk, be
undra konungarnes konungs härlighet. Ty 
ingen är så skön och härlig som han. 
Du har utan tvifvel hört mycket om ho
nom, hvilken sagt om si~ sjelf: "Se, här 
är mer än Salomo." l\Iängen ser efter 
lärdom och vishet i denna verlden. Men 
det i verldeu dåraktiga har Gud utvalt, 
på det han skulle komma de visa ·pä skam. 
Yill du ej stanna för honom, mästaren 
med den lärda tungan, och mottaga af den 
visdom, som han vill gifva dig, och som 
kan göra dig lycklig? Jag tycker om att 
se lyckliga menniskor och endast de, som 
stå inför Herrens ansigte, äro lyckliga. 
Fran dem får man se Guds härlighet fram
stråla. Salomos bord var fullsatt af kost
liga rätter. Sa har ocksa vår konung 
dukat ett långt härligare bord. Yill du 
ej smaka på dessa rätter, att din sjftl 
ma lefva och rikeligen förnöjas? 

Sa talade Betty Karlsson öfver l\Iatt. 
2H: 50. Vi hafva samlats frän när och 
fjerrun här i dag. Och jag frågar dig i 
Jesu namn: ".Min vän, för hvatl är du 
här~" Den som kommit bedjande ·~cb 
trängtande i sitt hjerta, skall blifva mät
tad af Guds hus' rika hafvor och dricka 
af lians fröjders ström. OrJen i denna 
text är till affällingar; det finnes nos up
penbara sadana bland oss. Har du kom
mit för att lyssna till Jesu ljufra stämma, 
som säger: "Kom igen, så vill jag hela 
eder af eder olydnad?" l\Ien det kanske 
ock flos hemliga affällingar ibland oss. 
Du kan dock icke dölja dig för Herren. 
Han ser din ställning. Böj dig för hans 
fötter! Han vill i dng förnya förbundet 
med dig. 

K. Johansson aMutade med Joh. rn: 
22, erinrande om, huru bär pa j orden 
alltid skilsmessor inträffa. ?tlen löftet 
star kvar, att vi skola för evigt se Jesus, 
och vart bjerta skall glädjas. Och da 
skall ingen störa eller taga vär glädje 
Iran oss. 

Så var denna dagen slut, och vi skil
des välsignade med större behof af den 
helige Andes kraft och fullhet i vara sjä
lar. 

Den 2ö kl. 10 samlades vi ater, da vi 
riktigt förnam huru Herrens härlighet up11-
fyllde buset. Herren välsignade oss med 



ett vederkvickande nådesregn, så att drop
par syntes i mångas ögon. K. Johans
.son började med Joh. 7: 37-39. "Guds 
källa har vatten tillfyllest." Jesus bjöd 
kvinnan vid Sikars-brunnen på det vatten, 
som gifver lif och frid. .Uven dig bju
der .Jesus. Han bjuder fritt af näd att 
dricka af lifvets vatten. Många törsta och 
fiirsmägta i sin nöd och förgås uti mör
ker skilda från Herren. 

Emma Nilsson uppläste Uppb. 3: 1-5. 
.Jag kan icke annat än bäfva vid tanken på 
den helsning aposteln skulle bringa för
samlingen i Sardes. Den sardiska för
samlingen hade varit lefvande och blom
strande. Men många hade nu blott nam
net, att de lefde. Må vi ställa oss inför 
honom, som har ögon sasom eldslågor, 
och pröfva oss huru vi hafva det I Vi 
kunna anses sil.som kristna, men ändock 
vara döda. Vi kunna stå i en kristen för
samling, men ändå sakna lifvet. Vi kunna 
till och med under arbetet för andra för
lora lifsgemenskapen med vår Frälsare, 
om vi icke lefva ett bönelif för hvarje 
dag. Herren har kommit oss nfira i dag 
och bjuder oss vaka och bedja. Herren 
är rädd om oss, och han önskar, att vi 
skola stä ibland den skaran, som omtalas 
i vers 4-5; ty vi äro hans mödas lön. 

J. Klasson läste derefter Dom. 5: 21. 
Deboras och 13araks segMsang må åfven 
vara vart fältrop i dag! En verklig strids
kämpe har icke tid eller sinne för något 
annat, utan han är helt upptagen med 
striden. Hans enda åstundan är att segra. 
}[å äfven vi säga till vår själ: "Framåt, 
min själ, med kraft!" l\Icn till dig, som 
icke känner Herren, sitger jag icke, att 
du skall gå framat med kraft, utan vänd 
om i dag till Herren. 

:Uötet afslutades af broder Htorm med 
ett kraftigt vittnesbiird och bön. 

Kl. 3 samlades vi åter under sång och 
hön om Herrens ljufva närvaro på detta 
sista möte. Axel Andersson började med 
2 Sam. 22: 28-36. Han hjelper de ringa; 
de iidmjuka gifver han nåd. Herren har 
blif.:it Davids lampa och upplyst hans mör
ker. Derför kände han sig mäktig att 
nedslå skaror af fiender. Och nitr vi gå 
astad i Jesu namn, äro vi vissa om seger, 
huru ringa och små vi än äro. Fienderna 
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äro många och mäktiga; men Herren ne-il
slår de stolta med sina ögon. Med vär 
Gud springa vi öfver muren. Vi segla 
trots alla de hinder, som läggas i vitr 
väg. Herren är en sköld för alla dem, 
som förtrösta på honom. 

Betiy Karlsson läste J oh. 19: 17. 
En stor skara följde Jesus. Vi ha ock 
varit stora skaror samlade här dessa da
gar; men till hvilken hop höra vi? Star 
du bland dem, som ropa: "Bort, bort med 
honom! Korsfäst honom!"? 

Min vän, det var för dig, som Jesus 
bar korset och gick till Golgata. Stanna 
vid Golgata i dag! Se på honom! Och 
du skall få känna, huru hans kärlek ström
mar ned i ditt hjerta. Du skall fa se, 
huru skön han är, och med glädje upp
taga korset och följa i hans fotspår. Vi, 
som i dag äro korsdragare, må vi icke 
klaga öfver, att värt kors är för tungt. 
Det är vår himmelske Fader, som i kär
lek och vishet lägger korset pa. 

Undertecknad läste Ebr. 13: 8, hvar
efter J. Johansson afslutade med Apg. 
24: 24-25 och en kraftig erinran om, 
huru Guds kärlek och hans frälsande nad 
hade blifvit påpekade under dessa dagar. 
Och många hade Mven känt ett stygn i 
sina hjertan. Afa ingen säga såsom Fe
lix: "En annan gång; vid ett lägligare 
tillfälle." Herren bjuder dig att stanna 
i dag. Han vill göra ditt hjerta till sitt 
tempel och sin boning. 

När skall det verkligen blifva ett af
görande i ditt lif? Ack, gå icke längre 
i dina synder! Lemna dig i dag helt 
at Jesus. Ett dyrbart tillfälle är för
spildt hvarje g:\ng, du hör Guds ord, men 
ej låter Gud frälsa din själ. 'ränk, om 
det blir för sent för dig. Vill du gå förlorad? 

~Iötet afslutaues med bön, tacksägelse 
och förbön för nagra bekymrade, snm böjde 
sig vid korsets fot och sökte rening i Jesu 
dyra blod. Och vi skildes vederkvickt:t 
i vår ande, mer beslutna än någonsin 
förut att kämpa trons goda kamp och 
höja blodsban~ret för en i synd fallen verld. 

En fridens belsning till kamrater och 
vänner med 1 Kor. lö: 58. 

Eder i Jesus förbundn1L 
.Jenny Andersson. 

Den som 
"11~ ifrå~ vaggan och till graf ve~ 

ar hfvet fyidt af kamp och strid, 
Och ko11u11gen, såväl so111 slafven, 
har nog af äfian, nog af id 

'Cy "måste icl(e men'sl(ari vara 
i strid på ;orden?·· Job har sagt. 
Vet ocl(, du finna sl<atl en fara, ~ 
der själe11 mi11st är på sjn vakt. 

Me11 endast den, som öfvervinner, 
har löfte om att lifvet nå. 
Och blott den, fjmen trogen finner, 
skall himlens äreplalser få. 

l~!I -

öfvervinner. 
De heliga, som öfvervunnit, 
i hvita kläder siarn såg. 
€j svek i dtras mun IT\an /un11it; 
lill "fiemns pris stod deras håg. 

Må äfven våra tijertan brinna 
af kärlek rik till frälsaren, 
att vi likt dem må öfvervin11a 
med blodet och bekännelsen! 

Vår lefnadsdag så hastigt svinner. 
J lust, i nöd. ack, glöm ej då, 
att del\, blott den, som öfvervinntr, 
får in i fjmens glädje gä. 

Oskar H. 

Hvad skall Kristi tillkommelse medföra för 
den väntande bruden? 

Af K-dt. 

TY. 

~är Kristus kommer, i;kall för
l:J~ samlingen framställas för ho
nom såsom eli ri-n jungfru, rll 111/rlig, 
fläckfri brud. 

Paulns f-lkrifver till församlingen i 
Korinth: "'Jag har trolofvat eder 
med en enda man, för att ställa fram 
för Kristus en ren jungfru". Det var 
föreskrifret i gamla testamentet (3 
Mos. 21: 12- 15), att den som var 
öfversteprest ibland sina bröder, på 
hvilken Guds smörjelseolja var, med 
hvilken han blifvit invigd", icke 
skulle fä taga till hustru "en enka 
eller en förskjuten hustru eller en 

vanärad sköka, utan en jungfru af 
sitt 'folk". Härmed var skönt före
bildadt, att han, som skall sitta och 
herrska på sin tron och vara en prest 
på sin tron (8ak. 6), han, som är 
smord med glädjens olja mer än 
hans medbröder och hafver ett oför
gängligt prestadöme, skall mötas af 
en ren jungfru, då han kommer för 
att hemta sin brud. Derför går ock 
den helige Andes nitälskan ut på, 
att hennes hjerta under trolofningens 
väntanstid må bevaras helt för brud
gummens räkning i en enfaldig tro
het mot honom. 

Kristi brud består icke af en lem 



utan af mtmga, nämligen af alla dem, 
som Gud har förut känt och förut 
bestämt, att de skulle \ara lika hans 
Sons bild (Rom. 8: 29). Denna bmd 
har Kristus älskat sä. högt, att "han 
utgifvit sig Rjelf för henne, pa det 
att han skulle helga hem1e i ordet, 
sedan han renat henne i vattnets 
bad". 0 ch målet, dt1t härliga målet 
med allt är, att han må kunna vid 
sin tillkommelse "för sig framställa 
församlingen såsom härlig, icke haf
vande tläck eller skrynkla eller nå
got så.dant, ut1m att hon må vara 
helig och ostrafflig". Ef. ö: 25- 27. 

När Kristus kommer, är aEtsa 
Kristi brudeförsamling genomhelgad. 
Genom ordet är det goda verket 
fnllbordadt i henne. Hon har gjort 
sig ren, alltigenom ren i sanningens 
lydnad. Kristi blods kraft har blif
vit uppenbaradt till hennes fullkom
liga rening. (i-enom Andens helgelse 
har allt hos henne blifvit fullkom
ligt lagdt under Kristi lju:fii.ga spira. 
Guds afsigt med henne enligt utko
relsen är genomförd. (1 Petr. 1: 2). 
:Fridens Gud sjelf har helgat de ut
valda till hela deras varelse, så att 
ande, själ och kropp varda behallna 
ostraffliga (1 Tmis. ö:. 23). 

l\Ien huru kan det vara möjligt, 
att af Adams slägte, så förderfvadt, 
ruineradt och genomfrätt af syndens 
spetälska, sä. förslafvadt under sa
tans välde och de egna köttsliga 
lustarna, en ren jungfru, en härlig, 
fläckfri brud, skall kunna uttagaH 
åt Guds enfödde Hon? Ja, det vill 
fört1falla oss otroligt och omöjligt. 
Men för Gud är ingenting omöjligt. 
"Trofast är den, som kallar eder, 
han .~kall ock göm det". (1 '!'ess. 
5: ~4). 
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"Fördenskull bedja vi ock för eder 
' att vår Gud ville am;e eder värdiga 

kallelsen och krafteligen fnllliordR. 
hvarje godhetens uppsåt och trons 
verk, på. det att vä.r Herre Jesu Kri
sti nR.mn må varda förhärligadt i 
eder, och I nti honom, efter viir 
Gndl'l och Herrens Jt1su Kri~ti nåd". 
(2 Tess. 1: 11, 12). 

Hvilken fröjdedag skall icke Jesu 
Kristi dag blifva för den väntande 
bruden! Och huru r;kall icke Sonen 
fröjdas att nu hafva vunnit målet 
för sitt hj ertas trängtan! "Derför 
att hans själ har arbetat skall han 
se och mättas". (Es. 63: 11). 

Men det blir äfven för Padren en 
ontsäglig glädjedag. Stort och smärt
samt var offret, som Fadren gaf, da 
han icke skonade sin ende Son, utan 
ntgaf honom i korsets död. )[en r;a 
mycket större blir glädjen, då han 
nu kan ställa Sonens brud inför sin 
härlighet. ~fodren fröjdal'l sä öfver 
det barn, hon med smärta födt, att 
hon icke mer kommer ihåg sin nöd 
för glädjen, att en meuniska är född 
till verldcn. Rå har ock l!'adren i 
himmelen icke utan stor smärta kun
nat dana Lammets brud. Det ko
stade honom ingen smärta, då han 
åt den förste Adam byggde en kvin
na utaf sidorefvet, som han hade 
uttagit af mannen. l\Ien då det gällde 
att åt den andre Adam ur hans upp
btnngnR. sida dana en brud, i.kött 
af hans kött och ben af hans ben", 
då gick det icke utan det störst1:1. 
offer, <len djupaste smärta. Men si't 
mycket innerligare skall glädjen va
ra, då han skall se sin härliga ska
pelse fullbordad. Nog var det gläd
je för 1-lkaparen, när han förde fram 
inför mannen (1 Mos. ~: 22) den rf'-
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na kvinna, som han gjort honom till 
en hjelp, honom lik. l\fen huru myc
ket fullare och innerligare skall icke 
fröjden vara, då. enfödde Ronen in
förer sin dyrköpta, älskade brud i 
Fadershemmets bröllopssal ! 

"}fen honom, som förmår bevara 
eder från fall och ställa eder ostraff
liga inför sin härlighet med friijcZ, 
den ende Guden, vår frälsare gt1nom 
Jesus Kristus, vår Herre, honom 
tillkommer ära, majestät, välde och 
makt, före all tid och nu och i all 
evighet. Amen". (Jud. v. 24, 25). 

Älskade Guds barn, då. vår kallelse 
är så härlig, hög och helig, som vi 
nu sett, "låtom oss rena oss från all 
köttets och Andens besmittelse, full
bordande helgelsen i Guds räddhaga". 
2 Kor. 7: 1. Se ock 1Joh.3: 3! Den 
kyska jungfrusjälen, som vandrar dt1n 
smala pilgrimsstigen i det djupa 
medvetandet, att den går brudgum
men till möteH och att hvarje dag 
och hvarje steg hringar den allt när
mare detta heliga och saliga möte, 
är angelägen att rC'na sig från hvar
je fläck och hesmittfllsfl, <len ma nu 
vara af mera grof och köttslig art 
eller af mera fin, fördold och andE>
lig art, såsom t. ex. sjelfbelåtenhet 
och sjelfberömmelse, andelig berus
ning och uppblåsthet öfver andliga 
gåfvor och företräden o. s. v. När 
den helige Ande ransakande tränger 
ned i hjertedjupet med sitt ljus, 
blottande och dömande det förut för
dolda, hjerlats lönligheter, då renar 
sig den i ljuset vandrande själen i 
Jesu Kristi , Guds 8ons blod, från 
allt, som på detta sätt uppenbaras 
och bestraffas af ljuset. Sa fortgår 
reningen och tränger allt djupare, 
ju mera de genom den himmelska 

smörjelseoljan, den heliga Ande, re
nade och upplysta hjerteögonen sät
tas i stånd att märka äfven de fi
naste yttringarna af sjelflif. 

Och i den mån blodets renande 
kraft erfares, får den helige Ande 
utrymme att taga hj ertat och lifvet 
i besittning och uppenbara Kristi 
konungamakt, der han sittande pä. 
hjertats tron utsträcker sin nädefulla 

' frigörande och helgande spira öfver 
hela varelsen och umgängelsen. Sa 
blir lifvet afakildt åt Gud. Så blir äf
ven kroppen den helige Andes tempel 
och så.som dyrt köpte prisa vi Gnd 
i vår kropp och vår ande, som till
höra Gud. (1 Kor. 6: rn, 20J. 8a 
fullborda vi helgelsen i Guds rädd
håga, under djup känsla af det he
ligt allvarliga och ansvarsfulla i vår 
kallelse och ställning. "Hållen 
Herren Kristus helig i edra hjer
tan !" 

Men ännu en sak! Vi kunna icke 
utan de öfriga lemmarna i kroppen, 
ntan endast tillsammans med dem 
blifva fullkomnade. Skulle någon i 
en sjelfgod helighetssträfvan söka 
endast sitt eget fullkomnande, under 
det han isolerade sig från öfriga 
Guds barn eller såge ned på dem 
med ett slags förakt, så skulle det 
trots allt, hvad han ville företaga sig, 
för att vinna andlig tillväxt, endast 
blifva en inbillad tillväxt, en tillväxt 
i sjelfviskhet nndt1r andligt sken, i 
sjelfhelighet och sjelfstarkhet, som 
är raka motsatsen till sann helighet 
och starkhet i Herren. 

Alla lemmarna i kroppen måste 
samverka, i den mån, som för hvarje 
del är bestämd, om kroppen och 
hvarje dess särskilda lem skall vinna 



sin tillväxt till sin egen uppbyggelse 
i kärlek. 

De förnämligare lemmarna i krop
pen hafva ingen orsak att förhäfva 
sig öfver de svagare och oansenli
gare, ty hvad de äro, det äro de 
genom hans nåd, som insatt dem på 
deras plats och gifvit dem deras 
kallelse och uppgift och som kraf
tigt verkar i och genom dem. Utan 
honom äro de intet och förmå intet. 
Och de kunna iC'ke undvara de rin
gare lemmarnas tjenst. "Ögat kan 
icke säga till handen: Jag behöfver 
dig icke, ej heller hufvudet till föt
terna: Jag behöfver eder icke. Utan 
fastmer äro de kroppens lemmar nöd
vändiga, som synas vara svagare, 
och dem, hvilka vi anse mindre he
der värda, kläda vi med sa mycket 
stön-e heder, och de mindre anstän
diga skyla vi så mycket anständi
gare, hvilket deremot de anständiga 
icke behöfva. Men Gud har sa sam
manfogat kroppen, att han har gif
vit den ringare lemmen en större 
heder, på det att ingen söndring må 
vara i kroppen, utan lemmarna må 
hafva samma omsorg för hvarandra."' 
Så hafva icke heller de ringare lem
marna orsak vare sig att afundas de 
förnämligare eller att blifva missmo
diga öfver sina mindre gåfvor eller 
ringare uppgift. 'l'y Gud har satt 
hvar och en af lemmarna i kroppen, 
såsom han har velat. Och hvar och 
en af dem är så nödvändig, att krop
pen utan dem vore ofullständig eller 
stympad. 

L åtom oss derför älska "alla he
liga" (Ef. 1: lö), det vill säga alla 
"'troende i Kristus Jesus", alla som 
äro uttagna ur den närvarande onda 
verlden, för att höra H erren till ; 
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och låtom oss i innerlig, oskry mtad 
kärlek af rent hjerta bistå hvarandra 
och söka hvarandras bä:-;ta såsom 
lemmar i samma kropp! Sasom ock 
Petrus förmanar oss: Tjenen hYar
andra sasom goda förvaltare af Guds 
mångfaldiga nåd, hvar och en efter 
den gåfva han har fatt. 1 Petr. 4: 10. 

Låtom oss af hjertat tacka Gnd 
för hvarje frisk oeh lifskraftig lem 
i kroppen! Ty den är en välsignelse 
för Jet hela, en vinning för hela 
kroppen! 1\Ien låtom oss ock med 
ömhjertad kärlek (Rom. 12: 10) och 
så mjuk hand som möjligt komma 
de sårade och kranka lemmarna till 
hjelp, förbindande dem, gjutande vin 
och olja i såren! Af sårnader, svag
het och sjukdom i en lem lider i sin 
mån hela kroppen, liksom å andra 
sidan en sadan sjuk lems vederfå
ende och helande kommer hela krop
pen till godo. 

Behöfver vår broder bestraffas, 
van1as och förmanas, så må vårt 
eget djupt kända behof af mycken 
näd och barmhertighet komma oss 
att göra honom denna kärlekstjenst 
i ett ödmjukt och saktmodigt sinne, 
att det må vara sasom olja på huf
vudet, hvilket hans hufvud icke ma 
försmå. (Ps. 141: 5). 

E ndast i innerlig kärleksgemenskap 
med hela kroppen, "'med alla heliga"', 
kunna vi förma begripa, hvad bred
den och längden, och djupet och 
höjden är, och känna Kristi kärlek , 
som öfvergar kunskapen, och varda 
uppfyllda intill all Guds fullhet. Ef. 
3: 14-l!J. 

"Aldrig skola. vi erfara smörj elsem1 
fulla kraft, förrän vi äro ett hjerta 
och en själ. Aldrig skall Andens 
heliga dagg falla öfver oss i hela 
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tim rikedom, förrän vi äro fullkom
ligt förenade i samma sinne." 

Endast. såsom förenade i innerlig 
kärlek kunna vi komma till "all rike
dom en af den fnllvissa insigten, till 
kännedom Olli CiudH hemlighet, Kri
stus, i hvilken al~a visdomens och 
kunskapens skatter ligga fördolda". 
Och endast su kan den helige Ande 
under denna tidens tvång och träng
sd ingjuta sin hugsvalelse8 balsam 
i vara sargade hjertan. Kol. 2: 2, 3. 
Endast i full gemenskap med den 
öfriga kroppen kunn a vi fullt t ill
godogöra oss det lif, som frän huf
vudet Kristus utgår till h ela kroppen 
och genomflödar alla dess lemmar, 
och så växa i alla stycken upp till 
honom, som är hufvudet (Ef. 4: lö- 16. 

Om välsignelsen af den innerliga 
brödrakärleken sjunger David så 
h ärligt i den 1313 psalmen. Se, huru 
godt och ljufiigt dat är, att bröder 
bo endrägtigt tillsammans. Det är 
såsom den kostbara oljan, som från 
hufvudet tlyter ned i . skägget, ned 
i Arons skägg, som flyter ned öfver 
linningen på hans kläder o. s. v. 

Jag kan ieke underlata att till 
mina nådessy8ko11s t jenst anföra nå
got af det härliga, som U. H. 8pur
geon skrifvit öfver denna psalm. 

Den broderliga endräkt en - säger 
han -- har en skön doft med sig, 
jemförlig med den dyrbara salfvan, 
hvarmed den förste öfverstepresten 
smordes vid sin invigning. Den är 
en helig sak, och cleri liknar den 
återigen invigningsoljan, som skulle 
användas endast i Ren-ens t jenst. 
Hvilken helig 8ak måste icke brödra
kärleken vara, när den kan blifva 
liknad vid en olja, som aldrig fick 
utgjutas öfver någon annan menniska 

än allenast Herrens öfversteprest. Den 
sprider sig: när elen doftande oljan 
utgjöts öfver Aron8 hufvud, flöt den 
ned och. dröp på hans kläder, ända 
till dess fållarna voro fuktade der
af, likasa utbreder den broderliga 
kärleken sitt välgörand e inflytande 
till välsignelse för alla, som nås deraf. 

- Det är en särskild nytta 
dermed; ·ty såsom Aron genom smör
jelseoljan afskildes till Herrens sär
skilda tjenst, sä äro ock de, som 
förblifva i kärleken, så mycket bättre 
i stand att ära Gud i hans försam
ling. Herren skall nog icke använ
da för sitt förhärligande sådana, som 
äro tomma på kärlek; de sakna den 
smörjelse, som ovillkorligen fordras 
för att g öra dem till prester åt Gud. 

"Som fran hnfvudet flyter ned i 
skii,gget, ned i Arons skägg." Detta 
är en vigt ig jemförelsepunkt: lika
som oljan icke s tannade, der h on 
först utgöts, utan flöt ned i öfver
steprestens hår och fuktade hans 
skägg, så skall brödrakärleken flyta 
ned från hufvudet o::h dervid med
dela smörjelse och <loft åt allt hvacl 
d en berör . 

"Som flyter ned öfver li.nniugen 
på hans kläder. " När den en gäng 
kommit i rörelse, upphör den ej att 
flyta. Det kunde tyckas vara bät tre 
att icke hans kläder blifvit fläckade 
af oljan, men den heliga smörjelsen 
kunde icke hämmas, den :flödade 
öfver hans heliga kläder ; så skall 
brödrakärleken ej blott flöda i de 
hjertau, hvari den först blef utgjuten, 
och ned till dem, som utgöra andra 
delar af Kristi hemlighetsfulla kropp ; 
utan den fl yter ock dit, der den ej 
blifvit sökt, utan att begära tillåtelse 
dertill. Den kristliga kärleken vet 
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ej någon gräns genom sekt, försam
ling, alder eller nationalitet. 'l'ror 
nagon på Kristus, så hör han till 
den ena och samma kroppen, och jag 
måste skänka honom en varaktig 
kärlek. Är han en af de fattigaste, 
en af de minst anderika; en af de 
minst älskvärda:.> Då är han såsom 
den nedersta kanten af kläderna, och 11 

]Ytissionsslalionen 

värt hjertas kärlek måste stiga ned 
ända till honom. Brödrakärleken 
kommer från hufvudet, men den 
sträcker sig ända ned till fötterna. 
Den går nedåt. Den "flyter ned." 
Kärleken till bröderna gar ned till 
de lågt stående, den är icke upp
blåst; den är mild och ödmjuk." 

(Forts.). 

yacheo, l\ina. 

"Herren ilr god och rättfärdig, derföre undervisar 
hau syndare om vä.e;en. Ps. 25: 8. 

Gud har på ett särskildt sätt välsignat 
arbetet bland kvinnorna i Pacheo, så. att 
de äro mer än dubbelt i antal mot männen, 
fastän de äro mera okunniga och slöa till 
följd af att de som barn ej fått lära sig 
liisa. Men då. Herrens Ande börjar verka, 
vakna äfven de och bli läraktiga. Och vi 
systrar ha fått använda vår tid att under
visa dem både på mötena och i hemmet. 
Och huru välsignadt det är att vara med 
och se, när ljuset börjar lysa in i deras 
eljest så mörka och ödsliga bjertan ! Man 
kan i ordets fulla bemärkelse säga, att de 
blifva såsom baru i tro och tillit till Her
ren. Jag har varit med vid rätt många 
dildsbä.ddar och sett dem flytta öfver grän
sen; men deras tro har äfven i den stun
den bestått profvet och deras uttryck har 
för det mesta varit: "Bod, att han kom
mer snart." 

En kvinna, som trott på Herren 
i några år, var förliden sommar mycket 
sjuk, och jag besökte henne ofta. Hon 
bodde straxt utanför staden. En dag 
stod jag färdig att uttrycka mitt medli
dande med henne, der hon låg så godt 
som lemnad åt sig sjelf i ett mörkt och 
kvaft rum i den starka hettan, som då 
rådde, då hon i stället uttryckte sin fröjd 

öfver att Jesus deltog i hennes lidanden. 
"Ty jag har i dag", sade hon, tänkt på 
honom som det sanna vinträdet och mig 
som en liten gren." Och det blef sä 
dyrbart äfven för mig, att hån deltager 
med oss uti allt, när vi il.ro ett med ho
nom, så att det blef ett tacksägelsemöte, 
innan vi skildes. 

Deras kärlek och deltagande, då vi va
rit uti någon svårighet, ha varit outsäg
ligt dyrbara för oss, såsom bevis på att 
Jesu kärlek fatt rum uti deras hjertan. 

Jag måste fortsätta att berätb något 
om den gamle 60-årige mannen och hans 
hustru, om bvilka jag förut nämnt. 

De voro förmögna; de hade denna verl
dens goda och s: ·ntes ej tänka på mer 
än detta lifvet. Och föga anade jag, att 
hon en dag skulle vara bland de våra, 
då jag kort förut sammanträffade med 
henne, under det jag var ute på husbe
sök. Men så fick hon ondt i ögonen och 
höll på att blifva blind. De sökte hjelp 
och bot härför öfver allt, hvarest de trodde 
hjelp vara att finna. Men då allt var 
förgäfves, började vår troende skollärares 
hustru att vittna föl' henne om Jesus, 
huru han t. o. m. öppnat blindas ögon. 
Ja, hon ville ju göra allt för sina ögon. 
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De läste och bådo till Gud tillsammans, 
ty skollärarens bodde i samma hus. Hon 
började också besöka våra möten; och 
äfven jag började bedja för henne. Jag 
trmkte: Kanske hon genom detta skall fä 
sina andeliga ögon öppnade. Och sä skedde 
det äfven. Hon sade: ju mera allvar jag 
far beträffande min själs frälsning - ty 
jag är en stor synderska och ropar till 
Herren - desto biittre börja mina ögon 
att blifva. Juldagen 189D, dU. vi hade 
ett stort möte, stod hon upp och aHade 
ett vittnesbiiril om hvad Herren gjort för 
henne. Orden lydde ungefär så: 11 Jag 
har mycket ~ttt tacka Herren f·~·r. Jag 
var en stor synderska, men Herren har 
fOrlåtit mina synder. Han har frälst min 
själ och helat mina ögon, så att jag nu 
ej behitfver ledas· omkring, som då jag 
först kom till mötena. Iledjen för min 
man !11 Hennes man såg, att det var ett 
Guds verk med hennP, men ville dock ej 
blifva undervisad, som han sade, af en 
vlärd kvinna, ty han hade studerat mycket. 
Men hennes bön och lif gjorde ändock 
ett djupt intryck piL honom. 

En dag räckte hon, under det hon suc
kade till Herren, honom sin sångbok 
och bad honom läsa något för henne, 
hvilket han ock gjorde. Ej så van vid 
våra böcker hade han, efter hvaJ jag för
står, fått upp en briillopssang; och bland 
annat han läste, fastnade dessa orden i 
hans bjerta: u En önskan, att dessa tva 

löli - · 

må evigheten igenom vara i himmelens 
saliga boningar." Detta rnr begynnelsen 
till att han kom att studera lifvets ord. 
Nyärsdagen blefvo hans afgudabVcker till
sammans med en present till oss inskickade 
på en bricka, och samma dag blefvo dessa 
böcker uppbrända i allas åsyn. Icke lång 
tid derefter gick han ut ilt lan1.let, der 
sonen bor på deras egendom. Och deri
frän hemtade han deras familjeafgudar, 
svm ocksa förtärdes af higorna på vår 
gård, under det han aflade ett varmt vitt
nesbörd om afguderiets dårskap och om 
den sanne Guden. Kärt var det att se 
honom komma med sin bibel, som han 
flitigt studerade, ocb hjelpa vlir infödde 
evangelist att vittna för de besökande och 
alla, som ville hiira. 

Cnder vårt sista farvälm1itP, d:\ de flesta 
voro öfverväliligaue af sorg och grat, fat
tade deuno gamle man mod, stod upp och 
sade: u Faren i frid! Herren vare med 
eder och beskydda eder, att 1 lyckligt 
kommen undan. Han skall nog också 
vara med och beskydda oss, medan vi äro 
skilda. Jag bor nära intill och skall dag
ligen besöka och hjelpa evangelisten; och 
Herren t\tr nog snart afvänJa detta." 

Jag iinskar nu, att jag vore ibland dem 
och kunde fiir eder beriilta, hvad Herren 
gjort under tiden, vi varit skilda. '.\fen 
lofvad vare Gud! de och vi äro uti samma 
Faders hand. 

Hilclct Jolzansson, J,ill~jödal. 

Småplock från mma resor. 
:llell oss är Gull i :>petsen. 2 Krön. IS: 12. 

,menna visshet, att Gud är med och le- drabbar oss, så kunna vi göra som David 
der oss, är allt, hvad vi beh\ifva, för i hans förhållande till Simei, då ban sade: 

att hafva moJ och kraft i striden. Da "Låten honom vara, att han ma smäda 
Gud är vår ledare L1ch anförare, är ut- fritt·'. Sa länge tron på Guds närvaro 
gangen viss. .Alla våra lidanden, be- och ledning bor i vå1 a bjertaa, kunna vi 
drltfvelser och ömma förluster eller död, vam stilla, ja friijdas och tacka, huru 
allt ilr i kärlek afmätt och afpassadt för mörk natten än lir, och huru full af fn-
dig- och mig, droppe för droppe. Då vi ror den väg är, som vi hafra. att gå. 
genom tron skunja Guds hand i allt, som Säsom lärkan, som later sin sang Jjud:L 
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högt upp i rymdens luftiga slott, men lik
väl bygger sitt näste nere på jorden, och 
som näktergalen, hvilken sjunger allra 
skönast vid midnattstid, sa ljuder Je 
Guds-barnens hjertesäng skimast, som lå
ta "Gud gå i spetsen" i alla sina hand
lingar. Må det vara så med o&s alla, att 
vi alltid och allestädes ha det på detta 
sätt: "i\Ied oss fLr Gud i spetsen". 

På kallelse hesCtkte jag Kannemåla, 
der jag hade glädjen att ater möta kära 
Jesu vänner, som bedit och offrat för mig 
under min vistelse i Kina. Vi samlades 
omkring korset. I kärlek är rikedom; lif
vets sannn, rikedom 1ir kärlek och hän
gifveuhet. Min resa gick nu till Mör· 
luncla, der jag sammanträffade med gam
la. vänner i Herren; och fröjden öfver den 
Högstes hjelp hördes ljuda frän mfogas 
läppar i den packade rymliga missions
salen. I .Rumskulla har ungdomsföre
ningen beslutat sig för att underhålla en 
infödd evangelist i Kina, i förening med 
oss; och glädjen häröfver hlef si\ stor, 
att två års bidrag insamlades genast. En 
säker bank är Herrans, i hvilken vi med 
stor fördel kunna s1itt in våra penningar. 
Här få. vi den största räntan; och aldrig 
behiifva vi frukta nägot fallissement i 
den banken. Der äro våra penningar 
bäst och säkrast placerade. Gif till Guds 
verk pit jorden, och dig skall varda igen
lönt I I snö och storm företogs eu mis
sionstur till .Asby, der vi samlades om
kring konungen, som sade: 11 Mitt rike är 
icke af denna verlden". S:1dan som ko.: 
nungen är, sådant är hans rike. Han är 
den store årans konung, om hvilken pro
feterna sjungit ifrån verldens begynnelse: 
"Han är ärans konung, Herren, mäktig 
i strid". Hans rike har icke kommit med 
utv:irtes åthäfvor, som äro gl'insaude i 
verldens ögon, icke med yttre prakt och 
anseende, makt, härar, vapen, ära, titlar 
och allehanda anstalter, utan hans rike 
är ett rättfärdighetens och fridens rike, 
uppbygdt på grunden af hans försonings
död. Har du gjort bekantskap med ko
uungen, som stod ringaktad, bespottad 
och fursmädad inflir Pilatus, och som dog 
af kärlek för dig il Han sade: 11 ~litt ri
ke är icke af denna verlden". 

Sedan skrifvaren satt sig ned i tredje 

klassens jernvägsvagn med biljett till 
Malmö, för att der en tid vara vännerna. 
af Ev. Lut. Missionssällskapet och deras 
pred. M- n behjelpliga i missionsarhetet, 
kommo dessa orden lifligt i min hågkomst: 
"Den som är trogen i det, som minst är, 
är äfven trogen i det mer är". Sma 
kärleksverk, några vänliga ord, sjelfför
sakelse i smått, en noggran vaksamhet 
öfver sig sjelf, ett vist hegagnande af få 
tillfällena, on flitig odling af sina ema. 
gåfvor, uthallighet uti att göra godt äf
ven under mycJ..en liten yttre uppmuntran 

dessa ting iiro stora i Guds ögon. 
Jag kom vidare att begrunda, hurnsom 
Gt.d skapade liifvet och grilsstraet med 
lika stor omsorg, som han skapade verl
darna. Han gjorde den minsta insekts 
skalbeklädnad med samma omsorg, som 
han gjorde örnens fjädrar. Mä vi be
sinna att allt, som är värdt att göras, är 
värdt att göras väl. Våra lifsgerningar 
bära frukt på andra sidan . grafren, de 
sma kärleksverken och välgörenbetshand
lingarna, såväl som sanningens enkla och 
anspråkslösa tal, som blifvit nlstrudt pä. 
vår lefnadsbana, ska-11, när morgonen grytt, 
befinnas vara behagliga inför Gud. 

Framkommen till Malmö biet jag hjert
ligt helsad välkommen af kära nådessy
skon och vänner i Herren, som pä alit 
siitt ha bevisat mig kärlek och godhet 
under min tvd månaders vistelse ibland 
dem. För tid och utrymme i tidningen 
vill skrifvaren Pj söka att detaljera mis
sionsarbetet, som fortgått och fortgår på 
denna plats och i denna församling. Men 
jag vill saga, alt det är en i allo af Gud 
rikt benådad och utrustad församling. !tfa 
Guds välbehag i fortsättningen hvila öf
ver hvarje medlem; och må i anden bu
ras vid edra bemödanden att tjena mä
staren ett "väl gjort, du trogne tjenare". 
Och må hvarje möte vara en glftdjestund, 
hvarje troende en dyr och kiir sliikting; 
mä alltid himmelens slussar stå öppna, 
så att välsignelsens vederkvickande regn 
må falla på själens örtagård till veder
kvickelse och lifskraft. Icke snart skall 
jag glömma de kära barnen i vär bibel
skola och de stilla stunderna i den öfre 
salen omkring lifvets furste och dödens 
beherrskare; ej heller skola intrycken af 
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sanningens ord och vårt nmgänge med 
hvarandra så lätt utplånas. Mina unga 
vänner: Läten Kristi nådesord vara de 
solstrålar, som värma edra hjertan och 
gifva ledning på vandringsstigen; då sko
lan också I kunna sprida fridens solsken 
på vägen genom lifvet; och på så sätt 
skall hjertat hlifva ett blomsterland och 
lifvet en Herrens trädgånl, belyst och 
värmd af rättfärdighetens sol. 

En tripp gjorde jag till Maglarp, 
Staffanstorp, Svedala, Ftyinge missions
kletsar. På alla platserna var folktill
strömningen stor, och Guds ord syntes 
göra· ett djupt intryck på de hörandes 
hjertan. Ilade i hemmen och på missions
lokalerna kom jag att möta många kära, 
bedjanile och längtani.le Guds barn, som 
hade ett ·djupt behof af att lefva för Je
sus och deltaga i hans verk hemma och 
i hednaverlden. Frid öfver edra tjäll! 

Min resa gick 11u till Mölndal, i.ler jag 
stannai.le ett par dagar, hvarefter jag fort
satte till Helsingborg, i.ler jag tillsam
mans med kamreraren Ehneroth och fru 
höjde korsets heliga baner till tröst, glädje 
och ett heligt Jif för Guds folk, såväl som 
till frälsning för de ofrälsta, i den ljusa 
och rymliga missionskyrkan, som tillhör 
konsul Olsson. .nfven lyssnade den stora 
åhörareskaran med glädje till berättelsen 
om förhållandet på missionsfältet. Det 

sista mötet var anordnai.lt på K. P. U. K., 
der vi äfven fiugo erfara Herrens närvaro. 

Åter gjordes en tur till Malmö, der 
vännerna hade för mig anordnat en af
skedsfest, som var talrikt besökt, och der 
korta men goda vittnesbörd atlades af 
kapten Ramsten, kamrerare Ehneroth, 
pred. Svensson, fru Ehneroth, underteck
nad och pred. Magnusson; i sanning en 
skön stund på ori.J.ets grönskande betes
marker. Gud välsigne de kära vännerna 
i Malmö! 

Morgonen den 16 mars sate jag farväl 
till de dyra bröder och systrar, som hade 
kommit till jernvägsstationen; och så lem
nade jag Skåne för denna gång. Tåget 
förde mig till Smiilands bygder; och blef 
jag bjertligt emottagen af tvänne våra 
evangelister på Säfsjö station. I sällskap 
med dessa budbärarinnor, som under flera 
iir med stor välsignelse verkat på denna 
p:ats och vida omkring i dessa trakter, 
fick jag med glädje förkunna Kristi fräls
ning för lyssnande skaror på ofvannämnda 
plats, äfvensom vid Sandsjö, Nässjö, 
Hakarp och Hitskvarna. Tack kam
rater och nådesyskon i Kristus! Särskildt 
tack till alla de hem, uti hvilka jag gä
stat. Jesus år när oss alla dagar, och 
hans godhet och nåd skola följa oss såväl 
solskensdagarna som de mulna dagarna; 
"alla dagar". Aug. Karlsson. 

från norra Vestergötland. 
Enligt uppmaningen i "Trons Segrar" 

vill jag härmed fran denna del af fältet 
sända några korta meddelanden. Dervid 
rinner mig i minnet ett yttrande, som jag 
nyligen läste i en bok, hvilket af en hem
mavaranile missionsvän ställdes till en ut
gående kinamissionär. Missionären blef 
nämligen uppmanad att vid brefskrifning 
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till hemlandet ej sända hem "törnen och 
tistlar", utan blott "blommorna". Dertill 
anmärkte bokens författare, att en sådan 
underrättelse, som blott omtalar do ljusa il 
sidorna, ej är fullt sann och dessutom 
ej sporrar de troende hemma, att nog all
varligt bedja för missionären, hvilket han 
dock är i så stort hehof af. 

Afven missionsfältet här hemma har 
sina "törnen och tistlar", om . ock ej i 
lika stor grad, som Kina; hvarföre en 
underråttelse härifrån ej heller blir full
komligt sann, om ej dessa tagas med. 
Och äfven arbetaren här hemma behöfver 
förbön. 

Bland blommorna från i.letta missions
fält må då i första rummet nämnas många 
troeniles sjelfuppoffrande arbete i kärle
ken, för att föra arbetet framåt, och hvar
förutan ju ingenting kunde uträttas. Der
näst kommer, såsom en frukt af deras 
och 11såningsmännens" gemensamma ar
bete, att några själar här och der i vin
ter lemnat sig åt Gud och att rätt mycket 

folk samlats omkring Guds ord. Större 
möten, der flera såningsmän varit tillsam
mans och hjelpts åt, hafva också hållits; 
nu senast i Sjötorp Mariebebådelsedag, 
i Björsäter Påskdagen samt i Lugnås 
Annandag påsk. Såningsmän i Sjötorp 
voro: A. Hansson, 0. Carlcn och under
tecknad; i Björsftter och Lngnås: E. An
dersson, A. Vilsson, A. Anderssou, K. Jo
hansson och underteckm.d. Säsom en 
ljus sida från detta fält må äfven fram
hållas, att på vissa trakter finnas rätt 
manga troende församlingar och prediko
lokaler, der predikan för det mesta hålles 
af resande predikanter. 

Af törnen och tistlar må i första hand 
nämnas öfverhandtagande ljumhet och 
verldslighet blanil många Kristi bekän
nare, hvarigenom dessa, i stället för att 
vara verldens ljus och jordens salt, blifva 
ett väggrus på den ogudaktiges väg till 
förtappelsen. 

Vidare: partisinne, som gör att mången 
har svårt att höra en enfaldig korsets 
predikan, hållen af någon, som ej tillhör 
eller är utsänd af samma förening eller 
förbund, som det man sjelf mest intres
serar sig för. På något ställe går man 
t. o. m. så långt, att man stänger pre
dikolokalern:t fiir dem, som ej tillhöra egen 
förening eller förbund. Är ej detta att 
försöka dela Kristnsil N:\gon torde här
vid anmii.!·ka, att dessa saker äro gamla 
och kända samt gemensamma för nästan 
alla delar af missionsfältet; men menin
gen med att de här omnämnas är, att 
om möjligt göra dem (dr gamla. Ett 

partisinne bemantlas ofta dermed, 
att man är rädd om församlingens enhet. 
Men om denna enhet icke är i Kristus 
och hans Ande, utan en enhet i förand· 
ligad egenkärlek och sjelfviskhet, så är 
det ju icke en Kristi församling, utan ett 
parti, man är r iidd om. 

Såsom ett "gif akt" för alla, som ämna 
kalla nt arbetare på fältet och som der
före vända sig till den ena eller andra 
missionsstyrelsen, ville j ag påminna, att 
det härvid gäller att låta sig drifvas en
dast af Guds Ande, så att intet oförstånd 
eller sjelfviska intressen göra sig gällande. 
Helsningar till bröder och systrar på fältet! 

Ilroderligen i Herren A. G. Hedin. 

13\.l 

Något från Helsingland. 
Du ledsagar med din nåd det 

folk, som du har förlossat, du 
förer dem med din kraft till din 
helighets boning. 

2 Mos. 15: 13. 
Hur stort är det icke att vara med 

ibland Herrens förlo11-sade, som han har 
lofvat att ledsaga med sin nåd alla i.lagar! 
l samma man man lär sig känna Gud, 
blifva dessa ord en sanning för hjertat. 
Profeten kallar Herren - Underlig, Es. 
9: G. Underliga vägar väljer han under
stundom för sina bsrn; men alla bans 
vägar äro rätta. Herren har åtagit sig 
att genom haf och öknar görn väg för 
sitt folk. När Israels barn stodo vid Hö
da hafvet - med hafvet framför sig och 
fienderna efter sig - säg det för det 
yttre ögat icke mycket lofvande ut. Yä
gen tycktes stängd, all möjlighet att kom
ma undan Egyptierna borta. Men Her
ren visste, hvad han ämnade göra. Der 
vi icke ha en enda väg, der har Herren man
ga. Der vi se mörker, ser Herren ljus; 
utsikten är klar fiir honom. Det är al
drig farligt att lei.ld af i.len Allsmäktigas 
hand gå. framåt, äfven då man tyckes va
ra utan väg. Israels barn sågo icke nästa 
steg, men Herren såg hela vägen. För
stå vi ej Herrens viigar, må vi äni.lå följa 
hans ledning; ty, 11säsom himlen är högre 
än jorden, så iiru ock mina vägar högre 
än edra vägar," säger Herren. Es. 55: 9. 
Herren har lofvat att leda de sina be
ständigt, Es. 58: 11 , att genom alla hin- · 
der föra oss hem - säkert hem. Väg
brytaren går framför oss, Mika. 2: 13, och 
det är skönt att få gå i hans fotspar. 
När Israels barn kunde på andra sidan 
Höda hafvet sjunga: "Du ledsagar med 
din nå.d det folk, som du har förlossat" 
-- då lågo Egyptierna döda på hafsstran
den. Denna Israels barns sång är lika
som ett förespel till den sång, som en 
gång skall sjungas af Herrens förlossade 
på andra sidan denna tidens stormande 
haf. J ohannes såg eu stor skara ståtmde 
på glashafvets stränder, hvilka sjöngo 
Moses' och Lammets sång. Uppb. 15: 2-4. 
0, kära Guds barn, ma vi alla balla ut, 
så att vi en dag få instämma i den him
melska sången. 



Afven vi, Herrens små ringa vittnen, 
kunna säga: Herren har intill <l.enna stund 
ledsagat oss med sin nåd. Vår bön till 
Gud har varit och är: "Herre visa oss 
dina vägar och led oss efter <l.iu vilja." 
Vår längtan har varit att komma till de 
rätta platserna på rätta tiden. Får 
Herren leda, som han vill, ko~mer man 
hvarken för snart eller för sent. Herren 
hat varit med oss denna vinter. Godt 
att ftl gå :istad i Herren 8ebaots namn. 

Guds Ande har varit närvarande pä 
våra möten och verkat, särskildt bland 
GuJs barn. Xfven h11.fva vi sett syndare 
gratan<l.e böja sig vid korsets fot, der re
ning från synden finnes, och der Jesus 
skänker frid och hvila ät fridli'•sa, oroliga 
själar. Gull skall hafva äran för allt. 
lla Gud välsigna sina kära barn i Hel
singland O<'h bevara dem, han nyligen 
vunnit! 

lien ännu finnas der manga mörka plat
ser. Syskon, bedjen Gud, att han mtl 
sända arbetare i sin myckna skörd. 

Visst har denna vinter varit ganska an
strängande; men Herren har uppehållit 
oss stund för stund. De som vänta efter 
Herren, de få en ny kraft. 

En bjertlig helsning till alla vänner l)Ch 
kamrater! Tiden är kort öfver allt detta; 
vår arbetsdag kunde snart vara slut. Ma 
vi derför hvar och en troget verka Her
rens verk på den plats i lifvet, han har 
ställt oss. 

Se, jag kommer snart, och min lön 
med mig. "Lvpb. 2~: 12. 

Edra i Kristi kärlek förblifvancle systrar 

Jr1athilda Persson, l\rislina Persson. 

Evangelisten G. Petterson skrifver 
fniu 

Vestmanland: 
Jag har nu varit 2 manader i Harbo 

och Huddunge socknar. GuU. har p:i ett 
särskildt sätt välsignat sitt ord l•å nämnda 
platser, så att många lemnat sig åt Je
sus. Der kändes hår<lt att börja med. 
Men . så kom Gud meU. sin Ande, sä att 
vi fingo bedja med några. Väckelsen 
började under böneveckan och har sedan 
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fortsatt. Gud har hvarje kväll böjt själar 
ne<l till sina fötter, så att, när jag nu 
lemnade dessa platser, så fanns der en 
icke sa liten plantering. Och äfven här 
har Jet besannats, att "när Gud tänder 
nya ljus, så snoppar han de gamla". 
Gud ske pris ! 

Jag bar nu kommit till en plats, som 
jag tillsammans metl Höglander besökte 
förlidet ar. Här kändes nog bardt, rnc11 
Guds högra hand kan allting förvandla. 
Min bön till Gud är, att han skall göra 
mig mera skicklig för sitt verk. 

)f:l hans .\.nde f<1 vara med på hvarje 
plats, der hans vittnen draga fram. 

En kär helsning till alla, som troget 
verka för syndares frälsning .• Tudas v. 24. 

En arbetare på skördefältet 
G. Pettersson. 

Lydia Magnusson 
skrifver fran Indien i enskildt bref, alt 
hennes helsa varit mycket vacklande det 
sista året. Hon känner sig svag och trött. 
Utan tvifvel behöfde hon ta göra en resa 
till hemlandet. 

Men på samma gång talar hon med 
glädje om uppmuntringar i arbetet. 

"Vår käre Fader," skrifver hon, "har 
visat, att arbetet ej är förgäfves. Vi ha 
haft att arbeta i tro utan att se. Men 
så har Herren behagat att äfven lata 
oss se frukt af arbetet. Den U:de den
nes hade vi en riktig jubeltlag i Cooch 
Behar, den första i sitt slag här p:i den
na plats. Sju personer blefvo nämligen 
då begrafna med Kristus genom dopet. 
Att vara bjertan fröjdas att se några, som 
vaga öppet bekänna, att de höra Herren 
till, förstan 1 nog. Efter 5 långa år af 
träget, ansvarsfullt arbete kommer Herren 
och visar oss, att taresadden ej har varit 
förgäf :es, fastän det sett så ut för våra. 
ögon. Vi hade också glädjen att för för
!lta gången få se och välkomna våra nyii 
syskon och medarbetare, de senast utkom
na, Gustaf Björk och Hulda Ekedahl. 

Broder Björk tjenaJe vid <lopförrättnin
gen, så väl som sedan, då vi gemensamt 
firade Herrens maltid. Bä.de Björk och 

syster Hulda talade till folket flera gänger 
hvarje dag hela den vecka, de voro här. 

Det var dyrbara dagar; och vi tro, att . 
äfven det säde, som da ut~addes bland 
folket, skall i sinom tid bära frukt. Han, 
som gifvit löftet, är trofast. l\fa vi en
dast vara stilla och förbida Honom, så 
blir allt väl till slut." 

Några anteckningar från ett evange
listmöte i Staffanstorp i Skåne 

den 14 april. 

Nll.gra af Helgelseförbundets evangeli
ster, som \'erkat i :-;kime, hade samlats 
med några vänner från ullr och fjerrnn 
till ofvnnnämnda möte, hvilket började 
kl. 10 f. m. En liroder på platsen öppna
de mötet med att läsa ps H:l och helsa. 
de närvarande välkomna. Efter ett kort 
bönemöte läste undertecknad .Hom. 8: 1-15 
och gjorde några antydningar om &killna
den mellan lifret i synden och lifvE't i .Jesus 
samt mellan träldomen under lagen 
och hvilan i C.ud. 

Ev. Am111 Larsson fortsatte med 1 .Toh. 
3: 1 - 3, och talade om Guds stora kärlek, 
hvilken Yerlden irke kan fatta, emedan 
den icke känner Hut!, men som Guds barn 
fått erfara. 

Bibelkvinnan Jl.111·11n Andenson från 'l'rel
leborg läste cl<'rl't'l l's. l och på]>E>kade 
stillheten uti nll l1al'Ya siu h1:;l i Herre11 
och hans ord. Den som ;;tilcl:;e striicker 
sig med sina hjerterötter djupare ned i 

J.11 

Ouds kärlek, bevaras frisk. Der är ett 
ständigt tillflöde och utflöde af lif och 
välsignelse. 

Sedan ev. .Jo11s11011 derefter lemnat o><s 
en minnesvers, hvilken återfinnes i Jer. 
31: 3. afslutades förmiddagsmötet med ett 
kort taC"ksägelsemöte. 

Pil. eftermiddagen samlncles vi ånvo kl. 
3, då evangelisten Jan11Hon uppläste Pi-. 
-13: H. och vi förenade oss i bön till Hud. 
JanRSOll talade derefter ofrer Luk. 1: 77-
7H. Guds innerliga barmhertighet har 
uppenbarats cleri, att han besökt oss i 
och genom sin Sons menniskoblifvande. för 
att föra oss ut ur mörker och dödens 
skugga och styra våra fötter in på fri
dens väg. 

Ev. ::i1grid .Jansson rnauadc oss med 
IPrlninp; af .Joh. 1: :l5 H!l att se på .J esui-., 
({ uds Lamm. i både med- och mot.,iln"', 
i lif o<'h dc;d. och följa honom. Bi~1de';1 
i H. " ' · sökte brudgummen med en så
dan ifrer, att mänµ;a derigenom upp\•iick
te;; till atL med he'nne söka houom. 

Ev. J(t'ist Xil.~11011 ul>pläste till Rist 
~lose~ bön i l'io. _flO: 14. morgongrynin
gen, i ungdomstHlen är rätta tiden att 
söka Herren, för att till sm ande blifra 
mättnd med Herrens nll.d. Den troendP 
behöfver ork hvarje morgon, som gryr 
milttas med Herrens näd för att e1;a kraft 
under dagens strider. Der isä sker. skall 
ock aftonen hlif,-a ljus. Da Mose :;tod 
Yi~l lifrets afton, kunde han med glädje 
1n·1;;11 Herren för hans trofasthet. 

Efter en stunds korta vittnesbörd ut
af fiera bröder och SYstrar. afolutadeR 
denna härliga dng me'il tn<'ksägelse för 
de sköna ~anningar. som Guds Ande gjort 
lefvnnde för oss. 

N. Jönsson. 

0 

FA.1 

Kära smcl n'inner ! Frid rnre eder! (F t 1· 7) or s. r. n:o . 

V; i vilja nu atergå till vår berflttelse, Gom enkan, fru Howard, hade :ltlydt sin döende 
jag förra gängen var hindrad af sjuk- makes rad och rest Mver till England 

dom att fortsätta. Ett år bar gått efter med sina tväuue barn, Georg och Flo-
de händelser, vi <ler skildrade. Den unga rence. Resan hade gatt mycket lyckligt 
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iifver Atlanten, och de vackra, väluppfost
rade barnen hade vunnit alla medresandes 
ynnest. Allt nåd af Gud, som är de fa
derlösas fader och enkors försvarare. Vid 
ankomsten till England var det litet svå
rare att reda sig. Men då fru Howard 
erinrade sig, att hennes man ofta hade 
talat om den gode kyrkoherden, som var 
prest i den församling, hvari Howardshill 
låg, tillskref hon honom och bad honom 
skaffa sig en tillfällig bostad, så nära 
godset som möjligt, till dess hon kunde 
giira sina rätti~heter gällande inför den 
gamle lord Stilton, som för tillfället låg 
sjuk. 

Kyrkoherdens svar kom omgående, till 
stor uppmuntran för fru Howard. Han 
hade redan ombesörjt bostad i den när
liggande lilla staden Haddington; och det 
var just der i det trefna hemmet vid 
Bro gatan, vi först lf~rde känna den lilla 
familjen. Nu hade de, som sagdt, bott 
der redan ett är, utan att kunna få träffa 
gamle lorden. Orsaken dertill var dels 
den, att lorden var sjuk och dels den att 
fru Howard hade på något oförklarligt sätt 
förlorat de papper, som skulle bevisa, att 
hon varit gift med lordens :förskjutne, äld
ste son Daniel. Förgäfves hade den gode 
kyrkoheden lagt sig ut för enkan och 
hennes barn. Mon Daniels yngre broder 
Herihert, som nu skötte godset hade be
bestämt vägrat enkan tillträde till den 
gamle lorden, såvida hon ej genom säkra 
papper kunde bevisa sitt slägtskap. 

Det var en lång pröfningens tid för 
den stackars enkan. Men det var en tid, 
da hon lärde sig mer och mer bero af 
den gode Guden. Ännu hade hon icke 
upphört att lita pä, att han, som är de 
sinas sakfärare, skulle skaffa henne rätt. 
Någon annan sakförare hade hon ej råd 
att skaffa sig. Och hur skulle hon, en 
fattig enka, utan andra bevis än barnens 
likhet med den afsomnade fadern kunna 
göra sina arfsanspråk gällande? Hvarje 
dag ha<le både hon och barnen vant sig 
vid att anropa Gud om hjelp, att de vik
tiga dokumenterna skulle komma tillrfitta, 
eller att Gud skulle beveka den hårde, 
unge lorden att gifva rättvisa åt sin svä
gerskas anspråk. Men hitintills hade det 
liksom varit förgäfves. Hade ej den gode 

kyrkoherden da och dä bistatt enkan, ha
de ej hennes små inkomster af spollek
tionerna räckt till deras uppehälle. Men 
ännu hade hon icke liksom enka11 i Sar
pat behöft höra skedens skrapande i den 
tomma mjölskäppan. Herren hade hittills 
hulpit. Skulle han då icke ä:fven hiidan
efter hjelpa? Ja, hvad tron I, kära barn? 
Ja, det är det, vi skola se, om icke fru 
Howards pröfvande passionstid ändå till 
sist skulle sluta i en påskens härliga för
lossnings- och uppståndelsetid. Alltnog, 
påsken är åter inne. Kyrkoherden hade 
skrifvit och inbjudit Georg och Florance 
till Howardsbills prestgård, hvilket hade 
mottagits med stor tacksamhet af fru Ho
ward och med jubel af de unga. Det 
skulle blifva så skönt för fru H. att rik
tigt få hvila ut i ensamheten och på sam
ma gång veta, att barnen voro i godt 
förvar i prestgården. 

Pa påskaftonen kom prestgärdskusken 
med gamle "Lukas" , kyrkoherdens tjenste
bäst, och hemtade barnen, och de ameri
kanska böcker, som kyrkoherden bedt att 
få hma öfver helgen. Snart såg fru H. 
icke längre Georgs och Florences nåsdu
kar vifta i fmdan af den smala gatan, 
och hon gick in till sig innerligt bedjan
de Herren välsigna båda hennes och bar
nens påskhögtid. 

O, huru glada voro icko Georg och 
"Flor", som bon i hvardagslag kallades, 
att få komma ut på landet! Vågen var 
också så vacker till den mellan idegranar 
och kastanjer inbiiddade prestgården, der 
tvänne jemnåriga barn väntade dem i de 
glada lekarna. 

På påskdagen hade de unga fatt löfte 
om att följa med till kyrkan; och mem 
uppmärksamma åhörare än lille Georg och 
Flor hade nog knappast kyrkoborden. De 
önskade blott, att lilla mor hado variL meil 
och fått höra den sköna berättelsen om 
Jesu uppståndelse och den härliga jubi
leumkören ifran orgelläktaren. 

Vid utgången från kyrkan hade barnen 
fått löfte om att få gå igenom den ståt
liga parken, som omgaf Howardshill,',me
dan kyrkoherden och frun reste hem till 
prestgarden i den gulmålade vursten. ]'ar
ken var så vacker i dag. Den späda vår
grönskan med dess tusen sinom 'tus(•n 

hvitsippor i gräsplanen bröt sig så vac
kert mot de mera mörkgröna idegranarna 
och de ståtliga popplarna. En sprittande 
vårbäck lekte på sitt bnllrande sätt kurra
gömma mellan torfvorna; och här och der 
syntes en hvitmålad liten bro leda Ofver 
dess glittrande brus. I dammen, dit bäc
ken hastade på sin färd, kramade sig nå
gra stolta svanor; och på en klippa i 
dammen låg svanornas hvitskimrande lilla 
slott, prydt med den engelska flaggan. 
0, bvad det var härligt för barnen, men 
mest för de små faderlöss, som aldrig 
varit här förr. De glömde sig också kvar 
långt efter prestgärdsbarnen, som oftare 
varit här. Dessa hade emellertid slagit 
sig ned vid parkgrindarna och ordnade 
sina blommor i väntan på sina små gä
ster, undrande att de dröjde så länge. 
Alf, den äldste af kyrkoherdens barn, skulle 
just skynda in i parken igen, då han fick 
se de båda lekkamraterna komma sprin
gande utför tempelkullen med högt blos
sande kinder och högst angelägna att få 
berätta, hvad de upplefvat ileruppe vid det 
vackra murgrönskransade lilla templet på 
kullen. 

Georg berättade, att, nftr de i ifvern 
att plocka blommor, kommo upp till kul
len, hade de utanför templet mött en gam
mal gråhårig man, som drogs i en hvil
stol af en betjent; och då Goorg hade 
tagit af sig sin mössa och vördnadsfullt 
helsat på den gamle, hade denne förskräckt 
utropat: "Daniel, Daniel!" och sträckte 
armarna emot dem, alldeles som om han 
velat taga dem fatt. 

.Men då hade bäde Georg och Flor blifvit 
rädda och velat springa sin väg. Men 
den gamle hade så vänligt vinkat dem 
till sig och frågat dem, hvilkens barn de 
voro och hvar:för de voro i parken. 

D:\ hade Flor sagt, att de voro "mam
mas barn", som bodde vid Brogatan i Had
dington; men då bara log den gamle herrn 
och sade, att det var icke mycket upp
lysande. J\Ien då sade Georg, att vi voro 
Daniel Howards barn och att vår pappa var 
död; men mamma lefde, och att vi voro 
bjudna till kyrkoherden öfver på.sken, och 
att han lofvat oss, att vi skulle få taga 
hemvägen genom den vackra parken -
"och vi hafva icke gjort något styggt, 
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utan bara plockat dessa blommor." Men 
den sjuke gamle herrn såg så trött ut 
och bara nickade åt oss; och, tillade Flor, 
jag tyckte så synd om honom, så jag gaf 
honom alla mina blommor; och dä tog 
han min hand i sin och frågade, hvad 
jag och mamma hette, och om vi voro 
lyckliga, och då sade jag, att vi voro 
Jesu smil lamm, och att han gaf oss allt 
godt; och fastän mamma grät mycket 
ibland, sa skulle nog den gode Guden 
hjelpa oss att beveka vår farfar att få 
komma till honom; och då skulle allt blifva 
så bra; ty så hade pappa sagt på döds
biidden. Allt detta hade Flor sagt, och 
så hade hon frågat: '41l'ror icke Ni också, 
att Gud hör var bön i sin himmel; ty vi 
bedja för vår gamle farfar också och för 
farbror Heribert med - alla som pappa 
bad för?" - "Jo visst! Jo visst!" hade 
den gamle herrn sagt. J\Ien i det samma 
syntes en stor, fin herre komma u1)pför 
andra sidan af backen; och han såg så 
ond och sträng ut, att jag tog Georgs 
blind, och vi sprnngo vår väg allt, hvad 
vi hunno, och nu töras vi icke dröja kvar 
mer i parken. 

"Nej, nej," sade Alf, "nu måste vi 
skynda hem till middagen; annars komma 
vi för sent och far ger oss bannor. Och 
så skyndade alla barnen mot prestgården. 
Der hade man redan varit orolig för bar
nens dröjsmål, men när kyrkoherden fick 
höra orsaken dertill, måste både Georg 
och Flor ännu e11 gang herätta om det 
möte, de haft med den gamle herrn, och 
som kyrkoherden förstod, icke kunde vara 
nagon annan iin sjelfve lord Stilton. "Guds 
finger! Guds finger! Lorden skulle än
då fä lof att se sina barnbarn trots alla förbud 
och försigtig.l!.etsmått frän den unge lordens 
sida," sade kyrkoherden till sin fru, när 
de sutto ensamma i förmaket och barnen 
lekte utanför på gräsplanen. "Gnds fin
ger! Guds finger!" 

l\Ien ännu större öfverraskning väntade 
den gode mannen innan dagens slut, visande 
att Guds finger, ja att Guds högra hand 
kan allting förvandla och gifva seger åt alla 
dem, som i stillhet hoppas på hans hjel1J. 

När det led längre fram på eftermidda
gen, drog sig kyrkoherden tillbaka till sin 
studiekammare, för att skärskåda de ameri-

rr 



kanska böcker, som fru Howard hade siindt 
honom. En kyrkohistoria, inbunden som 
en bibel, väckte hans uppmärksamhet för 
dess originella band. Han skulle just 
b\irj a läsa den prydligt textade inlednin
gen, då han kom att uppmärksamma fic
korna i permarna. Nyfiket stack han fing
ret i det lilla gömstället. och, döm om 
hans förvåning, då han derur framdrager 
ett för~egladt konvulut med fru Howards 
namn och derjemte ur den andra permen 
någl."a gulnade bref mod Mr Daniel Howards 
adress, skrifna med ilen stora, kraftiga stil, 
som var så ogen för lord Stilton. 

"0 Gud, huru underlig är du icke, men 
ock huru trofast!" utropade kyrkoherden, 
och gick för att uppsöka sin fru och med
dela henne, att han säkerligen funnit de 
dokument, som hittills varit förlorade. 
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Derefter sade han till om sin skjuts 'I 
och for ~j elf in till staden för att kun
göra don glada förhoppningen och för 
ait hemb fru Howard till prestgården för 

1 
att redan på annandagen kunna inställa . i 
sig på slottet och styrka sin eganderätt 

1

1 
till det Howardska namnet. 

Sa fort kyrkoherden hade träffat fru H. 
giugo häda på aftonen till en välkänd ao
tarie i staden, och i hans närvaro öppna
des det förseglade konvolutet, som m~·c-
ket riktigt innehöll både vigselattesten ocb 
barnens dopsedlar. Och nu, barn, kunnen 
I förstå, med bvilka tacksamma känslor 
fru H. reste med till prestgården. Kär 
de framkommo dit, sofvo barnen redan i 
sina bäddar, hvarför hon tillsammans med 
kyrkoherden kunde få rådgöra om, huru 
hon skulle gå tillväga för att fä träffa 
gamle lorden, eftersom hans son afvisade 
alla främmande, som nalkades slottet. Se
dan de i aftonens stillhet anropat Herren 
tlm hans råd och ledning, beslöto de, att 
kyrkoherden skulle efter högmessans slut 
begära företräde hos den gamle lorden 
och för h onom förevisa de vigtiga doku-
men ten. 

I 

På slottet hade det varit en mycket o
rolig natt. Gamle lorden hade bli fvit 
mycket ufreransträngd under promenaden 
i parken och hade oupphörligt legat och 
fantiserat om sin förskjutne son Daniel. 
Pil. morgonen hade han fallit i djup sömn 
och sof ännu, då kyrkoherden på midda
gen anlände till slottet. L'nge lord Heri
bert var lyckligtvis tidigt på morgonen in
bjuden pa ett j agtparti i närheten och 
kunde derför oj hindra kyrkoherden att 
besöka den gamle. Denne var också så 
stärkt efter den långa sömnen, att han på 
eftermiddagen kunde mottaga kyrkoherden 
samtidigt med den gamle notarien, som 
också hade anländt för att efterhöra lor
dens välbefinnande. Hvad som sedan af
handlades i sjukrummet under dessa tim
mar, då dokumenterna förevisades och god
kändes, omtalade sedan kyrkoherden med 
djup rörelse. Slutet blef dock att lordens 
kusk måste strax derefter afhemta fru 
Howard och barnen Georg och Florence 
i prestgården; och sedan fru Howard 
muntligen och i största korthet berättat 
om sin mans lif och död, blefvo de af 
den gamle lorden omfamnade och inför 
kyrkoherden och notarien erkända såsom 
rättmätiga arfvingar till Howardshill. Så 
hade dä den trofaste Guden, som är de 
faderlösas fader och enkors försvarare, 
hulpit den mycket, pröfvade fru Howard 
och hennes barn genom denna deras pas
sionstid till en påskhögtid, full af förny
else och rika löften för framtiden. Hvad 
denna händelse har velat lära oss är: 
Att den, som förtröstar på Herren, 
skall aldri,q komma på skam! Söken 
då, I älskade unga vänner, att redan nu 
i eder lefaads vårhrytning, sätta eder för
tröstan till eder Fuder och Frälsare, så 
skolen icke heller I komma på skam. 

Gud välsigne Eder härtill önskar eder 
trofaste 

Onkel Eric. 

- l4i"> -

Den Helige Andes person. 
~Il ag har en vä11: .Tag har manga, 
~!il Gud varf' lof, me11 denne vän, 
~~ om hvilken jag talar, är vän-
11en framfiir alla vänner. Han lifver
gifver mig aldrig, han lemnar mig 
aldrig ät mig sjelf. 

Han är 1:'11 viH vän. Niir jag frå
gar how >ID 0111 något, rader han mig, 
hnrn allt, ja iiJven detaljerna i mitt 
lif, skola ordna;:. Han gör aldrig 
något misAtag. Hans planer tyckaH 
mig stundom vara märkvärdigt stri
dande mot. mensklig vi:-;dom. Det 
tyckes, som om de skulle kullkasta 
allt. .:\len de visa sig dock alltid 
i.-ara bäHt. 1·nderstnndom säger jag: 
".Jag kan göra det hättre iin så". 
llan låter mig g<i min egen vä.g. 
\'är jag misslyckats och kommer till
baka till honom med tnngt. hjerta, 
miHsriiknadt. ntseendP. or·h klagande 
rfo!t, hvarken förebrår ellPr tadlar 
han mig, och följden blifve1· den, 
att jag går han:-; viig och allt. blir 
Yäl. 

:\Iin vän iir mäktig. Xär han gif
ver mig en uppgift, och jag drager 
mig nndan från den, säger ha11 : 
"Hvarfö1· fruktar Du behöfver ej 
göra den euHam. .Tag vill hjelpa 
dig. Kan du icke lita pä mig:.'~ 
Då kastar jag mig på honom, och 
verket blir gjordt. 

Jag är i sanning mycket angelii.
gen, att allt efter som <lagarne skrida 
fram, fondera ut planer för att göra 
mm vän känd för alla mina vänner . 
. Jag är fnllkomligt säker på, att om 
lian finge, han skullP anse det för 

en glädje att blifva vän till alla, som 
ville antaga honom som sådan. Hans 
namn är Hngsvalare. Hnrn man 
skall blifra bekant med honom, är 
en· fråga, som oroar en mängd men
niskor, som hafva hört om honom. 

1 mitt bemödande att göra en be-
. skrifning, som kan gifva läsaren en 
allmän kiinnedom om hYem han är. 
håller ja:g för visst, att alla erkänna 
honom vara Gnd, den tredje perso
nen i den heliga 1'reenigheten. Stä
ende pil denna grnnd, skall det i.·ara 
min förmi\.n att så framställa och 
skildra honom, att isen må brytas, 
svårigheterna un<lanrödjas: sa att niir 
de, ;;om ::-:iika honom, möta honom, 
de genast ;;kola igenkänna honom, 

·öppna sina hjertan vidt för att mot
taga honom och med hjertlig Yäl
kom;;thelsning iubjnda honom till en 
förblifvande gäst. 

\.i<l undervisandet af den på Kri
stus troende om hans förmån att fa 
vara uppfylld med Anden borde om
sorgsfull vikt läggas vid läran om 
Andens per::-:onlighet. Sasom Jesus, 
den förste Hngsvalaren, var en per
::-:011, sä iLr den Helige Ande, den 
andre Hngs,·alaren, också en person. 
Det är en verklighet, att samma \·äl
signade, innerliga och förtrogna sam
band, som radde mellan J esns och 
.Johannes, eller J Psns och Petrns, 
kan rada i dag mellan vår Herres 
efterföljare och den Helige Ande 

' som representerar honom på jorden. 
Detta samband mellan OAS of'h 

JesttA kan omöjligen existera~ !'lä 



länge församlingen är pa jorden o(:_h 
.T esns icke längre är här. Han ar 
i himmelen, sittande pa Fade~~s 
h .. ·a hand var medlare oc:h for-og1 , . 
. rar" Men han gjordP stora till-sva •· • 
renelser innan han gick bort, pa 
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det att 'vi icke matte blifve. lidande 
hvarken µa glädje eller andre. dyr

bara gåfvor. 
Lärjungarna hade känt.Jesus _sa

:-<um menniska. De hade l barn; s:i.11-
t<kap färdats genom hela ~>al:stma. 
De-ras ögon hade blickat m 1 hans 
och försökt att utforska djupheterna 
af hans natur, hvilken de ej kunde 
för!'\ tå. 'l'onfallet i haus ljufva stämma, 
befordringsmedlet för. de ~m?~~ba
raste lärdomar, som nago1u;m fro1dat 
menniskohjertat och inspirerat i~en~ 
niHkoförstån<let, hade trängt m l 

dera8 öron. 
Hans talamo<l oeh förclragHamhet 

voro föremål för deras själs beun
dran. Hans godhet och kä~·Jek öpp-

d f .. de""' sädana utsikter, att na e or .... · 
ingen israelit någonsin förr sett na: 
got dylikt. Barn; nädefnlla __ och_~raf· 
tiga gerningar bland de nodstäl~?a, 
ne sjuka, de döende och ~e doda 
npptii.nde deras vi~rdna~ och fruktQn. 
De voru heständ1gt forenade med 
honom h,·arje <lag. Di> äli<kade ho-

med en k:~rlek hvilkPn de trodde 11on1 " ' . 
ingenting kunna försvaga. 

:i.ren en dag meddelade Jesu,.; dem, 
n.tt han ämnade leruna d~~- De 
hlefvo förkror<:-iade. Att sk1l3as fran 
vanliga vänner är pröfning nog. .IYie1: 
hurn uthärda att skiljas frän honom:' 
< )ch på tillkännagifv~ndet om hans 
hortgang f iiljde ha.-;tigt det ~1ed~~
landet, att det var nöc;lväod1gt for 
dem, att han ginge bort. ])e kunde 
. k f'·· ·sta' de'" Huru knnde det Je ·e •JI "· 

vara nyttigt for dem, alL den ~,):r<' 
Mästaren och Herren skulle sk1l1a" 
ifran dem'.' 

Han försiikte förklara det för dem, 
De kunde icke första honom da, me1~ 
de kunde det längre fram. och Yl 

kunna det nn. Han sade dem .. att 
om hau icke ginge bort, sknlle ic:ke 
de1\ andre hngsvalaren komma. H va~ 
vä.utade de af en annan hugsvalare r 
Jesus var den hugsvalare, de hegärde. 
0, menskliga sjelfvi!-:ikhet, sk~ll dn 
aldrig af taga~ Lärjungarna t:~nkte 
endast pa sig sjelfva. J esns tankte 

, a'en vida vida verlden med dess 
pa I l ·11 
massor af menniskor, som skul e t1 -

1.. a .len kri..;tna fi.ir..;amlingen, och agg S Il • • • "k 
med h,·ilka han önskade bhha h a 
förtrolig som mf'd den lilla hvp l_är
jungar, som han hade samlat omkring 

si~ d 
Detta il.r just hvad Jesus mena e, 

da han talade med dem om en an
nau hugsvalare. :Jled _ord_et hngs_ni-

1 a . en sum star vid ,·ar sida. are n1e11 s , · · 
Me<l andra ord det menas en uppe-
hå.llare' som anti .-1 är oss när. .J e:;us 
hade varit lärjungarne,.; uppehall~re. 
Han hade kallat dem, undervisat 
dem, bjelrit dem, gifvi~ <lem kraft, 

d t .. t1" t och sofv1t med clem van ra , a . 
under hela sin verksamhetst1d. 

Xu var det umiijligt för Je_su~ i 
hans kötts dagar at.t blifv~ intun 
och förtrolig med flera än uag~~~ !a, 
på samma !'ätt som det .. iir omvjh~t 
f .. io- att haha mer an nagra ta. ur m~ . k 
förtroliga vänner. ~om mPu~m; ·a 
var J esns underkastad mernskhghe
tens alla begrän~ningar. ~et ma~te 
,·ara sa, annar" kunde han icke ~afv~ 
blifvit frei;tad i allt som vi: \ 1 

kunna uppräkna personer, som l den 
minsta detalj :-;ympatisera med oi;:-1. 

.T N•u1-; hade blott tolf lärjungar, och 
af dessa voro blott tre, Petrus, Ja
koh och Johannes, intagna i den 
förtroligare kretsen. De gingo med 
honom in i rummet, då .1 airi dotter 
uppväcktes fran de döda: de klätt
rade upp för Hermons sluttningar 
och Hågo de himmelska besökande 
och voro ,·ittuen till Kristi förkla
rings härlighet. Dt> gingo den ödes
digra natten med honom till Getse
mane, da han f'111-;am bar bönlan af 
verldeus ~knld. I hög grad pri\·ile
gierade voro dessa tre, som utgjorde 
den intima kret::;en af .T esu vänner. 

Dessntom ingick det i det gudom
liga rådslutet, att e\·augelinm skulle 
predikas för hvarje :clenniska. Jesu,; 
kunde icke göra detta i sitt kötts 
dagar. Om en man reser med all 
den hastighet, som nutidens tran
sportme~el göra möjligt och predikar 
.Jesus tre ganger om dagen för ett 
tusen menniskor och hat· kraft att 
uthärda ett d,dikt arbete i fyrtio år, 
skall han euda,.;t hafra predikat en 
gåug för hvar oeh en o.f Förenta 
~taternas invånare. 

.T esn hjerta vo.r vidare än lärjnngar
nas. Det var hans önskan, att just 
samma förmåner. som åtnjötos af 
lärjungarna, ja af de tre förtrogna
ste, skulle utsträckas till alla de tro
ende ärhundradena igenom. Det tin
nes ingen partiskhet i (-Tnds hand
lingssätt mad sina barn. ~Ty ät 
eder är löftet gifret och ät edra 
barn och åt aila, som fjerran i.i.ro, så 
många, som Herren vår Uucl skall 
kalla härtill." 

Emellertid. hvad som var omöjligt 
för Jesus att göra i hans kutts da
gar, det blef möjligt för den Helige 
Ande, emedan han icke var bunden 
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af nagon kropp. Derför, pa det alla 
matte känna Gud, alldeles HOlli hir
jungarna hade käut Jesus~ hlef den 
Helige Ande, Jesu Ande, på piug,.;t. 
dagen utgjuten öfrer allt ki>tt. 

< >ch han finnes pa jorden i dag, 
lika säkert, ::;om han fans under ju
darnas pingsthögtid. Han har aldrig 
atlägsnat sig från jorden. Hans mis
sion är att uppenbara och förhärliga 
Jesus, att erinra oss om de ting Je
sus lärde, ja a.tt i sjelfra Yerket in
taga den plats, som Jesus innehade, 
medan han ,·ar här. Han tillvällar 
sig icke Jesu plats, utan han utfiir 
hans vilja i församlingen, medan Je
sus viintar på konungadömet. 

.Men jag erinrar mig ofta, att den 
Helige Ande är en ande. Hur är 
det möjligt för mig att sta i samma 
förhållande till honom, h,·ari lärjun
garna stodo till Jesus? ~ .Jag kan 
icke se eu ande: han är icke synlig 
för mina sinnen. O, älskade, här iir 
Herrens !:i.emlighet! Den är uppen
bar för alla, som frnkta hon0m. 
Ehuru vi icke kunna fatta den Helige 
Ande med sinnen af jorden jordiska, 
knnna vi omfatta honom genom tron, 
honom som, ehuru vi icke kunna se
houom, dock sto.r lika verklig ,·id 
vår sida, :,,om om n sil.ge honom. 

Låt oss komma ihä.g, att han är 
en pers0n, och att han handlar med 
oss såsom varande indi,·ider. Han 
är icke ett inflytande, likt etern, 
hvilken finnes i rymden. utan en 
verklig person, som handlar med 
hv-ar och en af oss på ett verkligt 
sätt, som vi kunna första. Liksom 
Jesus dagligen ,·anclrade med liir
jungarna och talade med dem, l'å 
vandrar och talar den Helige Ande 
med alla, som vilja emottaga honom, 



och lä.ta honom leda sig. Liks< 1m 
Jetms ,·ederkvit-kte lärjungarne och 
gaf dem kraft, :<å vederkvicker och 
styrker den Helige Ande alla, som 
mottaga honom. Haha vi blifvit i 
ordning att mottaga honom, och om 
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vi hafra hlifrit i ordning, haf va vi 
mottagit honom som vct.r egeu, kä
raste, innerligaste, mest intima oeh 
förtroliga vänt 

(lifvers. frän ~ngelskan för 'f. s.1 

~elgelseD.. 
"Sjelf fridens Hull hrlge e<ler fullkomligt. 

,;å att hela e<ler anue, själ och kropp varda. 
uevarade otadlip;a viu vår Herre .Tesu Kristi 

• ankomst.'' (Grt.) 

.El' e;:'°a ord, som utgöra sluthelsnin- att det ti.r menniskan sjelf, smn skall 
~ gen i Pauli föri;;ta bref till för- ntföra sjelfva helgelseverket, fastän 
samlingen af troende i staden 'I'es- vår t.ext nttry<"kligen säger, ~tt det 
--alunika, innehalla två härliga ämnen, är fndenH G .ul sjelf, som gor det. 
:-;um i vår tid i sanning äro hrän- .-\ndra tro, att det är meuniskor, som 
nan<le, nämligen helqelsen och Kristi uppfunnit detta ii.mne, fast än l,ibeln 
rlterkomst. Dessa frågor, som f~r i både gamla och nya testameutetta-
närvarande uppröra. hela den reh- lar mycket derom. Ater andra tro, 
giösa verlden, träng.a sig med ?la~t att de kunna göra hurn de vilja och 
mpå hvar och en af o:;s, och v1 rna- behaga med denna fråga, befatta sig 
,-te komma i beröring me<l dem, an- med den eller fönmmma den, fastän 
tingen vi vilja eller ej. J 11, vi tvin- bibeln uttryckligen befaller: "Faren 
gas att af göra o,;s för eller emot dem. efter - - helgelsen, utan hvilken 

Helgelsen iir förbtredel,sen fö~ ~ri.Rti ingen skall se Herren. - Och slntli-
ankom:<t, och att de ha hlifv1t. sa gen tycka många, att helgeh;ens for. 
bränn11nde mAste vara ett särskildt dringar äro för stora, emedan de äro 
tidens tecken, vill värdt att gifva för 11ärgaende mot deras gamla va-
kt p nor och för mycket i1åkostaude fiir 

a . ah. f' f' d ··ttfi·· z · ·· ls . lf' . kh t T> t o tt Lut er ram ö1· era an iggore en sJe vis · e en. e synas r , a 
af tron på .Jesus, och detta ämne helgelsen bara är lidande men icke 
har sedan dess beherrskat predikan. gifver något. Af en eller annan or-
1\I en :;edan Wesleys dagar har äfven sak hålla de sig derför på afstimd 
lltlgelstn sökt tränga sig fram, och från denna sak och gå också miste 
den börjar äfven i vårt land mer och om desR outsägliga välsignelser. 
mer fä en plats i predikan och vin- .Men äfven om vi funnit cleRs skön-
uer allt flere och fl.ere vänner hos het och balla på att öfva den, be 
o:>s, likasom i Engl11nd och Amerika. höfva vi försänka oss allt djuparti 

l\len många kiinna icke detta höga och djupare i både kunskapell och 
och liärliga ämne, hvarför det är erfarenheten. J!'örst skaffa osH lll' 

nödvändigt att behandla det -eä. ett ordet allt djupare och djnpare kn11 
,nstrnktirt sätt. J\fånga hysa fördo- skap och så göra den till var P/.;f'll 

mar emot det, dels emedan de tro, erfarenhet. 

Yi Lehöfra ,·ål känna de två i-tora 
Yerk, som lind ntför i Yara hjertan 
nämligen nya födelsen och helqetsen'. 
I nya födelsen tänrles lifret, ·i hel
gelsen utvecklas det. Nya fiidel,.:en 
är porten och ingangen till helgel
r-;en. ~l~ hafva dot·k manga kristna 
stannat i porten oeh äro belåtna med 
fi.irdssningen om endast lifrets npp
kom:,;t. Detta är orsaken till att de 
ej komma vidare. 

Först oeh främst behöfra vi känna 
hYad helgelsen är. Bibeln sYarnr 
:-;jelf derpa. I a Mos. ~O: ~1; säger 
He~·ren sjel~: ""Och l skol en rnra mig 
~1ehge, ty Jag Herren är helig: O<"h 
1ag har afskilt eder ifrån andra folk, 
att I skolen hlira mio till." :Med af
:;eende pa lsra~l:,; folk Yar det af 
s!;ilclt fran hednmgarne för att hura 
(Titel till. ::\[ed afseende pa eu tro
ende, sa är han afskild fran verlden, 
hennes väsen, nöjen och n.uor för 
att rnra Herrens eqen. Detta är hel
gelse. Afskild fran verlden, invigrl 
at .l-Tu~. Då tager oss Gnd :-.jelf i 
l >es1ttmnP;, renar, inviger: smörj er 
och np~fyller . oss med. sm helige 
Ande, sa att n kunna t,;ena honom. 
'1'.r icke blifra vi utrustade mt>d 
andliga krafter for att endast njuta 
af de1~~' sasom. ~a många tyd.::as tro, 
ntan for att hhh-a använda af <+nd. 
< >ch det är Gud, som skall använda 
c•ss. Detta är att Yet·ka efter Gud:i 
metod. Det är icke vi, som skola 
auvända Gud. Detta är att arbeta 
efter mensklig metod. Hesnltatet i 
ena och andra fallet är himmels,·idt 
olika. 
... Men haf:~ da vi ingenting att göra 
for att hh.fra helgade: Jo, l+ml 
lemuar alltid nagot åt oss att "'Öra. 
När Herren skulle förvandla y~tten 
till vin, lät han tjenarne göra hvad 
de knnde. De kunde fylla kr~korna 
med v~~ten. Derför fingo de göra 
det. N ar. He1Ten skulle uppYäcka 
LasaruH från de döda, yar det ett 
Htenblock framför grafren. Dä sade 
Herren: ""1'agen Lort stenen!"" Detta 
kunde de göra, och derför fingo de 
göra det. 

Är det fråga om vart nppehälle, 
fa vi sjelfva med,·erka dertill. Är 
det fråga om att vinna själar, fa vi 
samverka med Herren. Är det frå"'a 
om att bli . född på. nytt, må,.te ~-i 
lemna oss at Jesus i och för detta 
A~ det, fråga om ~·ar helge.hie, miiste Yi 
gora pa samma satt som nd nya födel
sen. näml. öfrerlemna O.'iH åt Gud, d. ,., 
s. lemna honom vart bifall dertill. ( +nd 
h:~r . en gang . för alla gifvit os~ et1 
harhg gafrn l :<kapelsen nämligen 
frihet, och den respekter~r han all
tid på det nogaste. Tcke förr än vi 
lemna honom Yart bifall, kan han 
frälsa eller helga oss. 

Detta Yart ofverlemnandP, at Gnd 
är sa Yigtigt, att det är nöd,·ändigt 
att halta särskilda predikninaar dt>r
om, sa:som också Paulus gi;r°i Rom. 
ti; l~ ·l!l .. M~nga. hafva aldrig gifrit 
sig helt at Gud i och för helgel,.e. 
A.ndr~ hi;i.fra Yäl gjort det, men ta
git s~g tillbaka, när de kommit un
der fund med km;tnaden. Derför 
hafra de blifvi t h.-raftlösa, ytli"'a. 
sakna den första kärlekens eld o~h 
hänf~relse och gå tillbaka. 0, att 
de visste hvad helgelse kan tillföra 
dem! De :-.knlle dil ila tillbaka och 
äter igen helt lemna sig åt Gud. 

Helgelsen bör vara fullständig och 
u~~~fatta hela vår personlighet, "ande, 
s;al . a.ch kropp·4

• säger vår text. 
~J~len är medelpunkten i Yä.r per

sonlighet, vårt egentliga jag. lfenom 
anden står hon i beröring med 
gudomspersonerna och den hnumel
ska yerld.~f!-· l-Teno~1 kroppen Htår 
hon 1 beronng med Jorden. I själeu 
har Gud inlagt stora krafter och 
egen~kaper, såi,iom förnuft förstånd 
tä~ika ride, öfce~l1/ggning, r/iedi-etancle: 
minne, ra?itasi, retande, intelligens, 
humor, rtlJa, kiinslor, begär m. fi. 

[ and.en bor det eviga lifcet. tro11, 
den hPlige Ande, ja, Gud sjelf. hans 
8011 och Ande, nämligen i den tr-o
ende menniskans ande. 0L"h detta 
rum i den troende behålla de för 
egen räkning. 

Kroppen är organet eller verktyget 
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för själen, genom hvilken hon utför 
sina funktioner. 

Allt detta Yill Herren taga i be
sittning, rena, helga och anYända 
samt allt hvad vi genom des~a k~·af
ter förvärfvat oss, såsom b1ldnmg1 

inflytande o. s. v., sålede:; ps8 sjelf va 
och vara inre oeh yttre gcifuor. 

N"n torde någon tycka att hvad vi 
sagt angående helgelsen är för myc
ket att komma i hag. Då vilja vi 
säga dig, att det är nog för att bli 

~'I cj11~, bu, iom öljfor min, Il
' ~ 
, ~ min uöb jn11 fhJr till bin. 
e~ ~ntti11, nnfcu jom jnn iir, 

'.tnn mig l)dt o .~crrc för! 
.:\cinil 1Jör min; 
~ci11~ nör mig 
~iU bin bouiun, i oitiin orm! 
~cin~, tnn min 
.\)dt odJ bron min 
%irmorc bin barm ! 

helgad, att du umg!ls flitigt och in
nerliat mecl Jesus. Då. blir du ofel
bart 

0

helgad, vare sig du begriper 
helgelsen eller ej. 8å enkel är :;a
ken. ::'IIen icke alla fa vara okunniga. 
om helgel:;en :;asom lära. Atmin
stone maste vi, som predika, hafva. 
n<\gon reda derpå. Nen blotta kun
skapen derom räcker ej, ens till att 
fdrstcl den. Vi måste öfva den och 
uppli:frn den. 

Ang. H-rn. 

.:_\cjn~, bu i hunlfuU llöb 
~urit nU min flJnil od1 uöb. 
~Ulcu f njtiiu lln iilifnt j11, 
Zöttc jon min fjdf iinbn. 

~cf n~ till llitt for~ min bron 
11t ifrnn min f jc!f, ntt jon, 
.\)clnll ncnom binn f nr, 
~öljcr \IOlllUICt, f)tUntt bet nor. 

~licnn min frnn ftJnllcn tuiif, 
Cd) i bjnµct nf min ijiil 
~;cnomtriinn min mcb bitt tif 
~dJ bin %1bc~ fuHIJct .!lif ! ~·. (\i-11. 

<Ilen !I Au~. l'9 >. 

·~o~ 

Från vår Zulumission. 

7 P. :Yarit~street P. )tlaritzburg Yatal 8outh .\frica 2!l mars 1!101. 

Kdrn i;änner ! 
8e, jag kommer :mart, och min lön med mig. 

för att vedergälla hvar ocll m såsom hans germng i\r. 
l"pp. 2'2: 13. 

Väl oss, )Dl vi, då han kommer, äro 
trogna. och goda tjenare, till hvilka han 

kan såga: "väl gjordt''. Det är sä <lyr 
bart att vetll, att det icke är efter nagra 

stora och i ögonen fallande gerningar, som 
Jesus kommer att döma eller Lelöna, utan 
efter hela var lifsgerning, det inre sin
nelaget och vandringen med Gud. Han 
ser till troheten i det lilla, så väl som <let 
stora; och man gen liten kärlekshandling, 
som nu Llifver för!>isedd, kanske heledd 
-,kall <la fa sin fulla lön. ' 

Gang på gäng har jag törjat att skrif
va, men uet ser ut, som Guu ej tillatit 
mig att af sluta; i afton vill jag dock för
söka att lata eder veta litet äil'en om 
-;erksamheten i P. :.I. Ilurg. Jag har 
ingen skola i afton, emedan det är skur
·lag. Aunars bruka vi hafva en liten bi
belklass hvarje fredagskväll; och vi haf
va då ufta förnummit Herrens närvaro. 

Skolan bar i allmänhet varit väl besökt 
helatiden, stundom upp till t>IJ i1 70: 
•JCh nu en tid har det varit 0vanligt mån-
15a, som regelbundet besökt densamma. I 
mangas hjertan tror jag att ett stilla och 
Jjupt arbete pagar uch hoppas, att de 
f\irr eller sednare skola helt öfvergå pa 
Herren;; sida. i Jet ilr tlock ej så !rttt att 
taga steget helt nt, da de förstå, att det 
ej endast är den yttre menniskan, som 
behiifver nnderga en förändring, utan att 
det framförallt måste blifva en hjertats 
•Jmi;kapelse och ett atlilggande af hemli-
5a syntler. Nu uch da hafva ,nil.gon eller 
nagra Stått Up]I oc!J sagt sig Vilja utväl
ja Herren. Huruvida <le äro lievaraue, är 
ej sa godt att säga, ty <le komma och 
g-å, och vi se <lem ej för lanl{a tider. 

I synnerhet för de troende lt1Jpp<ts jag, 
att sk<Jlan varit till stu<l och hjelp gent
emot alla <le frestelser, StJm i <le mest 
.,fika former ligga ntlagda för dem i sta
len. Och det ser ut, som vore somliga 
:tf dem verkligen uppriktiga och allvarliga 
samt tillväxaude i naden. Hiir har varit 
unge män fr:ln Pretoria, Transvaal, Free 
state, Zululantl oc·h alla delar af :Natal 
~c1mt tillhiirande de mest olika missions
sällskap; och således är det ett ständigt 
samarbete mellan missionen i staden och 
på landet. .En sår, en annan vattnar, en 
mnan sk1irdar, och slutligen få vi gemen
samt glädjas, om vi arbeta för Gud och 
ej i egna intressen eller för var fijrsam
ling. Här komma ock sil.dana, som nii
&tan ingenting hört om frälsningens väg; 
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och med Jem tolrde något litet frö bana 
sig väg till längt allägsna trakter och 
slutligen gro och bära frukt till evinner
ligt lif. Det händer ej sä sällan, att yng
lingar blifva troenue, under det de iiro i 
städerna och arbeta, och sedan, dl\ de 
komma hem, omtala hvad de "sett och 
hört," sä att ftfven antlra börja att tro. 
"~yärsveckan" hade vi bliu och vittne1'
börds-möte hvarje kvftll; och för mig var 
det särskildt dyrbart och uppmuntrande 
att samlas med tlem. Xilgra vittnesbörd 
siirskildt friij<lade mig, emellan jag omiss
kiioneligt erfor Herrens närhet i deras 
djupa och ödmjuka ande. I jannari hade 
jag iifven glädjen att fa besök af sysko
nen Hans 0ch Amy N'i!sson; uch den ~O 
januari duptes fyra unge män, och, i-;a 

vidt man kan se, äro de uppriktiga och 
snälla, eb uru tämligen okunniga . 

En af dem, Efraim, bjelper mig nu i 
skolan, och efter som han är mycket in
tresseratl och uppmärksam, så ho1ipas 
jag, att han med tiden skall blifva en 
gotl hjelp, om han förblifver stilla och 
ödmjuk såsom hittills. Filippus, en stilla 
och allvarlig man, har nu nagra månatler 
hjelpt mig med möten och i skolan. 

Han har ganska god förmåga att tala; 
och jag hör, att han väl genomgår sin 
text förut, för att förstå <less mening; och 
om det hän visas till något i gamla testa
mentet, ser han efter sammanhanget deraf. 

Sa hafva vi naturligtvis en del '"löst folk", 
som ga några kvftllar, och sa försöka en 
annan skola, så komma igen, och sä äter 
pröfva en annan, utan att blifva tillfreds
ställda, förmodligen emellan tle ej sjelfva 
vilja böja sig under det rätta. En annan 
liten gren af verksamheten är att liesöka 
de kviu!iga fångarne, och i fängelset !in
ner man dessvärre alltid en liten skara. 
Det ar en dyster plats och ('Il god jord
man för allt ondt, ty drrigenom att det 
är gemensamt fängelse sammantriilfa der 
de sämsta karakterer 3f alla nationer: och 
jag fruktar de hvita äro värst, emedan de 
sjunkit djupast. Mangan kafferflicka, som 
blifvit dömd till en månad!> eller några 
veckors fängelse för någon mindre förse
else, fiir under denna titl höra <lch lära 
sä mycket ondt, att hon alls icke i'1nskar 
att ga hem igen, da hon åter blifver fri. 



I i;tället uppsöker hon någon af de dåli
ga bekantskaper, som hon i.tiftat i fängel
set, och följden hlifver en af dessa olyck
liga fängelsekunder, i;om gä ut och in der 
för dryckenskap och utelif. En gammal 
hvit kvinna har nu varit "ut och in" sä 
mänga g;mger, att de ej längre kunna 
halla räkning deqia; men ändå mii ingen 
tro, att hon verkligen är trött på synden. 
Det enda, som plagar henne, är, att hon 
ej kan undgå. polisen. Hon kom till mig 
för att siika skydd öfver jul och nyår, men 
nu är hon inne fiir andra gången sedan 
dess. En annan, väl uppfostrad och för
mögen dam har lemnat man och I.Jam och 
all den bekvämlighet, hon kunde ega, och 
sjunkit sa djupt det gerna gar an för en 
kvinna; hon iir aertill så stolt och lulrd. 
~\fven nu bar en af hennes väninnor er
hjudit sig att betala all hennes skuld, 
kliida upp henne och inackordera henne pa 
en plats, der hon kunolo 1.Jlifv1' väl efter
sedd (ICh fa allt bekvämt, fiir att sedan efter 
nagon tid komma åter till sin familj och 
sina vänner, och att allt ~kulle vara gliimt, 
men - nej "hon vill inga band hafva 
öfver sig". 

Sa inbjuder ock Jesus, som lidit och 
dött fiH" syndare, full och fri förlåtelse, 
full rening i sitt blod, den yppertita kläd
ningen och slutligen att fa vara med ho
nom i härlighet. l\len ack, huru få är 
det icke, som vilja mottaga gafvan! De 
vilja vara "fria" i synden, icke seendl!, 
huru satan snärjer dem fastare och fasta
re i sina garn, tills tle ftro hans slafvar. 

nock äfve11 på denna dystra plats har 
Herren några "ögonstenar". J'tlasililn är 
en af dem, hon har länge varit så sjuk, 
att vi väntat, att hon skulle fa hembud ; 
men i stället l>lef en annan troende, Martha, 
helt hastigt hemkallad tisdagen förra vec
kan och jag kände en riktig saknad efter 
henne förra söndagen. Hon dog af bjert
slag. Båda hafva suttit inne i många 
ar, och isynnerhet Masililo har ''arit till 
välsignelse. För nägra söndagar sedan 
var det en stackars affälling, som lemna
de sig at Gud, Det var den gamla histo
rien; hennes man lemnade henne för tre 
ar sedan, och följden blef e11 brottslig 
förbindelse med en annan man. "Den 
lilla" var död vid fiidelsen, men af fruk-

tan för sina s vägrar begrfJf h•Jn det hem
ligen nattetid och har nu fatt sex mana
der för försök att diilja det. l\[a det lära 
henne och andra, att det ej går an att 
leka med smden i begynnelsen. 'l'y ingen 
kan "bära· eld i harmen", utan att han 
slutligen bränner sig. En annan ung
kvinna är mycket påverkad af Guds .\ nde. 
Det beror nu på hvem som $kall segra. 
'J'y allt det onda, hon hör och lär, har 
nog ocksa. sin inverkan. .Jlan blifrer stun
dom liksom öfverväldigad af allt ondt och 
känner sig så liten och maktlös gentemt•t 
det; man står ocksa i fara att blifva ~a 
v"n dervid. att man blifver kall och lik
nöjd derför.~ 

Afrikas framtid ser flor närvarande mii rk 
ut. Anm, ett fredsförslag har blifvit at
slaget, och saledes kommer väl kriget att 
pågå ällDU en tid sasom hittills. 

En annan mörk gäst star för dörren, 
näml. den s. k. "bul>onit: plague", som 
för någon tid härjat i L'apetown. Det 
ser ut, som grepe den omkriug sig der; 
och det säges, att fall förekommit äfren i 
Durban; om clet är sanning, vet jag icke. 
Här i P. J\I. Il. har dock ännu intet fall 
deraf förekommit och de f/irsiika ju att 
giira en del för att utestänga den. Yill 
Gud tilläta den att komma, kan nog in
genting förhindra den. Huru godt är det 
icke att veta, att "den som sitter under 
den H\lgstes beskydd "ej l>ehr.fver frukta 
Mr lJest, som framgår i mörkret, för 
farsot, som ödelägger om middagen." l'i:.. 
!Jl. "Lefva vi, :;å lefva vi för Herren, 
dö vi, så dii vi för Herren; ehvad vi lef
va eller dö", biira vi honom till." Sysko
nen äro väl nu samlade vid "Bethel" för 
att i dagarna hafva konferons. :Ilen jag 
kunde ej lemna verksamheten bär sa län
ge6 att jag knnde. få ~ara med; ho11p_as 
dock kunna taga mig nagra dagars hv1la 
och ga ned till Durban. }'öreningen "K. 
il." tackas hjertligt för hvad, som blifvit 
sändt till underhåll at mina medhjelpare 
i skolau. För iifrigt ett innerligt tack 
till alla vänner, som i kärlek kommit ihalJ 
oss samt för alla bref, betsningar och 
gåfvor, som vi fått mottaga, och som upp
muntrat oss mera än 1 kunnen ana! 

Yi hafva ej kunnat undgå att känna, 
att intresset i allmänhet blifvit allt min-

dre och mindre för Zulum.issionen, och 
nog har det delvis känts frestande och 
svart. 

Syskon, triittnen ej! K11mmeu ihag, att 
Herren skall !tina it var och en. Yi kun -
na ej undvara edert intresse och edra för
böner, ej heller edert understöd i det le
kamliga, om arbetet skall fortga sasom 
hittills. lfnderhallet är otillräckhgt för 
dem, som hafva familj och utvidgad verk
samhet; och da vi dertill som oftast höra, 
att det sista blihit tag1it i iulukassan, 
eller att man mäst lana från andra kas
sor o. s. v., för att kunna sända uuder
häll, så förstan i nog, att det g1}r det nog 
så prMvande för edra arl>etare här ute, 
emedan det bevisar. att intresset sjunker, 
och det hlifver allts:i mindre förböner, 
mindre intresse, mindre eld för missionen 
- och det har sin inverkan pa o&s här
ute. 

Till slut de innerligaste helsniugar till 
alla \'än ner fran eder i Jesu kärlek 

Jenny t]äggberg. 

Bref från missionären 
F. Franson. 

r'rnn Yalencia, blomster&tadeu, Spanien, 
den 1 maj 1901. 

Nägra rader fran S11anien och Portugal, 
två af katob.ka kyrka11s trognaste simer, 
skola intressera läsarna af '!'rons Segrar. 

~om förstas, ämnar jag icke skrifva om 
l1arbariska tjurfäktningar, hvilka jag, så-
5um icke varande barbar, ingen lust hade 
att bevittna, ehuru jag haft godt tillfälle 
dertill, utan om de andliga strider, som 
här utkämpas, och om se1{rar. som vinnas. 
I båda länderna pågår en väldig strid 
emellan religiösa, politiska och sociala 
frihetsid1;er och den gamla konservatismen. 

Den protestantiska missionsverkbamhet, 
som bär bedrifves, jemte det spanska ne
derlaget genteml•t Amerika, och jesuiter
nas ytterligheter ha tjeoat snm häfstänger 
för denna uu pågående omhvälfning. 

I Portugal t. ex. gjorde jes nitarna ett 
väldigt f!ir;;ök att fä alla protestantiska 
gudstjenstlokaler stängda, men det slutade 
med ett fullständigt nederlag för jesuiterna. 
Till och med deras existens i landet är 
l'å det allvarligaste hotad. 

Icke liten inotestantisk verhamhet be
drifves i Spanien. Det fins iifrer ;}() stä
der, som ha protestantiska kapell, och 
minst 3 _gånger så manga mindre platser, 
der predikolokaler finnas. 

Sani11gsarbete göres sålunda och icke 
sa litet - pris vare Gud derför ! l\[e11 
hvad som nu behöfde8 iifverallt vore väe
kelsetider pingstvindar, men derf~·I 
finnes ofta ganska 1itet förstånd. }fau 
menar, att väckelst•r kan man först fa se 
ibland nästa slägte, som fatt en protestan
tisk u11pfostran. 

Att detta är en lalsk uppfattning har 
jag redan haft tillfälle att se iifveu ri"•rande 
Spanien och Portugal, ity att vi vid at
skilliga stationer haft glädjen se icke obe
tydliga väckelser. Bland Hotter1lams ka
toliker (Holland 1 ha uti salen "J erui!l" ten 
mängd under arens lopp hlifvit omvända, 
och der bedrifves nästan uteslutande väc
kelsearbete. }'lera missionärnr giira hiir 
samma invändning, som man gjorde ft•r 
15 ar sedan mot mig i det protestantiska 
Tyskland: "Folket förstår icke bvad Xi 
menar med att vara frälst, mau kan icke 
bland tyskar få till stånd denua skarpa 
:l.tskillnad mellan menniskorna, de:;sa slag,. 
möten, som bla11d engelsmän och ameri
kanare". ~ch dock huru annorlunda har 
det nu l.Jlifvit i Tyskland pa många plat
ser! 8kiiua väckelser ha egt rum. Gud 
vare lof, att vi äfven här i Spanien fatt 
se, när flera miiteu efter hvarandra hallit~ 
vid en station, att en verklig Anden:-. be
segling kommit flera till del, så att de 
Llifvit vissa pä sitt l>arnaskap 1)Ch kunnat 
jubla i sin frälsnings Gud. De infijdd.i 
predikanterna synas till och med i fler.i 
fall l>a större tro för väckelser iin de ut
ländska, och dock finnas l.Jland de utlitndsb 
flera skl"•na undantag. 

'l'ill clessa undantag h\lr den kära sveu
ska ba1itistmissionären L'hr här i \' alencia. 
F<•rliden söndags härliga vä1·kelsemöte1, 
lievisade, att här ett skiint såniugsarbeti; 
blifvit gjordt. Icke under då, att en rik 
skörd blef resultatet! 

Br. Uhr har l>egynt att utgifva en nätt 
barnveckotidning, som synes bli till stor 
välsignelse. 

rtom i Yalencia liar jag haft sk·-·na mu
ten uti Zaragoza och l\la<irid i Spanien 



.1ch uti Oporto, Lissabon och l\nialegre . 
i Portugal. På de llesta ställen hade vi 
väckelser. Dessu1om förunnades mig den 
5lädjen att besöka de omkring 1,000 boer, 
sum gennm portugisiska regeringens för
sorg anländt till Portugal fran Delagoa 
Bay i Sydafrika. Dessa voro de, som 
tagit sin tillflykt på portugisiskt umråde. 
Enligt internationell Ja~ skola sadana sän
·las sa långt som miijligt frän krigsskå
·leplatsen. Deras siindande till Portugal 
ulef en lycka för dem, ity de flesta tro
ligen eljest dött af feber, som dernere 
~rasserade förfärligt bland dem. Här äro 
·le f.:irdelade vä tre platser, niimligen L'aldas, 
l'enicke och Alcohacas, belintlig:~ utmed 
hanan mellan Lissabon och Oport ... 

Yi hade på de 2 försb stiilltma myc
ket skrina möten, vå det tredje lärde jag 
f.-,rsta, att Kristushatet kan vara lika stort 
hland "gudfruktiga" bl1ers som bltmd an
Jra folk, och det till och med under så 
svåra tider, som boerna nu hafra. Efter 
mycken möda tick jag dock boerletlarna 
att ordna om, att ett möte k11m till sta.nd 
äfren der, dock blef för detsamma allt 
t•ir kort tid pa grund af dröjsmålet. Så 
!Jade jag dock sa mycken större glädje 
af mitt besök på de andra två platserna, 
Jer tlere själar syntes lemna srg ät Herren. 

Jag reser nu tillsamans med br. Lnr till 
. .\.lgier, hvarifrån jag ämnar fortsätta att IJe
s;·,ka < 'onstantineh, Bi°•ne, Hizerte och Tunis. 

I Algier verkar som bekant än d:r Ny
str\om uch i Bizerte de svenska fröknarna 
Ericsson och Murkussnn tran K. F. U. K. 
i Stoekholm. 

l'astnr Fliedner. hos hvilken jag hodlle 
. 11:h predikade i :\Iadrid, 1ir nu hemma bos 
:\lä staren. 

Snart kommer var tur att antingen en 
•1ch en eller "tillsamm:rns" lemna denna 
jorden. .J[ed de hjertliR"aste betsningar • 
vänlileen F. Franso n . 

Från var hernlandsrnission. 

Fran död till l if. 

Lif och nad bar du skänkt mig. Jol> 
10: 12. 

All meusklig kraft i verlden skulle ej 
kunna flytta de stora isbergen eller bort
taga sn<··massorna, som hvila likt en lik
svepning, särskildt Mver våra nordligaste 
landskap. Men då varsolen skickar sina 
varma stralar till var frusna jord, för
smälter snön; och isen, så hård den är, 
maste upvtina för sulans genomträngande 
blickar, så att varens lif och griini;ka 
Mvertäcker den förut sa duda och kalla. 
jorden. Då jag i början ;lf april maste 
pa grund af sjuklighet lemna mitt fält 
i Angermanland, för att resa horn till 
:::lkåue, fick jag se, hur allt i vår Fa1lers 
stora drifhns hf•rjade att öfvergä från död 
till lif. !Jet för~ta, som mötte mitt öga, 
d:1 jag kom hem, var nagra srna hvit
sippor, som likt smil. glada budbärare för
kunnade. att sommaren var nfmt. Och det 
andra, som jag såg, var, huru träden 
började att visa Jifstecken; sma gröna 
knoppar ~yntes här och der i triidgar
darna, hvilka snart iskola slå ut i siu fulla 
skönhet. Då förflyttade jag mig i tanken 
till de platser, som jag l<(eJIOm Guds nad 
haft tillfälle att besr1ka under denna vill· 
ter och bvare1>t eu ännu underuarare om
daning försiggatt. I mångas hjertan har 
det anJ.liga lifvets sädo börjat skjuta 
mangen skön brodd; man har verkligen 
känt varvindar snsa öfver nejderna, och rätt
färdighetens sol har u1Jptinat månget hanlt 
bjerta, sa att det Il u blifvit lif i stället 
för död. 

"\tvon här i Skane bar jag sport, att 
Herren drager fram 11a några platser, och 
själar frälsas - <le blifva nya skavelser i 
Kristus J esns; lifsyttringar gifva sig till 
känna hos många, som varit diida i öf
''erträdelser och synder. Ifran alla hall 
rl•pas: "Korn bit i"1fver oth hjelp oss!·' 
Men våra krafter taga ofta slut. H vom 
vill ga. ut i den myckna skörden, för att 
berga in någon kärfve? Lönen väntar 
hvarje trogen arbetare. Snart är skör
dens dag här. Hall <lerfiir ut, broder och 
syster, än en kort, liten ti<l; snart fä vi 
tira skördefest derhemma hos Jesus. Till 
sist en fridens helsning till alla vänner 
i .\ngermanlaud, med hvilka jag fatt 
dela manga skGna stunder, den tid jag 
har >istats ibland eder. Tack för allt 
gudt, jag har fä.tt riina ! Herren välsigne 

rikligen eder och mig fortsättningen för 
sitt namns skull! 

En ringa Herren;; tjenare 
A. Jfolin. 

Från Södr a H elsingland . 
K:impa trons goda kamp, fatta det evi

ga lifvet, till hvilket du har blhvit kallad. 
1 Tim. li: 12. 

Denna l'auli UJ•pmaning till sin andlige 
s·m 'fiml•teus gäller äfren i-•ss, som i 
denna yttersta tiden hi.fva kommit till tr•m 
på Jesus Kristus. :\len för att kunna 
kämpa deu goda kam1len och till sist få 
segerkr1)nan, rnaste vi ikläda oss hela 
GuJ.s vapenrustning (Ef. G: 13 och följ.) 
Jch vara pa var \'akt mot fienden och 
hans utlagda nät o.:h snan•r. Han söker 
pä allt sätt att komma at oss. Lyckas 
han icke att komma oss på fall genom 
hiigmud, så fiirs1'\ker han genom missmod. 
!synnerhet gäller detta oss, som äro ute 
på fältet. Da menniskurna liksom stål
sätta sig mot Gu<ls ord och trots de man
ga bjudningar, de fa höra, framhärda i 
sina synder, vill nog den tanken upp
stiga: "Det är fafäugt att fortsätta. Det 
är bäst att gifva upp alltsammans". 

::la nppstAr uck bland de troende slö
het och likgiltighet; vch mangen har till
iifventyrs, om ock sig sjelf ovetande, ~nm
nat på sin post. Yi behiifva sannerligen 
akta 11å frälsarens egen uppmaning: "Hvad 
jag säger till eder, det säger jag till alla: 
vaken." Och vidare: " l'aken och ued)en. 
att 1 icke man ialla i frestelsen"'. (.Matt. 
~ti: 41 ). Gud bevare oss för ytlighet 
01:h lättsinne! i\Ia vi strida i Jesu namn, 
1y i egrn kraft skola vi endast lida ne
derlag efter nederlag. Men i:::ed Kristus 
säsom anförare skola vi afgå ur striden 
med härlig seger. :ira vare Gnd ! i\la 
Gud g-ifva •JSs nad att sa kämpa trons 
goda kamp, att vi, när striden är slut, fä 
mottaga segerkronan af Jesus Kristus! 

Efter att hafva tillbringat julen i vara 
bem, reste vi till det •1Ss anvisade arbets
fältet häruppe. Den tanken uppstod nog 
i vara hjertan: ,, J:fraJ. skall ml>ta oss på 
fältet. Skola de mottaga budskapet om 
Gud och den han sändt, .Jesus Kristus". 

lö;) 

Gud har enligt sina löften varit med 
och stätt vid var sida. :i fven om vi miitt 
atskilligt, som varit egna.dt att nedtrycka 
sinnet, kunna vi dock utbrista: Godhet 
allenast och nåd hafva följt oss. Yi haf
va besökt ganska manga platser: och Gud 
har verkat med sin Ande, så att någon 
här och några der ha strtt upp för att 
följa Jesus. Ma Gud få behålla och fo
stra dem! Vid första påseendet tycka ;i 
nog, att det icke är sa mycket. Ty vi 
önskade, att hrnrenda menniska skulle 
lemna sig at Gud. Men vid närmare ef
tertanke glädjas vi i djupet af vårn bjer
tan, da vi veta, huru dyrbar en enda sj1U 
är i Guds och Jesu ögon. 

:\[å vi bedja för hvarandra och för dem, 
som n3ligen hörjat vandringen, äfvensom 
för dem, som ännu vandra främmande 
för Gud! 

Hjertliga helsningar till vänner och 
kamrater pä fältet! Gud med oss! 

J. G. Johansson. J. F. Pettersson 
Adress: llohed, Bergi:ik. 

Från Ki-onobergs län. 

Käre pastor Kihlstetlt ! 
Va vi fran andra hall höra, att Her

ren på ett förnimbart sätt går fram ililand 
folket och friilsar syndare, så vilja vi om
tala )itet af hvad Gud har gjort här i 
Kronobergs län. Han har gjort långt ut
öfl>er, hvad vi kunnat bedja eller tänka. 
Han::; ord är lefvande och kraftigt och 
skarpare än något tveeggadt svärd. Oeh 
detta ordet har bevisat sin kraft pa miin
geus bjerta. Det är några. här och na
gra der, som i likhet med den förlorade 
sonen, fattat det beslutet att sta upp och 
gå till sin fader. Och den till honum 
kommer, den kastar han sannerligen icke 
ut. Yi frt-•jdas med bäfvan, da vi se de 
nyornvända. Yår bön till Gud är, att hau 
ma bevara dem alla intill Jifvets slut. 
Den, som uti dem begynt ett godt Yerk, 
sknll också fullborda det intill Jesu Kri
sti dag. Det är dyrbart att hiira de uyom-



I 

•:ända vittna om Jesus. De vilja, att 
alla skola komma och se, hvad de ha 
funnit uti honom, som säger: "Kommen, 
ty all ting är nu redo! Kom men till 
bröll(lp !" 0, om alla menniskor visste, 
huru Jesus älskar dem! De skulle då 
icke kunna gå sa långt horta ifrån ho
nom, som de göra. Då vi ftfverskåda 
folkets ställning här, så linna vi, att de 
flesta vandra uti ett dj UJlt andeligt miir
ker och icke veta, hvart de gå. De mena 
sig haha nog, ja öfvernog och icke l>e
hi"ofva något. När skola de f;i sina. ögon 
,-,ppna, sä att de kunna se den stora fara, 
h vari de sväfva? Vi äro tacksamma till ,, 
Gud, för att han stiillde oss )lå 1lenna 
plats, och att vi bär få tala om hans 
godhet. Den som sitter under den Hiig
stes beskärm och hvilar under den Alls
mäktigas skugga, han säger till Herren: 
Du är min tillflykt och min borg, min Gud, 
11å hvilken jag förtnistar. l's. !Il: 1, 2. 

Kiira helsningar t ill alla 1Jri1der och 
systrar i nåden. 

Edra i Herren tillgifne bröder 

A. Olsson. A. R. Ci1asson. 

Den katolska kongressen i Bourges, 
Frankrike. 

Fr:'m enp:l'lskan af N. H. 

K au,;k1· det lllt'St slat>nde i den 1iy,.,s 
lu\llua stora kon~res.sPn 1 Hourges ilr be
känn<'l"erna om mi:sslYl'kaIHle l'rlm fa,..t
lai11ls-kato lie i~mit.•11, soJ11 den aflol' kallt• 
11agra af lless mest framstäPnde prester. 
Följanilc t. ex. är ett u t dra" ur ett tal af 
mo11~1gnor Inland, tlen viiTiwkante am1·
rikauske pre late11. lian säger: 

··.Jag kommer ihäg m ina~ 11ndomsd11~nr 
i l~rankrike. 1111. trou var lefnmde, då kyr
korna \'01·0 fulla morgon odi afton, och 
.Jli. Kristi lekamons_processionernn fö li<le:-. 
i triumf af folket i stild!'rna odi p:"t lan
clet. 1 daµ; resl'r jag genom Frn11krike 
l'ra\11 l 'alais till ~larseilfos, som i Jtalit>11. 
"om det i alla nfseenden liknar. som i an
llrn europeiska lil1uler, och livad ser iag; 
K Yrkorna 11ästim tomma kyrkor 1l<'r en
diist l'll hanclfull mennisk~r k11iiböja rrnm
för clet hel iga sakramentet. .Ta~ läser 

ticlniugarua. och de säga mi~. att n be
fin11a oss i eu kamp JHl lif och di.111. orh 
att om förhållarnlt·ua fortgu s:i11111dn. 1irn 
vi men.skligt talndt öfren•11m1a". 

Ett liknande vittne:;bönl. metl >'är:skilt!t 
al'sPeJHle ä de11 t'rnrnska katoli<'ismen. \·ar 
Ahu•" 1'astorels, i:;orn i Pli pre1likan för 
konµ;rP.>iSl'n fHtUC': 

"Menuiskorna lemna kristP11tlul\1eu. 
Hla11d massorna riltler likgiltighet. För 
stora mä11gJer af dem är i hl•la lifrl't 
icke rnm för mer än tre ellPr f\Ta reli
~iösa iaktt11µ;el:;cr I metlelklassema orh 
1!t· högre klasserna. rne1l rn'lgrn t>liln1li;;a 
11ndn11taµ; \'iinda mii11uen oss rvgge11. l 
de intPlliµ;1•nta krt>tsame iinua' ·;,i iutet 
vidare 11ilrma11de till reliµ;io11en än en obe
slilmd i<lC'alism. ).[an ilr frestad att rned 
ni\gon 1·inµ;n motlili<•ring anf'iira det 1111mn
kunniµ;a yttrandet: ··Frnukrike rilkua" ic·kt
längre bland 111• katolska 11atio11arna ... 

l samma ton t11.la1IP biskopen af .\.nµ;t-r,.. 
som klagadr., att rne1l en ,.,i\d1111 f'11orn 
arbet~appnrat, 111Pd omkring 5<1.1•w1 p1·ester 
daµ;lige11 t11•na1Hll' yiJl 1le fra11ska nltarne, 
rP.stiltatt·11 vore s:\ clilncligt magrn. 

N. H. 

Missionsu nderrättel ser. 

Hvar är kristenheten? 
En liri(k<ll•I af :~~1 rncli,.,ka eukors skii.rf· 

var: tloll :tlH \ 1.217 kr.'· 
)lukti-kyrknu 1:1f Huu1al1ai,; e11kor, lh

Jien. !;änder ameriknuska honnleu Pli u;:\t
Ya pa 1.tOJ rnpier - 1,:217 kr. för ntt 
hjelpa till att t\ter:stillla missions,,lllbka
pPls ny"" i Kin11 lidna förluster. ).I ukti
församliugen utgöres nf 30 I eukor och 
andra. som :sta i ,..amhaud 111etl l'unclit:. 
Hamahais ,·erksamhet. oC'h llennn gitfn, 
ilr l1lott en del af tle1mn församlings •·ti
out1e- orh :;1elfforsakelsefon1l... ..\.111\ra 
dPlar skola :;1\udas till andra mi,;sioucr i 
1\. Kina, som lidit p:\ sammn :s:ltt. af 1le,,"a 
fattiga indiska en kor, som allare1lau iport 
.sitt yttersta för de huuµ;erlidan<le 1 siH 
nllrhet. 

Japanesisk kristendom. 
Doktor Pettu »krifrer frän Ok1n-a111a: 
~n ~.n;koinvig.1.1in!;. oe h ett orlliii';'-tio1~~

mote 1 J\ a~ato fureg1ck Okayama-fe::.thg
heterna orh uppenbarade den lifs~tröm, 
som löpt'r sann cwh stark i 1lenna fem år" 
knka. En kyrkomedlem sl\.ltle alla "ina 
si'denkllldl'r för att hafra nå~ot att ll;ifrr, 
för elen nva kYrkan. En aunun , ·i1l 1111· 

dra ilndau· af ~len .. ociala skalan a;1orde 

halm,.antlaler, arbetande till midnatt eller 
... enare. 

För oss här är det lätt att arlwta un
•ler ,;ådaua villkor. Det borde vara sA 
• .\er för E-der att nrbPta och bedja. 

Korea, ett den sköna daggrynin
gens land för Kristus. 

En missionskollckt. 

llt' kri>'tna af åtskilliga -:mä grupper 
'in.te anmo1lats att af:;iltta en 1lel af af
!i:astningt>n af sina fält som ett missions
:arkoffer 0C'l1 hringa. Jet till en centralt 
lielilgen statl, der rit' skulle ta .. ka <~ud fij1· 
:hets skiird och l1rinµ;a honom sina för1St
li11gar. 

Tidiµ;t på ~örclngs e. m. \'ar går den a lla-
1·edan \'il! fylld me1l fo lk, och mitlt pi1 
•len,amma voro spanmals:;äckar. He
na ... t medförde fiir,;amlinµ;ens ledan• metl
lemshoken och ,.ft er Ptt n oggrant gran
"kan<le af elen >'llmma kallades man in i 
rummet en i sfö11l!'r och tillfr:'iµ;ades om 
... kälet till vis"n trrken fiir frimyaro. 1,Jai': 
tänkte pA,hnru församliuµ;t'n hemma skull1• 
reda sig i ett il.dikt prof! lle >.traffa
,les med 11tcs!11t11 ing för ti mån ader lwar
dt>ra. 

1-11clcr hela eftermiddagen och J-,·illl en 
anlä111le folk uch s1>an111:\l. ~le~l hvarjP 
ökning af spanmals 1ii;.{en steg t.Pn Yäu
taucle hopens gliidio od1 Pntusiasm 1'11 

grn1l. Fyrtiofem yeu hlef hehall11ingen. 
.~om genast skall sHndns på sitt kärleks
ilrPn•le till ludit•u. 

Thl vi suto ln·1•1lvid 1liirrr11. sade en man: 
")foksnh ! H .. clt•u dl'!' goss1•n midt emot! 
111gen har rn\go11s111 tagit ho nom 1111•d ti ll 
preclikan, me n lin11 tit-k i sitt l111f\'111l att 
komma ti ll mi.iten. od1 uu k111111a ,. i alltid 
räkna pÄ, att hnn ilr 1!!lr! \'iilau. 11:'1 vi 
... il111le bud om spnnmMeu. hadtl hau m
t~t ll~t µ;ifrn. har~. ilr blott 1•n :;mNlpo1ke. 
sa g1 .. k hnn och kupte ett mått oc· h kom 
"om de öfriµ;a orh smii!l( in det'". 

En kyrka och pastor 
stil. 

Koreansk 

:\len det var ,.,ö111lngs eft ermiddag,; iu
,·iguinµ;,.;gudstjen:ste n, till hvilken fo lket 
-,amlades. och ,·id 11\·ilkt>n den djupaste 
:<Hu-<la ~af -,ig luft . )fidt ihlantl cl cm vo
ro mäu. pröfrncle i tron. Ledaren, en af' 
.dia illskad m a n , 1~11 gång okunnig och ut
..;\·äfvande. nilrile allbP<l:i.n sin omvil111lel 
"e en astullllan att föra anclrn till K ristu,,, 
:\Ied talamod och l1e>'lutsam het lilr ile han 
läsa både korenuska och kinesiskR, och 
1111 :;tar han framför folket som en upp
fostrad och hillln1l man. Han var JP.n för
-, te troende i sin stacl: o..Jt det är genom 
hans 011ttröttliu11. bl'1niitlan11Pn äunu mer 
an genom mi .. ..;io11ären~. som c]Pu unga 

församlingen hlifrit för stor fiir siu lokal, 
ehunt denua 1111 iir t'n af de stör>'ta och 
vackraste i staJen. 

Ett anuat PXempcl pä tro omtala1ll's al' 
Pil nii.n·arande. llau öfrerfölls en 1lag i 
sitt hPm nf röfrnrn. l);l tl e 1Jun1lo smn· 
lllllll hans tilll1iiri!-\hetcr, ko111 den ,·er,,:eu 
för honom: "BNtjcu för edra tiencler!" 
Alltså ~öl! l1au ne.d p~i sin~ knäu och 11,Pl'
lyfte .sitt hJC'l'ln till (•till för t!Pm Efter 
eu stund funno t111!\-nme haus bihel 01·h 
nmlra kristliga l.i>ck<'r! ·•\'are11 goda oc·h 
lcmuen cle:;:;n:· sa1le han. "allt det öfriµ;a af 
min:~ tillhörigheter hafn·u I taµ;it och 111ä11 

taµ;a 1let. ml'n UPssn höckrr haf\'a liirt mig 
om Gwi. ' l'agPn i1·ke tlPm, ty 1l e äro mitt 
lif!" l c• ke blott 11lefru li iil'kPrna ril1ldade. 
utall ~din hans til lli ilrigh»ter k\'arleumn-
d~. ~K 

Barnslig kärlek i Korea. 

För frke länge sed11n beha'1clla1le vi ti
stel i hiit'te11 ho.s en trP alnar l:\ng 111a11 . 
som sade mig, att lian bodde r~J li - :; 
s·1 mil hort. 

•·H ur ko111 ni hit~" spor1le jag. •·.Jag blel' 
l111n•n". Jag troclde naLurligtvis, att detta 
-..kt.>tt i hilrst ol. mt•n följande dag si'1g jaµ; 
honom komma att heh11nrllas, sittandl' ;·, 
jickev :'t sin sons r_vgµ;. En jicke.'· är eu 
anorclniu~ af t\·l\. hopfästr~ ~rof,ra g;atl't>l
formacle klippar. hvarme1l jonlbrukare c11·:1 
roolie-: ( = l>il rare I häre. tunga hörclor p:1 
ryggen. J)en iil,.,~ade s?11en hade burit 
honom de tre m1lt'1t pa clet sil.ttet. orh 
hvarje claµ; en mtt1rn1ls tid, tills s:\ret h1·
lats, bar h1n1 l1011ow til l och fr:°cn mot
tagningell från l11tn,.: i.-ilnlslw,.: och till
liakn. igen. 

Vid en koreansk station på ett år • 

.\. vår station he.tva vi detta ar döpt 7bl 
vcrsonPr och fått 1.!1-U :som katek11111e11el'. 
'.\Urnga tJpre \'änta ifrigt att fä hlifva döpta 
orh skulle hlifrit så. om clet nll'it o,..-.. 
möjligt n.lt h inna mt!ll d.rt fält. Dr,.,.;a 
mrnniskor samlas på 17!1 utstation Pr. \' 1 
hnf1·a 11u 1-t me1lhje lpare. af h vilka K 1111· 
derh td las af koreauema, 1lC'h två ti ll ,..kol:1 
uuuerhttllas. sil Rnart v:\nlhafvandt' mi,..
s ionärer hafva pt>r.sone1· att 1111 lwfalla .. I a;.:. 
har i mitt distrikt tre medhjelpare, ln·ilka 
ni\stnn hl•lt och hållet underh>•llas al 1lr 
iuförl da. l•'o lk<>t är redo ol'h villigt ntt 
u111l erht'llla en annan metlhjelpare och 
skall f,!;iim llet. s:1 fort 1ag får nil.gon :ll t 
rekoum1Pntl,.ra. .\'. H. 



Älskade små r(inner ! 

~artid iir för handen (ICh turtnrdnfvan 
~Y&' låter böra sig; blomstren äro ut
~angna på marken; hela ska11elsen jublar: 
Det är i·år ! Det är vår! 

Guds tjenare vindarna hafva sopat jor
den ren till vårens ankomst. Solen har 
smält drifvorna och tinat upp de muntra 
skogsbäckarlla. Sipporna hafva klädt sig 
i blått och hvitt och niga sa vackert för 
prinsessan Vår, som redan anländt un
der lärkornas jubel. 

Karl Emil och Greta bafva tagit reda 
på sina porWrer och portörspadar och äro 
~ångna till Heträtten fiir att botanisera. 
Få se, hvilka byten de fa! Sädesftrlan 
har redan aflagt visit på Sånghem och 
trip1rnt sa niitt i sin grås\'arta kjol och 
ljusa sidenblns och nickat och sagt: "On
kel Eric - Nu är clet rår! .... Yu är 
det 'IXtr I" Hjertat har också svarat: 
Gud vare tack, att det är vår! Den vfm, 
S"m säger: Si, jag gör allting nytt. 
har med sin vårsol smält mången hård 
vinterdrifva i menni~kobröst och äfven 
lockat fram mången "primula veris" i 
det förnyade hjertat. Ja, Gud vare lof! 
Xu är clet 'tär! Nu är clet vår! llfen 
äfven i vårbrytningen hafva vi haft sköna, 
ofClrgätliga stunder. Stilla stunder om
kring honom, som rann upp som en lilja 
i Se.ron och som spred sin vilrdoft 
genom hela menskligheten. en doft till 
lifs för alla dödsdömda. Omkrin'r honom 
hafva vi samlats och sett, huru han så
som hvetekornet måste dO och nedm,·llas 
i jorden, men också uppstå derur såsom 
den eviga våren, sbom lifvet sjelft. 

Vi hafva också dröjt kvar med lärjun
garna på Oljo-berget och sett hans seger
rika himmelsfärd och hört hans missions
bud, hvilket I hafven haft till betraktelse 
under de hdda mellersta söndagarna i maj. 

Det iir t cksä med :inledning af detta mis
sions bud - att gå ut till hela verlden 
med Jesu Kristi frälsande evangelium -
som jag Yille förtälja för eder följande 
berättelse. )[å den fa blifra alla mina 
smä tänkande vänner till nvtta och •ål
signehe. Berättelsen lyder:· 

Huru Martin blef missionär. 

Det rnr i mormor' dagar, då det änm: 
i vårt älskade fosterland var föri1judet att 
samlas i husen för att balla andliga samman
komster. Det var ej da. s.-.m nu, sa liitt 
för de nådeshungrande själarna att lilifva 
mätta.Je af det lefvande brii1let, da ingen 
var, som vågade duka tram det. I de fle
sta kyrkorna funnos blott legoherdar, som 
ej förstodo folkets kraf på ett lefvande 
Guds ord, förkunnadt i ande och kraft. 
Icke desto mindre lät den trofa~te Guden 
i många af våra bygder väckelsevindar 
hlåsa. som bringade till lif och frihet hela 
skaror af själar, som varit fangna i synd, 
formkristendom och m1itker. l\1en vi vilja 
nu Läta mormor herätta en tilldragelse 
från dessa tider: 

"I ska· v~ta, barn." sade mormor. "att 
far och jag bodde på Storgården den ti
den Martin var liten. Af samma sinne 
voro vi icke heller, far och jag. .Tag 
hade redan da fått Herri>n Jesus till min 
vän, medan far ännu var främmande för 
honAtn. Nog ville han, att vi skulle vara 
f1rliga och redhara meuniskor, som gjorde 
hvar man rätt, och som skulle gd till 
kyrkan och nattvarden. men nagi·n vidare 
gudaktighet ville han ej veta af. "Läsare" 
tålde han ej. De ärn bara skrymtare alli
hop, sade han. Jag fick förstas tiga och 
tåla, ty far var icke att leka med, när 
sinnet rann på honom. Att jag höll med 

läsarne, det visste han grant; men talte 
om 'et gjorde han ej." 

Stackars IDl)rmor~ Hvad bon lidit i 
tysthet under sin stränge mans husbon
devälde, det förteg hon för barnen. ~len 
mormor fortfor i berättelsen. •·l\lartin. som 
Gud gifvit oss, var både mitt glädje- och 

i;orgebarn. Skiftande var han till lyn
net som ett aprilväder. Ena stunden kun
de han sitta fiom en gammal nådeshung
rig menniska och med sti,rsta intresse 
höra på, när jag läste ur bibeln, andra 
stunden hade han de galnaste upptåg för 
1;.ig. L:l.go drängarne om sommaren och 
sofvo middag under ri•nnarna, kunde han 
binda fast deraf: ben med grimskaften Yid 
hvarandra. så. att de hade Ptt fasligt be
svär att komma loss, eller (ICks:l narrade 
ban grannarnas kor att kesa öfrer ilkrar 
och diken, när han härmade "stingen"; 
{ICh så kunde han narra till sig en hvete
bulle af granna~m•)r. om han förde korna 
till rätta i~en. Jo, den Martin, den ~Iar
tin, sä knipslug han var! ~len allas gunst
ling var han i alhi foll - fars också -
fastän han bull h1)nom strängt. Det kle
mades ej med barnen da som nu, och in
g-en vågaJe sätta sig upp mot fi•räldra
myndigheten. Var det någon, som icke 
lyJdo, sa var det icke långt till riset och 
käppen. När l\lartiu var sex år, kunde 
han liisa i lr;ilken IJnk S•)m helst, och 
för mig var 1let kinkigt nog att ibland 
kunna besvara alla lrnns frågor. 8:1. 
kom han till kyrkskolan, och der lärde 
han sig snart allt, hvad skolpresten kunde 
sjelf. När han var elfva ar, händl' det 
uagot, som jag aldrig kan gliimma. Det 
var, då han höll sin första predikan med 
den påföljd, att en själ blef vunnen för 
Gud. 

Det var sa. att en så kallad kolportör 
hade kommit till trakten och börjat hålla 
"läsmöten" här och der i S•)Cknen. "Yå
ran kyrkherre" var en natursnäll man, som 
ej brydde sig nm att kifra med "läsarne," 
utan lät dem hållas med sitt "smygfiske", 
svm han kallade det. 

Nu var det läsm•ite utsatt i var by, 
och jag ville sä gerna gå dit, för att få 
nagot Guds ord för min hungriga själ, 
men jag tordes ej för far; tigga mig dit 
skämdes jag för, och stjäla mig dit var 

jag för stolt till. Kolportören stannace 
några dagar, och manga af våra grannar 
berömde m)·cket h'lns predikan; och ftera 
blefvo omvända. Xog var det tungt fi\r 
mig att ej fä vara med; men Herren tr.~·
stade mig i sitt ord, och jag fick gifva 
mig till freds. .:Ilen så var det t>j med 
.Martin. 

En kväll, när far och jag skulle gå in 
och lägga oss, saknadrs i\Iartin. H var
ken drängarne eller pigorna hade sett hP
nom se "n aftonva~dsdags. 

Till en början blefvo hvarken far eller 
jag så särdeles bekymrade: mt-11 ju längre 
1let led pa kviillen orh ingen Martin syn
tes till, desto mer hlefvo vi oroliga. Hem•'m
kting backarna syntes han ej. .Men så gick 
far Ofrer till grannas och fragade. "m de 
sett till honom: och då svarades, att ~far
tin följt med "grannmora" och hennes 
barn till "läsmötet" i grannbyn. Jo, det 
var något för far att höra det! Jag kan 
bli riidd än, när jag tänker pa, hur ond 
ban var. Ingen af oss kun1le lägga sig. 
F11r ~ick ut och in i spänd väntan. ~a 
kom då ~lartin deruppe på ladugardshac
ken, icke yr 0ch uppsluppen som vanligt, 
utan stilla och tankfull som en gamling. 
Dä såg jag fars uppsyn mörkna, och niir 
han gick: in efter rottingen. tyckte jag. 
att hjertat ville brista i mitt bröst. Xär 
han varsnade far, stannade han genast 
och slig frågande på oss bada. "Pojke. " 
rot far till, "hvar bar dn hållit hus sa 
här dags? Har du redan blifvit en natt
svärmare? Fram med sanningen (ICb ljug 
icke: det råder jag dig till!" 

"Far," sade Martin, och s:.ig sin far 
rakt in i 4•gonen, "jag bar varit orh hört 
Guds ord." "Ack. barn," sade mormnr, 
"jag tycker mig ännu hiira den böofa!
lande ångest, som lag i det stackars bar
nets ton, då han sade det? Men så bör
jade rottingen hvina, och jag vågade ej 
gå emellan. ty l\Iartin hade ju gått till 
mötet utan lof, och straffet var ju rätt
vist. fastii.n sa hardt, att gossen svim
made. Då slutade far, och jag skyndade 
fram. Icke ett ord :;ade jag at far; men 
när jag sag på honom, slog han ned sina 
i1gon för mig, det tror jag ''ar första gån
gen. Xilr gossen slog upp ögonen, hvi
skade han till mig: •·Jesus blef hårdare 



sla1ren än jag; han blef slagen för mina 
synders skull. Räg mor, var det icke 
så? Näpsten lades uppå honom, pä det 
<ltt vi skulle trid hafva." Far hiirde ej, 
!1vad gossen sade. Han trodde blott, att 
3an jemrade sig: men jag hi.irde orden, 
intogs af en öfversvallande glädje och 
prisade Gud för den nåd, som vederfarits 
mitt barn. Da. far gick in i kllmma.ren, 
~ade han blott: u Gå nu och lägg dig, 
)lartin, och gör ej om det der, ty då kan
ske det händer dig nagOt värre !41 

Innan :\lartin smög sig upp pli. sin lilla 
vindskammare, sldg han armarna om min 
tals och bad så va<" kert : ·'Förlåt mig, 
mor, att jag varit olydig, men jag läng
tade så efter att få höra Guds ord!" S:L 
kysste han mig och sprang trots sin svi
dande rygg uppför trappan. Morgonen 
•lerpå syntes far och son vara bättre vän
ner än förut. Far var vänligare och gos
sen nppmärkKammare och ifrigare än nå
~onsin att gissa sig till fars minsta önsk
ningar. Tyst och allvarsam var dock 
'.'llartin. Han, som aldrig knnde tiga en 
minut om dagen, gick der ofta så tank
full med tårar i ögonen - tårar, hvilka 
han dock syntes vilja dölja för mig. 

Sin skolbibel brukade han flitigt: ofta 
hade han den med sig, då han gick vall 
med fåren, och jag förstod tydligt, att 
r ;ud hade begynt sitt frälsnings verk i hans 
själ. fastän hu.n ännu ej hade mod att 
f·irtro sig åt någon. 

r-n kväll, då vi sutto nte på gungbrä
<let, sade far plötsligt, vänd till Martin: 

"Nå :\Iartin, har den der läsaresjukan 
g"att af <lig än?" )lartin såg ned och 
svaralle ej. Dii fragade far ytterligare: 
"Du gör väl aldrig om, hvad du gjorde 
sist, 11ch gar och hör den här l:isarpre-

ltill 

sten?" ~ u såg Martin upp i fars ögon 
och svarade: ·'Far, tänk, om jag ej kan 
balla mig" . . . Hu, hvad jag blef rädd I 
}'ar blef sa mörk i synen: ögonen riktigt 
blixtrade. ~u tänkte jag, att han skullt> 
sia Martin; men det gjorde han ej. Han 
lade blott sin hand tungt på hans axel 
och sade: "Gör bara om· et du, sa gör 
jag också om, hvad jag gjorde, och det 
med ränta pa ränta!" När han sagt 
detta, gick han in till sig och slog igen 
dörren, sa att det skallade i huset. Mar
tin såg bedjande på mig, sade ugod natt" 
och smög sig upp på sin kammare. En
sam satt jag kvar en lång stund ute i 
stilla sommarkvällen. Hela mitt lif rulla
des upp för mig. "Ack Herre, huru länge, 
hviskade jag," skola min make och jag 
vandra på olika v1igar? Du, som led(lr 
konungars hjertan som vattenbäckar, skall 
ej <lin kärlek kunna smälta hans hjerta, 
som nu vill förmena sitt barn att siika 
ditt rike? 0 Gud, Gud, hjelp för Jesu 
Kristi skull din svaga tjena.rinna att härda 
ut i tro och bön, tills din tid kommer. 
Amen!" Hå bad jag, sade mormor och 
stri•k <let snöhvita håret under hufvudklä
det -- hä11derna voro knäppta som till 
btin, och ögonen hade ett fjerrskadandt~ 
uttryck. Sedan reste hon sig upp och 
sade: "Ja, Gud vare tack, att HPrrrn är 
den fattige uadelig och hör de eländas 
bön i sin heliga boning. Min otro har 
kommit på skam. Han hjelpte mig och 
min lille )Iartin härligen igenom! l'å 
hvad sätt orkar jag ej säga nu, men •lm 
Gud gifver oss en stilla stund i morgon 
afton, skall jag säga er det det. ~·arväl 
älsklingar små! I morgon mötas vi igen 
under kungseken, om (fod så vill." 

(Forts.) Onkel Brlc. 
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Pingstbön. 

~p~ 
~-~ ~ ~~ ader l I stoftet här din skara beder : 
~~ J, S" k .. f · H I ~ "/a"' an o ver oss din e ge Ande neder, 
t;;<'i.lf, Som oss hugsvalar, tuktar. lär oc h leder. 

@) + Hör oss, o Fader ! 

l å t ifrån höjden helga elden falla 

Uti de hjertan, som dig här åkalla I 

Rena och luttra och förnya alla. 

Hör oss, o Fader! 

Och när du handen öfve r oss uträcker, 
Fader, vi bedja att du den ock sträcker 

Öfver de länder, mörkret än betäcker. 
Hör oss, o Fader! 

1jt 

E'.ric. 

l]vad skall l\risti tillko01melse" medföra för den 

väntande bruden ? 
Af K- dt. 

V. 

~ Kristus kommer, skola vi 
· hlifra honom lika, ty vi sko-

la se h(Jnom såsmn llrin är. 

Johannes säger: "Det är icke än
nu upppenbart, hvatl vi skola var· 
da ?" 1 J oh. 3: ~- Lika litet som 
f-mii.ckans skal kan inrymma oceanen, 
lika litet kunna våra sma, trimga 



hjertan fatta fullheten af den här
lighet, som skall uppenbaras på. dem, 
som älska He1Ten. Gud har derför 
frke kunnat afslöja för oss, hvad vi 
skola varda, i hvilken härlighet vi 
skola införsättas, när Kristus kom
mer. 1\len äfven om han kunnat, 
sa hade han helt visst icke velat det, 
emedan han ämnar bereda enfödde 
Sonens brud en outsägligt salig öf
verraskning den dag, hou träder in 
öfver Fadershemmets tröskel. 

:\len vi veta rlock nog, för att vän
ta och i(rigt ästuncla den dagen. 
"Vi veta, att da han <Kristus) var
der uppenbar, skola.vi blifva honom li
ka, ty vi skola se honom såsom han är.• 

"Vi skola se honom sasom han är." 
När slöjan lyftes fran den kine
l:liska eller hinduiska brudens ansig
te och bon för första gången far se 
sin man, med hvilken hon är före
nad föl' lifvet, i;å hlir det ofta för 
henne en ol1ehaglig och smärt:>am 
öfverraskning. Kanske är hans nt
soende fran1;tötande och vidrigt. 
Kanske synas t. o. m. :,;pår af den 
hemHka spetälskan i hans anlete. 

.J:f en då l~ammets brud en dag far 
ansigte mot ansigte skada honom, 
som älskat henne och köpt henne 
at Ciud med sitt blod och lagt hen
ne såsom en signet på :->itt hjerta 
och sin arm och så trofast hurit 
henne genom <lenna tidens ~ånga
handa Yedennödor in i den eviga 
hvilan -- när hon far :->kada in i det
ta ansigte: pregladt pa samma gimg 
af oändlig, 'innerlig kärlek och mild
het samt högt gudomligt majestät 

du. skall det blifva en outsäglig 
och härlig glädje. 

Da skall hon ock sil.som aldrig till
förne fä blicka in i hans kärlek. 

"Yi vaga icke säga, att HeiTen t-kall 
älska oss mera. iin han älskar <is:-. 
nu, mPn han skall mera tydligt up
penbara sin kärlek: vi skola se mE'
ra deraf vi skola förstå den hättre; 

' och derför skall det synas oss. som 
om han älskade oss mera. Han skall 
öppna hela sitt hjerta och sin själ 
för oss med alla känslor, hemlighe-. 
ter och nppsåt samt låta oss fa \'eta 
dem åtminstone sa till vida, som vi ' . mäkta fatta dem och det Hkall bi-
draga till yar salighet att käm1a 
dem. Denna stund skall Yara kär
lekenH fullkomning. Bröllopsmålti
deu skall vara kärlekens triumf, da 
den förherrligade frälsaren visar inför 
allt skapant, att han älskar oss, sa 
hiigt, som det är möjligt att kärle
ken kan gä. och vi älska honom 
med en innerlighet, en tillbedjan, 
en tacksamhet, en fröjd, t-Om är nå
gonting nytt till och med i himmelen. 14 

Da skola vi blifra honom fullkom
ligt lika. 

Att blifva lik KristuH är lirude
själens ifrigaste åtrå ltärnere. :\lan
gat ifrigt bönerop derom har UlJP· 
stigit ur det trängtande hjertats djup. 

Mången het tar har rullat ned för 
hängifna själars kinder, derför att 
det synts dem, att Andens nrk till
följe af hinder hos dem sjelfra en
dast alltför långsamt framskridit och 
malet ännu stått sa fjerran. 

En malare har på duken fram~tällt 
den korsfäste Kristus. just som han 
bujt ner! sitt lJleka hnfvnd. :\tan fäng
slaH af bilden och ser att börja med in
genting mer. :\len Yid närmare skär
skådande varsel1lifver man nedantill 
vid korset fem par händer, som sträcka 
sig uppåt. ~Ian tror sig märka Marias 
och Maria .Magdalenas, Johannes· och 
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två par andras om korset kraftigt 
gripande händer. Hvad skall denna 
bild lära osst Är det icke så, att 
när Anden böijar måla den kors
fäste för syndarens hjerta, så sträc
kas hjertehänderna uppåt till honom, 
liksom den drunknande stäl'ker sina 
händer uppät och ropar efter hjelp. 
0t'h den korsfäste drager själen till 
sig enligt sitt löfte ( .J oh. rn: 3~), det 
kvalda samyetet lugnas, det oroliga 
hj ertat stillas, själen löses ur verlds
förtrollningen, syndens bojor brista, 
orh satan måste släppa sin fånge 
fri. ~len det är icke blott, när sjä
len första gången vaknar öfver sin 
synd, som den ;;träeker sina händer 
upp mot den korsfäste efter hjelp. 
Jn djupare Andens verk gär i hjer
tat, desto mer känner den troende 
sitt behof af Kristus, och desto mPr 
sträcker den sig i innerligt begär ef
ter att fatta honom, hans nåd, kär
lE> k och frälsning. att dö med honom 
från all synd · och sjelh-'iskhet och 
delaktiggöras af hans lifsfullhet. ~a 
skrifver l'aulus i l•'il. a, att det \'ar 
hans hel:;i. lifsuppgift att vinna Kri
stus och varda funnen i honom, att 
känna honom och hans nppHtandel
sekraft och delaktigheten i hans li
danden, blifrande lik hans död, "att 
jag om möjligt måtte hinna fram till 
uppståndelsen från de döda. 14 "Icke 
att jag redan har Vllnnit net eller 
allaredan iir fullkomnad, men j"<Y 
far derefter, att ja må fatta det, eme
dan jag ock har blifrit fattad af 
Kristus Jesus." Ja, han sträcker 
sig, betygar han, mot det som är 
framföre och jagar mot målet. 

Paulus mätte sig med helgedom
ens matt och derför säg han, att han 
ännu icke kommit upp till det fulla 

måttet. De gamla rabbinerna hafva 
meddelat, att den vanliga alnen va
rit fem händer bred, under det att 
den heliga alnen, - helgedomens 
mått - haft sex handsbredder. Och 
detta stämmer helt och hallet merl 
H Mos. F>: 15. Den heliga alnen har 
dii. varit omkring en femtedel större 
än rleu vanliga alnen. Det kommer 
vl'.'k i samklang med Hes. 43: rn. 
Den heliga alnen angifves der så
som en handsbredd större än den 
vanliga. Då ~alomo hyggde temp
let, tog han såsom måttstock elen he 
liga alnen. Vi läsa i ~ Krön. 3: 3: 
"8ådan var grunden, :'\Om Salomo lade 
för byggande af Herrenl! hus: läng
den, i alnar efter det gamla måttet, 
var sextio alnar." Genom handeli-;
förbindelser med främmande hed
niska folk hade man redan vant sig 
vid det nya mattet. 

Gud;; matt är det gamla måttet. 
V erldens mätt iir det nya måttet. 

Lit.tom oss, Gnd~ barn, i allt lem
na verldens mätt och gä tillbaka till 
gamla mattet - Guds matt. Och 
hvilket är detta:.i l\Ied hYilket mått 
skall Gud mäta o:ss i' Vi He det i 
skriften. 

Da .T esms stod i sin djupaste för
ued ringinför landshöfdingeu Pontins 
Pilatus, ropade denne: "Se men
niskan !"' Ehuru landshöfdingen icke 
sjelf förstod den fulla innebörden 
i sina ord, sa lag dock deruti en 
djup sanning. nu du se hil<len af 
och måttet för meuuiskan, sådan hon 
enligt Guds tanke och Yilja bör Yara, 
så :se på .J esns. 

Jesus sjeif är rår måttstock .. 
Han är den andre Ailam. hYilkens 

bild vi skola Yara lika (R~m . .q: 2}1J 
orh som i oss skall Yinua gestalt 



(Gal. 4: !H). Ja, vi skola Pnligt Ef. 
4: 1ö "hinna till Kristi fullhets al
dersmått", och f'nligt v. lö "växa i 
alla stycken n1>P till honom, som är 
hufvudet, Kristus." 

Alltså i Kristus finna v! det heli
ga mattet för oss. Han ,·ar "Huds 
utvalde, i hvilken :B'adern hade 
godt hehag." Es. 4~: 1. Jfnllheten 
af Guds välbehag hvilade öfver ho
nom. Hedan som barn heter det 
om honom, att han växt.e till i vis
dom och ålder och näd för Gud och 
menniskor. (Luk. 2: 52). Hä. utveck
lade han sig under sin Faders stän
diga välbehag äncla till mannens ful
la växt - - ända till korsets 
död. 

Här har du ditt matt, Hnds barn! 
Hvarje enskildt drag i Jesn karak
ter och lif är ett mått för dig. Får 
Guds Aude städse lägga det måttet 
pä oss, på vårt inre och yttre lif, 
sä. skola vi aldrig komma att hafra 
någon berömmehie i oss sjelfva. Vi 
skola hevaras i ett ödmjukt och nyk
tert sinne. Och det skall ständigt 
i värt inre vara ett djupt behof af 
Kristus, en hunger och törst efter 
honom. ~Iäta vi oss deremot efter 
mensklig måttstock, mäta vi oss 
med värt eget mätt, uppgjordt efter 
vara egna tankar, eller med det van
liga måttet för gudsfruktan, hvar
med Kristi bekännare ofta äro till
fredsställda, då är vår kristendom 
snart färdig och vi kunna i Laodi
ceisk sjelfbelatenhet säga: .Jag är 
rik oeh har ofverflöd och behöfver 
intet, under det att vi icke veta, att 
vi äro eländiga och jämmerliga oeh 
fattiga och blinda och nakna." (Upp. 
8: 17 ). Men Gud känner då leda vid 
oss. 

lti-1 

gn älsklig Herrens tjenare :satt ef
ter ett samtal om Kristus försjun
ken i djup begrundan, under rlet att 
tararne oförmärkt droppade fran hans 
ögon. Då man frågade efter anled
ningen dertill, förklarade han, att · 
han grät, emedan han i1:ke kun
de fii sitt tröga hjerta att rätt prisa 
Kristus. Han mätte sig med det 
gamla måttf't, Guds heliga mått och 
kom dervicl till korta. Hans tarar 
vittnade om hjertats hunger efter 
Kristi fullhets aldersmö.tt. 0, att 
dock en sådan hjertehunger vore 
vanlig hos oss kristna! .Man l>'kulle 
då icke stå stilla ntan växa i nåden 
och vår Herres och Frälsares Jesu 
Kristi kunskap. 

När Anden för det enfaldiga 
lärjuugasinnet afslöjar den korsfästes 
kärlek, då sträckas det heliga begärets 
oeh trons hjertebänderupp till honom. 
Då ropar själen: "0,Jesus, ma dinkär
leksglöd göra mitt hjerta rätt brin
nande! )lä din kärlek blifva en 
sådan saligt tvingande makt i mitt 
lif, att jag ej kan lefva för mig sjelf, 
utan endast för dig, som har dött 
och uppstått för mig." 

Den verlds berömde malaren Dore, 
känd för sina tilltalande bibliska il
lustrationer, hade just fullbordat en 
bild af Kristus, da en vän kom till 
honom och fick se den sköna bilden. 
"Nä," sade Don\ "hvad tycker dur" 
"Jo," svarade vännen, "jag har un
der det jag betraktat denna härliga 
tafla tänkt så här: "Du kunde icke 
måla en sådan bild af Kristus, om 
du icke älska.de honom." "Om jag 
icke älskade honom" - svarade 
Dore begrundande. "Nåväl, jag tror, 
att jag älskar honom af hela min 
själ. l\'1en när jag lärt att älska ho-

nom mera, skall jag mala honom 
bättre." Och så är det äfven med 
oss. I samma män som vi älska 
Jesus, skola vi kunna i vårt lif ater
gifva hans bild. 

Och J esns bilcl är sa skön, att den 
som rätt skådar <len, kan icke an
nat än innerligt tråna efter att så
som ett .J e:iu vittne i ord och lif 
rätt mala den för andra. Ja det 
är ~en J esn:s-älskande själens' lifs
stndmm att kunna rätt framstiilla 
denua heliga hild. 

Kär Anden för hjertat uppenbarar 
~ch malar Lammets heliga och ljuf
hga kara~ter. och älsk\'ärda egen_ 
skap~r, da bhr det rop ur djupet af 
';t~t mre: "() Hud, likbilda mig med 
Knstus, aftryck hans bild i mitt 
hjerta och väsende, i mitt lif och 
min nmgängelsf>. Bringa mig allt
mer helt in i hans heliga fotspar." 
Och Uud förnimmer oeh aktar på hjer
tats trängtan. Den helige Ande för
vandlar och förnyar oss efter Kristi 
bild fom härlighet till hiirlighet. l\Iå
:ste ock det hårda materialet l>earbeta:s 
med lidandets mej:sel, i;å att fiisorna 
fiyga omkring, och det kanske käu
ues, som skulle vi alldeles förderf
Yas) sa skall doek den :store, him
mels~e kon~tnä~eu i hvarje ärlig, 
helh1ertad Själ fullborda det goda 
verk, han begynt. Liksom hos clet 
marmorblock, som en konstnär be
arbetar, deu l>ilcl han har i sitt in-

re träder fram allt tydligare, så skall 
ock Guds eYiga uppsat, hans eget 
beslut med afaeende pä oss alltmer 
förverkligas. Brudgummens anlets
?rag skola kunna allt tydligare skön-
3as ~os bruden. Kunna ock ,.i sjelf
va eJ märka n~1got framätskridande 
sa skola dock andra kunna det näm~ 
ligen de, som hafva Kristi Ande. 
Mose kunde ej sjelf se Gudi; härli<T
hets ~tersken på sitt anlete, hYilk:t 
h~n fätt under det han dröjde i mn
ganget med Gud pa berget. Men 
J sraels barn sago det. 

I Andens ljus skola Kristi fotspar 
lysa allt klarare för den ande-;mor
~a själen .~t:~ utöfra en alltmer ljuf
hg o.:.h makt1g dragning pa hjertat, 
0.~h fott.erna alltmer helt och afgjordt 
sattas 1 dem. De helt öfrerlätna 
och syekfria jungfrusjälarna följa 
Lammet, hvart helst det crar. På 
'I.etta .~ätt ilar bruden sin brudgum 
t~ll motes. Omgjordad kring sina 
lander, med skor pa fötterna och 
stafvar i händerna hastar Herrens 
lilla pilgrims:skara till ,.ägs. (2 Mos. 
1\1: 11.) Oeh när vi sa till sist fa 
se ,·är .Jesus, icke längre genom en 
s?egel på ett <lunkelt sätt, utan an
s1gte mot ansigte, och känna full
komligt, sasom vi ock blifvit kända 
(l Kor. 18: 1~ 1 dä skall var likliet 
rned l~onom bli/ca fullkomlig. 

Forts. 

·~o~ 

Bedjen utan återvändo. 
• :'.'"ri Af pastor "·· IL Griffith 'fhoma.s. Öfrers. af E W 

~å vi se framat det nya århun- t k 1 f . 
~ dradet, um Herren drö3'er, '1'1· en a~1 ·e < e~ örherrskaude, en läng-

< tan dJnpast 1 hjeitat, och ett beslut 



starkast i själen. Det iir att vara 
"ihärdig i bönen". Förvisso är detta 
vart största, djupaste behof - men 
bön, Håväl personlig som förenad 
biin och åkallan. 

1. Dön med hänsyn till andligt lif. 
Det är ett medel för att uttrycka 

och uibehålla var i,tällning gent emot 
Gu<l. ~jälens rätta ställning ii.r ett 
si:unmanfattancle af undergifvenhet, 
längtall, förtri.h;tan och enhet med 
Gud. Uppgifvande, hvarpa följer 
längtan, som fortgar till bnoende, 
för att Hlntligen nå sin hiijdpunkt 
i enhet med l+nd, detta är var ställ
ning och derför behöfra, vi ständig 
bön. Det är icke för mycket att säga 
att bön ingar i hvarje element af och 
föreställning om vårt fördolda lif. 
()nska vi att till den inre menniskan 
blifva riitta, sanna och starka, må 
vi bedja. 

Bönen för oss äfven till en stän
dig förnimmelse af <-l-uds närvaro. 
"Hans närvaro är frälsning." Den 
frid, som mellföljer hans närvaro, 
lugnar: glädjen i hans närvaro npp
muntrar; ljuset i hans närvaro väg
leder, härligheten af hans närvaro 
omsträlar oss. Och allt detta för
verkliga1; genom bön. 

I ienom htinen blir <·h1ds vilja up
penbarad för oss. ~jälens uppfatt
ning klargöres, den kommer i jem: 
vikt

1 
dess beslut och föresatser bh 

starkare och djupare. Vi bli deri
genom iståndsatta att förstå och 
,·eta, hvad vi böra göra, och d~t 
vissa, säkra kännetecknet pa andhg 
tillväxt, "förmågan att förmmma och 
uppfatta", blir vart i allt större, stän
chgt tilltagande matt, då vi "bedja 
utan atervändo". 

IL Bön med hänsyn till andlig kraft. 

Hvem känner icke den fruktans
värda faran för att hjertat kan blifva 
befläckadt, sönderslitet och in kräk
tadt af synd'? ~len vi veta äfven, 
att bön är kraft, ty den medför kraft. 
Hjert~t bli~ ~efästa_?t.i samvetet 1?.era 
kän.;;hgt, vilJan starkes och s3alen 

llili --

blir skyddad på alla sidor g€'nom 
bönen. HYem kännH icke frestel
sens makt och de förfärliga lllöjlig
heterna till affall, tillbakagång'? Men 
äfven här 11r bön kraft.en, ty den 
väpnar oss emot frestelsen, 1;ä att 
"intet skall knnna skada oss~. 01·h 
den uevarar emot aff all genom att 
halla själen sluten ouh bevarad fnin 
yttre förl'<tröelser. 

Hvem känner ej ibland benägen
het att gifva efter i arbetet och att. 
anse det som en börda'? Bön gör 
pligten lätt och arbetet ljnfligt. Vi 
hlifva '"stärkta merl all kraft': och 
göras "färdiga till allt godt verk~, 
hans ok blir ljutligt och att tjena 
honom ulir 11tt regera. Att tjena 
honom är fullkomlig frihet, da lJönen 
har samma verkan i vara lif som 
oljan för maskinen. 

Ul. Bön med hiinliyn till andligt 
arbtte. 

Vårt djupaste lJehof härvidlag är 
ständig välsignelse i\fver vart eget 
arbete. Vi behöfva oeh längta efter 
välsignelse i och öfver det. . Den 
kommer genom bön, ty bönen mne
sluter oss i den gudomliga kraft.en; 
och sedan kunna vi ga till vart ar
bete, be8eglade med 'i-uds närvaro 
och inflvtande. '·Kraft" och ''aukto
ritet" ä~o nära sammanuundna i and
liga ting, och da vi genom bön blifra 
beklädda med "kraft", skall den för 
visso föra O>'S till inre moralisk och 
andlig "auktoritet", makt öfrer an
dra, från Kri1;tus och för hans 1;kull, 
som skall blifva kännbar, hvarhelst 
vi ga oeh hvad helst vi göra. 

Ett annat behof, :,;om äfven gör 
sig gällande i tjenanclet, är ett dju
pare förstaende af < -huls planer med 
verldeu. Hufrudsakliga ändamålet, 
syftet med gndomlig uppenbarelse 
är, att hela verlden må lära känna 
den återlösande, frälsande kärleken, 
och det är ytterst nödvändigt för 
det djupare kristliga lifvet och tje
nandet, att vi förstå ouh uppfatta 
detta och på samma gång komma 
till insikt om var del i nppfyllel,.;en 

rleraf. Det är genom biin vi komma 
in i denna region och se allting från 
denna ståndpunkt. Då själen beder 
och fortsätter att bedja, börjar elen 
~nart första och känna, i en stän
digt tilltagande grad, andra själars 
tillvaro och behof, Ol'h hon ger sig 
ingen ro, förrän hon far, pa ett sätt, 
känna oc.~ bära "alla själarL• pä sitt 
hjerta. < >nska vi att komma in i 
Gnds hjerta fi\r verlden, lat oss bedja. 

).unn mer: vi blifva djupt öfver
•ygade om att det är var ålagda 
~kyldighet, och kanske vår förnäm
sta :--kyldighet, gent. emot d~ssa sjä
lar att bedja för dem. V1 kunna 
aldrig gliimma, att det stora, ja, det 
..;tön::ta i vår Herres verk, 1fom. 8: 
34, är hans förbön för oss. Ej heller 
kunna vi nnclgit elen sanningen, det 
sakforhallandet, att hans ständiga 
formaga att fullkomligt frälsa är 
grundad pa hans lif af förbön. ~~br. 
7: 2ö. Fiirbön maste alltsu ej alle
nast finnas, ntan vara elen förherr-
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skande i våra lif, den maste uppta
ga, ej en liten, utan en framskjuten 
plats i vart dagliga bönelif, och da 
vi mer och mer fatta, hvad som iir 
möjligt genom bön, skola vara lif af 
presterlig förbön blifva lif af infiy
tande och kraft från Gnd i allt större 
och större utsträckning. 

Derför, "må vi bedja" för lif, för 
kraft, för tjenst. Och för denna bö
nens ställning, som vi skola intaga, 
måste vi hafva tid för bön. Htäll
ningen är grundad p<I gerningar, oeh 
tider för bön äro nödvändiga för att 
få ljus, kraft och nåd. l\Iä vi aldrig 
låLa en dag gå utan att ga afaicleH 
med Hud för ensam hön. Tiden he
höfver ej vara lang, men den maste 
vara regelbunden. Genom gerningen 
kommer vanan. genom vanan ställ
ningen, och genom ställningen inför 
Gud blir karakteren afgjord, stark, 
fast oeh förbidande, en karakter, 
hvari Guds närvaro blir allt mer 
kännbar och <indH kraft mer och mer 
förverkligad. 

Fran vår Zulumission. * 

Betania, l'mhlangeni, l'nrt Shepstone. s: Africa, Natal, t.!en 11 April 1901. 

Kt"ire redaktör och liisare af 'Prons Segrar! 

Ynren starka i Herren och i .Hans stark
hets ma.gt! ".Jag tackar den, som gifvit mig 
kraft, vår Herre .Jesns Kristus, derföre att han 
har ansett mig trogen och satt mig i embetet:' 
1 Tim. l: 12 

Dessa ord, såväl som många andra af 
J'aulus, gifva oss en vink om, att han såg 
tingen i ett kögre ljus, än vi ofta göra. 
Huru 1Jfta klaga kke vi i våra böner, så 
viil som eljest, . ufver att vi icke ha kraft 
-· Paulus tackade Jesus, som gifvit ho
n 0m kraft. Borde vi icke lära af detta 
.1tt tacka för den kraft, vi fått? Och om 
vi anse det för en nåd, att han har satt 

oss i embetet, s:i. skall intet fattas oss i 
fortsättningen. Detta vare ett uppmunt
ringsord till dem, som fått något "embe
te" att fullgöra i "Guds hus". Varen 
starka i Herren! Då vi ligga tillintet
gjorda vid Jesu fötter i bön och tillbed
jan, i djup känsla af vitr egen oduglighet, 
stärkas vi i Herren. "När jag är 8vag, 
då är jag stark." · 

* K:tre missionsvänner! llörn vi icke taga Y<°lr nf Hu<l mycket viilsignadt> wlu-
.nission mera till hjertat, iln vi gjort hittils r K-dt. 



Det är nu längesedan I hörden något 
från vart .ir!Jetsfiilt, hvarför jag vill me
tlela några spridda drag. Den 12:te fcbr. 
hade vi dopmöte, då lG svarta och en hvit 
l1e15"rafdes med Kristus genom dopet till 
döden. Det var en dyrbar stund, då alla 
aflade "den goda bekännelsen inför manga. 
v~tnen". I flesta fall voro deras bek~n-
11elser sakrika och sansatle. llen da man 
lärt sig törsta litet af hvad en hednaför
samling har att kiimpa sig fram igenom 
i!Jland hedendomens mörker - då stiger 
ett outsägligt rop upp ur vara hjertan, 
att dessa nyomvända ma komma vä, ige
nom allt. Ty här besannas Pauli ord: 
"Igenom många bedröfvelser maste vi inga 
i Guds rike." Flera voro, som önskade 
hlifva döpta, men som tillraddes att söka 
bättre första, hvad det vill säga att följa 
Jesus. Bodjen för dessa, sa väl som för 
dem som döptes! Hedjen med fullt all
var! Den som icke ännu har fatt något 
"embete", kan kanske ta den naden att 
bedja för dessa. 

Verksamheten liedrifves som vanligt, och 
en och a1man lägges till "hopen". Vi ha 
just nu kommit hem från en tur, som vi 
gjorde upp till v:ir årskonferens, som den
na gang var hos H. Xilsson vid Bethe\ i 
Zulnland. Men det var niistan som jag 
icke skulle kommit dit; ty först angreps 
jttg af feber i Durban; tlock jag kom snart 
1ifver det och reste upp till Entembeni. 
l\Icn <ler angreps jag ånyo, och det var 
s:l. hiirdt, att jag under febern bet sundet 
min tunga, dllck ej värre än det snart läk
tes igen; och jag tfokte att min hädan
färd var för handen. Men i min nöd ro
pade vi till Herren, ocb. han, som alltid 
är närn dem, som akalla honom i nuden, 
hjelpte härligen; fastän j:.ig icke vet, när 
mina krafter skola aterkomma. Endast 
den, som haft feber, vet, huru den tärer. 
Da jag var just kommen upp af isängen, 
så insjuknade min kära hustru; och under 
hela i) dagar briinde hela hennes kropp, 
som om det va.rit eld inuti den. l'a kvällen 
tlen ide dagen blef det sådan nöd i våra 
hjertan, och vi kände, att vi kunde bedja 
som aldrig. fi\rr under sjukdomen. Jag 
tog fram oljeflaskan, och vi ha11dlade ef
ter Jakobs f>. Och i förtröstan på Herren 
gick jag till hvila en stund. Då jag upp-

stod, kom tvifvel mig i möte -· '1feliern 
kommer nog tillbaka i eft. m. igen". Me11 
jag fick näd att se upp och säga: "Nu 
vet jag, att vi ha trott; ty eljest ha Je 
icke tvifvel infunnit sig." Ocb fe hem 
kom 1ci>e igen. Men alltnog så kom 
icke min hnstu med till konferensen, som 
tänkt var. Men vi hade det härligt dess:t 
8 dagar, hvilket jag hoppas någon kom
mer att meddela Trons 8egrars läsare. 
Herren gick till djupet af våra hjertau. 
och flera ting fördeR fram i ljuset; en ung 
man sade, att han uade lånat pengar, då han 
var i Johanncshurg p:i arbete: och nu 
kiinde han, att det mastti rättas pa allt: 
men han vi:;ste icke, h mr han skulle träfl'rt 
dem nu, dci kriget förskingrat folket der
ifrån. Han hade nämligen lanat dem för 
att k\"•pa rusdrycker; men nu ville h<lll 
bli frälst fran allt oriitt. Flera bekiinde 
hemliga synder. i\långa goda råd fram
höllos, huru de snwte skulle kunna befräm
ja Jesu evangelium, sa att tlet matte bli 
spridt. Broder Nilsson försöker att lära 
församlingen att underhalla en evangelist; 
men det vill icke g:i atltitl; de behftfva 
uppmuntring. 

Sista dagen hade Nilsson dop, da H 
döptes. En ung man afskildes för evan
gelii arbete På kvf1llen hade vi bröds
brytelse · och sa pa morgonen maste 
vi återigen skiljas åt. Min hustru hade 
nu blifvit sa frisk, att hon med harue11 
kunde möta mig pa vägen, och sa reste 
vi tillsammans via Durhan och komm" 
lyckligt och vill hem igen. 

Eder ringe medarbetare. 
K. .J. Jolianson. 

Ett Amerika-bref. 
"Saliga äro de, som hun~ra 

och törsta efter rättfärtligh ~
ten, ty de skola blifva mätta
t.le." 

l\Iitt hista bref till T. S. skref jag i 
( 'amhridge, i\linnesota. Vill nu nämna 
något om vår hemresa. På atcrviigen fran 
ofv:mnämnda plats stannade vi uägra da
gar i Minneapolis; och på inbjudning af 
pastor SkogsQerg hade vi tre möten i ba11::i 

stora och rymliga kyrka., som rymmer om
kring 3,000 personer. Han har den stör
sta svenska församling bland de fria i 
Amerika. Vi kände, att clet fanns många 
varma missionsvänner i denna församling; 
och detta visade sig ocksa genom hvad 
de gäfvo oss till hjelp för var resa. Her
rens Ande var närvarande vid mötena, 
och vi hoppas, att han fick utföra något i 
menniskornas hjertan, genom vittnesbiirden 
om huru han förmar att frälsa äfven bland 
kineserna. Sedan fortsatte vi till Chica
go, h varest vi hatle varit fullt två veckor 
på resan !Jort; nu voro vi inbjudna af en 
svensk pastor Hagström i första baptist
församlingen derstädes att hjelpa till med 
möten, som fortsattes flera veckor efter 
höneveckans slut. Yi hade tillfälle att 
hafva möten i den församlingen hvarje 
kväll under tre veckor. Herren frälste 
nagra få, Och hans barn syntes VC'der
kvickta, och vi hoppas, att missions-intres
set växte. Pa fa platser ha vi känt en 
sä god ande och en sa fullkomlig endrägt, 
som just uti den ofvannämnda församlin
gen, som !Jestår af omkring 700 medlem
mar. Det säges finnas icke mindre fm 
hundra tusen svenskar i Chicago och liO 
kyrk1Jr. Ifrån sistniimuda stad reste vi 
till Syracuse, hvarest min svager och svii
gerska bo. Yi etannade der en vecka, 
h varpå vi reste direkt till JHanchester, 
N'. H. (h varest min sviigl•rska Martina 
Ekvall är bosatt). Efter att ha varit borta 
fem månader, haft ftfver 11 >I> möten, sam
manträffat med flera tusen Guds barn samt 
hiir och der med missionärer fran Kina, 
h var af icke få för närvarande finnas biir 
efter upproren i det stora kinesiska riket, 
kändes det godt att vHra hemma igen. 
Det är liksom en skymt af hemlandet, då 
man träffar nrigra från det kära missions
fältet. "Konungens ftrende är brådskan
de." Huru skönt, härligt, saligt och stort 
är det icke att få "löpa pa hans bud o:ds 
stigar!" Xfven om det är tröttsamt, ar
betsamt och mången gäng svårt att stän
digt bo i kappsäck, alltid vara ute på re
sor i alla väder, vara i nya hem och möta 
främmande menniskor dagligen, är clet än
da det största och bästa att fa göra Guds 
vilja och följa Jesus, icke allena.st. som 
ni ängen gör, då det iir bekvämt och bra 

att vara en kristen, utan äfven, da det 
kräfves att försaka något för sin Mästare. 
Huru mycket ha vi gifvit för Honom, som 
gaf allt? 

För ett par veckor sedan hade vi gliid
jen att hafva ett !Jesök af vår medarlJe
tare och medkämpe Missionär Bror Niel 
från Syd-Amerika. Han stannade ett par 
dagar i Man chester och hade ett möt11 
bland de fria vännerna. Det var kärt att 
både se och höra vår brotler, som hade 
rätt mycket att !Jeriitta från sitt svara ar
betsfält. Han efterlemnatle mycket goda 
intryck. Mötet, han hade, var mycket an· 
derikt och gotlt. Hoppas, att Ian far 
riina framgång i sitt härli~a kall och ar
bete i framtiden. Jag skall viil sluta mitt 
bref för i dag. Nästa gång jag skrifver, 
kanske det !Jlifver på de gungande böl
jorna, eller fran andra sidan jordkl1Jtet. 
Yi stå nämligen färdiga att resa öfver 
till Kina eller Japan när som helst. Yi 
äro bada friska och starka och hafva hopp 
till Gud, att han skall välsigna viirt ar
bete bland kinesern a i framtiden. 

En innerlig helsning till alla väuner i 
Sverige, med h vilka jag sammanträffat 
under mina resor blide i Skåne, Östergöt
land, Småland, Yestmanland, Dalame och 
Nerike. 

l Hen;ens tjenst utgifna 
Emma Ekvoll. 

Manchester den 12 april 1001. 

Småplock från mina resor.* 

"\'intern är förliden och sängens tid 
är kommen". Gud andas på var jord , 
och vinterns bojor förlora sitt viilde. Snii, 
hagel och storm retirera till sin bem!Jygd 
i norden, för att hvila i sitt ispalats. \Ta
rens solkvast och milda vindar ha· ater 
vidr1irt den slt1mrande jorden och ater
kallat den till utseendet döda naturen 
till uppständelse ur vinterns kalla 15"raf. 
Bergen, som varit klädda med ett tjockt 
lager af sni.i, ha afkast~t sig sitt kalla 
täcke och istället kHitlt sig i vårens hiir
Jiga skrud. Landskapet, som förut var 
öde och lifl.•ist, företer nu en bild af lif 

*Kom för sent till förra numret [{-dt . 



1)Ch fruktbarhet. Flyttfoglarna ätervända 
med glädje till sina gamla hem i norden 
)Ch fröjdas och sjunga i solens sken. 
Bergsströmmarna äro lösta ur sitt vinter
tvång och hasta med glädtiga spräng ~o~ 
len atlägsna sjön. Träden kläda sig. 1 
v:1rens griina skrud, i stället för de gm
strande stjernor kölden förut hängt i deras 
kronor. "Sångens tid är kommen!u Lif
vets glädje spelar sina. härliga melodier 
i morgonflägten, och de slingrande strö~
marna som nedstörta från bergssluttmn
~en, ~ppstämma sina koraler. Det _är 
gliidje och fröjd öfverallt ot:h en strom 
af leenlle synes genombrusa buskar, blom
mor och bladverk. På höjd och i dal 
utbreder sig välluktande rökverk fran 
växtverldens altare, och hela lifvets till
varo är en enda väldig körsäng, som 
fyller hela verldsalltet med glädje och 
fröjd. 

Skola vi ajuta, se och höra allt det 
j;frJiga, som möter oss i den uppvaknande 
varglansen, utan att sjelfva uppväckas till 
11\'tt lif och renare Jofsang till Skaparens, 
var Fallers, ära? 

Gud andas ähen inom missionens verld, 
s:i att uppsbl.ndelselif förspörjes hiir och 
Jer in11m vart land. der di,dens välde för
ut herrskat. Så tick jag för icke länge
sedan i nordöstra Småland se ganska 
många själar uppstå ur syndens isiga 
graf, för att lefva kärlekens vårlif. Har 
sedan varit i Motala, der vi långfredagen 
lirade minnet af vår frälsares blodiga. 
marterdöd, och da Herren genom sina 
tjenare missionärerna A. Berg, J,ahman, 
Hiigherg och undertecknad gaf oss en ny 
syn på Lammet och nya välsignelser ge
ll•)m honom. 

Ihen tirade jag 113.sken i Motala bland 
~.imma vänner, då vi fördes till den tom
ma grahen och sågo <len uppståndne se
gerfursten och fingo l:iC1ra hans fridshels
u ing. Vid stationen vinkade mig många 
bra vänner farväl, och i tredje klassens 
kupt• hade jag att njuta af nittonde år
hundrallets revolution inom kommunika
tiomens verld. l'å de fordom osäkra stigar, 
·ler den gamla tidens deligenser förr leta
Je sig fram, der rusa nu lokomotiven 
obehindradt fram, och ingen är längre 
isolerad. 
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Stora framsteg ha gjorts inom sam
fär!lsmedlens område, och vi ha i sanning 
uppnått den tid, hvarom Daniel talar 
(Dan. 1!?: 4): Ändens ticl. 

.Framkommen till Halsberg gjord<' jag 
rn liten afstickare till det kära solhem
met i Nerike <ler jag åter h'lde glädjen 

' - -att sammanträffa med hemmets kara van-
ner, bland hvilka jag godt trifves. Om 
ett par dagar var jag åter på resa, metl 
Stockholm som mål, och framkommen mot
togs jag af riksdagsman Hedin, i hvars 
tillfälliga hem jag gästade några dag~r. 
Hvad jag <ler såg, hörue, lärde ~ch vid· 
rörde, vill jag lemna för denna gang. 

Pörst nu kunlle jag uppfylla mitt för 
längesedan gifna löfte att besöka Upp
land. Således på tåget igen! Och den 
21 april förde mig tåget in på Knaby 
station C.er jag möttes af evangel. Con
rad Björkman och Andersson, i hvilkas 
sällskap jag fortsatte till Ham~1äll, d?r 
ungdomsföreningen dagen derpå lirade sm 
första årsfest. )Iorgonen u1ipgick i solig 
vårglans, och hiigtidsklädlla ungdomsska
ror fyllde snart det tretliga missionshus.et, 
der vi helsalles med strängaspel och JU
belsång i hvars toner hördes "turturdnf
vans rost". Sangen fran ett varmt hjerta. 
är ljufl.ig. På mötena förnams en stilla 
och ransakande ande, och några dyrbara 
själar Jades ytterligare ~ill tle_n skar'.in, 
som högtid Mller. .Förliden vmter gick 
en kraftig väckelse fram här i R. såväl 
som på anllra platser här i tr~kterna, dl\ 
Herren äfven använde som sitt redskap 
min ],roder och reskamrat l'onrad. Må 
Gud välsigna och i sin näd stadfästa alla 
kära unga och gamla vänner på denna 
plats I Vidare besii~te jag Morkarl~, 
Spångby och Snesslinge, der Herren lat 
sin tjenare framföra Herrens stora verk 
inom missionens verlll för talrika åhörare
skaror. Icke så fa troende finnas pa. 
dessa platser, och äfven bär förökades 
deras antal mell några, som syntes på 
all var vilja. lemna sig åt Herren. Äfven 
stftderna Öregrund och (isthammar bes~k
tes, der likaledes mycket folk kommo till
samman för att hiira och uppbyggas. 

Söndagen den 28 var evangelistmnte 
anordnadt i Gunbyle missionshus, der korta 

vittnesbörd afiades på f. m. af manliga 
•)Ch kvinliga evangelister. l'a e. m. fort
~attes mötet af kyrkoherllen l<'rendin, som 
är en älsklig och nitii,;k Herrens tjenare 
.-och som välvilligt understödjer och bistar 
·1ara evangelister i deras arbete pa dessa 
trakter. Undertecknad afslutalle Jagens 
mi"•te med nilgra lifsbilller fdn missiflnens 
~triller och segrar i Kina. Fl1ljande Jag 
fortsattes resan till :··anda, der vara evan
gelister h:i. ett kiirt hem hos kronnläos
man Hoth's, Jit de ofta inbjudas att hvila 
01ch der äfven jag hvilucle ett par dagar. 
Ett miite var bär anordnadt och talrikt 
besiikt. i\få Gull vähi~na sina nppoffran
Je vänner pa denna plats! ..lter foro vi 
efter hiist till Hammarby, i hvar;; rym
liga biinhus Herren gaf oss en skiiu stund. 
;\fven fingo vi erfara hans kraft och när
varo i Hä(verv,,11rnl!J misionshu~. nnder 
Jet vi dagen derpa voro samlade Jer om
kring ordet. Ifven biir balle l:!emm be
redt mig en hvilodag ho3 den gamle men 
uugdomsfrisko K-n i Ytterby. 0 hur 
~könt dofta icke fridens och klirlekens 
!Jlommor i Jenua ticl.,ns ödemark! Prid 
ifver ditt tjäll! 

:-ii•ndagen Jen o:te maj balle vi ytterli
gare ett evangelistmiilt', JenmL gäng i 
H :1mmarby prydliga och rymlig:t missions
~;us. Hedan pa J.irilag»kl"illlen samlatles 
vi omkring ordet, Ja vittncsbflnl aflados 
uf pred. ~yberg, ovangl. Hally Pettersson 
•)Ch Elin Pettersson, ( 'onrall Hjiirkman och 
unllC'rtecknad, da Herren mättade oss vid 
~itt bord. 

Söndagsmorgonen helsaJe oss mell ett 
5trålande ansigtc, och vid missionsl:inset, 
såväl som frän flera gardar deromkring, 
vajade svenska flaggan, dagen till ära. 

På vägar och stigar srlg man trupp vid 
trupp tåga hän mot den "nya kyrkan", 
11ch redan kl. 10 f. m. voro alla sittplat
ser upptagna. Herrens budskap frambars af 
evangl. l'onrad Björkman, illariana Hehn
berg, Elisabet ],arsson och undertecknad, 
hvarpä f. m. miite afslutalles af riksdags
man Hedin, som just anliinllt från :-ltock
holm. 

Pa e. m. kl. 3 fortsattes 
Yman och evangl. 8ally och 
S•)n, hv:irefter undertecknad 

I 

mntet -af br. 
Elin Petters
talalle nagot 
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om resultaten af missiunsverksambeten blanu 
hedningarna, och isynnerhet bland kine
serna. Riksdagsman liedin afsluh~de da
gens möte med att allvarligt trycka p:1 
Herrens bullskap till Hiskia: "Beställ om 
ditt hus, ty du måste llö. u Att :ttcrgifva 
niigot af de vittnesbörd, som afgdfro~. 
medgifver hvarken tid eller utrymme; men 
i tararna, bönerna, suckarna och lofslluger
na kunde man tyllligt höra och förstå, att 
tlen Allsmäktige halle vidrört hjertats: ll•1!
da strängar. 

l'a atcrresan hesöktes Hasbokil, der sk(•l
huset välvilligt uppläts för missionsföredrag 
af socknens pastor Kihlmnrk. Trots Yår
me och trängsel var dock Herren välsig-
nande iblanll oss här, såväl som i Tbe11-
sta tref!iga bönhus, der vi dagen Jerpa 
voro samlade inför Herrens ansigte. 

Slutligen besöktes lärJomistaden l'pp
sala. 

Öfver alla de fridens tjiill, i hvilka jag 
gästat under miu l'pplanclsfärll, önsk_ar jag' 
den Allsmäktiges välsignelser; och till alla 
kära vänner, som l>fver mig brutit sin 
kärleks alabasterflaska, hembär jag min 
djupaste tacksamhet. 

Fridens och kärlekens U ud vare med 
eder alla! Aug. /(arlssou. 

Från by t ill by.* 
Han gaf sin son. ,Joh. 

:I: U lfi. 
Uull gaf oss sin Son, och mell hunum 

evigt lif åt hvar och en som trnr och 
emottager denna gudomliga gåfva. Ja, 
än mer, hvad haha vi, som llj är en gaf
va af den store gifvaren? Vrlrt natur
liga lif, hvem gaf oss det, med alla dess 
fördelar? Den tid, vi hafva att vistas här 
pa jorden, hvem gaf den? Ett öp}let 
sinne för att njuta af allt clet sköna, vi 
se i naturen, hvem gaf det? Helsu, klii
der och födå samt jordiska egodelar, ilvern 
är gifva ren till allt detta? Hafva vi ua
got godt, som ej ftr en gäfva? Dt\ ,.i 
linne, att det är Gud, vår himmelske Fa
der, som skänkt oss så mycket af denna 
jordens golla och dertill den b1ista af all<t 

* Kom för sent till förra numret. 



gäfvor sin egen 8on, borde vi <la ej af 
hjertat fråga: "Herre hvad kan jag göra 
för dig?" David säger: Gifven at Herren 
hans namns ära, bären fram skänker. 
Ps. HH: 8. Och dit vi hafva fatt för in
tet, b1ira vi ock gifva för intet. Gud har 
gifvit oss en kro]Jp för att tjena honom, 
ej oss sjelfva. Det borde vara vår glädje 
och största lust att få älska och tjena 
honom, som först har älskat oss. Ja, det 
är en salig lott att få vara denne ko
nungs budbärare och förkunna hland men
niskobarn om hans stora godhet, som 
riic~er för alla dagar och för alla folk. 

.\.ter stadd pa resa med detta budskap 
om hvad han har gjort och vill göra. 
Hesan gällde 1111 Uppland, der några af 
vara kära evangelister under flera ar ver
kat. Glädjande var det att hiira de vitt
nesbörd, som vännerna deruppe gåfvo om 
arbetet, att det oj hade varit fåfängt, utan 
burit frukter. Den första plats, som be
scjktes, var 11~sbokil, der några möten 
höllos i skolbuset, som var till trängsel 
fullsatt med lyssnande menniskor, intres
serade att höra något om missionen bland 
zulufolket. Matte Herren sjelf uppehålla 
och föröka det, till fördel för de arma, 
s11m sitta. i mörker! Sedan be~öktes Ske
berga, Skoby och Spängby, hvarefter en 
lång resa gjordes efter häst till Hiikhuf
vud; och jag .näste säga, att det kändes 
litet underligt den dagen att resa förbi 
flera missionsbus och till sist gästa prest
gården, der tva vfl!signade dagar tillbrin
gades med mi1ten i skolhuset. Till frihet 
har Kristus frigjort oss; stan dorfiire fast 
och låten eder icke på nytt fångas under 
träldomsok. Gal. r>: 1. Vid·tre gick fär
den till Valö, Snesslinge, N orrskedika ocb 
Hraxenbol, der det kändes, att Gud bar 
några, som vilja älska och tjena honom. 
Sedan till Sanda, der tre dyrbara dagar 
tillbringades. Det kånde3, att Jefä små 
vittnen här ha ett hem. Gud välsill'ne 
hemmet ocb alla dess medlemmar! Vi
dare till Häfver!lsund i sällskap med evan
gelisten Björkman, der vi tillsammans pe
kade på Guds gafva. Det kändes vara 
mm för evangelium och äfven intresse för 
missionen. Måtte Herren få lägga hed
ningarnes nöd mera på våra hjertan ! 

Hesan fortsattes nu till Stockholm, der 
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min hustru] mötte, för att vi hiir och på 
några andra platser skulle hafva nagra 
dagars gemensamma möten, hvarom hon 
nu vill meddela nägot. 

Länge hade jag önskat att fa komma 
upp till Stockbolm för att se gamla vän
ner sedan fiirr och äfven sadana, som 
under åratal kärleksfullt korresponderat 
med oss. fast vi aldrig förr sett hvaran
dras ausigten. Och den 30 mars fick 
jag min längtan uppfylld. Kärt var det 
i sanning att så väl i hemmen som på 
lokalerna fa träffa och skaka hand med 
så många dyra syskon i näuen. Och fast 
ju Jesus är och förblifver den bäste vän
nen, är det dock godt och innerligt dyr
bart att också fä hafva jordiska vänner. 
Gud välsigne alla de kärd, som vi under 
denna lilla resa fött besöka, och ett bjert
ligt tack för all eder kärlek! I Stock
holm bale vi flera möten i Florakyrkan, 
ftfvensom i lokalen vid Köpmangatan och 
i Imanuelsförsamlingens lokal, alla tem
ligen vf1l besiikta. Och tack vare Guds 
Andes hjelp och vänners öfrerseende hade 
vi det godt pi alla ställena. .\ fven ml
gra lemnade sig at Gud. !lfa de bevaras, 
rotas och grundas i Herren Jesus! Gläd
jande var det att i lmanuelsförsamlingen 
fa vara med om en fattigbjudning. Sa
dana bjudningar kan man vara viss om, 
att Herren Jesus är med på; ty han har 
sjelf förordat dem, da han Bä5er i Luk. 
14: 13: "När du gör gästabud, så bjud 
fattiga, krymplingar, halta och blinda". 
Det är ocksa samma slags gäster, som 
han sjelf inbjuder till den stora festmål
tid, som vi alla, bvilka tro på honom, 
skola få vara med på, dä ban sjelf skall 
uppskörta sig och tjena oss. 0 saliga 
dag, härliga lott! Måtte ingen finna pa 
ursäkter, för att afäla inbjudningen till 
en sådan fest! Nagra tankar om "gä
sterna" - de fattiga, krymplingar, halta 
och blinda - voro vi icke alla det? Ack 
jo tyvärr, vi voro alla blinda och alla 
fattiga, den ene haltaue här, den andre 
var förkrympt der. Men •ar .Jesus för
barmade sig öfvcr oss alla; och det är 

endast hans 1~mma, fllrbarmande hjerta 
och trogna vård, som gör, att vi äro be
stående i <lag. "Af nåden åren I frälsta, 
och det icke af eder, Guds gåfva är det". 

J,åtom oss <lerföre akta på hvarandra, för 
att upplifva till kärlek och goda gernin
gar, och bjelpa till att bjuda rika och 
fattiga, svarta och hvita, på tlet att hans 
bus må blifva. fullt I 

Cppe hos vännerna på K. F. U. K. till
bringades några angenäma timmar; äfven 
deltog jag der i ett möte för en talrik 
skara unga kvinnor, hvilka lyssnade med 
spändt intresse till några skildringar af 
zulufilrhållandena. Gud välsigne deras 
vidt omfattande arbete med mera frukt än 
<le ens kunnat bedja eller tänka; och det 
skall han förvisso göra. Enighet, lilla 
skara! 'l'y enighet ger styrka. Du skall 
sprida dig till höger och ti:l venster, och 
din säd skall taga hednalanden i besitt
ning och bygga upp ödelagda städer. Så 
voro vi också tviinne gånger Jlå besök 
hos den käre farbror Doltzius. Med rätta 
förundrar han sig öfver, att det fins så 
lite tro på Gud hos hans folk. Den som 
tror skola dessa tecken efterfölja. Mark. 
16: 17, 18. Ja, detta fingo vi se och 
hoppas också att i rikare mått få erfara. 
Hud välsigne den gamle gubben och alla 
hans medhjelpare. 

I Va\ holm tillbringades två stilla, ljuf
liga <lagar hos två kära vänner. Vi ha
de ocksa ett möte i det trefliga missions
huset. Må alltiu deras hus och bjertan 
sta öppna för Herrens vittnen! Ja, ma 
Herren få bevam allt sitt folk från att 
förfrysa i partisinue ! Ty tlet blir sa 
kallt och ödsligt, der partisinne rader; 
men ljus och värme, der rättfärdighetens 
sol får lysa, omhägna och värma sin lilla 
plantering. En afton tillbringades på 
"Dufbo"; och ljufligt var det att fä kfmna 
och erfara, att här många af Herrens 
rädda "dufvor" funnit ett bo, ett näste 
undan den ilande vinden. Må Herren 
ocksa i sin nåd fä låta dem, såväl som 
alla hans jagade tjenare och tjenariunor 
hvila under hans vingars skugga. 

:Neglinge, en plats utom Stockholm, be· 
söktes också. Skada, att man icke kunde 
komma till dem mer. Men tium var sa 
begränsad. Hedan den 12 april måste 
vi anträda återfärden, och vårt första u11-
pehåll var Vesterås, från hvilken stad en 
af våra medarbetare härstammar. Der 
hade vi möte på K. F. U. M:s lokal och 
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ett "förmakssamtal", för att gifva nagra 
upplysningar om zulufolket. Afvensä hado 
vi glädjen att gästa hos barnen till ett 
par gamla vänner, som, sa att säga, Ietlt 
mig vid mina första trossteg. Nästa dag 
reste vi till vfmnerna Petterssons pa Yre
ta och i Köping, <ler det hölls möten på 
bada ställena, det är dyrbart fa se ögon 
tåras af medlidande för hedni11garnes nöd. 
Godt är det också att fä J)aminna hvar
andra om, att allt tjenar till dc>ras bästa, 
som hafva Gud kär. Jag var glad att fa 
en välbehöflig hvila på Vreta, under det 
min man besökte Kungsör. 

I Arboga hade vi 2 dyrbara dagar meu 
vänner i hemmen och på missionsbuset. 
Gud välsigne vännerna! Det kändes sa 
godt och emottagligt. På Svillinge hade 
vi också två möten. Och som jag ho1ipas, 
fingo vi meddela lärdomar, liksom vi ock 
sjelfva fingo dyrbara lärdomar och myc
ken kärlek. Matte Guds Ande blasa pa 
dessa trakter till väckelse ibland de unga! 
Yårt nästa och sista besök gällde Linde, 
der Gud hade sina välvilliga skaffare, 
som mottogo oss på det aldra bjertligaste; 
och vi hade det så synnerligt godt der. 
Herren uträckte ockllå sin hand till fräls
ning af ende sonen i den kära familjen. 
På morgonen gjorde Gud dessa orden sa 
lefvande för mitt hjerta: "Ifrån don stun
den vardt det bättre med honom". "Om 
1 baden tro som ett senapskorn, skullen 
I försätta berg". Låtom oss tro Gud om 
allt godt ocu aldrig tvitla på honom! 
Månne l\Ienniskosonen skall finna tro pa 
jorden, när har. kommer? 

Den 23 april voro vi tillbaka till Smeds
torp igen och funno våra kära små sa 
väl vårdade, friska och duktiga. Guu 
vare tack! 

Snart skola vi företaga en längre resa, 
då vi icke dag fran dag bli mottagna af 
kära vänner, utan på det vida hafvet. 
Och vi bedja alla Guds vänner att bedja 
för oss, att han må enligt sitt löfte lyck
ligt och vill föra oss tillbaka igen 1ill 
Afrika, skuggornas, blodets och tärarna!> 
land. Bedjen fiir de svarta och deras 
missionärer! 

Edra i Herren innerligt förbundna 
Oscar och Emelie Emanuelsson. 



Från Vermlands Finn
skogar. 

Kär·e JXl9tot· ]{ih lstedt ! 
Kåd och frid. 

"Herren iir min hnuc. mig 
skall intet rattas:· P,.;. :?:-k 1. 

_ I lcs,.;a onl har iag i sanni11P; upplPf~·at. 
l ntlerhu;t har Herren ledt m111; från för
;.;ta dagen 1ag kom ut på fältet. Trots 
11wtstäntl i anllen på somliga plat,.;er har 
Herren tlock yarit med or.h Yerkat. olor·k 
Jlll'st milrkhart i hörjan IJå året. då myc
ket folk besökte vl\ra möte11. Xu under 
,1stn tidrn har det kiints trögare. J orde
lie.;tyren liiu;ga beslag pä sinnena och 
kr11ftemn. 

Bland <le troende råder mångeustärlrs 
... r.mnaktiP;het. aldrnmest i större h~·,e;rler. 
<lPr gudstruktnn ofta har stelnat i form
orh partiviisende. 0<'h under s:h!aua för
hA.llan<len har man föga eller intet sinne 
för <l<>n enfaldiga predikan om Kri,,t11~, 
dt>n korsl'ilste 

)låuga platser äro "om tilltt·ampade 
åkertegar, oler 11tsilrlet ic·kc syne-; kunna 
,Ja rot: man står haudfalleu nnderstun
•lom oeh vet 1•j. h\·atl 1111111 ;;kall göra. 
)len ~om ,Jesus tog sina lärjungar afsi
•les till iikneu, fur man iifreu llira si~ gå 
till afsitles, ruintln• behodda traktt>r. Och 
~:\ nmlfttr .J e~u,., p:\ :;:,1la1rn. trakter s~·n-
1lare. 01'!1 rlet är en stor nåd af l-'n•I att 
fä. l)esökl\ si\dana platser O<'h f:le sjiilar 
kommn till korset och 11nufa reninµ; i blo
det. Ack. briid<'r och :;vstrar. fatten mod! 
\'ärt ar hete skall ieke ;:·ara f::1fän~t i Her
rrn. 

HA.som Titns under triumf tC1µ;ade in i 
vrrldens stora h11fvutl::,tatl. så skola vi 
efter väl fullbor<lail kamp intå~n med n\r 
.Tl'sus i det himnwlska .Tt-rnsa lE>m. 0. 
111;\tte vi l.l:'I hafra mil.nµ;a kiirf\-ar med 
o,.;s! 

Ecler ringe broder i .T esns 
Oskar Ber11tund. 

Bref från "bergen". 

'I\· si, \·intern är förliden. 
n•gnets tid är förhi. den har 
gått ,;;ju ko,.;. Hlomstren visa 
sig 1>å mark en, sånµ;<>ns ti 11 iir 
kommen. och turtnrtluf,·ans 
röst höres i n'trt lanll. H. '\". 
:?: 11-12. 

DP platser, som vi kalla "bergen'". höra 
till (:l-rnHµ;i~rde. Hiifsniis och en del nf Xils 
tinnmarkl'r 1 Dalarne. Och det iLr i san
ning ett lwnzlaml. Om man en skön mor-

1 gon eller afton Yid ->olen~ upp- eller ned-
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gaug går upp pa ett af tle hiigsta he1·ge11. 
så ut!Heder sig för ens öga en ldirli;i; syn, 
ett nkt och om\·exlan!le pauorama. "om 
:->kaparens egen hand har danat. Och rlt>t 
gör pi ett öppet sinne. pil en alh·ndiu; 
betraktare ett sällsamt olj11pt, ht>~igt in
tl"Yck. 

·_fänellertid är m1 åter vårens tid kom
men ilfreu upp till hl'rgen. Drifrorna, 
som hrnka l1opa sig ganska diuva ibland, 
så att cle pä många håll .,,til.nga sarnfor<l
seln, ha nu !'mält bort. Och <len he,·in
gaue sängarskaran anländer dag för dn~ 
till haka 1 ,,tora llockar till sin fosterhyµ;ol, 
och skogens alla lunda1· hörja genljuola 
af de. allra fri,,kaste och gladast& lofs~ln
ger till :-ikapareus ära. lJetta iir härligt! 
1'fl'n om än l1ärligare ting yilJ iaµ; förtiilJa. 
Det liar nu i lilng ti<l varit 1-inter pil. 1lt>t 
andliµ,a omrädf't. :\len m\·cket arbete. ho
ner, ja iifren tårar hafra · umler tiden off
rats Wr dessa platser. en län~ tid utan 
ntt ntigon frukt liar synts. :\Ian har must 
µ;ifra 1lem rätt. som sagt: ··Det är ett 
här.It fiilt " ( >ch Yi hafra ~tnn1lom st:ltt 
fänliga att g1f\·a upp hoppet om 11:\got 
bättre. 0("}1 tienden satau har oek på allt 
möjliu;t 01·h omöjligt siitt genom list och 
lögn sökt befästa sitt läger o<·h betry~ga 
sin ställning i staden '"'.\[t>nniskosjäI··. ln1-
manuel har säudt sina trumpetare girng 
efter annan, 111'\de män och kYinnor. mei1 
•·stn<len·· har ei velat p:ifra si~. :\Ian har 
funnit ;;ig Yäl i '"ll'iaholi" tjeust. I okto
lJer :s!ln<fe \·A.r :zode ImmanuE>l ilnnu tyi\ 
trumpetare: e,·anp;elisterna lda Ekherg 
od1 .\.lma :-i\·ithn. !<Om arheta1le me1l JUt 
och Yäruw i orolet och hönen, i '·tid och 
otid .. , u111ler det att foga förl>ilttring syn
tes. Omsider höllo de p:i att förlora mo
det O• h började t:inka på att begifra si,,. 
till annat Ju\ll: ja dera;; lieslut att res~ 
Yar nä~tnn iattadt. dit pred1kauten i 1-i-ran
gilr<lE', Lnn<h-all, kom att sammanträffa 
med dt>m. Och han uppmuntrade tie1n 
till fortsatt arhett'. \·isande <lem i hilder, 
huru m~·cket tlet hårda hiillebergPt he
l1öfrPr lu>arheta:-:, innan ut> silr,,kilua hloc
ken äro löslJrntna. Och så hade Lu111h-all 
orb systrarna möten tillsamman en hel 
,·e1·ka: t>lolen bönatle tilu•la,,: och ilen 
har seuan hrnnnit, 1a. dt-n hrinner iin. 
lTud ske lof ! :-5tora skaror hn fallit till 
. Tt-sn fötter. orh särskildt af de unga. 
Ml\.tte nu hlott hela hintat stå öppet för 
Herrens vilja! O<'h mätte hrnrje enskild 
sjill, ung o<'h gnmmal. triida 1 helig fruk
tan inför en heli~ G-uu och ta~a emot 
JU;;t den siir,;kilda nåden att i iidmiukhet 
Hl!!;gn ned allt hriinnbart på Herren~ al
tare 0.-!1 göra sjillen ren i :<anningeu11 
ly1lnad. 1 Petr. 1: 21. ' 

Elden brinner! 
~ledan jag ~krifrer detta. förtäljes on 

nya under. Fdn l'lriksher~ heter det: 
"!Unga Själar hafrn här fallit gråtande 
till .Jesu fötter.'· Frti.n Li11tlesnäs heter 
det likaledes, att ganska ni:lnga. silrskildt 
af tle unga. gll.tt öfyer på Hl'rreus sida. 
Lofvad vare \'år Hud! Mt>rlan nu ~yst
rarna ha rest till andra platser för en 
liten tid, har br. Hielm mE>•l nit och all
\·nr verkat här i hE>rg.,n. 

11.) 

En kär helsninµ; till alla t•\·a11gelbter, 
som förut ~mder dE> gåugna åren verka+
ibland oss. Uliidjen::, mPd oss! "Htidt> •k11. 
som sur. och den. som skördar. må till
sammans gläd1as:· Y erket Hr Herren'-. 
och han allena hehtdler äran. 

Anders 

<;'~---~---~ 

~ (Forts.) 
Följande afton, strax: foire solnedgån
,M gen, >oro alla barnen aterigen sam
lade omkring sin mormor under kuogs
eken. 

Alla voro de så intresserade att höra, 
hur det skulle gä med lille Martin i fort
sättningen. och för hvem han skulle halla 
sin första predikan. Flickorna utkorade 
förstås Martin till en riktig hjelte, och 
gossarna sade med en mun, att det var 
"pli" i honom. 

Men mormor tog sin stirkstrumpa och 
berättade vidare och sade: Ingen kan laga 
sig sjelf de gåfvor af godt förstånd, för
tröstan och hjeltemod, som stundom uppen
barar sig bland menniskors I.Jam. Allt
samman är det idel mldeg.ifvor af Gud. 
Men sant är det, att somliga göra sig 
ett godt bruk af dem och blifva till ära 
för Gud och till nytta för menniskor. An
dra deremot begagna sina gåfvor till skam 
och skada. Alltid hade jag också tänkt 
om Martin: Den gossen kommor nog icke 
att länge gå här och plöja och sä våra 
akrar. Gud har nog gifvit honom andra 
gafvor för att tjena pa ett vidsträcktare 
fält. Och sa blef det nog ock. 

Några veckor efter den der ledsamma 
kvällen, då han varit pä läsmötet i grann
byn, kom det plötsligen bud, att samme 
kolportör, sorn varit till så mycken väl
signelse i öfriga delen af socknen, skulle 

0 

FA.. 

komma och halla sammankomst hos mc•r 
Stina i Backen, ej långt ifran oss. 8tina 
hade ocks.1 blifvit omvänd och "storläser
ska", som far sade, under denna hestikelsetit.i. 

När detta bud kom äfven till oss, blos
sade fars oresonliga vrede upp igen, och 
han sade: Om n.igon fran mitt bus sätter 
sina fötter inom mor Stinas dörrar 'och 
hör pa den der S\'afvelpredikanten, sa 
kommer han icke helskinnad in genom 
mina dörrar igen, sa mycket ni vet det! 

Hå, hå, ja, ja, sade mormor, det biet 
en svar dag fi"r mig, da jag tänkte pa 
Martin. 

Å ena sidan stod det 4:de budet med 
sitt: Hedra din fader o. s. v. och ä den 
andra: :iran måste mer lyda Gud än men
niskor. Icke vågade jag uppmunha g1)S
sen att ga på mötet och icke heller för
bjuda honom det. Min enda utväg var 
nu, såsom så ofta annars vid de svåraste 
tillfällena i lifvet, att gå i bön till hQ
i:!em, som är en mästare till att hjelpa . 
Afven vid detta tillfälle fiiroam jag den 
trofaste Herrens närhet i nöden. 

Far hade skickat :.\lartin med drängarna 
ned till nyodlingen. Xär klockan var 7 
på aftonen, skulle de komma igen. Far 
gick redan och väntade på dem, och jag 
förstod grant, att han ville gifva Martin 
en extra varning att ej handla som sist. 
Ack barn, om I vissten, huru mycken ån· 
gest jag fick utstii den aftonen ! Men 
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Gud val'e lof, äfven detta svära vägstycke 
är nu tillryggalagdt, och jag får sträcka 
mig efter det, som ofvantill är! Emeller
tid kommo dräugarne hem, men ingen 
)Jartin. -- Hu, så rädd jag blef! 

"livar är Martin?" var det första far 
~ade. 

"Martin? "Ä' inte Martin hemma?" 
"Se sa, inga undanflykter och lögner, 

bvar är pojken?" 
"Han gick före oss bem, för han hade 

e11 så uschlig hufvudvärk, sa' han" sva
rade den ena drängen. "Ja, gjorde han 
sä," bekräftade den andre. Far gick då 
npp på gafvolrummet. Der fann han Mar
tin stupa i sängen, het och röd, som om 
han haft bräunande feber. "Hvad är med 
dig, pojke?" frågade far. l\Iartin säg upp 
med en matt blick, men svarade ingen
ting. 

"Pojken är visst sjuk," sade far, del. 
han kom ned igen. "Vi fä väl fara in 
till doktorn, om han ej blir bättre tills i 
morgon." Far säg bekymrad ut, ty han 
iilskade nog Martin pa sitt vis och hade 
fäst stora förhoppningar vid honom, fast
än han höll honom sä. strängt. Sjelf 
~kyndade jag upp till min gosse med oro 
i hjertat. När jag kom upp till honom, 
~yntes han sofva, och någon feber hade 
han nog icke. Jag säg nog jag, att han 
var förgråten, och förstod, att det var 
icke så mycket kroppen, som led, utan 
fast mer själen. Jag hade sett mer än 
eD gång, att han, så barn han v~r, hade 
heta själsstrider; och det heter icke för 
ro skull: 

"Men bär gäller tränga, ja tränga sig 
fram; annars är himmelen förlorad." 

l~mellertid böjde jag mig ned öfver gos
sen och hviskade liksom i bön: "Om I 
,til!a blifven, så skall eder bulpet varda." 
~edan gick jag ned till far och lugnade 
honom, att det var nog icke så farligt. 

Far och jag gingo sedan in i kam· 
maren och lade oss. Jag kunde dock 
icke somntl. Jag tänkte med grämelse 
på, huru jag, bunden af min stränge man, 
var utestängd ifrån att höra Guds lefvande 
1ml, fastiin det predikades alldeles inpå 
knutarna. Var detta rätt? Var icke just 
jag en af <le der fega, som en gäng 
skulle utestängas från GuJs eviga rike, 

emedan jag ej vågade mig utom lägret 
för att bära Kristi smälek? Wck jag 
icke för långt i försakelse för husfridens 
skull? Yar icke detta att mera lyda men
niskor än Gud'( Så der lag jag och pla
gade mig med sjelfanklagelser och fick 
ej en blund i mina ögon. Ack, barn, 
det var en lång natt! Deruppe på vinds
kammaren tyckte jag ocksä, att det tas
sade, så att jag hull på att gå upp och 

. se, hur det var. Men som jag var räd1l 
för att väcka far, blef jag stilla. )fpn 
ett, tu, tre satte sig far sjelf upp i båd
den och frågade: "Sofver du mor? Jag 
tyckte, att det knarrade deruppe hos l\Iar
tin." 

"Ånej, far," sade jag, "det var nog 
bara katten, som blef kvar uppe hos l\Iar· 
tin. Sof du far I Martin är nog bra i 
l.:lorgon, se'n han fatt riktigt sofva ut!" 
Så försökte vi att sofva igen, men det 
gick ej. Till slut sade far: "Jag drömde 
så konstigt om pojken. Jag vill gä upp 
och se, hur det är med honom." "Lat 
mig ga, far," bad jag, betagen af en 
ångestfull aning. "Nej, jag går sjelf," 
sade han, och det var ej värdt för mig 
att sätta mig emot honom; och sil kastade 
han kläderna på sig och gick upp. 0, 
hvad jag lag och våndades i ovisshet, 
innan far kom igen! !\len han blef icke 
länge borta; han kom snart ned. nlcn 
hur han såg ut! "Far," sade jag och 
satte mig förskräckt upp i sängen. "Far, 
hvad är det med Martin?~ Jag kunde 
icke höra allt, hvad far sade i sin vrede. 
Blott ett förstod jag, att Martin - var 
borta. 

0 hvilket väsen det blef! Drängarne, 
som bodde midt emot i andra vindsrum
met, väcktes och tillfrågades. De hado 
ingenting hört, icke heller pigorna. · Siin
dagskläderna hade han tagit och lemnat 
hvardagskläderna kvar. Hans bibel var 
också borta, det säg jag genast, den bru
kade alltid ligl!'a pä stolen liredvid bädden. 

F.n aning sade mig, hvar gossen var. 
Men jag hade så svårt att säga det. 
Slutligen sade jag liksom för mig sjelf: 
"Kanske - kanske, att han gått till läs
mtitet hos Stina i Racken." 

(Forts.) 
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81ifve dti på iorden 
För mig hur som helst, 
Han min synd f örlåtit1 

Och min själ är frälst. 
Han mig har förlossat 
Ur den ondes garn, 
Och nu är jag lycklig, 
Ty jag är Guds barn. 

Vid hans hulda hjerta 
Hvilar jag 
Dag för dag 
Egande i honom 
Himlens välbehag. 

Mer än allt på jorden 
Jesus är för mig, 
Och han sjelf har tagit 
All min nöd på sig, 
I hans helgedomar 
Svalan funnit boj 

,.. 
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Jesus, vid ditt hjerta 
Har jag funnit ro 

Låt ej någon af gud 
Skymma din gestalt, 
Som i helgad skönhet 
Öfverträffar allt. 
Låt mitt hjerta känna, 
Mina ögon se 
Blott din stora kärlek, 
Dyre frälsare I 

Från all annan storhet 
Å'r du vida skild. 
0, att lik jag vore 
Denna sköna bild. 
Men till dess jag längtar 
Både natt och dag . 
0, vi måste mötas. 
Brudgummen och jag. 

E. G-n. 

l]vad skall l\risti tillko111melse medföra för den 

väntande bruden? 
Af K- dt. 

YI. 

~är Kri,,tus, konungen och brud
~l gummen, kommer, skall bru
den kröna~. 

Petrus talar om härlighetens oransk
liga krona. (1 Petr. ö: 4). I Jakobs 

bref:-; 1: 12 heter det: "Salig är den 
man, som tåligt lider frestelse; ty 
dä. han blifvit bepröfvad, skall han 
fa li(vets krona, hvilken Gud har 
lofvat dem Rom älska honom."' För 
Mästaren sjelf gick vägen genom 



frestelser och lidanden, och han ut
härdade tåligt intill kor:oets död. 
)fen för dödens ,lidandes skull har 
han blifvit krönt med härlighet och 
ära. Ebr. 2: 7-9. Med blicken på 
elen glädje, som förelåg honom, led 
han korset och aktade icke smälek 
och sitter pä. högra sidan af Guds 
tron. Ebr. 12: 2, 3. Må då äfven 
vi, som äro kallade att följe. honom 
i fotspåren, tåligt härda ut under 
tidens månge.rte.de pröfningar och 
fön1ökelser, i det vi se på honom, 
trons begynnare och fullkomnare. :Må 
vi under förakt och motsägelser för 
sanningens skull tänka. på honom, 
som af syndarna lidit en såd!l.n gen
sägelse mot sig, på det att vi icke 
må tröttna och uppgifve.s i våra sjä
lar! "'Den, som tjenar mig, han föl
je mig" - säger Jesus - . "'Och 
<ler jag är, der skall ock min tjena
re vara. Den mig tjene.r, honom 
skall min Fader ära." (Joh. 12.) 
En gil.ng, då kronan skall sättas på 
vårt hufvud, skola vi, blickande till
baka på denne. tidens lidanden, så
som aldrig tillförne förstå, att de 
äro att akta. för intet mot den här
lighet, som Gud enligt sina löften 
gifver öfvervinne.rne. 

Panlus talar om rättfärdighetens 
krona. När tiden för he.n:s uppbrott 
var inne, säger han: "Jag har kiim
pat den goda kampen, jag har full
bordat loppet, jag har bevarat tron. 
Härefter är mig förvarad rättfärdig
hetens krona, hvilken Herren, den 
rättfärdige dome.ren skall gifva mig 
på den dagen." (2 Tim. 4: 7- 8). 
Paulus hade fått. sitt hjertas ögon 
upplyste. genom Guds vishets och 
uppenbarelses Ande, så att han för
stod, hvilket hopp det var, hvartill 
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Gud kallat honom. Ef. 1: 17, 18. 
Han hade kommit de himmelska 
tingen så nära, att han såg kronan 
såsom en verklighet. Han visste, att 
den var förvaradt åt honom. 

Men när skulle han få den~ Han 
väntade icke att fa den, när han 
dog. Väl var hans död, fastän den 
kom under en fruktansvärd skepnad, 
en salig död. Och säkert hvilar han 
nu enligt sin önskan i tillfredsstäl
lelse ho::; Jesus. Fil. 1: ~3. fil en 
kronan har han icke ännu fått. Han 
skall emottaga den nr den rättfärdi
ge pris<lomarens hand, de. denne 
kommer för att utdela segerlönen 
åt dem, som lupit väl och varit trog
na intill änden. Den dagen, säger 
aposteln, liksom förnt i samma bref. 
(1: 12, 18). Han menar, att 'l'imo
teus mycket väl :skall första, hvilken 
dag han åsyftar - den underbara 
dagen, mot hvilken Paulus under sitt 
mödosamma. lif s stormar och många.
handa bittra erfarenheter blickat 
framåt med ifrig väntan, saligt hopp 
och stilla. förbidan. Han kallar den
na dag på ett annat ställe "vår Her
re Jesu Kristi dag" (1 Kor. 1: 8)1 

och återigen en annan gang: "de.gen 
för vår Herre Jesu Kristi tillkom
melse och värt församlande till ho
nom." (~ Tess. 2: 1.) "Cnder de 
mångfaldiga omsorgerna, de mycket 
kräfvande kii.rleksbördorna l Ge.I. G: 2), 
som aposteln bar för alla försam
lingarna t~ Kor. 11: :23-29), under 
mångahanda betryck, "manga frestel
ser och tårar", under djup känsla un
derstundom af "svaghet, fruktan och 
mycken bäfvan," (1 Kor. :2: 3), under 
de sönderslitande erfarenheter, han 
vid vissa tillfällen fick göra i(·ke 
blott af "'strider utifrån"', utan ock 

af "förskräckelser inifrån" 12 Kor. 7: 
ö) var hans öga stadigt vändt mot 
dendagen,somsknlle bringahonom en 
,:ådan htirlig, outsäglig och evig hug
svalelse och vederkvickelse, att alla 
hans lidanden skulle vara fullstän
digt och för alltid förgätne. och ut
plånade, såsom gnistan slocknar i 
hafvet. Den rikliga hugsvalelse, som 
kom honom till del, och den djupa 
fröjd i den helige Ande, som Kristi 
närvaro tillförde honom midt under 
<len rikliga erfarenheten af Kristi li
danden, voro en försmak af och 
underpant på den eviga sabbatsron. 

Och vi må väl unna Pa.ulus hans 
krona. Vi kunna rent e.f frestas att 
tycka, att han riktigt gjort skäl 
för den, dii vi tänka på hvilkeu he
lig, helt hängifven och duglig Her
rens tjenare han var, och akta på, 
hurusom ~ hans lif det mest outtrött
liga arbete, den mest djupgående 
delaktighet i Kristi lidanden samt 
den mest obegränsade uppoffring 
och sjelfförnekelse alltigenom spa
ras. 

::'ilen nej! Panlns sjelf skall nog 
känna det sa;;om en ofattligt stor 
och underbar nåd, när kronan en 
gang sättes på hans hnfvnd. Det 
skall då och helti. evigheten igenom 
mer än någonsin blif va hans hjerte
sang: "Yår Herres nåd har rikligen 
ijfverflödat." 

.:\Ien skall Paulus ensam bära rätt
färdighetens krona( Eller skulle väl 
äfven vi våga sträcka en tanke der
at att fa bära en likadan krona som 
han? Je., han säger: "Icke blott åt 
mig (ske.Il rättfärdighetens krona gif
,·as;, utan ock åt alla, som älska hftris 
lillkonwitl.se." :E'rågan blir alltså: Äl
ska. vi Kristi tillkommelse (eg. hans 
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synligblifvande)? Eller med andra 
ord: 8tå vi verkligen i den första 
kärleken och elen enfaldiga trohe
ten mot Kristus( Ty sknlle icke 
den helt hängifna bruden längta ef
ter brudgummen och bröllops de.gen? 
Ett annat förhållande vore helt en
kelt onaturligt. 

"Lammets bröllop är tillika en krö
ningsakt"' - säger någon. "Försam
lingen är den store konungens bru<l, 
och brudgummen skall sätta kronan 
på hennes hufvud och utropa henne 
till sin sanna brud för alla evighe 
ters evighet. 0, hvilken dag det 
skall blifve., dä hvarje lem i Kristus 
skall krönas med honom och hve.rjP. 
lem i den hemlighetsfulla kroppen 
skall blifva förhärligad i Brudgum
mens härlighet! 0, min Gnd, hjelp 
mig att vara med på den dagen~ 
Bröder, vi m~tste vara med Herren 
i kampen, om vi skola vara med 
honom i segern! Vi måste vara 
trogna mot hans nåd ända in i dö
den, om vi skola lilifva delak
tiga med honom i hans ändlösa 
lifs härlighet. Hur kan du hoppas 
att bli förhärligad med honom om 
<lu icke kiinnes vid honom u'nder 
hans <lagar af förakt, hän och kors
lidande !" 

Brudgummen . skall bära många 
dia.dem på sitt hufvud. Brude11 
skall såsom krönt drottning sitta vid 
hans sida och regera med honom. 
"Den som öf vervinner, honom skall 
jag gifva att sitta mld mig p<l Min 

tron, såsom ock jag har öfvervunnit 
och sitter med min fader pa hans 
tron." ~å säger Amen, det trogna 
och sannskyldiga vittnet, begynnel
se till Guds skapel;;e. (Upp. 3). "Det 
är då sannt, f'j blott en sägen." l'ris 



i:;ke Hud! L&.tom oi:;s tacka Gud, 
vänner, och samfäldt instämma i hal
leluja! "Det är ett fast ord: Haf
va. vi dött med, sa skola vi ock lef
va med; uthärda vi, sa skola vi ock 
regera med." (2 Tim. ~: 11-12). 

"Honom - Jesus Kristus, det trog
na vittnet, den förstfödde bland de 
döda och fursten öfver konungarne 
på jorden - honom, som älskar oss 
och har löst oss från våra synder 
med sitt blod och har gjort oss till 
ett konungadöme, till prester åt Gud 
och sin Fader -- honom vare ära 
och makt i evigheters evighet! Amen." 
(Uppb. 1: 5, 6). 

"~alig och helig är den, som ~ar 
del i den första uppståndelsen. Of
ver dem har den andra döden ingen 
makt utan de skola Yara Guds och 

' Kristi prester och skola regera med 
honom i tusen år." ' Uppb. ~U: 6). 

Hvad det blir saligt bära 
Hin brudekrona skön 
Och sjunga Herrens lira 

Och fä siu nädelön ! 
Att höra änglars fröjdeljud, 
DA cle lofsjunga evigt Gud. 
Hvad det hlir saligt bära 
~in brudekrona skön! 
Att vara sjelf Guds Son sA nära 
Och sk~da honom som lian är! 
Hvad det blir saligt bära 
Sin brudekrona skön! 

Hjertera nsa kel se. 

En man, som besökte pastor Flat
tich berättade för honom, att han 
varil omvänd i tio år. "Finnes det 
många omvända på eder plats?" frä.
gade Flattich. "Ack, jag är alldeles 
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ensam. Det finnes ingen, med hvil
ken jag kan tala om själens ange
lägenheter". "Omvänd i tio år", ut
brast Flattich, "och likväl ensam pä 
platsen! Har ni då varit trogen uti 
att bekänna Herrens namn?" 

Några år derefter kom samme man 
tillbaka till Flattich. "Huru tacksam 
är jag icke för c.len ~llvarliga fraga. 
som ni ställde till mig förra gangen 
jag var här! När jag kom hem, blef 
det en allvarlig hjerteransakelse. Her
rens trofaste Ande har visat mig. att 
jag lefde i synd, som var till anstöt 
för mitt lrnsfolk och mina grannar. 
Genom Guds hjelp har jag blifyit 
löst från syndens band och nu 
är det to lf troende pä platsen." 

Det kan hända, att just du behöf
ver en f-:adan hjerteransakelse med 
hänsyn till ditt lifsförhållande till 
Gud. Kanske om du bekänner och 
söker förlossning från dina synder, 
det skall begynna röra sig i dm om
gifning! sj!ilar sko~a begynna va~a 
till hesmmng af sma syncler och sitt 
förlorade tilbtand och söka nåd och 
frälsning ho:- Jesus. Da din helgade 
umgängelse blir ett svidande salt i 
verldsmenniskornas samveten, skall 
Gud kunna bekänna sig till din muns 
vittneshörd. Hans namn skall i:;a hlif
va förhärligadt, och du skall fä prisa 
Gud i evighet. 

Prån vår Zulumission. 
Tiethel :\I. S., Inyoni P. 0., Zululand, 

apr. 2ll:de lDOl. 

Älskade syskon och mis.sionsi:ärmer ! 
l?ricl I 

"Men sjelf tog han elden och kni fven 
i sin hand, och de gingo båda tillsammans." 

Vår Fader lägger veden (korset) pä oss, 
men sjelf bär han elden. "Ocb han skall 

sitta och smälta o~h rena silfret, och han 
skall rena Levis sc•ner och luttra dem, lik
som guldet och silfret, och de skola så 
frambära åt Herren offergåfvor i rätt
färdighet." "I hvilken I fån fröj
da eder, efter att nu en liten tid, om så 
maste vara, hafva lidit bedröfvelse under 
mångahanda pröfningar, på det att eder 
bepröfvade tro ma befinnas mycket dyrba
rare än det förgängliga guld, som pröf
vas i eld." Lii.tom oss icke glömma, att 
när elden är som hetast, och det kännes, 
som skulle den förtiira oss, sa är den dock 
i vår Faders hand, och "han skall icke 
tillåta, att vi blifva frestade öfver var för
måga, utan med frestelsen äfven gifva ut
gången, att vi må kunna uthärda henne". 
~len äfven "knifven" är i hans egen hand. 
"Min fader är vingdrdsmannen, hvarje gren 
i mig, som icke bär frukt, tager han bort; 
men hvarje gren, som bär frukt, rensar 
han, att den m:l. bära mera frukt." Men fastän 
Abraham bar både eld och knif, var Isak 
ändock icke rädd för honom, utan "de 
gingo båda till sammans". Abraham äl
skade Isak, och Isak kände sin faders 
kärlek så, att han till och med vågade att 
låta sig bindas och läggas upp på altaret 
ofvan på veden. Kan min fader, som äl
skar mig så högt, mena att göra mig 
ondt? Nej, verklig kärlek kan icke ons 
misstänka honom derfiir, den öfverlemnar 
sig tryggt i sin Faders händer, utan att 
ens fraga: hvarföre gör du så? Så svårt 
det än syntes för Jesus, så tog han dock 
kalken, som fadern räckte honom. Och 
han öfverlemnade sin ande åt Oud i dv
den. Mången fruktar att cjfverlemna sig 
sjelf at Gud. Hvarföre? De frukta elden 
och knifven, som ftr i Guds hand. Men 
der är icke fullkommen kärlek, ty fullkom
men kärlek utdrifver räddhågan, och den 
som rådes är icke fullkommen i kärlek. 
Låtom oss anförtro oss åt Gud samt taga 
allt ifran honom, äfven det, som kommer 
ifri'ln menniskor, ty de äro endast vår Fa
ders sändebud och instrument. Sjelfva 
satan får mot sin vilja hjelpa till att full
borda Guds planer. 

Arbetet går framåt, och själar frälsas, 
men satan iir vred och uppväcker sina 
tjenare till strid emot Herren och hans 
utvalda. En stackars kvinna bar just i 
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dagarna blifvit mycket misshandlad af sin 
man, emedan hon tror på Gud. Sedan 
han slagit henne och rifvit af henne klä
derna, band han henne vid ett träd, ikläd
de henne skinnkjorteln samt rakade hennes 
hufvud och satte upp haret i topp och 
färgade det rödt, säsom de hedniska kvin
norna hafva det. Vår bön är, att Gud 
ma få bevara henne irofast in i döden. 
En annan kvinna, icke längt derifrån, bar 
också haft att utstå. förföljelse för sin tros 
skull, blifvit slagen och misshandlad. Men, 
då de stå fast i sädana tider, blifva de 
endast mera fasta och allvarliga kristna. 
En man, som för cirka fem år sedan myc
ket grymt misshandlade sin hustru för hen
nes tros skull, är nu sjelf sedan ett par 
veckor tillbaka en troende. Jesus ror.ter 
ännu Saulus pä vägen. Evangelium bar 
ännu samma kraft, det går framåt och bär 
frukt. Halleluja! 

Skulle kanske äfven nämna. något från 
vår konferens, som vi här på Ilethel bör
jade den 31:ste mars och afslutade den 
2:dra apr. Yi voro rätt många hvita när
varande, Johansson, Andersson och Karls
son af våra; dessutom voro fem andra 
missionärer tillhörande andra missioner 
närvarande och en broder .Moe samt 8 in
födda evangelister (de på. platsen varande 
inberäknade). Många troende ifrån andra 
platser voro närvarande. De troenue här
omkring hade att herbergera alla infödda, 
som voro långväga ifrån. 

Vårt missionshus kunde denna gäng icke 
rymma alla, som voro samlade. Första 
dagen (söndag) hade vi uteslutande pre
dikningar och vittnesbörd, hvarefter ftera 
stodo upp och bekfmde och yppade sina 
gerningar. 

Andra dagen användes mest för diskus
sion öfver framkastade frågor, hvilka blcf
vo ganska djupgående besvarade. En 
fråga lydde sä: Hvad vill det säga att 
herdarna föda sig sjelfva? En annan frä
ga: Hafva vi rätt fattat välsignelsen af 
att arbeta i evangelium? Dessa två frågor 
upptogo mesta delen af den tid, som var 
anslagen för diskussion. 

Sista dagen blefvo tre döpta. Plera andra 
önskade att blifva det, men vi trodde det vara 
Herrens vilja, att de väntade ännu någon tid. 
Såsom afslutning firade vi tillsammans Jesu 
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döds a.minnelse samt afskilde under bön 
och händers påläggning en ung man vid 
namn :Mafulatelana för evangelistarbetet. 
(Han var viss om sin kallelse såsom så
dan, och vi och flera andra känna ock 
samma. visshet angående honom). 0, det 
var en skön stund. En broder i Dnrban 
har flir närmaste framtiden åtagit sig att 
underhalla honom. "Mafulatelana" är nu 
här, och vi läsa dagligen biblen tillsam
mans med honom en timmas tid. Uen öfriga 
tiden är bestämd för honom att gå om· 
kring ibla1~d folket. Vi känna stort behof 
af edra förböner. Syskon! Bedjen Gud, 
att vi för egen del ma fa kraft att lefrn 
ett Kristus-lif pli jorden samt att ord ma 
gifvas oss att med frimodighet predika 
evangelium och förstånd och vishet att 
rätt kunna leda de troende framåt! Bed
jen Gud för vara små, att de må blifo 
bevarade ifrån de hedningars styggelser, 
ibland bvilka de fa växa upp! 

Edra i Jesu kärlek och tjenst 
Amy och Hans Nilsson. 

Från Zulu till Sverige. 

Herren iir min del, säger 
min sjil.l; derföre vill jag hop
pas uppä honom. 

J er. Kl. 3: 24. 
Ucdan vi bo härnere i Kedars hyddor, 

vexlar det så ofta. Ibland ser det sa 
ljust ut, och vi äro så lyckliga . . \terigen 
komma tviflets och otrons moln och vilja 
skymma bort fridens sol på viir lefnads
himmel, och satan försöker med hela sin 
här att om möjligt få oss att tvifla och 
misströsta. ~len under allt detta är det 
godt att liksom Job i all sin nöd kunna 
säga: "Jag vet att min förlossare lefver" 
(Job. rn: 2ö), samt att kunna instämma 
med J eremias i de ofvan anförda orden. 

Ja det är hopp för vår framtid. l\Iå 
vi endast se på honom, som har gått 
före genom trångmål, mörker och frestel

' ser och beredt en öppen väg, så att hvem 
som vill kan följa honom och komma väl 
igenom. 

Herren bar nu fört oss öfver hafvet 
och till vårt kära hemland igen. Yi ha 

fatt erfara nya prof på hans godhet emot 
oss. 

Den fl:de april sade vi farväl till våra 
kära medarbetare i Afrika, som, de fie:;ta, 
voro samlade i Uurban, dels för att göra 
några uppköp, dels för att säga farväl 
till broder X. H. Olsson och oss. Det 
är nog underliga stunder, då man skall 
skiljas. Vi veta oj, om vi mera skola se hvar
anura på denna jorden. Herren har nu i sex 
och ett halft år gifvit mig nåd att fä sta 
sida vid sida med våra kämpar der ute, 
och kärleks bandet är fast knutet, så att det 
var svart att silga farväl. Vi gingo ut 
från Durban tillsammans med N. H. Ols
son med familj (han är känd af uagra 
vänner i Sverige sedan i fjol) tisdagen 
den !l:de april och kommo till Kapstaden 
söndagsmorgonen. Der rasade den hemska 
böldpesten och sopade några frän jorden 
hvarje dag. Här lågo vi till onsdags
aftonen, då vi aterigen styrde vår färu ut 
på hafvet. Men innan vi fingo gå, måste 
vi alla besigtigas af läkare, för den hän
delse någon ombord blifvit smittad. Allt 
var klart, och vi fingo gå. Nu vorrJ vi 
ute 1ia hafvet och sågo endast himmel 
och vatten. Det var så mycket synd och 
elände af alla slag omb~rd, så att det kan 
ej omtalas. Men det var några Guds barn 
ocksa. Uet var en af passagerarna, som 
hade lungsot och ej tycktes hafva många 
dagar kvar. Han ville gerna resa hem 
och se sina kära, innan ban d()g. När 
han kom ombord, syntes han vara bard 
och otillgänglig för Gnd. Men under re· 
sim blef han frälst, och emot slutet var 
han mycket lycklig. Han hann väl fram 
till England, och fick troligen komma och 
dö ibland sina kära. Det är underligt, 
att se en m[m, som synes stå så nära 
himmelens port. Den 3:dje maj kommo 
vi till England och samma dag till Lon
don. Huru glada vi voro, att vi voru 
öfver allt, kan ej bei.krifvas. Vi fingu 
nu hvila en vecka i London på Kristliga 
föreningens af 'L"nge Män hem. l\ien hvila 
är det ej mycket af i den bullrande verlds
staden. Mycket kunde ju vara att säga 
om London; men jag lemnar det; ty jag 
vet, att allt, hur barligt det än är, dock 
är fafänglighet, när det är gjordt af men· 
niskohänder. Jag hade dock en dyrbar 

stund i London, då jag hade ;;illfälle att 
böra den gamle Herrens tjenare doktor 
Parker tala lifvets ord. Han är nog känd 
af eänga i Sverige genom sina skrifter. 
Den lO:de lemnade \'i London och gingo 
ombord pä den svenska ångaren Tllule 
samt kommo till GtJteborg pä söndags
förmiddagen. Yi hade mycket vackert på 
Norusjön, så att vi fingo vara. friska hela 
vägen. Men vi balle ej lust att stanna i 
Göteborg, utan reste genast på tåg och 
kommo till Kumla, och så deriffi.in till 
Torp, innan det blef mörkt. Nu känue 
vi, att vi hade kommit tillbaka till våra 
kära i hemlandet, der hem och hjertan 
stå öppna för oss. Störst af allt är dock 
att vara bevarade i Herren. 

l\led underliga känslor ser jag tillbaka 
till det land och folk, som jag har lärt 
mig att älska; särskildt tänker jag på 
våra kära syskon derute, s om äro svaga, men 
ändock hålla ut. Vi ha haft många dyr
bara stunder derute ibland de svarta, och 
särskildt dyrbart var det sista mötet, som vi 
hade i Zululand de första dagarna i april. 

Många kära helsningar sände hade 
missionärerna och de svarta hem. De 
svarte tacka så mycket för de missionä
rer, I bafven sändt dem; mon bedja om 
flera. Sa bedja de eder om cdr..1 förbö
ner, att .~e ma U kraft att segra öfver 
synden. . \!skade viinner och läsare af 
'f. S., kommen ih:tg vår mission i Afrika! 
Vi hörde derute, att det en tid fattades 
medel i kassan hemma; och jag kan ej 
omtala för eder, hvad vara bjertan kände, 
der vi stodo ibland hedningarna med våra 
händer öfverfulla af arbete. Iledjen för 
missionen i Syd-Afrika samt för mig, om 
Herren vi~ använua mig att något upp
muntra missionsintresset den tid, vi äro i 
hemlandet. 

\är adresa är endast Ekeby, Gim?. 
Kära helsningar till alla både när och 

fjerran ! 
Edra i Jesus förbundna 

Elin och K. V. Karlsson 
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Från vår hemlandsmission. 

Ett högtidsminne från 
Dalarne. 

De pilgrimer, som vandra mot det him 
melska Sion, fa under färden göra. mänga
handa erfarenheter. Stunuom går vägen 
genom en öde hed, stundom genom leen
de dalar och Ofver solljusa höjder. Vä
gen bär ock ganska ofta från frlilsnin
gens höjder ned till något Getsemane, 
der sjå.len under nattens mörker, likt 
Mästaren, "med starkt rop och t:irar fram
b:ir böner och åkallan, till honom, som 
kan frälsa ifrån döden". Den mesta ti
den af värt lif fa vi hvar och en fram
lefva i det på både små och stora pröf
ningar och frestelser så rika hvardags
lifvet. 03s till uppmuntran och glädje 
gifver Herren då och då särakilda hög
tidsdagar, då Guds barn och vittnen sam
las omkring ordet. 

En sådan h ögtid hade Herren gifvit 
i Häfvåla under tiis tlidne ping3thelg. Yårt 
möte började lördagen den 25 maj pa 
aftonen, då missionär 0. Emanuelsson, 
s om till vår stora glädje kommit med pa 
vårt evangelistmöte, höll ett kort fl\r~
drag med ledning af Matt. 9: 35-38. 
Derpll. hölls missionsauktion, som afsluta
des med bön och sång. 

Pingatdag.m inbröt med strålande vä
der. Mycket folk från när och fjerran 
hade samlats. Vi började med ett böne
möte, hvarpä undert. talade något metl 
ledning af Pd. 118. Missionär 0. Ema
nuelsson fortsatte med att påminna oss 
Jesu löfte om Hugsvalaren i J oh. 14: 
~6 och 15: 26 samt detta löfte3 upp
fyllelse enligt Apg. 2 ka1). Guds eld föll 
och förvandlade dessa svaga lärjungar 
till starka kämpar i Herrens här. Vi 
vilja nu läsa några andra ställen i Guds 
eget ord, som tala om elden. I Hese
kiels 20: 47 talas om Guds renande eld, 
Sllm skulle " förtära alla friska träd och 
alla förtorkade träd• - både synden 
och "köttets godhet" bli föremål för el
den. Dessa ·ord talades till Israel; men 
de hade ej hörande öron, utan sade: "Han 
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talar ju blott i gåtor". Mii Gud gifva 
oss hörande öron och ö11pna hjertan, att 
elden fär utföra sitt verk hos oss! Den 
är sänd att rena, förtiirande det onda. 
Vi förflytta oss nu till 2 lL 3: 1-6, 
der vi se tiirnbusken brinna utan att Mr
täras. Detta är Gucls helighets eltl. 
Platsen var helig genom Guds närvaro, 
och Gud befallde Mose att draga skorna 
af sina fötter. Dä detta var gjordt, ta
li-.de Gud med honom, och Mose betäckte 
sitt ansigte i helig fruktan. Ma ock vi 
draga af våra skor, det är afiii.gga allt, 
som icke kan ingå i Guds gemenskap, 
och sa med skylda ansigten, i helig fruk
tan emottaga och utföra. Guds uppdrag. 
Mose bäfvade för det höga uppdraget. 
Han hade 40 år förut trott sig vara rätte 
mannen och försökte i egen kraft, men 
misslyckats. Gud sände nu Aron med 
honom, emedan han sade: "Sänd bvem du 
vill sända." 

I 3 :\I. 10 kap. se vi, huru Arons sö
ner Nadab och Abibu framburo frftmmande 
eld. Herrens eld, som är en cliimancle 
eld, förtärde dem. Deras synd bestod uti 
en, såsom det kan synas, liten förseelse, 
de togo annan eld än altarelden, då de 
tände rökelsen. Herren bevisade sin he
lighet pa dem. Detta är en allvarlig var
ning för oss. Aron insåg Guds rättvisa 
dom och teg stilla i helig undergifvenhet. 

I samband med denna berättelse läsa 
vi uti Apg. 5:te kapitel om Ananias 
och Saffira, hvilka ljögo för den hel. An
de. Guds dom öfver tlem var sträng; 
men ledde till ett hflrligt resultat; ty då 
församlingen blef renad, Jades skaror af 
själar till Jesu fötter. Annu i dag går 
det stl att, när Gud får rensa sin försam
ling, bans verk går hiirligt framåt. Gud 
vill döma, rena och helga oss så, att den 
nitälskans eld, hvarom' vi läsa i Jer. 
20: 9, matte brinna i våra bjertau. Je
remias var bardt plågad för Herrens skull. 
Under sina djupa lidanden tänkte ban: 
"Jag vill icke mer predika i Herrens namn." 
Men då vardt i hans hjerta och hans ben 
såsom en brinnande eld, och han måste 
åter profetera. Hafva vi låtit denna eld 
genomtränga oss, skola vi icke sky några 
svårigheter ocll lidanden, som möta fiir 
Herrens skull. lJpptände af denna eld 

predikade apostlarna salunda: "Gören sin
nesändring och tron evangelium". Detta 
är äfven vårt budskap. Må Gud få fylla 
oss sina vittnen och alla sina barn med 
Andens eld, att vi ej må stå hindrande 
i vägen för Guds verk, utan med trons 
frimodighet vittna om Jesus och lefva för 
honom. 

Ev. Alma Svahn aflade nu ett kort vitt
nesbörd med ledning af Apg. ~: 4--8. 
Ev. J. E. Hjälm afslutade f. m. möte med 
ett kort tal öfver Ps. 84. 

På e. m. kl. 3 samlades vi åter. Se
dan vi utbedt oss Guds välsignelse, läste 
Ev. Ida Ekberg Es. 44: 1-4. Detta 
löfte talar om en härlig framtid för Is
rael. På pingstdagen blefvo löftena om 
Anden uppfyllda med afseende pil Guds 
församling. Löftet om Anden gäller oss, 
som äro samlade här i dag. Låtom oss 
taga det i besittning! Herren talar till 
sina utvalda sägande: "l:'rukta icke." Mån
ga g~nger känna vi fruktan i våra hjertan. 
Derföre säger ock Herren uti ~itt ord gång 
pä gang: "frukta icke." Till den starke 
Paulus (Apg. 18: 9) såväl som till den 
bäfvande Hagar (1 M. 21: 17) ljuder sam
ma ljufliga röst. Prukta icke, du törstan
de själ! Herren vill ej endast gifva dig 
eu liten flaska vatten, utan skurar af väl
signelse, strömmar af lef:ande vatten. Of
ta talas i skriften om Anden under bilden 
af vatten. I Job. 7: 38 säger Jesus: 
"Den, som tror på mig, af hans lif skola, 
såsom skriften bar sagt, flyta strömmar 
af lefvande vatten". Hvarföre uppenbaras 
så litet af dessa lefvande vattenströmmar 
i våra lif? Det måste vara något hinder 
hos oss; å Guds sida finnes intet, som 
hindrar löftets uppfyllelse. Må vi öppna 
oss för Herren och vänta efter den väl
signelse, han vill gifva oss. Uti Hesek. 
4 7 kap. talas om tempelkällao, hvars vat
ten flöt nedåt. Herren har gjutit ström
mar nedåt till våra bjertan. Allt, som 
kommer i beröring med "den dubbla bäc
ken", skall blifva vid lif. Räfva ej för att 
gifva dig ut i välsignelsens fi.od, utan ga 
långt ut i floden, allt djupare och djupare. 

Herren vill välsigna oss och "ut1.1juta 
vatten på det törstande och strömmar på 
det torra". Regnet uppfriskar naturen 
och 8idrager till att träd och blommor 

sprida välluktsängor omkring sig. Da vi 
blifva välsignade med den helige Andes 
lefvande vatten, skola vi dofta och sprida 
Kristi vällukt om kring oss. - Du, som 
ännu lefver främmande för Jesus, detta 
löfte gäller äfven dig. Har du ej förut 
druckit ur Guds källa, så börja i dag! 
Så snart en menniska öppnar sitt hjerta 
för Jesus, gjuter han sin välsignelse uti 
detsamma. Vi kunna alla i d11g blifva 
deloktiga af pingstens välsignelse. 

Missionär 0. Emanuelsson höll nu med 
anslutning till Luk. l:J: 1-7 ett lärorikt 
och hjertegripande missonsföredrag om 
Zulu-missionen. Vi skildes nu åt förda
gen, tackande Gud för den rika välsignel
sen, och betljande om rik välsignelse för 
den återstående delen af mötet. 

Annandag pingst, d. 26, samlades vi 
åter inför Hrrrens ansigte, hvarvid vi först 
hade en stunds bönemöte. Sedan läste 
ev. J. E. Hjälm Upp. 1: 1-6. Johan
nes fick uppenbarelse af Jesus och fick 
dervid se och höra underbara ting. Her
ren har velat för oss u11penbara de ting, 
som til)böra hans tillkommelse, ty tiden 
är nära. 

"Xåtl vare med med eder och frid" 
ljuder belsningen till oss i dag. 

Helsningen är från honom, som var, 
som är och som kommer. Då Jesus kom
mer, fä vi säga farviil till alla strider, all 
möda och sorg. Jesus , det trogna vitt
net, kom första gången för att \ittna om 
sin Fader. Äf ven vi äro vittnen. Gud 
gifve oss att vara trogna vittnen om hans 
nåt!. Matte vi mottaga af Jesus kärlek, 
att vi kunna vittna om honom och söka 
föra dem, som omgifva oss, till Jesus. 
Folket kände igen lärjungarne, att de 
"varit med Jesus. 11 Månne det samma 
kan sägas om oss? Förnimmes i värt 
umgänge någon doft af Jesus? Jesus 
gaf sitt lif för att återlösa oss från vara 
synder. Hans blod bar rn renande kraft. 
Jesus led korset och glömde sin egen 
smärta för att förvärfva åt sig en brud. 
Han bar gjort oss till ett knngadöme och 
till prester åt Gud. Alla Guds barn äro 
ett andligt presterskap. Gud vill välsig
na verlden genom oss. Må vi i bön fram
bära hela verlden inför Gud! 

Ev. I1la Ekberg läste Ps. 116 och stannade 
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särskildt för orden: ·Jag vill taga fräls
ningens kalk och åkalla Herrens namn, " 
samt påminde oss att frälsni!Jgens kalk, 
som stundom är en lidandets och smädelsens 
kalk, dock alltid räckes oss af vår Faller 
och länder till vart bästa. Undertecknad 
läste Es. 58: 11. Yillkoren för detta 
stora löftes uppfyllelse äro: omvc1ndelse 
v. 61 7, Apg. 2: 38, lljertats uppriktig
het v. !I, Apg. H: 21, och en odela.d uf
i:erlatel.;e åt Gucl v. !l, Apg. 5: 32. Vi till
försäkras genom detta löfte, Anden såsom le
dare Joh. rn: 13, Apg. 16: !i f.,Andens krn/l 
Apg. 2: 8, Andens moderliga varcl Job. 16: 
12-15, 1 Petr. 2: 2; Andens frnl<t Gal. 5: 
22, missionens Ande v. 10, Apg. 2: 8, 1 Pet. 
1: 12,samL\.ndensfurblifcanclc>Job.14: 16. 

Sedan vi haft ett par timmars mid
dagsrast, samlades vi åter, då evangeli
sten Alma Svahn talade öfver 2 Pet. 1: 
10-15. Petrus skref dessa ord till Guds 
barn, till dem, "som fått en lika dyrbar 
tro." Han uppmanar de troende att vinn
lägga sig om att göra sin kallelse och 
utkorelse fast. Gud bar skänkt oss allt, 
som hör till lif och gudaktigbet. ?ifa han 
blott fä uttömma oss på allt eget, och 
fylla oss med sig sjelf. 

Aposteln visste, att de troende voro be
fästade i sanningen, men fann ändå nödigt 
att påminna, förmana och uppmuntra till 
fasthet. Vi behöfva ock uppmuntra och 
bjelpa hvarandra. Petrus hade fatt upp
enbarelse, att han snart skulle lemna den
na jorden; han önskade nu, att de troen
de efter hans död skulle påminna sig hans 
ord. }lå Gu.! hjolpa oss alla, att, när 
han tager oss hem, vi må lemna heliga 
ord och intryck efter oss. Det finnes så 
manga afviigar, som leda bort från Jesus; 
ma vi derföre bedja om nåd, att göra 
vår kallelse och utkorelse fast, på det vi 
icke någonsin må falla utan få en rik och 
vid ingång i vår frälsares eviga rike. 

Här finnas manga i dag, som ej kän
na Jesus och som ej hafva något fast att 
hålla uti. Jesus söker efter de förlorade 
fåren. Han vill kasta dina synder i haf
vets djup samt gifva dig vederkvickelse 
och ro. Lemna allt som håller dig till
baka och stå upp för att följa Jesus. 

Ev. Hilma Andersson. 1 M. 24: 58. "Vill 
du fara med denne mannen?" Yi känna alla 



berättelsen om Eleasar och det uppdrag, 
han fick af .\braham, näml. att skaffa en 
brud åt Isak. Eleasar har i både tal och 
skrift blifvit framställd såsom en förebild 
till den hel. Ande. Gud har sändt sin 
Ande till jorden. Det är Andens verk 
att föra sj ålar till Gud, attt skaffa "ett 
beredt folk" för Jesu tillkommelse. E!ea
sar ville hvarken äta eller dricka, förr
iin han uträttat sin herres ärende. Så gif
ver sig ej heller Guds Ande någon ro, 
förriin hans uppdrag ä.r utfördt, Anden 
leder oss in sanningen om Jesus och him
melen samt i sanningen om menniskans 
naturförderf, om domen och förtappelsen. 
Lögnens ande har griJ)it djupt in i allas 
v.1ra hjertan; af naturen äro vi osaana 
och dubbla. Guds Ande vill drifva ut 
lögnen. Han har nog frälst oss, som tro, 
frän mycken dubbelhet, men äunu ett spad
tag djupare maste han gä i hjertats jord
mån, innan vi blifva i sanning "ett beredt 
folk." 

Eleasar hade t'i.nkt sig några drag hos 
den kvinna, som skulle blifva Isaks brnd. 
Icke hvilken som helst passade att blifva. 
en brud åt en Guds man. Den i hans 
ögJn passande skulle vara gästvänlig och 
framför allt ödmjuk. Hos Il~becka fans 
stor ödmjukhet. - Då Anden får leda, 
för han själarna till ödmjukhet; det tje
n:i.nde sinnet frnms1)ringer då af sig sjelft. 
Hebecka hade rum för Guds tjenare. Det 
blir rum itfven i våra hjertan i mån som 
.\odens verk skrider framät. De utvalda 
själarna finnas till för Jesu räkning med 
allt hvad de äro och hafva, både hus och 
hem. Om vi bafva behof af att höra de 
djupa sanningarna, mä da ordet få pröfva, 
om det i våra hjertan finnes rum. Pau
lus ha.de stort rum för Jesus och allt, 
som rörde Jesu mission. Korintieroa der
emot hade trångt rum i sina hjertan. 
l<'innes det rum i våra hjertan för Jesus? 
Kanske håller ditt hjerta på att krympa 
samman? Detta är ett dåligt kännetecken. 
Du säger kanske: I mitt hjerta finnes 
mm, men hemmet är för trångt. Pröfva 
granneligen, om du verkligen har viljan, 
fast förmågan saknas. Det finnes många 
bjertan, som hafva rum för Jesus och 
hans vittnen; men mannen eller hustrun 
står hindrande i vägen. Om ditt hjertas 
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uppsat fiDnes, så kom ihåg, att Jesus ser 
till hjertat. 

Det som utmärker Jesu brud är ödmjuk· 
het och tjenarf'.<:;imze . Huru skulle en 
själ utan dessa egenskaper kunna samman
vigas med Jesus, han som kom såsom en 
tjenare och klädde sig i ödmjukhet och 
kärlek? Emellan Jesus och lemmarnc i 
brudförsamlingen måste finnas den djupaste 
sympati. Lika>å. emellan de olika brude
lemmarne. - Rebecka sade: "Jag vill 
fara." Vill du följa med Guds Ande? 
Skall du icke i dag låta det blifva en af
g11rande stund i ditt Iif? Det vi hafva 
hört dessa dagar g-agnar oss ej, om det 
icke blir nagot afgörande resultat i vara 
lif. Vi hafva hört att vi skola vara "lef
vande offer". H vad hjelper oss detta, om 
vi ej lyda och lemna de afgudar, som 
hindra. Ditt hjcrta hårdnar, om du ej 
vill lemna det, som hindrar dig. F1}rgåt 
icke det, som Anden påpekat under dessa 
dagar. Gå ensam .. med Jesus och beräk
na bekostnadeo. Ar din själ ärlig, så skall 
Gud föra dig dertiU, att du kan säga: 
"Jag vill f,~Jja Jesus, kosta ln'ad clet i-ill". 
Är det något tvetydigt uti ditt lif, så fråga 
Gud, och han skall göra det klart för dig, 
såvida. du år villig att lemna allt, bvad 
han fordrar. Lossa själens band, min 
hroder och syster, du blir ej lycklig med 
miudre. Skall du släppa till dig åt An
den? Ingen förstår dig såsom han, ingen 
trlistar och hugsvalar såsom han. l\Iå vi 
från i dag lägga oss helt på Herrens al
tare och följa Guds gode, helige Ande. 
Vi nalkas den stund, då vi skola se Jesus. 
Anden skall förklara honom såsom vår 
Herre. Vi skola då i likhet med Rehecka 
beslöja oss, och böja oss för honom. De 
heliga skola kasta sina kronor för Gud 
och ],ammat. 

Jesus blickar ned, hans 1'gon skada 
karavanen, högtidståget, som färdas genom 
verlden. Dagen kommer, då vi skola se 
Jesus och märkena efter hans sår. Han 

, skilll då föra os3 in i sin egen stad, den 
stad, som har grundvalar. Syskon, vi 
vänta efter denna stund, och vi skola 
glömma resans besvärligheter, då vi kom
ma hem till den eviga hvilao. 

Missionär 0. Emanuelssoo höll nu, ut
gående frao Jak. 5: 16: "En rättfärdig 
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mans bön förmar mycket, der hon ar i 

verksamhet", samt Jesu löfte i Matt. 7: 
7: "Bedjen och eder skall varda gifvet", 
ett kraftigt föredrag om bön och bönhö
relse. På det referatet ej må bli allt för 
langt, vill jag endast anföra några korta 
tankar ur detsamma. Vi b~ra bedja i 
ij frerensstämmelse mecl a-uds viljn och 
i tron. Vi få bedja om det, som ä.r 11iid
r,;i,11digt. nyttiyt och det Gud befallt ; 
0m andliga välsignelser och väckelser samt 
om lifvets nödtorft. Bönhörelsen kommer, 
om än den dröjer. Moses, Elias och Daniels 
exempel anfördes, jämte flera. mycket skli
na ex. på bönhörelse från Syd-Afrika. 

Vårt möte var nu slut, och vi skildes 
tacksamma till Gud för hans nåd. An
dens rika kraft förnams under mötet, och 
vi förbida evighetsfrukter från detsamma. 
Måtte ock dessa torftiga anteckningar blif
va till välsignelse för någon! 

Kära fridshelsningar sändas till kam
raterna pä. "skördefältet" och till alla vän
ner, som känna mig. "Hällen fästet, tills 
han kommer!"' 

I Herren förbundne 
Gust. f redberg. 

Bref från Nässjö. 

Lofrad vare Herren dag från 
dag! Han bil.r vära bördor. Gutl 
il.r dr hjelp. Hela. Ps. li8: 20. 

L"ndertecknad har länge varit betänkt 
på att skrifva något i 'l'. S , men denna 
min tanke har ej förr än nu kunnat för· 
verkligas. 8om ofvan synes, vistas jag 
för närvarande i Nässjli, och det kanske 
kunde intressera våra kära läsare af T. 
S. att få några underrättelser fråu denna 
plats. 

Nässjö är som bekant ett af våra allra 
största municipalsamhällen med ett invå
narantal af 2 11 3,000. Det torde också 
inom den närmaste framtiden blifva stad. 

Här har under en längre tid tillbaka 
l>edrifvits en kraftig religiös verksamhet 
af fyra olika föreningar, nämligen missions
föreningen, metodistförsamlingeo, fräls-

ningsarmen flch friförsamlingen. Det är 
inom den sistnämnda undertecknad seda11 
förliden ja! få.tt tjena med den nåd, Gud 
gifvit. Friförsamlingen har en ezen rym · 
lig lokal, hvilken förliden höst till det 
inre undergick en grundlig reparation och 
erhöll en enkel men synnerligen smakfull 
inredning. Vi tro också, att den gör skäl 
för sitt namn, Betal, som den sedermera 
erbållit, ty vi ha fätt erfara, om icke p:l. 
samma sätt soJm Jakob, dock pli ett för 
oss fullt förnimbart sätt, att Herren va
rit mycket nära och hörsammat de böner, 
som derifrån blifvit uppsända. Under bö· 
neveckan och några derpli följande vec
kor verkade de förut nämnda församlin
garna tillsammans, och höllos då mötena 
omskiftande på de olika lokalerna. Re
dan första aftonen kändes Gud' Ande 
mycket nära, och vi gingo hem med deu 
förvissningen, att denna alliansplan var 
från Herren utgå.ngen, och att han i fort
sättningen skulle låta sin Ande hvila öf
ver våra mutan väckande, hogsvalande och 
tröstande. Denna vår förvissning gick 
också i fullbordan, och. icke så få själar 
blefvo födda på nytt till ett lefvaude hopp 
Vi h l sedan denna tid vid många tillfäl
len fått se uppfyllelsen af dessa Herrens 
ord: "Se, jag är när eder alla dagar." 
Han har rikligen välsignat både våra stör
re och mindre möten. 

Ett större s. k. evangelistmöte hade vi 
glädjen anordna i netel under förliden 
pingst. Mötet tog sin bllrjan 11ingstda
gen kl. 11 f. m. Efter afsjuogandet af 
ett par sånger ftppnade undertecknad det
samma med att uppläsa Pö. 33, leda i 
bön och halsa de närvarande välkomna. 
Härp:l. följde ett kort bönemöte. Sedan 
ytterligare en saag sjungits, fortsatte bro
der Nath. Högman med att lä.sa Joh. 14: 
15-21. Vi äro nu samlade för att på
minna oss den helige Andes utgjutande 
öfver lärjungarna. Samme Ande vill Her
ren också denna pingstdag utgjuta. oifver 
oss. Anden skall lära oss känna Kristus, 
och, då han fatt föra oss till denna kän
nedom, vill han blifva i oss. Tag med 
dig Anden, tag med dig Jesus! 

Derefter talade pred. Petr. Larsson iif· 
ver Apg. 2: 4 och Ef. 3: 14-16. Yi 
äro sa benägna att fira. minnet af storn 



och herrliga tilldragelser, och vi kunnat. 
o. m. blifva hänför<l.a af <l.esamma; vi kun
na tala om Jesus, om pingstdagen, om 
män, bvilka varit på ett särskildt sätt 
uppfyllda af Guds Ande, t. ex. en Paulus, 
en Stefanus m. fl.; men under allt dett:l 
stadna vi ofta liksom judarne, då de be
undrade gamla testamentets hjeltar, vid 
blotta teorien. Denna teori är dock af 
intet värde, om vi ej för vår personliga 
del mottagit Anden i våra bjertan. Först 
då kunna vi rätt fatta korsets betydelse. 

Anden är verksam för att uttaga själar 
för sanningen. Jag vill säga dig, som 
ej är Guds barn: Gud inbjuder dig den
na pingstdag och vill ntstryka dina syn
der såsom en dimma och kasta dem i 
glömskans haf. Mången tänker, att Gud 
sä småningom afplanar synderna, den ena 
fiirst, den an<l.ra sedan. ~len just nu 
på denna stund vill han af nåd rena 
dig från alla dina synder. - Härmed 
var förmiddagens m\.. te slut. 

På eftermiddagen samlades vi kl. 3, 
då David Höglander med stöd utaf P3. 
84: 12, 13 påpekade, bvad G<1d är och 
vill vara för oss. Liksom solen skingrar 
nattens mörker, vill Gud lysa upp den 
genom synden förmörkade menniskosjälen. 
l\Ian kan utestänga det lekamliga ijuset, 
så ock det andliga. Öppna ditt bjertas 
fönster på vid gafvel och låt rättfärdig
hetens sol strala in, så skall för dig upp
låtas en källa till evig glädje, som för
gäfves sökes i verldens usla brunnar. 

Nu fingo vi lyssna till, hvad broder 
Persson hade att säga med ledning af 
Ebr. 12: 1-3. Ebreerbrefvets förf. har 
förut skildr~t, huru de gamla trosvittne
na trots alla svårigheter kämpat sig ige
nom. Dessa jemte många andra i tron 
afsomnade utgöra den sky af vittnen, hvil
ka åse vårt löpande på den a.ndliga väd
jobanan. Bilden är bemtad från de gre
kiska kämpaspelen. Deltagarna deruti må
ste afliigga alla tyngande klädesplagg, hvilka 
hindrade deras löpande. 

Man sökte stundom genom att framför 
dem utkasta dyrbarheter af h varjehanda 
slag vända deras blick från målet och så
lunda hindra dem i deras löpande. Det 
gällde att se bort från allt sådant. Så 
måste vi, kära Guds barn, aflägga synden 
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i alla dess former och vända oss hort frnu 
allt, som vill fjettra oss vid jorden, och 
stadigt rikta blicken på Jesus, trons be
gynnare och fullkomnare, ty annars kunna 
vi lätt bländas af verldens prakt och g:I. 
miste om målet, våra själars frälsning. 

Eftermiddagens miite afslutades med 
några kärnfulla betraktelser öfver 1 Petr. 
2: 3 af Petr. Larsson. 

Ofta påträffar man menniskor, hvilka 
gråtande klaga öfver, att de ej kunna f;l 
frid med Gud, oaktadt de sökt derefter. 
Dessa ha visserligen blifvit berörda af 
Guds Ande, men denna rörelse bar varat 
ungefär lika länge som Israeliternas liifto 
vid Sinai: "Allt b vad Herren bar sagt vil
ja vi göra och efterkomma." De ha al
drig på allvar smakat, att Herren är god. 
Först då jag i mina egna ögon blir den 
allra värste bland syndare, blir det upp
görelse med den, som gör den ogudaktige 
rättfärdig. Har du varit med om en sådan 
uppgörelse, då har du smakat, att Herren 
är god. 

Annandagens möte öppnades af under
tecknad med betraktelse öfver Ps. 130. 
Derefter talade broder Högman öfver J oh. 
14: 31. Klockan 3 e. m. talade pastor 
Sjöberg, härvarande missionsförenings pre
dikant, om kampen mellan det goda och 
det onda med Jak.-±: 7-10 som utgångs
punkt. 

Till sist läste pred. Petrus Larsson Gal. 
5: 22 och framhöll för oss i klar belys
ning Andens sköna frukter: kärlek, fröjd 
och frid. 

Derefter gingo vi hem för att klockan 
8 e. m. återigen samlas till ungdomsmö
te, bvilket utgjorde afslutningen på dessa 
sköna pingstdagar. En stor skara ung
dom hade infunnit sig och lyssnade under 
djup stillhet och märkbar rörelse till vitt
nesbörden från våra unga bröder: Persson, 
Höglander och Högman, hvilka med värma 
och lif uppmanade de närvarande att söka 
den enda sanna glädjekällan, Jesus. l\Ian 
märkte, att det var ungdomliga bjertan, 
som bär möttes, och vi förnummo, huru 
skönt det är att tjena Herren i ungdomens 
vår. 

Så voro då dessa pingstdagar gångna 
till ända, och frukten af det dernnder ut-

sadda evigbetssädet skall visa sig på upp
ståndelsens morgon. 

Hjertliga helsningar till Förbundets sty
relse samt kamrater och vänner på fältet! 

En ringa bro~er i Herren 

Oscar Carlen. 

Från norra Ångermanland. 

Se, jag gör allting nytt. 

Det talas frän mänga håll om, hurusom 
vårsolens striilar visat sin kraft, väckande 
den slumrande naturen till lif. Äfven bär 
kunna vi säga detsamma. "Det våras äfven 
i Norrland, om än sent!" Men långt 
innan solen med sina varma strålar denna 
vår smälte bort nagon drifva eller satte 
någon liten vattendroppe i rörelse, har 
nådens sol smält hjertats is hos mången 
syndare; ångerns tar, som runnit het ut
för mången kind, har burit vittneshörd 
derom. Herren vare pris för allt! Hår
da hjertan blefvo mjuka, och sofvande 
samveten väcktes. l\Iangen har också 
mottagit kraft af den älskade Frälsaren 
till att uppstå med och lefva för honom. 
Må Gud i sin stora kärlek stadfästa och 
helga alla, som han genom sin mlds ord 
och sin Andes kraft !iar väckt till lif, 
att de må växa och frodas till hans ära. 
Herrens nåd har varit väldig öfver oss, 
hans ringa tjenare, som fatt den nåden 
att arbeta bär, och vi ha mången gång 
med tacksamma bjertan och tarfyllda ögon 
stått och sett, hur Herren hulpit oss, J 11, 

han har i sanning förhärligat sitt namn 
~fven ibland sina fiender. l\Irl.ngon dörr 
har för första gången under denna vinter 
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blifvit öppnad för Jesus och hans vänner. 
Fältet har vidgats. l\Ien ej öfverallt har 
det varit lika skönt. Här finnas äfven 
många mörka platser, tler menniskorna sta 
bakom otrons och fördomarnas hemskc1 
murar, okunniga om hvad sann kristendom 
är och hvar kraften till densamma skall 
hemtas. :\Iå Gud sända hit vittnen fyllda 
af den helige Ande och låta vårvindar i 
fortsättningen susa fram öfver Nordanlan
den, berörande både herg och dalar. 

Torsdagen den rn och söndagen den 
19 maj hölls ett talrikt besökt evangelist
möte i Billa. De bröder, som deltogo med 
sång och vittnesbörd, voro på torsda
gen E. Selin och undertecknade samt J. 
Delin från Jerfed, på söndagen predikan
ten J:.'rölander och undertecknade samt J. 
Silllström friin Yännäs. Herren var ibland 
sitt folk. Den kedja af vittnesbörd, som 
här sammanlänkades, var, om ej alla län
kar så villsmidda och förgyllda med de11 
glänsande vältaligheten, dock stark; ty den 
var värmd vid Andens eld och härdad i 
den gudomliga sanningens källa. M::l Gud 
välsigna hvarje deltagare i mötet, så att 
vi, om möjligt alla, fi1 taga del i den sto
ra jubelfesten hemma. 

Ett hjertligt tack till alla vänner, som 
under denna vinter bjelpt och bistä.tt oss 
i arbetet för själars frälsning. Gud väl
signe eder alla! Sen på l esus, medan 
I tägen fram mot malet! Yaren i bönen 
ihärdiga! Om kampen stundom ä1 hård, 
ftr dock segern viss. E n kär helsning till 
alla Jesu vänner, särskildt i Jngerman
land och Östergötland. Fridens Gud vare 
med eder! 

Ilroderligen i Herren 
N P. Eclm'J,n. och A. E. Neiman. 

]'lågot för barnen att få. 
~ (Forts.) 
~ar for upp som stungen af en orm 
~ och sade: "Tror du, att han vågat 

det? Nej, nej, rymt har han gjort, den 
vanbördingen, för att ban ej fär ga 
sina egna vägar." 



"Lugna dig, far," sade jag. - Jag vet 
ej, hvarifrån jag fick en sådan kraft -
"lugna dig, och kom och lat oss följas 
åt till Backen, ty mötet kanske ej är slut 
ännu, då klockan ej är mer än half elfva." 
.Par och jag följdes åt. Ej ett ord vex
lades under vägen. Jag hörde hara far 
mumla: "Den lymmeln, den lymmeln! Men 
jag skall taga läseriet ur dig, jag!" När 
vi kommo fram till mor Stinas stuga, lyste 
ännu ljus der. Dörren öppnades gång på. 
gång, och folket började att strömma ut. 
Par och jag stodo dolda af en buske, 
hvarifrån vi i den temligen ljusa natten 
så.go en hel del bekantingar komma. Men 
ingen Martin syntes till. Skulle fars sträng
het möjligen drifvit honom att rymma frän 
hemmet? frågade jag mig. Jag såg pä 
far. Han var blek i ansigtet som ett lärft; 
och jag skalf, som om det varit vin
ter. 

"Vi gå väl in och fråga, om han synts 
till," föreslog jag. "Dumheter!" sade 
far, "tror du, att vi skola si älla till fri
spektakel åt dem. 1nej !" 

Dä vi ej sågo till .Martin, begäfvo vi 
oss på hemvägen igen, bvar och en med 
sitt bekymmer. Plötsligt sade jag: "Far, 
<ler går Lotta på Torpet. Kunde >i icke 
hinna ifatt henne och fråga, om hon sett 
till Martin?" Han svarJde intet, men 
båda skyndade vi att hinna upp beune.· 
Så gick jag öfver vågen och frågade: 
"Lotta såg väl icke till våran Martin der
inne på läs mötet?" "Visst gjorde jag det! 
Voro ni inte der hela huset? Det trodde 
jag." 

"Det kunde väl Lotta se, att vi icke 
voro," sade far barskt. "Ja, att ni icke 
voro inne i stugan, det såg jag väl, och 
det var ju icke Martin heller. Han stod 
ju som en bild i fönstret hela tiden, och 
jag trodde, att ni också stodo derutan
för, ty det var mer folk ute än inne, fast 
hela stugan var fall packad." Då Lotia 
sagt detta, såg jag på far och sade: "Han 
hade således icke satt sin fot inom Sti
nas dörrar. Men hvart kan han hafva 
tagit vägen?" "Åh!" sade Lotta, "jag 
såg honom stiga ned från gungbrädet en 
bra stund förut, innan sista sången var 
slut. Han är nog före er hemma, tänker 
jag. - Det är en bra rar och allvarlig 
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l\'Osse Ni har, fader nämndeman! En rik
tig före syn för ungdomen ftr han. Gu' 
signe'n, i.tt han må sta fast i sin tro på 
den käre frälsaren. H.m kan bli till stor 
nytta för Guds rike!" '"fack Lotta," sade 
jag. "Ske Guds vilja! 'rack för upp
lysningen! God natt." Far sade förstas 
icke ett ord. 

Snart voro vi hemma. Far gick upp 
på l\lartins rum; meu ingen gosse fans 
der. Han tittade in till drängarna. Dessa 
sofvo, men Martin var ej der. Jag hade 
sett efter dernere i buset; men icke der 
heller fans gossen. Så möttes far och 
jag ute på förstutrappan, och dä han hör
de, att Martin icke var i storstugan, gick 
han Lort mot uthusen. 

Klockan hade nu hunnit blifva ett pa 
natten. Morgonrodnadens första strimmor 
började att belysa trädtopparne. Men i 
mitt hjerta var det ännu natt. Jag satte 
mig på förstugbron, så sorgfull i mitt 
sinne och frågade Herren, huru detta skulle 
sluta? Nu visste vi ju, att l\lartin lefde. 
Men hur skulle han reda sig för far, när 
de träffades? Men kanske, att han fruktat 
så mycket för detta möte, att han i hem
lighet gifvit sig af fr:ln hemmet. Ack: 
barn, om ni visste, hvad mormor grät och 
ropade på Gud! 'rill slut fick dock Guds 
helige Ande makt med mig och gaf mig 
detta sköna löfte: Låten mig hoj vu 
omsorgen om mina barn och mina 
händers verk! Då kom det plötsligen 
en sådan stor stillhet öfver min själ, att 
jag ganska lugn kunde invänta fars åter
komst. Och han kom - men ensam. Då. 
vardt det slut med stillheten igen, och 
jag kunde knappast få fram någon fråga, 
ty så underlig såg far ut. Hjertat vills 
rakt stanna. Men till sist, då ej far sade 
något, utar. bara stirrade framför sig, frA
gade jag: "Har du icke sett Martin?" 
"Jo, har jag så," sade far och tillade 
med en under:ig röst: "Jag har v:.rit 
och Mrt. Martins första predikan." 
Derpå. lutade han ansigtet i händerna och 
suckade, sä att det riktigt skar mig i 
hjertat. "0 Gud," ropade jag i min ån· 
gest, "far måtte väl ej ha' ... ?" Men 
jag hade ej tänkt ut tanken, förrän far 
sade så märkvärdigt mildt: "Kom och sätt 
dig bär, så skall du fa böra, hvar jag 
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fann :Martin." Jag kunde knappast tro 
mina öron. Var det min stränge gubbe, 
som talade så ömt och fogligt; han, som 
höll så styft på respekten? Ja, så var det 
ändå. Jag satte mig villigt hos honom, 
fastän tankarna gingo rundt, rundt i mitt 
hufvud. "Nå far," dristade jag mig att 
fråga. - "hvar fann du gossen?" "I 
ladan ner på ängen." 

"l ladan ! hvarför tog du ej honom med 
dig in?- - - Par! far, han är väl 
aldrig död, gossen vår." ".Nej! Han lef
ver nog han, - blittre iin jag," kom det 
sakta. Far var som en gåta, aldrig hade 
jag sett honom s;ldan. 

"Talade du med honom r" frågade jag 
vidare. "Nej, han såg mig icke, men han 
hade en annan der, som han talade med." 

"Hvem då?,. sade jag förskräckt. 
"Gud!" •.. 
Det biet så tyst en lång stund. Till 

slut sade jag: "Du sade, far, att l\Iartin 
predikade... "Ja, gjorde han så, han pre
dikade för mig." 

"Såg han dig icke?" 
"Nej, han såg mig ej, fastän jag såg 

och hörde honom genom loggluggen, ty 
han låg med ryggen vänd åt mig." 

"Låg han, säger du?" 
"Ja, på knä." 
0 barn, om I vissten, hvad jag kände 

vid de orden! Gud hade ju hört mina 
böner! "Men," sade jag, "tror du, far, 
att Martin vågar sig hem nu, när han 
öfverträdt ditt förbud?., "Jo, han kommer 
nog. Han talade om den :;aken för Gud, 
alldeles som jag talar med dig nu. De 
voro så goda vänner, Gud och han ... " 
Åter blef llet tyst. Jag såg tår på tår 
falla ned mellan fingrarna på bordet, mot 
hvilket far lutade sitt hufvnd. Slutligen 
beherrskade han sig och sade: "Aldrig 
mer skall Martin få stryk för det att han 
vill gå och böra Guds ord på läsmötena. 
Nej, aldrig! Det är nog jag, som haft 
orätt; men han bar haft rätt han, pojken 
vår. Du frågade, hvad han sade till Gud. 
Jo, han bad, att Gud skulle frälsa både 
far och honem sjelf, för vi äro vid för
tappelsens afgrund, bägge två, sa' han. 
Far är en fiende till dig och dina barn. 
Han vill sjelf icke gå in i ditt rike och 
icke vill han låta någon af de sina gå 

in der heller. Ocb. nu vet du, gode Gud, 
att jag varit olydig mot far och stulit 
mig till att höra ditt ord, och att jag 
känner, att detta var synd och oärlighet, 
hvarför jag beder dig om förlåtelse, pa 
samma gäng som jag vill gå till far och 
bekänna, att jag har syndat både inför 
dig or.b honom - och det vill jag göra 
- om - om också far skulle slå mig 
värre än sist - ja, om jag också -
skulle dö!" Nu orkade icke far tala på 
en stund. Så djupt rörd var han. Mm 
så fortsatte han med l\Iartins bön: "Ocb. 
nu, käre Herrn Gud, vill jag icke Hingre 
vara olydig mot dig och far, utan jag be
der dig så innerligt, att du måtte rena 
mig i Jesu välsignade blod. Och vill du 
bara göra detta, så vill jag mycket hellre 
dö 1in lefva, när - när - jag ända 
skall ha - det - så trångt - hår
hemma" - - -. "Och vet du , mor," 
fortsatte far - "då kunde jag inte stå 
ut längre att höra på honom, utan jag 
gaf mig iväg, utan att gossen visste, att 
han hållit den allvarligaste bättringspre
dikan för far sin - en predikan, som 
jag aldrig, - aldrig kan glömma. Far 
grät, och jag log och prisade Gud för 
hans underbara vägar till våra hårda bjer
tan. Xu var det, som alla murar mel
lan oss hade fallit, ty aldrig hade far 
och jag förstått hvarandra så bra som 
nu. Ja underligen, underligen förer Her
ren den, han kär bafver. Lofvadt vare 
hans heliga namn ! 

Nu tänkte jag gå ned till ladan för 
att taga Martin med mig hem. l\Ien då vi sågu 
derat, kom han der gångstigen fram, icke 
såsom förr, springande och munter, utan 
stilla och tankfull som en gammal menniska. 

Det var så underligt att tänka, att detta 
bleka barn hållit en sådan grundlig pre
dikan för sin far, som var sa sträng, att 
jag sjelf, stackare, nästan aldrig vågade 
säga något om den frälsare, jag älskade. 

När gossen hunnit fram till förstugan, 
stannade han nagra ögonblick. Jag anade, 
hvad han använde dem till. livad tror 
ni, barn? Sedan öppnade han raskt dör
ren och steg in. När han fick syn pa 
far, gick han rakt fram till honom, säg 
honom in i ::gonen och sade: "Far -
snälle far, jag bar nu återigen varit oly-



dig och olofvandes varit på läsmiitet." "Ja, 
jag vet det", svarade far och bara ideligen 
Måg på barnet. S;l. blef det tyst - en 
tystnad, som höll pa att förtaga den Lille 
predikanten modet. 0, jag säg, hur han 
kämpade med gråten; men sa sade han 
med så förunderligt klar och stilla röst: 
"Par, jag vet, att jag förtjent straff. Men 
vill Ni icke, sedan Ni agat mig. förlåta 
mig min olydnad, såsom han har förlåtit 
mig? '·Hvilken han·!" frågade far. "'He!
ren Jesus Kristus," svarade Martin. "Ar 
du säker på, att han förlåtit dig?" 

"Ja, far, så visst som han sagt: "Den 
sin synd bekänner och öfvergifver, han 
skall få barmhertighet." 

"'Ja, men" - invände far - "det är 
icke sagdt till oss. Icke förlåter han ·råra 
synder så lätt." 

"Jo, far, allas synder är han villig att 
förlata." 

"H var har du hiirt detta, barn?" 
"På lflsmötet i kväll; och nu är jag så 

glad, att Gud äfven förlåtit mig alla mina 
synder." 

"Din olydnad också, Martin~·· 
"Ja, far, och derför får du gerna aga 

mig. Jag beder ej att få slippa undan, 
men jag vet, att jag skall känna slagen 
lindrigare, då jag eger syndernas förlåtelse i 
mitt hjerta och min dyre frälsares kärlek." 

Ack barn! Vet ni, jag tyckte rakt, att 
det var, som om en gyllene martyrkrona 
hade sänkt sig öfver min älskade gosse, 
-0ch underbart var det. Far kunde icke 
lfmgre stå emot. Han sjönk ned på sina 
knän vid sotfan, högt snyftande, och jag 
och Martin voro ej sena att böja oss ned 
bredvid honom. Och far ropade: "0, käre 
Gud, du Martir.s frälsare, fräls äfven mig, 
som är en hård, förtappad syndare, som 
stött bort och föraktat ditt heliga ord och 
slagit mitt barn och varit hård mot min 
hustru, derför att de velat höra det och 
följa det efter. Gud, Gud tag bort äfven 

l!I~ -

min tunga syndabörda och gif mig samma 
inre frid och glädje, som du gifvit barnet 
mitt, som i dag predikat för mig om bätt
ring och syndernas förlåtelse. 0 Gud, 
Gud, hör mig, så vill ock jag börja ett 
nytt lif i Jesu namn. Amen!" 

Och så der lågo vi och bådo alla tre, 
och Herren hörde vara förenade Mner, 
så att när vi uppstego i morgongryniugen, 
sa var far en ny skapelse i Herren Jesus 
Kristus. Men ni undrar, huru det nu 
gick med Martins aga? Jo, så snart far 
stigit upp från bönen, sade han: "Se här, 
Martin, den aga du får af far," och så 
slöt han honom i sin famn och kysste 
barnet; och alla tre gräto vi i glädje. 

Detta var nu frukten af Martins första 
predikan, och jag önskar, att alla barn, 
både stora och små, måtte få se sadan 
frukt af sitt lif i Jesu gemenskap. Ty det 
var ~Iartins syndakännedom, hans ödmjuka 
bekännelse och hans frimodighet att vittna 
om den nåd, som blifvit honom vederfa
ren, som kom hans far att vända om till 
Gud och finna frälsningens underbara perla. 
Detta var den blifvande missioniirens för
sta kärfve och den skulle ingalunda blifva 
den enda. 

Af denna berättelse finna vi, huru äf
ven ett barn, som älskar sin Gud och 
Frälsare, kan fä blifva till stor välsig
nelse för far och mor och alla, som äro 
i dess omgifning. Ingen är för liten att 
tjena Jesus. Alla de små äro välkomna 
att arbeta och bedja i hans vingård. 

Får Jesus blott hjertat först, så följa 
bada handen och foten med. ~len gif 
akt, barn t llafven I gjort en god bör
jan, så hållen ut i fortsättningen. Ty 
den, som satt sin hand till plogen och 
sedan ser sig tillbaka, han är icke pas
sande för Guds rike. Blott den, som är 
trogen intill döden, får det eviga lifvets 
krona. 0, mii vi d:i hålla ut, beder er 
trogne viin Onkel Eric. 
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'f]vad skall l\risti tillkommelse medföra för den 

väntande bruden ( 
Af K-dt. 

YIT. 

~är Herren Jesus kommer, in
~~ träder salJbatshvilan för Je
su dyrköpta lm1d. Håsom det heter 
i 2 Tess. 1: 6--7: "Det är rättfärdigt 
hos Gud att med hedröfvelse veder
gälla dem, som bedröfva eder, och 
att gifva eder, som bedröfvens, ve
derkvickei,se med oss, ni:ir Renen Je
sns varder uppenbar". Vederkvickel
:-:e kan ock öfversättas med ro. Det 
blir en evig sabbatsro. 

Af denna ro ega vi såsom troen
de redan härnere en försmak. 

"Kommen till mig, I alla, som ar
beten O('h ären betungade, och jag 
skall vederkvicka eder (l. gifva eder 
ro). Tagen pa Eder mitt ok och 
lären af mig. 'l'y jag är mild och 
ödmjuk i hjertat, och I skolen fin
na ro till edra i:;jälar, ty mitt ok är 
ljufiigt och min börda är lätt. u Hå 
lyder hans vänliga inbjudning, ät 
hvilken allt blifvit öfverlåtet al' 
Fadren, och som derför förmår in
fria de löften, han gifver. 

Hvilken salig hvila och vederkvic
kelse gifves icke den af synda.bör
dan tryckta, af syndens törnen sar
gade själen, när denna Jesu outHäg
ligt nadefulla inbjudning tränger ned 
i hjertat och den inre blicken upp
lates till att skada honom, som blef 
"sargad för våra öfverträdelser och 
slagen för våra missgerningar, pa 
hvilken näpsten lades, att vi skulle 

hafva frid, och genom hvilkens sår 
vi blef vo helade !" Es. 53. I 

Den själ, som gjort denna erfa
renhet, hvarken kan eller vill lefva 
i synden. ::u en den torde dock sak
na en djupare inblick i sin kalleh;es 
heliga allvar. Derför inträffar det 
ofta längre fram i det kristliga lif
vet, att :Mästarens kallelse : "'l'ag på 
dig mitt ok oeh lär af mig"' i ett 
nytt ljus och med ny kraft träffar 
lärjungens hjerta. Det :förnimmes, 
sa i:;om aldrig förr, på en gang ett 
majestätiskt allvar och en under
bart tilldragande ljuflighet 'i Her
rens stämma. Och själen inviger 
sig pa nytt åt honom, för att af 
helt hjerta och kosta hvad det vill 
tjena honom i helighet och rättfiir
dighet i alla sina dagar. 

Herrens ok är ljnfligt. 
Att tjena Herren är fröjd. Hvar

je stig, pa hvilken han leder oss, 
i:ir en kostlig fridsväg, äfven om vi 

, der skulle mötas af frestelser och 
trångmal, hvarvid hjertat blöder och 
ögonen gjuta bittra tarar. H.ätt.fär
dig är Herren i alla sina vägar och 
niidig i alla sina gerningar. Ps. 14[): 
17. . 

Står man pä afstilnd och ser på 
Herrens ok, så förefaller det svårt 
och tryckande, hvarför ock hela 
verlden menar, att det är ett allt 
för stri:ingt och t ungt lif att t jena 
Herren och derför ock flyr .honom 
och hl'.Uler sig undan för honom. 



Men äfven om man kommer när
mare och tager oket, sa att säga, 
på ena axeln, sa är det besvärligt och 
mödosamt att bära det. Det pas
sar icke. Det skafver och trycker 
och kännes sa brytande för den eg
na . viljan. l\len böjer du din viljas 
naeke helt under oket, o huru ljuf
ligt är det icke! 

Och dock kan det t. o. m. i Guds 
barns hjertan finnas en, om ock hem
lig frqktan7 för hvilken man icke 
vågar göra sig sjelf riktigt reda7 en 
viss räddhaga för att helt och obe
tingadt en gång för alla fullt hän
gifra sig ät Herren såsom hans lif
egen7 för att. lata alla hans vägar be
haga ens ögon! J\fcu ack, huru fö
ga man känner, ja huru grufl.igt 
man misskänner den himmelske Fa
dren, hvilkens hjerta är kärlek och 
som med all sin ledning och alla 
sina tillskickelser endast afser sitt 
barns väl! En troende kvinna blef 
af en predikant ifrigt U]ipmauad till 
hel öfverlåtelse atHerren. Men hon 
vågade ej. '.J'y bon visste ej hvad 
han då tilläfv~ntyrs skulle göra med 
henne. "Kanske sänder han mig da 
till Kina." Och den tanken var så 
motbjudande för henne. Men då 
predikanten sedan sammanträffade 
med henne, var det :-<orgbundna ut
trycket försvunnet frän hennes an
sigte. Hon strålade af <:l uds frid och 
en inre hjertefröjd i den helige 
Ande. H'ennes lif var offradt at 
Herren. Han fick göra med henne 
hvad han Yille. Hon var redo att 
ga1 hvart han ville leda henne. "Och 
nu" - sade hon - "sänder He1Teu 
mig verkligen till Kina. Och jag 
är lycklig att fä gå dit för hans 
skull."· 

l\J4 

Böj äfven ·du din viljas nacke helt 
under Herrens ok, och du skall fa 
erfara att det är ljufiigt. Följden 
deraf skall blif va en djupare ro. 

Den, Hom verkligen fullt öfver
latit sig åt Herren, eger trygghet. 
Herren är ett fäste i nödens tid, 
och han känner dem, som förtrösta 
pa honom. En sadan menniska har 
ingen omsorg, ty hon gör sina önsk
ningar kunniga inför Gud i allt ge
nom åkallan och bön med tacksä· 
sägelse, och Guds frid, som öfvergår 
aUt förstånd, bevarar hennes hjer
ta och tankar i Kri:-;tu8 Jesu:-;. (Fil. 
4.) Trygg och tacksam under sin 
gode Herdes ledning, sjunger hon 
sasom fordom David: "Herren är 
min herde, mig skall intet fattas. 
Han låter mig hvila på gröna ängar, 
han förer mig till lugna vatten. Han 
vederkvicker min själ, han förer mig 
in på den rätta vägen för sitt namns 
skull'- o. s. v. (Ps. 23.1 Hon vet, 
att hon icke sjelf skall genomföra 
sin frälsning i egen kraft, genom 
egna verk och egen omsorg. Leret 
bvilar stilla i krukomakarens hand. 
Nog förmår och förstar han att cler
af bereda "ett kärl till heder7 hel
gadt och nyttigt för husbonden, be
redt till allt godt verk." "Den som 
har kommit in i Guds hvila, han har 
ock fatt h1Jua frän sina verk, lika
som Gud från sina." (Ebr. 4: 101. 

"Vi, som tro7 få inkomma i hvi
lan." Ebr. 4. 3. "Derför så.som den 
helige Ande säger: 1 clag, om I fan 
böra hans röst, sa förhärde11 icke 
edra hjertan." Ebr. B: 8. 

"Den, som sitter (= bor) under 
den Högstes beskärm och hvilar un
der den Allsmäktiges skugga7 han 
säger till Herren: "Du är min till-
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flykt och min borg, min Gud, på 
hvilken jag förtröstar." Ps. !ll: 1, ~. 

Il De välsignelser, som här utlofvas," 
säger Hpurgeon i sin dyrbara, djup
gående utläggning af sistnämnda 
psalms l:sta vers, "'äro icke för alla 
troende, utan för sadana, :-;om lefya 
i nära gemenskap me<l Gud. H var
je Guds barn skä<lar mot den inre 
helgedomen och nådastolen, meu 
icke alla bo deriune; de skynda dit 
emellanåt, nalkas tillfälligtvis, men 
de bo ej för beständigt i hans när
het. De, som genom en oändlig 
nåd trädt in i en särskild och stän
dig förening med Gud, så att de 
blifva i Kristus och han i dem7 blif
va till stor och sällsynt väl:-<ignelse, 
hvilket ej är fallet med sädana, som 
följa på afäte1nd och bedröfva Guds 
helige Ande. In i det allra heli
gaste komma endast de, som känna 
Guds härlighet i Kristus Jesus, och 
en<last de bo der, för hvilka lifvet 
är Kristus. För dem är förlaten rem
nad, nada.stolen uppenl>arad, de skyd
dande keruberna synliga, den inner
sta helgedomens härlighet uppla
ten: dessa hafra liksom :-iimeou den 
helige Ande öfver sig, och sil.som 
Hanna äro de ständigt i templet : 
de äro den store konungens hofmän, 
de tappre, som hålla Yakt kring Ha
lomos säng, de jungfruliga själar, 
som följa Lammet7 hvart det gar. 
nkora<le ibland de utkorade, hafva 
de '"hunnit till de första tre" och 
skola vandra med sin Herre i hvite. 
kläder, ty de äro värdiga. De sitta 
ned i den majestätiska tronsalen, 
der det hemlighetsfulla ljuset strå
lar fram, de veta hvad det vill sä
ga att hafva blifvit uppväckta och 
försatta med Kristus i det himmel-

ska, och det 8äges med sanning om 
dem, att (leras umgängelse är i him
melen. En särskild nåd, sadan som 
de fatt, medfOr särskild frihet. De, 
som tillbedja i den yttre förgården, 
Yeta föga om hrnd som tillhör den 
inre helgedomen, annars skulle de 
säkert tränga fram, tills de hunnit 
nära och fått intaga sin plats bland 
de förtrogna vännerna. De, som äro 
Herrens ständiga gäster, skola finna 
att han aldrig skall lata någon för
närmas inom hans portar; han har 
ätit förhun<lets salt med den~ och 
är förpligtad att bevara dem. · 

~och hrilar uncler elen Allsmäktiges 
skugga." Herren den Allsmäktige 
skall beskydda alla dem, som bo 
hos honom, de skola kvarstanna som 
gäster under sin värds beskydd. I 
det allraheligaste voro kerubernas 
vingar <le mest i ögonen fallande 
föremålen, och de ingäfvo sannolikt 
psalmisten det uttryck, han här an
vänder. De, som stå i gemenskap 
med Gud, äro trygga hos honom, in
tet ondt kan nå dem, ty hans makts 
och kärleks utbredda vingar skyd
da <lem fran allt ondt. Detta skydd 
är beständigt -·· de hvila derunder 

och det är tillräckligt, ty det är 
skuggan af den Allsmäktige, h vars 
allmakt visserligen skall försvara 
dem för alla anfall. Intet skydd kan 
tänkas, som är jemförligt med Her· 
rens skugga. Den Allsmäktige sjelf 
är, der hans skugga finnes, derför 
iiro de, som bo under hans beskärm, 
skyddade af honom sjelf. Hvilken 
svalka under den brännande hettan! 
Hvilken tillflykt undan det förfäran
ovädret ! Förening med Gud ii.r 
trygghet. Ju närmare vi hålla oss 
intill vår allsmäktige Fader, dess 



tryggare kunna vi Yara." Sa långt 
Hpurgeon. 

Men under allt känner dock den 
med blodet köpta ocli ur den när
varande onda tidsåldern uttagna bru
den, att hon ej är hemma här i Ke
dars hyddor. Hon bor sasom främ
ling midt i ett fiendeland. Och de 
onda tungorna skära understundom 
såsom skarpa. svärdsklingor. Det 
blir hem{e mången gang tungt och 
långt att bo ibland dem, som fri
den hata. Vänners missförstånd och 
hårda kärlekslösa omdömen smärta , 
mera än fiendernas ondskt'fnlla hån. 
Hon förnimmer understundom anfal
len frän ondskans an<lemakter så
som störtskurar, som rasa mot en 
remnad vägg, en lutande mur. H.är 
blir det ofta att tjena Herren under 
manga tårar och frestelser, som träf
fa oss genom fiendernas försåt. 
(Apg. 20: rn. l 

l\!en när Herren kommer, skall 
han taga oss bort från alla fiender 
och allt ondt. 

Härnere råder ett ständigt krigt;;
tillstånd. Understundom ansätter 
oss fienden med ihärdiga och envi
sa frestelser, och det synes som om 
han bestämt sig för att till hvarje 
pris fälla och förderfva oss, uttröt
ta os::: och bringa oss ned i miss
tröstan och modlöshet. Och om han 
ock efter sådana synnerliga. frflstel
setider viker ifrån oss "till en tid,"" 
såsom han vek från Jesus efter de 
40 dygnens hä.rda anfall i Jndeens 
öken så kommer han dock städse , 
igen med gamla och nya frestelser. 
Vi våga aldrig lägga af vapenrnst
ningen. Nehemia sade på sin tid, 
då fienderna trängde Guds lilla ska
ra på alla sidor och nmgingos med 
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allehanda förrädiska stämplingar, m1-
der det Herrens trogna byggde pa den 
heliga stadens murar: "'H varken ja~ 
eller mina hröder eller mina tjenare 
eller den bevakning, som jag haft 
med mig, klädde af oss. För hvar och 
en af oi:;H var hans rustning hans bad
vatten." <Neh. 4: 23,1. Dag ocll 
natt voro de rustade för att afvär
ja fiendernas anfall. Ha är det ock 
med Kristi stridsmän. De maste all
tid vara en skara under vapen, all
tid nyktra, vakande och bedjande. 

l\Len när Kristus kommer, då iir 
det "slut med alla hårda strider." 

" Och <len slitna vapendrägten 
llå för alltiu lägges af; 
Vi i Jivita silket klädas, 
l:'om vår konung åt o::;s go.f. 
Och si\ föras vi kring salen 
Krnilda. i var segerskrnd, 
Att som Lammets kära. hnstrn 
Evigt vara ho:; vår Gud." 

lnga törnen äro inflätade i lifvet:t 
kroua. Den förherrligade bruden skall 
icke genom tårar skåda in i sin käre 
brudgums ansigte. Alla törnen ilro 
borta, alla tårar äro aftorkade. In
gen smärtans suck höres der. Idel 
glada ansigten vid Lammets bröllop! 
Intet, som stör festglädjen. Inga 
dystra farhågor för möjligen mötande 
olyckor skall <ler kasta sin s\·arta 
skngO'a. öfver den för handen varan-

t:> l' de glädjen. Allt är ljus och här ig-
het. Ty Gnds härlighet upplyser 
brudens eviga hem, Guds Jerusalem, 
och dess ljus är Lammet. 

Det trånande hjertat eger der siu 
fulla ti.llfredsställelse. Vi sucka icke 
då längre efter barna::ikapet, vår kroppli 
förlos~ming. Ty alla våra djupaste 
och innerligaste begär och önsknin
gar äro uppfyllda ntöfver allt hvatl 
vi begärt eller tänkt eller ens anat. 

Der är full tillfredsställelse fö1· hela 
vår YarelHe, ande, själ och kropp. 
Der är hvila, sabbatshvila, full, ostörd 
och oafbrnten. 

"Hahbatsro!" sa ungefär säger 
någon "stilla högtidsstunrler i den 
yttre naturen hafra :,;tundom pamint 
om dig: stunder af underbar inre 
Htillhet hafrn gifrit mig en försmak 
af dig: den jordiska hvilodagen efter 
arbetsveckans miicla han·arit en skng
ga af dig, och lik,·äl auar jag mer än 
,·et jag, hva<l dn är." 

l\Ien liksom det är Huds tjenare, 
Jesus, som bered!; hvilan åt oss ge
nom sitt arbete, sin kamp och sitt 
bl )diga offer på korset, sa iir det 
ock i honom allena, som hvilan åt
njutes. LikHom magnetnålen oroligt 
svänger af och an, tills den funnit 
polen och aldrig kan hafva hvila an
nat än i polen, och liksom Koaks 
dufra icke fann något fäste för sin 
fot, förrän hon kom igen till Noak 
i arken, Ot'h han räcktP ut sin hand 
och f iirde henne till sig in i arken 

sa kan ickP heller Kristi brncl 
hafva någon hvila annat iin i honom. 
Härnere finnes intet, Hom kan till
fre<lsställa hennes själ-; djnpa träng
tan. Endast i Herren har hon sin 
ro. Fullt tillfredsställrl blir hon al
drig, förrän hon hvilar vid hrud
gnmmens hjerta och i hans famn 
derhemma och mättaH af hans åHk11<l-
nmg. 

1\og är det kärt att ega Andens 
trolofningsring och veta, att man 
tillhör "vännen ln·it och röd, högre 
iin mångtnsen", att kunna säga: "Jag 
är min väns, och till mig star hans 
begär" (H. V. 7: 10). att få bref 
och helsningar fran honom, ja höra 
hans fördolda hviskningar i hjertats 
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brudkammare, der han bor genom 
tron, och med hjertats ögon skåda 
honom, såsollf Anden målar hans he
liga, älskliga bild for oss. Men bätt
re blir det dock att vara der han är 
och skada honom ansigte mot ansigte, 
utan att hehöfva tänka på ett ögon
blicks skilsmässa. Då ::ikola Gnds 
<ljupheter såsom aldrig tillförne up11-
lätas för oss, och vi skola känna fn 1-
komligt, såsom vi ock blif vit kända. 
1 Kor 13: 11, 12. Då erhålla alla 
jordelifvets dunkla gator sin fulla 
lösning och alla "hvarför" sitt fullt 
tillfred::iställande svar. 
Hemma., hemma fä vi hvilo. efter slutnd 

knmp och strid: 
Hemmn, hemma hos vår l:'ader vil.ntar oss 

en evig frid! 

Derför gladt framät, I bröder, löftesorclet 
sviker ej, 

Och vi kämpa icke heller för ett ovisst 
mi\l, ack nej! 

Hemma, hemma fi\ vi hvila, vare uet vårt 
fältrop här, 

)[edan striden ännu varar, je. nlii: •len 
· som hetast iLr ! 

L:tt O!>S ropa till ln·aramlra.. hvo.r vi mö
tas, h vad oss sker; 

Hemma, hemma fä \'i hvila ! 0, hvan 
vilja. vi då mer:> 

Amen. 

Sök Gud i ungdomen 1 
En menniska, som blifvit omvänd 

i sin ungdom, är lik solen, som upp
går en skön sommarmorgon och ly
ser klarare och klarare dagen ige
nom. Deremot iir en menniska, som 
förHt i ålderdomen blifver omvänd 
till Gud, lik en aftonstjerna, som be
gynner att lysa, när dagen är slut 
- blott för en liten stund. "Tänk 
på din skapare i din ungdoms dagar!" 
säger Herren. 



Gud bor derinne. 
<N:o :Hl "StridssAnger-1. 

l'icl de lulrligu bäckar, som /'rij)<la 
r;z1ds stad 

Och fWda från kii.rlekens elf, 
Fär jag sjunga om seger. sii im1erligt 

glad, 
Och fröjdas i Komwgen sjelf. 

Sjung, sjung 
Hosimwa i fröjdefull kor! 
Jlecl sin ltiirliga fullhet clerinne 

ha11 bo1·. 
Hosicmna, min glädje är stor! 

Fastän djefv11le11 nmtr och terlden (ir 
cred, 

Yi stel dock pct seg mmle mark: 
Ty vär saliglietsliöfcling pa Golgata 

stred; 
Orli hjelten af Jucla clr stark. 

Han fiirsonat min synd, licrn har tct
git min sorg, 

Och mig pa sitt hjerta han bär. 
Under striden (·ir han mi11 allsmiik

tiga borg; 
Och der{Ur sci lycklig jag är. 

E. G- n. 

"Som ljus i verlden~'. 
I. 

Mitt sammantl·äffande mecl missionii.rerna 
och följden deraf. 

Af 
G. Bergström. 

För fi ere år sedan inflyttade i den för-
samling, der jag fortfarande verkar 

som prest, en familj, i hvars hem jag 
fick tillbringa tvänne år under inflytelser 
af så förädlan<le och renande art, att de 
blifvit ett af mitt lifs ljusaste minnen. 
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Husmodem i detta hem var engelska 
och förenade med ett genom födsel och 
uppfostran hjertevinnande, sympatiskt vfL
sen, en kärlek, som endast väller ur or
dets lefvande strömmar, och en snabb 
blick f~r hvarje rest af gudsbelätet åhen 
hos de mest förirrade af vara syskon. 
Ingen har lärt mig att älska meuniskor 
blott för att de äro menniskor, ocb att 
se allt i verldcn frätt dess bästa sida, sa. 
som hon. En försonande humnr bredde 
hos henne en slöja af förlåtelse öfver allt, 
som jag hittills ansett mig vara i min 
rätt att döma. Det var i detta hem, som 
mina hårda, högkyrkliga böjelser att ring
akta andra och ogilla allt, som ej passa
de in i mitt inlärJa system, skulle mil
dras och öfvervinuas af Kristi kärlek. 

En vacker julidag möttes jag vid min 
ankomst till detta hem meJ utro1>et: 
"~u äro missionärerna komna". De voro 

hitkomna för att läsa engelska före ~in 
afresa till missionsfältet, och jag hado 
med en viss nyfikenhet hört talas om att 
Je skulle komma. 

~Iissionärer? - Det lag nägot lockan
de, nästan berusande i detta ord. Det 
var ej blott romantikens skimmer, mrd 
sina äfventyr och sagor och vemodiga 
liingtan, det var något annat. lJe 1wlst,e 
veta mer om Jesus lin jag. 

Kände jag då honom icke? Nog kände 
jag honom, men ej som han sjelf gör sig 
känd. Jag kunde ej ännu siiga, att han 
var allt för mig. Jag älskade hans ord, 
men jag var i mitt hjerta ej skild fran 
verlden, fast jag var trött vid den, och 
jag led af att ej kunna bekänna hans 
namn och att ej bafva det hjerterum för 
hans ord, som jag ville. Jag visste, att 
det felades mig nagot. Nfir jag läste om 
helgonens lif, ja, när jag mindes, hur j ag 
som barn ocn yngling haft min glädje i Gud, 
och hur innerligt jag talat vid honom om 
allt och fått svar på allt, då maste jag 
antingen tro, att barndomens frid ej kom
mer ater, eller att helgonens tid är ff•r
svunnen för alltid, - men, men jag var 
ej nöjd med dessa tankar ändå. Jesus 
är ju densamme i går och i dag och 
i all crighet. · 

* 
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Der inne i bersån vid strömmen, med 
forsen der bortom, möttes vi första gån
gen. Det var ljus öfver dem, men ett 
ljus, som solstrimman i sj1in, som leder 
ögat till solen. Jag hade ej länge varit 
i deras sällskap, förrän jag märkte, att 
Jesus var deras lif och ljus. Det ljus 
jag haft Yar sjelfviskt, det var ljus, der
för att det var mitt. Det ljus, de hade ~ 
var ej deras, utan ett aterstråladt ljus'. 
Men glädjen var sit mycket störrre, der
för att det var från Jesus. De hade in
tet i sig. Det märktes ej blott af deras 
ord, utan af hela deras ödmjuka våsen. 
Hur t:iligt de hflrde på alla mina frågor 
och invändningar, och hur gladt de sva
rade l>å allt mPd Jesu egna ord. Hur 
väl det märktes, att de voro i sin mästa
res tjenst ooii fruktade att pa något sätt 
väcka anstöt eller bereda hinder för ho
nom. De voro stiindigt i tyst bön, och 
derför talade Jesus genom dem. 

Den som kunde blifva sådan! 
Det blef först en hjertefräga, om jag 

som Paulus räknat allt, äfven mina stu
dier och blickar och mitt namn i verlden 
och menniskors sympati och kärlek för 
skada fiir Kristi skull. Derpå skulle ju 
~in kärlek till honom kännas igen, att 
Jag försakat allt annat, som ville fånga 
mig, för honom? 

Det syntes först vara ett hardt tal. 

så ofta bekänt, ehuru hela hindret bestod 
deri, att jag ännu i hjertedjupet höll mig 
både värdig och duglig. 

Jag måste ge Gud äran icke med or
den allenast, utan genom att släppa min 
sjelfförtröstan, afstå från alla hjelpkällor 
utom hans ord, från all kraft utom hans 
Ande. .Jag måste bryta med verlden och 
?ess besmittelse, kemma ut ifrån den, om 
Jag skulle kunna hjelpa den och ej blott 
till namnet blifva ett Jesu vittne -· M
vergifva. alla vägar och vanor och böjel
ser, som stått emellan Gud och mig, dessa 
"begär efter anclra. ting·, hvarom Jesus 
i Markus talar, såsom binder för ordets 
spirande och viixt. 

K?m i,n, o kom! ~Iin dörr är öppen nu. 
Dm röst Jag hört. O, Jesus, det i\r du. 
Ren sol'n gll.tt ner, och nattens stormar slA. 
Kom in, o kom! Du fAr ej, Herre, gä. 

~om. k?m just nu~ Men sök ej, Herre kär, 
h11 boning, som tlm iLra värdig är. 
~Im lampa ryker, sna.rt !lr eld ej kvar, 
Och genom fönstren kylig nattvind fnr. 

En dyster pregel hela rummet bär. 
Och ordna.dt intet, allt i virrvar är 
Mitt bord är tomt, min l1iidd ej ln·ila "'er 
Och dock, o Herre, dig till gäRt jag b"'er.' 

Vil.lkommen dä, och just i kväll kom in! 
Just för min nöd du mäste blifva min. 
Allt hvad som föJ'l' oorJnadt hos mig var 
'l'ag, .T esus, dn om hand och stanna. k\•ar 1 
.Tag intet, intet lilLttra alls förstär 
Och vill ej, nilr en sällan gäst jag får. 
Ej rätt det hlefve, och t111 skulle då 
J.'ä. utanför, som förr, i väntan stä. 

Du helige, välsignade, kom in! 
Kom metl din salighet, o Jesus, och blif min, 
.Tag vlljl,ar bedja dig i synd och skuld. 
Dn, clu är frälsaren, mot a.rma huld. 

Skulle allt detta vara "skada", detta, som 
jag tackat Gud fiir och som jag mottagit 
från honom? Jag had honom med min 
harndomsliön ater "ransaka mitt hjPrta 
och pröfva mig, får att fornimma hur 
ja,q menade, och se till, om jag var 
På. en .~ncl väq och led(t mig pä elen 
eviga vagen"'. "Skada för Kristi skull?" 
Jag hade ej förstatt det förut, att allt, 
äfven det bästa, kan blifva ett hinder för 
vår själ, när det drager oss ur förblifvan-
tle gemenskap med Kistus. Jag framlade 
allt detta för Gutl, och i min själ gick 
det väldiga vågor på djupet. 

1 Kom ej att finna rum beredt hoR mi": 
::\Ien kom ~t~ reda sjelf ett rum åt dig! 
Kom att forJaga fruktan, synd och blif 
::\litt ljus, min helighet, mitt nya lif ! 

Det var, en kamp mellan verldsfursten 
och Jesus, men den starkare skulle rå. 
Det är ej lätt att gifva sig, när det gfLl
ler bojor, som man burit som äretecken 
inför verlden. Jag måste ner på mina 
knän och se min ovärdighet, som j~g fört 
på läpparna, och min oduglighet, som jag 

* ~-

* 
De korta jnlitlagarna voro snart förbi. 

Det hade varit endast några flyende stun -
der vi fått råkas, men Jesus hade uppen
barat sig för min själ. Jag trodde först 
att j ag skulle få mottaga af menniskor' 
hvad jag nu förstår, att endast Guds An~ 
de uppenbarar för dem, som lyda. Jag 



ville lyda och räkna allt för skada för 
Kristi skull. En glädje, som aldrig förr, 
fyllde mitt bjcrta. Bibelns löften stråla
de i ljus. Bönen blef en lofsång, som 
ej ville tystna. Yerlden låg som ett stort 
skördefält, hvitaande under Jesu kärleks 
sol. ususoin Fadern sundt mig, sän
der jag eder". 

Vi skildes, men det var ej med det 
vanliga vemodet i afskedsstunden. Det 
ljöd ett amen ur mitt hjertas djup till 
deras sista helsning: ··.Je.rms kommer 
snart". Och mitt lif har sedan dess, 
trots allt, varit en väntan på honom. 

* * * 
Mänga är ha gätt sedan dess, men 

Jesus har varit densamme och ljuset har 
varit som den uppgående solen. Häda 
systrarna tröttnade ej att frän den stora 
ensamheten på fältet skrifva bref, fulla 
af ande och varma af Kristi kärlek. Det 
blef särskildt fran den enas sida, en fort
sättning af det frimodiga vittnesbörd om 
Jesus, som hon här hemma begynt. . 

Som af Guds Ande gifna svar ä de 
frågor, som under fortsatt nndring väck
tes i min själ, och som ljus ur Guds eget 
ord i de frestelser, som snart mötte oss 
båda på vligar, som skildes af läm.ler och 
haf, må hon få afiägga ännu ett vittnes
bönl och tala till sin mästares pris, fast 
hon är di1d. 

IL 

Ur bref frun :Mina Herlhmd. missionär i 
Kina och martvr, till regementspastor G. 
Bergström u;ml-lb'U5. 

Fra.n London. 

Dä vi hade förlorat Eder ur sigte, sjun
ko vi ned i kupon på våra knän, utgju
tande glädjens och saknadens tårar. Sak
naden kändes ju stor, ty det gällde ju 
att för a.lltid säga farväl till vänner, med 
hvilka vi voro i kärlek sa innerligt .före
nade, och till hvilka vi kände oss i så 
stor tacksamhetsskuld. Men vi gladdes 
öfver den välsignelse, God hade slUsat på 
oss, och alla de dyrbara lärdomar, han 
gifvit oss tillsammans med eder och med 
vår dyra mrs F., och må Herren i nåd 

... 
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hjelpa oss att praktisera dem i vara lif 
och i umgänget med menniskorna. 

u:Farväl för en liten tid". 0, huru dyr
bart har ej detta ordet varit tör min själ. 

En liten tid här nere i stridens och 
tårarnas land, och så iiro vi der, hvarest 
aldrig Mrar rinna, hvarest vi aldrig skola 
räcka handen till afsked, utan fa bo i 
Herrens hus evinnerligen. 

Hn liten tid att frestas härnere, men 
hvarunder Herren vill gifva oss kraft att 
öfvervinna i ctllt; och sedan uppfylles pa 
oss löftet i Luk. 22; 28, 29. 

En liten tid här nere att dela Jesu 
hdanden, för att sedan få del af hans 
härlighet. 1 Petr. 1: 6-11. Fil. 3: 10, 
11, 20, 21. Horn. 8: 17, 18. 

En lile1i tid härnere att få tjena var 
Jesus och utså den ftdla siiden, och se
dan fa den lön, som iir lofvad hvarje tro
gen tjenare och arbetare i Herrens vin
~ärd. Joh. 12: 2fi. Matt. 2:'J: 21. Ps. 
126: ö, 6. Ordspr. 11: 18, 25. 

* * * 
I måndags hade vi ledigt hela dagen 

och fingo resa uppför floden till botaniska 
trådgärden. Jag tänkte 11.tt da var Faders 
fotapall är sii. skön, huru skönt skall det 
ej blifva, da vi äro hemma i det nya Je
rusalem, om hvilket vi hafva en så skiin 
beskrifning i L'ppb. 21 och 22 kap. )fen 
villkoret för att komma in der är att vi 
blifva rena, ty "den som har detta hopp, 
han renar sig, u och intet orent kan der 
komma in, endast de, som tva sina kläder, 
fä genom portarna ingå i staden. 21: 
27; 22: 14. 0, mä vi ständigt hålla till 
hos Jesus, att hans blod hestfrndigt m<i rena 
oss, och måtte vi fä mer och mer afäky 
för allt, som är orent och oheligt. Herren 
vill hjelpa hvarje ärlig själ, ära vare hans 
namn! 

* * ·:+ 

"Giir dig nu redo, att draga ufrer 
Jordct11, cl11 och allt folket, in uti det 
land, Il rilket jag l'ill yifrå at Israels 
barn. llwrje vlats, hvarJ_Jå edert fot· 
blad trlider, i 1ill jag gi/'va eder". Jo
sua 1: 2-9. 

H vilken härlig förmån att vara utfiird 
ur Egypten, träldomens land, men ännu 

stnrre förmån är det att vara inne i 
landet, det goda !ar.det, 1Jm hvilket vi 
läsa så skcint pil. många stftllen i bibeln, 
t. ex. i 5 Mils. 8: 7 och följ. Vi behöf
va ej nu vara trälar, som ga under dessa 
tunga ok, som Farao pålagt Guds folk. 
Herren har ju Jyftat lastkorgen frcln våra 
skuldror (Ps. 81: 7), och vi äro fria från 
syndens slafveri, ära vare Gud! "Den 
Sone11 gur fri, !lau är rerktigen fri". 

Men till det frigjorda folket Israel och 
till Josua säger Gud: "(-;ör dig redo nu 
att draga öfver Jo~·dan". 

Här tycker jag mig se det sköna lan
det, öfver hvars ingång står skrifvet: 
"Furblifven i Kristus~: Att ej hehöfva 
stnifva omkring i de torra öknarna, som 
visserligen kunna bjuda på en och annan 
oas, men ej verklig hvila, utan få komma 
från öknen, sjelflifvet, känslolifvet, in uti 
Kristus, eller med andra ord, från Homar
brefvets 7 till det åttonde kapitlet i samma 
bref. I bibeln hafva vi tusentals lOften, 
och alla dessa äro ju ja och amen i 
Kristus; och i samm:i mån, som vi till
egna oss dessa löften, få vi komma läng
re och lilngre in i landet och smaka det 
goda landets frukter, ocb. då kunna vi 
af ujertats erfarenhet sjunga med Davids 
23 psalm: "Du låter mig hvila på gröna. 
iingar. Du förer mig till lugna vatten. 
Du mättar min själ med bästa hvete. Du 
smörjer mit hufvutl med olja. Du iskän
ker fullt, (icke nätt och jemnt). Du lå
ter min bägare flöda öfveru. 

Detta landet är vart. Måtte vi då till
egna oss hvad Gud gifvit oss, ett land 
med vida gränser, ett land, der intet skall 
fattas. 5 Mos. 8: !J. Da hafva vi "alla. 
källor uti Gudu och kunna sjunga: u He1·
ren är min herde. mig skall intet 
fattas". 

Men då God af sin nad fört oss in i 
landet, må vi ej stanna derY"id, utan in
taga landet, utrota dess fiender, eller om 
vi ej kunna detta, underkufva dem, så att 
de ej blifva oss öfvermäktiga, ty "synden 
skall ej råda öfve1· eder. emedan I 
icke ären under lagen, utan under nd· 
den". Rom. 6: 14. Kristna för oss och 

oss, här är segerkraften. Ära vare Gud! 
Uen ofvan denna jord, med dess saliga 

löften åt tron, vinkar det himmelska Ka-
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naan, dit vi nagon g:ing fä kasta en skymt, 
när Gnd för oss upp på ordets blijder 
och låter oss smaka af den tillkommande 
verldens kraft. Men hvad skall det ej 
blifva en gång, då vi äro der bos vår 
Jesus, i det sköna land, dit ingen synd 
får komma in, ingen ohelig eller oren, och 
der ingen fiende mer är att bekämpa, der 
skola vi visst varda som drömmande, vår 
mun skall fyllas med jubel och vår tunga 
med lof. Genom Lammets blod skola vi 
öfvervinna och framställas renade i detta 
blodet och oförvitliga inför vår Fader och 
hans änglar. 0, ja, detta är inga tomma 
fantasier, atan det iir ett lefvande hopp, 
som Gud fötlt i vår själ genom den upp
stAndne Jesus. 

* * * 
Nu ringde klockan dernere till middag. 

Jag tänker klockan deruppe ringer snart 
och kallar hem alla Gods spridda barn 
fran nordanlanden. landen i vester och 
från "Sinims land," och då skola vi f;l, 
vara med vid Lammets bröllopsmAltid, och 
"saliga och heliga" äro alla, som äro kal
lade till Lammets bröllop - må Herren 
allt mer och mer gifva oss af Lammets 
sinne, så att vi må. lefva Lammets lif här 
på jorden, "sii.1:1om lam midt ibland ulf
i1ar." 8edan skola vi varda honom lika, 
ty vi få se Honom sa dan han ät. 

* * * 
Men landet ligger öppet framfiir oss 

äfven i en annan mening. "Gån ut i 
hela l'e riden och yören alla /olk I ill 
mina lii1junyar, u så ljöd.~ästarens ord, 
och på ett annat ställe: "Akern lir rerl
den, och den goda säden är rikets 
barn," och dessutom säger Han: ".Jag 
Ju~r yifvit dig en uvpliiten dörr. u U ppb. 
3: 8. Må vi nu gå genom den upplatna 
dörren till alla folk, som ej hört talas 
om Jesus och förkunna för dem, att ju
belåret nu är inne. Na kan hvarje syn
dens slaf blifva fri. u Gån och besen 
landet" säger Josua. (2: 1), och Jesus 
säger: "Beskådan fälten!" Och då vi 
kasta våra blickar ut öfver de stora fäl
ten här i Europa, som visserligen äro 
brutna, men till stor del beväxta med 
törnen, och det ser ut, som om största 



mäng·len r.kulle blifva en förfelad skörd, 
hvad skall det då ej vara ute i Afrika 
och Kina, der det jn till största delen är 
obruten mark? 

Ma ingen af Guds folk vara likgiltig 
i denna tid, d;\ vi hafva att vänta Jesus, 
och då det derpä stundu en skördedag, 
ma vi söka att insamla sa mycket som 
mi•jligt för Jesus (Matt. 12: 30), sä att, 
dä ängeln med lien kommer för att af
meja skörden, (Upp. 14: 15 följ.) icke 
allt f\ir många måtte mejas ned. Herren 
har förvisso nAgra, som han vill bafva 
råddade genom oss. Om vi fegt draga 
oss tillbaka, skola dessa kanske fiirgil.s. 

Don, som l>lifvit satt att tjena Gud in
om kyrkan, kan just der verka mycket 
godt. Folket ser i allmänhet med förtro
ende upp till presten. Guds ord är icke 
bundet, ocb tänk, huru stort att få visa 
menniskorna till Guds Lamm, vara en ro
pandes röst i öknen, ett salt i fiirrut~
nelsen, en fader i Kristus för Hans sma. 
Huru godt, om det alltid funnits prester, 
som ock kunnat taga sig an de späda 
lammen och gifva dem mat i råttan tid, 
närande f\ida samt sjelfra vara en före
syn i ord och umgängel~e ! llarnen be
höfva ju omsorgsfull skötsel ocb lämplig 
föda. Men att varna tlem för villfarelser 
och predika läror för dem, det är att gifva 
stenar i stilllet för br•jd, Huru mycket 
bättre är det ej att tala om Jesus till 
Gudsbarnen och tala om Jesus till syn
dare, ty talet om Jesus bar fmnu ej mi
stat sin kraft, ära vare Gud! Jag tror, 
att en prest kan verka Herrens verk in
lllD statskyrka.n med lika stor framgang 
som nagon annan, men jag tänker, att 
man skall blifva föraktad och kanske ute
sluten ur synagogan, C1m man i allt vill 
göra erter Guds ord, i så fall, att de 
hi.iirre ledarna äro mycket noga att följa. 
sina stadgar. 'fack för det kära brefvet 
i går I 0, hvilken välsignelse det bringar 
min själ, jag har tackat min Gud foir det
~amma och vill nu säga eder ett bjertligt 
tark! Jag känner mig ovärdig till allt, 
men mitt uppsåt och min önskan är, att 
jag ma vara sann och ärlig det ljus jag 
har, och jag vet, att Herren ser till hjer
tat, och då är det också dyrbart för mig 
att ~e, att I hafven Kristi sinne, så att I 

ej hafven misstro till mig. 0, huru dyr
bart att fä. vara förenade i en ande och 
lefva för samma mal och vandra mot i:;am
ma hem, hafva samma Fader, och iilska 
med Kristi kärlek. Gud välsigne eder, 
dyra vänner, med sin frid alltid och på 
allt sätt. Vi mötas dagligen vid nåda
stolen och jag beder, att I ej mfo för
tröttas att bedja för mig. Det fordra~ 
böner och tarar, eller pä annat sått ut
tryckt, det kostar böner och tårar, att 
lära sig ett annat språk på kort tid, "men 
med oss stc(r elen rätte man, vi stå cif 
honom stiiclda." Herren vill fostra oss 
s:\ att vi mn blifva dugliga redskap, ler
käril, ja, Han vill göra oss till intet, l~å 
det att Han matte kunna meddela oss sm 
kraft. ~la Han också vinna sitt mal med 
oss! Jag längtar att mer och mer blifva 
lik Jesus. Gud har "cif erighet bestämt 
oss att blifva Hans srn111 bild likci"'. 
Han skall göra det. 

Här }lå hemmet bafva vi alltid mycket 
dyrbart pa våra bönemöten ocb vid bibel
läsningen. Herren är närn med sin Ande 
och gör ordet lefvande för våra bjertan 
genom Jet redskap, H11u använder, hvilket 
oftast är vår dyra miss Soltau, men i
bland en mr Sloan, en varm kristen. 

\Forts.) · 

Bref från Kina. 

Shanghai den 6 maj HIOl. 

Dyni syskon i Hwren och . 
läs!tre af T. S .. ' Guds {rull 

"Din nåd räcker upp till himmelen". 
Ps. 108: ö. 

Detta kan med skäl tillämpas pa oss, 
S•)m bafva undsluppit allt lidande, då 
deremot manga af våra syskon hafva li
dit af hunger och törst, köld och värme, 
hogg och slag, ja t. o. m. fatt gå i 
döden under de allra grymmaste tortyrer. 
l ett bref förlideu höst skref jag att gu
vernvren i Sben-si 'fuan-fang näst Gud 
var den, som räddade våra lif. Jag har 

• 

i dagarna hört, att m1ss10närerna för rnl
gra år sedan skänkte honom en bibel; 
och det är troligt, att det är detta det 
gudl'mliga, skarpa svärdet, som verkat på 
honom och så varit en orsak till hans 
beteende mot oss. 

Yi hafva i dagarne åter fält ett nytt 
bevis pä hans ädelmod, och det kanske 
skulle intressera vännerna att höra der
om. Två män h11fva nyligen kommit ifrån 
Singan pa väg till Peking. Det var na
turligtvis mycket intressant för oss att 
få tala vid dem om vart fält, som är der. 

.Missionär Hag11vist har nedtecknat de
ras berättels, hvilken jag nu vill atergifva. 
Den l,rder: "Den eno af dessa män vid 
namn Li-pai bar en underbar historia i 
sin egen erfarenhet. Han har förr varit 
färaherde. l\len sedan han blef frälst, har 
han hjelpt missionftr Pigott i arbetet på 
Sboe-J ang station. Då boxarne började 
sitt uppror förlidet år, voro mr och mrs 
Pigott m. fl. gömda en tid ibland bergen; 
och under denna tid var Li-pai flera gån
ger i lifsfara, emedan han sökte föra mat 
till de gömda missionärerna. Han var i 
boxarnas händer flera ganger, och alt 
han icke blef dödad, var en särskild Guds 
na<l. En gang blef ban upphängd i tnm
mame flera timmar, men genom en gam
mal mans bemedliog blef han nedtagen. 

Då till sist l'igott och hans siillskap 
blefvo gripna och förda till 'l''ai-nen, der 
de blefvo mördade, slikto 1.i-pai pa upp
maning af l'igott att fly. Hela hans fa
milj hade blifvit dödad af boxarne, sa 
att han var allena; och ofter my1·ket li
<lande och nöd lyckades han uppna Pe
king. Der blef han bekant med mr Dun
can af engelska baptistmissionen. När 
nu mr Duncan skulle säm!a en undsätt · 
ning till sina församlingsmedlemmar der 
uppe i Shen-si, blef Li-pai uppma1111d att 
tillsammans med mr Duncans tjenare "'ang 
bära ett bref till guvernören 'fuan-J<'ang 
i Singan - den ädle man, som råddade 
hela vår mission. De fingo respass af 
Li-hung-chang och gingo från Peking öf
rnr Shan-si, T'ai-iien till Singan. Det 
är frän denna resa, han nu återkommit 
och berättar följande: Dit vi anlände till 
guvernörens residens med mr Duncans 
bref, så kom han sjelf ut, så snart han 
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hade läst det, till den plats, der \'i vän
tade. Han tog oss nu i noggrant be
tril klande: och sedan frågade han mig: 
"Hvad är ditt namn?" Jag svarade: "Li
pai". Han fråg<Lde: ";\.r du en kristen?~ 
Jag svarade: "Ja". Derefter frägadehao 
min kamrat om hans namn; och han sva
rade: ~ Wang". "Jr du en kristen?" 
frågade ban sedan. Han svrirade: "Nej". 
"Då", sade guvernören, "skiljer jag er at. 
Du, Wang, stannar bftr nte, men Li-pai 
önskar jag tala med, hvarför han skall 
följa med in". Dil jag nu blef införd i 
hans fina gästrum, blef jag mycket nervös. 
Detta märkte guvernören, hvarför han sa
do: "Du behöfver icke yara riidd, ty mr 
Duncan är min gode vän". Han sade vi
dare: "Nu skall du spisa frukost med 
mig, så fa vi samtala under tiden". Fru
kostbordet dukades i ett litet rum viJ si
dan af gästrummet: och alla tjenarne sän
des ut förutom en, som fick stå vid dörren, 
så att det var bara guvernören och jag, 
som sutto till bords. Hvilken syn: En 
fåraherde, en fattig kines sittande tillbords 
men en styresman öfver 1,000,000 men
niskor I Men endast vår fldle guvernör 
skulle ha handlat på ett sadant siitt. 
Han frägade mig nu, om jag varit be
kant med mr Duncan under någon längre 
tid. Jag svarade, att jag lärt känna ho
nom, sedan jag kom till Peking. Han 
fnigade mig da, huru Jet kom sig, att 
jag, som var en Shan-si-man, hade kom
mit till Peking. Jag svarade, att jag flytt 
undan för boxarne. •Ja-så", sade ban. 
Nu Uörjado hau att tala om de förfärliga 
morden i Sban-si, samt huru illa Yii-hsien, 
guvernören der handlat. Han beklagade 
bans bandlingssätt på det högsta. Han 
berättade sedan, att han haft många be
svärligheter i Singan, emedan han l>e
skyddat missionärerna och Je kristna. .Pol
ket hade planlagt att mörda honom. Så 
spridde de ut, att han fatt stora mutor 
af utländingarna, för att han skulle stå 
pä deras sida. De högre embetsmännen 
hade anklagat honom hos enkekejsarinnan. 
Meij likväl ångrade han icke hvad han 
gjort i rättfärdighetens namn. Han sa
de, att han sändt ett ombud till Sban-si 
för att rädda mr Pigott. l\Ien då denne 
man anlände, var Pigott redan dödad. När 



jag hörde detta, Lörjade jag att gråta. 
Då gn vernören såg det, sade 4an: "Jag 
sade ju, att du beh6fver icke frukta; 
hvarför gråter du?" Jag svarade: " Da 
jag hörde Eders höghet nämna mr Pigotts 
namn, kunde jag icke läta bli att grata, 
emedan han var min pastor". Han sado: 
"Jaså, gråter du derför?" Han bad mig 
derefter att tala om skilna<len mellan pro
testanter och katoliker. Jag svarade, att 
jag känner mycket litet till katolikerna 
och kunde derför icke beskrifva skilnaden. 
Han sade då: u Berätta nn eder praxis". 
Jag sade: "Vi vilja icke ljuga eller sl:\ss 
och icke förn r:Utegångar". Han reste 
sig nu och sade: Detta är just skilnaden. 
Ty detta som I icke viljen göra, är just 
h vad katolikerna göra. Han berättade mig 
nu, huru den kastolske biskopen hade för
orsakat honom mycket trakigheter, men 
att han nn genom att gifva honom "8 tau
ris" fått fred för denne. Han sade 
ocksa, att han hade intet förtroende för 
min kamrat, emedan han kunde se på 
honom, att han rökte opium. 

Han talade derefter om att mr Duncan 
hade i sitt href bedt honom att för Dun
cans räkning utbetala penningar till de 
fattiga kristna i San-lien och F'u-in
t'suea. Han frägade mig, huru många 
de voro, som l.tohöfde hjelpas. Jag sva
rade: "Med stora och små omkring 7 a 
800 i>ersoner". Han frågade vidare, huru 
mycket silfver jag trodde skulle erfordras? 
Jag svarade: " Omkring 5 a GOO uns 
silfver vore icke för mycket." Han sva
rade : "Detta är icke nog, 1,000 uns är 
det minsta, man kan dela ut". Han fni
gade derefter, om jag skulle utdela dessa 
penningar. Jag svarade: "Nej, mr Dnn
can har gifvit detta uppdrag till ·wang
Pei-t'suen, en af de kristna i San-ilen. 
Han bad mig derpå sända bud efter h onom, 
emedan han önskade tala vid honom; och 
sa skulle han utbetala till honom 1,000 
uns silfver. Han snde vidare, att han 
hade brädtom, emedan flera högre em
hetsmän skulle besöka honom den <lageQ. 
"Jag har icke tid att samtala länrcre i 
dag, men gå nu till telegrafbyrrln och af
sänd följande telegram till mr Duncan : 

"l\[r Duncan, Peking, Li och Wang 
hafva nu lyckligt anländt till Singan . Ha 

öfl'erlemnat hrefvet till guvernör Tuan
Fang, och han lofvar att utbetala 1,000 
uns silfver; men säger att mr Duncan 
får icke lof att återbetala det" . 

Derpå fortsatte guvernören: " Här hafra 
värt folk mördat missionärerna och <le in
födda kristna. Och da vårt folk komma 
i nöd, så äro missio1drerna genast fä rdiga 
att hjelpa; det är alldeles för mycket gjordt, 
derför uns kar jag att gifva dessa pennin
gar af egen kassa" . Yi sände nu bud 
efter Wang-Pei-ts 'uen, och då han ef
ter två dagar anlände, förde jag honom 
upp till guvernören. Han fi ck nu genomga 
samma förhör. som vi föru t, och silrskildt 
lades vigt pa, om han var en kristen. 
Guvernören sado nu, att han genom man
darinen i Sau-iien skulle få 1,000 uns 
silfver till utdelning bland de fattiga krist
na, men lade honom allvarligt på hjertat 
att vara ärlig, samt sade, att han önska
de, att jag skulle vara med vid utdelnin· 
gen, fiir att sedan kunna rapportera" . S:l 
lfingt Li-pai·s berättelse. 

i\Ianne icke en sadan man är paverkad 
af Guds helige Aotle, t y annars kunde 
han knappast handla sasom han gjort. 
Milnga hafva bönerna varit, som stigit 
upp till natlens tron för honom, att Her
ren skulle hålla sin hand omkring honom 
samt frälsa honom b:ide i andlig och le
kamlig bemärkelse. Gud har hört vara 
böner med afseende på hans lekamliga 
ställning, ty i dag förmäler tidningen, att 
han blifvit utnåmud till guvernör i pro
vinseo Hu-peh. Yi tro, att Gud skall 
ocksa friilsa hans sj~l. 

En broderlig fridshelsning t ill alla kära 
ti-.) ssyskon. 

Emil Jonson. 

Bref från Småland. 
En till fl l'ktsor t ii r u rti<l<•n• Ot1J, 

och ned1lt s trii<·ka s ig h'!tth c\" ig n 
arnutr. .) Mos. 3~: 27. 

Guil v ar<l tn ek. s on1 g ifver o~"' 
segern gpn ou1 , ·.;l r He rre .J ~l'i ll.S 
Kristn... . 1 Kor. 1:1: ty;, 

\"i yj}ja härmed frambära ett hjertligt 
tack till Helgelseförhnn~ets styrelRe, ~?m 
förra året sämle evani:teh :st er ti ll vårt kara, 
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mörka Kronobergs län. af hvilka vi ge
uom Guds ledning erhållit en k ä r syster 
(Ann a .:\[adseu 1. som under d en förflutna 
tnl en af året m ed riklig v iibignelse ver
kat Guds verk ibland os:s. 

.:\len först och fr1im5t Yiljn. vi l1 jertligen 
t acka G ud samt den persou , som offrat 
u d och krafter fö r Uud:s sak. 

.:\Ied r edaktion eu,.. t iLritelse vill jag ock 
meddela et t och anua: frän denna t rakt . 

För omkring 11 år sedan bildades här i 
Asheda soekcu, som iir beliigen vid grän
se~1 .mot _Kal~ar och .J ö11köp111~s li-iu. en 
imss1onsförcnm~. som scdau dess "·enom 
G uds nåd arbetat si~ fram i den i;;ycket 
han la JO rdmåuen. Nu ilro här a missions 
hus i socknen .. och t> \·angelium predikas 
emellanåt utai r1 ts killiga föreningsprecli
kan ter, som r esa omkring siu1t tu rer. F ör 
ett ar sedan började pla tsen a Lt ut,· id" aS 
och Guds rike har äfren giltt framåt ~111: 
<ler denna tid. Xågra hafra hlifvit frälsta 
och :\ts killiga troende hafva flyt ta t hit: 
i-å att det nu börJai· \'ara en lit en skara 
Gnds barn h är. 

Den 2!> april i fjol bild ade vi en liten 
kristli~ un~domsföreni ni:i: a f 12 personer. 
och n hafva stor or sak att tacka Gud 
for haus hjelp under de t förfiutna året. 
l>en rn sistlidne maj fi rade vi vårt först a 
:hsmöte, dii syster Amia !Il jemt e t ,·å 
andra Herrens vittnen läs te (~ uds ord för 
os s och Guds Andes kraft var n ärvaran
de oeh fö rde ordet t ill våra hjertan sä 
att vi fröjdades ;,torligen i Herren ' 

F örsta t i<len. då syster .:\I. var här, såg det 

.\linet 1ira smd cdnner ! 

icke mycket lofraude ut E n sm i tto.~um 
sjukdom härjade under två iuå1tadpr,., ti<I 
och a ll , ·er ksamhet var stängd. 111 eu ilf
,·en hiirutin~an uplienbarades Guds uu
~erbara lednmg. A It tJenar t ill det liilsta 
för <lem, som hoppas på H erren. E fter 
som. sy st er .M. varit sjuksköters ka och 
d t;>r fö r var erfaren i sjukvärd, blef hon 
af socknens ledande män anmodad att 
resa omkring för att t illse och vårda de 
SJU ~a. lJ on 1rnm derigenom i tillfälle att 
lil1fra bekant med folket. bevisa de hem
sökta or:h ::.örjande kiirlek och vinna fol
kets fö rt roende. 

Sedan sju kdomeu upphört lickhon begyn-
111i liå lla m bten, då äfren de oomvitnda voro 
villiga att öppna siua hus fi.i r evangelium 
lJlott hon ville komma. Guds sak ka1{ 
icke hindras. om det lin mi\ngcn ~ån"' sy-
nes mör kt för våra ögon. · "' 

Gu(l iir stark och han vill gerna om
,·iinda det svaga. Det har hau visat äf
\•en derigenom att syster Anna :M. fått 
tala ordet i t-n församling, som varit all
deles s t iingd för fri ve rksamhet. Och 
folk et ha r blifrit så intresseradt, att de 
oomyända samlat medel för a tt bygga ett 
m 1ss1onshus och _iiro villiga a tt. mottag a 
vittnen, som predika evang elium. 

.Men nu för kort tid bildades en före
niug af 1d1gra fä. der samt tvä vänner 
hänfri\n och några frän andra kretsar. 
111il. G uds välsignelse i fo rtsät tningen 
!i vila öfrer dem och verksamheten! 

Hcdjcn med os::. för Kronobergs län ! 
Broderligen K N-n. 

Skttden li ljorna på marken, 
h ta·· i prakt de kHidd:i stil.! 
l·udaugömda der i parkPn 
t ala de om Gud som fä. 
F a:stiin t 11 11 gor ej de eg a. 

I 
härligt dock de G ud lofsäga. 

(Forts .) 
ag tänker, att <le flesta barnen va- onkel. Ja visst predika tle. Se på prest-
rit ute i dessa högsommardag'ilr kragen bara, så högburen och nystärkt 

'fil och hört foglarna sj unga och !il- han står, liksom han ville säga : "Här 
"f jorna p redika. "Predika !·' sliger s tår jag på den gode Gudens befallning 



och predikar för alla vägfarande: Hafven 
ingen onyttig omsorg om hvad I skolen 
äta och dricka eller kläda eder mod. E-
der himmelske Fader vet, bvar han skall 
taga brud till edor föda och kläderna till 
att kläda eder med. Gliren 1.Jlott edra 
önskningar kunniga inför honom i blin 
med tacksfLgelse, så skall han gifva nog 
och öfver nog!" Se bara pi den lilla 
blåögda l<'örgiit-mig-ejen, huru hon niger 
sa. vackert för eder, flickor, och säger: 
"'Kära flickor, sen pa mig. Så här en-
kelt och anspråkslöst har Gud klädt mig. 
- Alla menniskohurn tycka, att jag är 
så fager i all min enkelhet; alla vilja 
rå om mig, månget blygt sinne begagnar 
mig såsom sin förespråkare. Gud bar 
gjort mig sädan. Hans är äran. 'fägen 
exempel af mig, blihen enkla, anspråksl~sa 
små flickor, glada att fa dofta i de rm-
ge.s hem, glada att gå Guds ärenden!·' 
8e pa violerna der vid dikeskanten, så 
fina de äro, klädda i sammet, i de mest 
harmoniska färger! Icke ens konung Sa
lomo i all sin härlighet var så klf1dJ, som 
en af dem. Och se derborta i ragakern 
den smärta blaklinten med en enda luftig 
hla slöja omkring sin halmhatt! 0 så 
smakfullt och genomfint! Det är inga 
1iaklutade rosenrabatter och bjäfs, som 
tynga ned det vackra hufvudet och gifva 
utseende af malarskyltar. Nej dil., enkel-
het och harmoni äro liljornas sumroarmode. 
Och hvarför skulle icke äfven edert vara. 
sådant, I kära små flickor? Se pa liljorna! 
Se hnru olika drägter de bära! Men in
gen är afundsjuk på den andra. De veta, 
att den Gud, som gifvit dessa olika. dräg-
ter, gifvit dem en sädan, passande för 
hvars och ens plats påjorden. Derför 
äro de nöjda och tvi;ita icke om, hvem 
som är vackrast. Kära barn, låren af 
detta och högmodens icke öfver edra vackra 
kläder; blygens ej heller för den lappade 
drägt, I tilläfventyrs bären! Yaren tack
samma i allt och veten, att Herren älskar 
lika varmt det bjerta, som klappar innan-
för vadmalsrocken som inom sammetsjac
kan. Se på liljorna! Den högsta lärdom, 
de vilja gifva oss med sin predikan, är: 
·' Hahen ingen omsorg! Sörj en ej för 
morgondagen! Söken först efter Gud och li, 
hans rike, hans vilja, hans rättfärdighet 

- och allt, bvad edert lekamliga uppe
hälle fordrar, skall rikligen tillfalla eder." 
Jilen icke blott det, utan äfven: 8pinnen 
icke arbeten icke för att göra eder sjelfva 
god~, ärliga och lydiga, tY: det går_ icke, 
utan lemnen äfven detta i hans hander, 
som säger: Jag är Herren. och utom 
mig är ingen frälsare! Efter denna 
lilla utflykt i "det gröna" hland de prun
kande liljornas skara, vilja vi nu ater
vända till vår berättelse och se, 

huru Martin blef missionär. 
Emellertid, sade mormor, slapp Martin 

att få stryk ifr:in den der minnesvärda 
natten. Min kära man blef som en ny 
menniska; bvar och en kunde se det. Guds 
Ande arbetade oaftatligen på hans hjerta, 
och jag började snart undra, om jag sjelf 
var verkligen omviind, ty så stor och märk
bar var skilnaden mellan bans uya och 
gamla lif. Nu var det icke längre förbud 
för någon i huset att g<i. pa läsmötena 
- nej då; nu stod äfven vårt hem. öppet 
för evangelii förkunnelse; och Martm var 
som alltid den förste och den siste på 
sammankomsten. Godt öra hade han för 
musik och en klar och känslig röst, sa 
att en bättre klockare kunde vi icke fa 
på läsmötena, men litet blyg var han all~ 
tid, och svårt var det att fa honom 1 

gång. _ 
Det bästa af allt var dock, att han hull 

sig väl med Gud; bra gick det också fö_r 
honom i storskolan. Prcst skulle han bli, 
det hade far bestämt, ty en troende prest 
det satte far såsom det högsta målet i 
detta lifvet. Och fars bestämdt uttalade 
vilja, att l\Iartin skulle nä detta m~l, var 
ej lätt att rubba. En verklig högtidsdag 
blef det för oss alla, när Martin kom hem 
med hvita mössan. Jag tror, att jag al
drig sett far gladare. Men när Martin 
fram på sommaren började tala om, att 
han redan tidigt känt en maning att gå 
ut till hedningarna, vaknade fars makt
lystnad upp igen. Han ville icke veta 
om några sådana der nyheter. Prest sknlle 
Martin bli, derför hade han kostat på ho
nom. Hedningarna sköter nog Herren om 
ändå; och hvad det beträffar med hcden
dom, sa fans uen nog på närmare hål,l 
än så. l\Iartin sade ingenting; han gick 

som vanligt tyst och sluten, när det gäll
de något vigtigt, och bad oa.ft:ltligen till 
Gud, att han matte ri.idja undan hindarna 
och visa far sin väg. 

Lemnande sin framtid i Guds händer 
for han upp till l'ppsala och inskn•fs i 
teologiska fakulteten. Fram:lt gick det 
nog med studierna; men han trifdes icke 
ibland den liittsinniga skara studenter, 
som tänkte att blifva 1irester, men som 
lefde det galnaste utelif på. värdshusen, 
föga tänkande pa det heliga embete, för 
hvilket de skulle uthilda. sig. 8:1dant var 
lifvet i IJppsala den tiden; nu lär det blif
vit mycket annorlunda. 

Visst kunJe man läsa mellan raderna 
i .Martins bref, hvart hans håg stod, men 
far var obeveklig. Så stodo sakerna, då 
.Martin återigen skulle tillbringa en som
mar i hemmet och i tysthet ville förbe
reda sig för mi~sionsskolan. Ack I skul
len sett, hur glad far var, när han for 
ned till stationen för att hemta Martin! 
och nog kunde man kiinna sig just som 
litet stolt öfver gossrn. Den hvita mös
san passade så bra till det brunlockiga 
håret; och de djupa blå ögonen kunde 
rakt se midt igenom en, fastän de hade 
ett sä vemodigt uttryck. De breda axlarna 
och den raka !J.ällningen hade han efter 
far; ja ståtlig var han, våran Martin. En 
söndagseftenniduag, då vi sutto under den 
lummiga kungseken, kom Elsa, grannhnn
dens enda dotter och fragade, om icke 
Martin hade någon bok att låna henne. 
Jo det hade han visst; och så tyckte far 
och jag, att Elsa kunde väl bedja de sina 
derhemma att komma med hit under eken, 
så ville nog lllartin föreläsa ur sin bok 
en stund; och det tackade hon för; och 
medan bon skyndade bom, gick Martin 
upp på sin kära, gamla vindskammare för 
au välja en passande bok. l\Ien trogen 
siu vana bad han Gud leda sig iifven i 
detta; och som en blixt slog det honom, 
att han skulle taga den sista boken, som 
utkommit om hednamissionen. 

Det var en bok på engelska, som i de 
lilligaste färger skildrade bedendomens nöd 
i Kina och Indien. Mörka taflor npvrul
lades der, huru som de okunniga mödrarna 
satte ut sina tlickebarn i skogarna för 
att uppätas af de vilda djuren, eller huru 
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de kastades i Gangesft11den för ;itt blidka 
flodguden och förmå honom att gifva regn 
och fruktbarhet, och hurusom brnminerna 
pinade sina kroppar för aU vinD!l fräls
aing från sina synder. Yi kunde knappast 
tro, att alla dessa gräsligheter voro san
ning, men da Martin sade sig bafva sam
manträffat med hemkomna missionärer och 
hört liknande beskrifningar från deras egna 
läppar, kunde vi icke tvifla på bokens 
sannfärdighet. Far satt tyst, medan vi 
alla voro mer eller mindre rörda. Elsa 
grät tyst: hon hade, sedan hon blef om
vänd, varit en så varm missionsvän och 
hade alltid en väl fylld missionssparbössa. 

Men vi maste fatta oss kort. .\ter var 
sommaren::- hvilotid slut, och Martin måste, 
utau att hafva kunnat beveka far, resa 
upp till Cppsala, denna gång för att prest
vigas. )\är jag frågade honom, om han 
kän1le det pakostande att öfvergifva sin 
älsklingsplan, sade han blott: Vet du. 
mor, det kännes som en underbar visshet 
i min själ, att Gud snart skall rödja un
dan alla hinder och hlta mig fa det mitt 
bjerta önskar. Och, mor, mins du, hrnd 
du en gåug sade mig, da jag var eu li
ten gosse, full af bekymmer. Jo, så sade 
du: Um I stilla blifi:en, su varder eder 
lmlpet! Och nu vill jag söka vara det, 
sa skall nog hjelpen komma. Och hjel
pen kom, fastän icke som vi hade räk
nat nt Jet; för si Herren heter underlig, 
och underliga äro ock hans •·ägar. 

Det var en dag under hafreskörden. 
Far hade stått i som den yngste drängen, 
och svettig och varm som han var drack 
han sig otörstig ur ängskällan. Niir han 
kom hem, var han likblek i ansigti1t. Jag 
biiddade genast ned honom och tänkte: 
Det går väl öfver, far är sa stark. Men 
andra dagen måste vi resa eiter doktorn, 
och när denne kom, hade han redan den 
vildaste yrsel. Doktorn sade, att det var 
ett farligt feberanfall, som kunde sluta 
med döden, och kunde icke gifva mycket 
hopp om tillfriskuaude. 0, hvilka bekycn
mersiimma dagar och nätter! Och sa han 
yrade! alltid såg b'.in sma svarta hedna.
barn grina emot sig med sina hvita tiin
der, bedjande honom om bröd. Ibland 
1:.örde hau deras mGdrar gråtande anklagil. 
honom, derför att han icke Hit :\lartin 



komma med Guds ord till dem. Vid så
dana tillfällen kunde han resa sig upp i 
sängen och ångestfullt utropa: "Mor, mor, 
gif de svarta barnen bröd! Jag bar in
tet att gifva dem." Men när han var vid 
sans, var han så tyst, och jag undrade 
mycket, huru han hade det med Gud, om 
allt var godt; ty han säg så ängslig och 
oro~ig ut. Jag skulle en dag tala med 
honom, 111en han förekom mig och sade: 
"Mor, skrif och bed Martin komma hem, 
och det så fort han kan!" Och jag skref. 
Det dröjde icke längre än till p11.filljande 
lördag, så stod Martin i förstugan, blek 
och frågande. Ack, sa glad far blef I Vekt 
och ömt smekte han det lockiga hufvud, 
som lutade sig öfver honom. Martin fick 
nu tala till sin far som prest, detta var 
hans första förrättning. llärkvärdigt nog 
tlck far vara alldeles feberfri de första 
dagarna, Martin var hemma; och då fingo 
far och son tala månget allvarsord med 
hvarandra. Men så kom febern igen med 
alldeles liknande fantasier som förut. Men 
nu var det Martin, som skulle mata de 
svarta barnen och lata. hinduenkorna höra 
frälsningens budskap. Ack så underligt! 
llartin och våra blickar sade mera än 
ord. Så eu morgon kom sansen åter, -
jag mins denna höstmorgon så väl, dim
man hade lättat, och solen sken så vac
kert på astrarna i fönstret. Jag hade 
just städat af litet, då far vaknade och 
sade till Martin, som satt vid sängen: 
"Martin - tror du, att de der svarta 
hednabarnen ha det mycket svårt; de haf
va oroat mig så mycket i sömnen?" "Ja, 
de hafva det nog mycket svårt, men I, 
far, bar uppdragit åt mig, att gå åstad 
och mätta dem och lägga förband på de
ras sår - far jag det?" "Ja, Martin, 
det är just det jag vill, och det har bara 
oroat mig, att du nu, sedan du blifvit 
prest, skulle ångra dig • • . " 

"0 nej far, aldrig!" sade Martin med 
strålande ögon. "Då" sade far -
" bekräftar jag nu detta heliga uppdrag 
i lfa<lerns och Sonens och den helige An
des namn - Amen! Gud välsigne -
dig - min iilskade son!" Dermed föll 
han tillbaka mot kuddarna, blek som ett 
lärft, och somnade in, som vi trodde, för 
sista gången. 

Men fars sista stund var icke kommen 
ännu. Efter niigra timmars stärkande 
sömn, var krisen öfverstånden, och han 
tillfrisknade, om än långsamt. 

En dag någon vecka derefter, då vi 
hade fätt upp far i gungstolen, tog han 
Martins och mina bänder i sina och sade: 
"Nu förstår jag, hvarför Gud lade mig 
ned pä sjukbädden. Det var derför, att 
jag skulle få tid på mig att begrunda 
hedningarnas nöd och offra min Isak för 
missionen." Och jag såg tårarna droppa 
aä stora ur fars ögon - det var ej ofta 
de tordes fram . iiNu tycker jag," tillade 
han, "riktigt jag fatt nagot nytt att lefva 
för. Måtte blott mitt hjertas frivilliga 
offer behaga Herren!" - "Säkert gör det 
så, far," sade Martin och tryckte fars 
hand. Efter den stunden var far själen 
i den missionsförcning, som bildades i 
trakten. 

Ja., nu, kära barn, har jag berättat eder, 
huru det gick till "i de gamla tider och 
förra år", innan vi bär hemma i Sverige 
visste sä mycket om hedningarnas nöd. 
Nu veta vi mycket mera. Låtom oss då 
offra mera af tack och bön, pengar och 
intresse, så skola vi en gång fä möta 
Martin från Storgården och hans kära 
föräldrar ibland de frälsta och lofsjun
gande hednabarnen hos Gud. Derom be-
der eder ringe Onkel €ric. 

P. S. Frän 14 st. gossar och flickor 
i Stockbro skola i Norrland jemte deras 
kära lärarinna ha till Barnens Tackoffer 
inkommit 10 kr., hvarför så innerligt tac-
kas af 0. €. 

Dä Thomas Hooker läg döende, 
sade nägon till honom: »Broder, du 
får snart mottaga lönen för ditt ar
bete». Han svarade ödmjukt : >Bro
der, jag går att mottaga barmher. 
tig het. 

- ~lY. l -

,., 
etden 

... 
\ ;Il 

0'1...tt L'ara din allena 
~ r ' I bu de ve of'/1 väl, 

Jag helt mig öfi·erlemnar 
Jfed cnult!, krovp och själ. 

(Efter en?;elskau.) 

0 genomfräls mitt hjerta 
Och helt förnya mig. 
Pu gnrnd af dina löften 
.Jag n"i 11tur efter dig. 

Pur d1.U helt Ofverlemnall 
1 'a altaret i dag 

Låt reni11gselde11 triinga 
Ige1wrn rniirg och bw 
Uch gör mig alltigenom 
Råttfärdig, tia1tn och rm. 

Jug nintar. räntar, vä11tlir; 
l 'ä elden nilttur jag. 

0, ta,g mitt r i noa of!er 
Uf'/i låt m ig ro ra din ! 
Besegla mig för evigt 
Och tag mitt l~ierta in! 

Beseglade. 

E . G- n . 
1.Den 2b sept. Ulrnl.) 

( i:famm::mdrau; nf A. Kihlstedti-. predikan vid Torps-konferensen.) 

Bedröfven icke Guds heli~o Ande, med )l\·ilken l 
bhfrit lJeseglnlle till förlos:mingeus dag. Ef: 4: SV. 

~a det fallit på min lott att nu bibeln till en ny bok för oss. Han 
~ t ala några ord, har det S\·nts kan föra oss in i :-;anuingens hemli-
mig af vigt att visa hän till en per- ga djup oeh göra oss delaktiga af 
son, utan hvilken hela vår konferens de fördolda skatterna i ordets g uld-
:-.kulle vara alldeles förfelad - en grnf\-a. . 
person. som måste taa-a hand om I Andens ljus komma de himmel-
hela mötet, om hvarje åh örares och ska sanningama att lysa och tindra 
hvarje vittnes hjerta - · den Helige såsom de kostligaste ädelstenar. 
Ande. ~kall du få ljus och andlig Yälsig-

Bland de många betydelsefulla nelse under denna konferens, måste 
namn, som i den heliga i;krift gif- du fran början ::::tilla ditt hjerta in-
ves dt111 helige Amlt1, finna vi nam- för H erren och mottaga Andt1ns un-
net : Sct11ri i11geus Ande . dervisning. 

\-erklig andlig insigt och erfaren- Håra icke den helige Ande genom 
het kan ingen annan än den helige att vänta något frän menniskor. lPs. 
Ande gifva oss. Anden kan göra 145: 15- IHJ. Vi, Hen·ens vittnen, 



hafva skatten i lerkäril, på det att 
den öfversvinneliga· kraften ma vara 
Huds och icke af oss. Men Sd ock 
till, att dn icke bedröfvar Anden 
genom ett kritiserande sinne. Kri
tikens svärd är tveeggadt. Du sarar 
Anden, och du särar dig sjelf. 

Bed i stället! Bed ned Anden 
öfver dem, som tala, och öfver dig 
Hjelf och dem, ;;om med dig lyss~a! 

.B'inney säger, att det var heli!Ja: 
m<lns förböner, som besvarades af 
Gud med att öfver honom utgjuta 
eu slidan himmelsk kraft, att de 
hardaste syndare ej förmadde ;;tå 
emot hans ord, knappt hans närvaro. 

:N" u skrifver aposteln hilr i vår text 
till de troende i Efesus, att de blif
vit beseglade m,,d f-iwl':> helige Ande. 
Jfr. 2 Kor. 1: 't:J. n-ud har satt sitt 
sigill pa oss, som tro, och derige
uom tecknat och utmärkt oss såf<om 
sina 1 !)Het. 

Hkriften talar på många 8tiillen 
om besegling. l ~ ~los. ~8: &i etc. 
heter det, att öfverstepr~sten skulle 
på ;;in panna bära cln skifva af rent 
guld, på hvilken orden: "Helig Her
ranom" skulle med signetristning 
vara inristade. Detta var hans be
;.;egling. Derigenom betecknacle8 
han ;.;å.som afskihl och helgad lit Gud, 
för att ;.;asom öfversteprest tjena i 
helgedomen, ingå i det allra heli
ga8te med f'örsoni11g!:il1lodPt och före
/)eclja. 

Jesus Kristus, i hvilken denna 
förebild blifvit förverkligad, säger 
om sig sjelf: nlenniskoso1;1~n ~kall gi.f
va eder den mat, som forbhfver till 
evigt lif, ty honom har Paclre11. Uucl, 
"/Jeseglat. Joh. li: ~7. 

Gud har liksom satt :sitt sigill på 
Honen och dermed bekräftat, att han 
är den i hvilken vi hafva försoning, 
förlåtelse, rening oeh fräl;.;ning från 
synden ;:;amt evigt lif. 8asom ock Jo
hanne;.; skrifver: "'Om vi antaga men
niskor;.; vittnesbörd, sa är Gud8 vitt
nesbörd större, ty detta är Guds 
vittnesbörd, att han har vittnat om 
sin Hon. - Och detta är vittnesbör
det, att Gud har gifvit oss evigt 
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lif, och cl etta lif är i hans ~on."' 1 
Joh. ;): !l, 11. 

"Den ;;om tror på Guds Son, han 
har beseglat, att Gud är sannfiirdig." 
Han har genom ;:;itt ~jertas ja. oeh 
amen bekriiftat och liksom uuder
skrifvit och bevittnat Guds ord8 san-
ning. . 

Och den som sa beseglar <+ud8 
sannfärd~ghet, honom. beseglar G1:1d 
:iasom sm egendom, i det han g1f
ver honom 8in Andes inre vittnes
biird om barnaskapet. "Anden sjelf 
vittnar med var ande, att vi äro 
Guds barn."' Horn. H: Hi. "Den 
som tror pa GndR Son, han har vitt
nesbördet inom sig"'. 1 .Joh. ,-l: 10. 

Och liksom vi sje.Uva veta, att 
vi tillhöra Herren, och vandra in
för honom i det på samma gang 
ljufiiga och allvarliga medvetaudet1 

att vi äro hans, sä känner Herren 
oss ock såsom sina. Han har satt 
Hitt insegel pa oss oeh derigeuom 
tecknat oss ;.;åsom 8ina. Han kän-

. ner hela vårt inre och yttre lif. 
För honom i:i.ro vi hlotta och nakna. 
Vi kunna icke i något afseende be
mantla oss ir~för honom. 'l'y ha1.~s 
ögon trä:iga igenom allt. De.t ar 
ock hvarJe ärligt Guds barn d.1upa
ste trängtan att vara utransakad af 
(:h1d. Vi äro rädda för all skrymtan 
Ot'h allt sjelfbedrägeri. Yi ligga. in
för Gud med den bönen: "Hen·e1 

låt mig få veta, huru jag har det 
och huru jag menar det."' 

.Men trots all brist O('h hvarje för 
oss sjelfva törhända hemligt lyte, 
förkastar <-tud oss ieke utan kännes 
vid oss såsom sina. barn. 

"Frukta icke, ty jag har förlos~at 
di~, kallat dig vid namn! Du är 
mm."' Es. 40: 1. 

För. dem, som ii..ro i Kristus J esm1 
och teckna.de med Guds inse.gel, iir 
ingen fördömelse. De äro trygga.1 

då domen går öf ver dem, som icke 
känna Gud och icke lyda vår Herrei 
Jesu Kri8ti evangelium. I Hes. !I 
kap. läsa vi att sex män ha.de hvar 
och en sitt slagvapen i sin hand, 
och en man var midt ibland dem> 

klädd i hvita linnekläder, och han 
hade ett ;.;kriftyg vid höften, och de 
ställde sig vid kopparaltaret i Je
rusaleml'I tempel. ( )ch Herren sade 
till mannen med skrift,yget: Ha midt 
igenom staden, midt igenom Jeru
salem och teekna ett tecken 1 pan
nan på de menniskor, som sucka 
och jämra sig öfver alla. de ;.;tyggel
:-:er, som ske derinne ! 

( lch till de andra sade han: <+an 
in i staden bak.efter honom och slån! 
1 sko len ingen skona och öf verse med 
ingen. ( iammal och ung och jung
frur och barn och kvinnor mån i 
sla till diids, men icke komma vid 
niigon af rlem, som hafva tecknet 
va sig. 

Det är gräHligt att komma i do
men. Derför I som ären i edra 
synder: flyn till Jesus, att I man 
undgå den tillkommande vreden! 

T llppb. 7 läsa Yi, hurusom Guds 
tjenare teckna;; med insegel pa sina 
pannor. Och i Pppb. 1-1: finna vi 
igen dessa tecknade: "Jag 1'9.g, och 
se., Lammet stod pa Zions berg och 
med det l.f4,<XX.l, hvilka hade <less 
namn oeh cfrss Pucler,q 11cw111 skrifvet 
pä 11ina Jic1111wr, 

Li_ksom när nagon tryeker sit.t sig
net 1 det smillta lacket, der blir ett 
tydligt aftryck af hans namn, sa 
intrycker oek den helige Ande Lam
met8 och F'a.drens namn i den tro
endes inre, så att det ock blir uppen
barat i det yttre, i lifret och umgän
gelsen. att vi tillhöra Lammet och 
dess Farler. (fuds och Lammets na
tur och egern;kaper framträda uppen
bart hos oss. Lika litet som det miirke, 
som romarne och grekerna in brände i 
slafvens panna, för att betel'kna 
h~nom . sasom sin. lifegne, kunde 
bhfva fördoldt -- lika litet kan det 
fördöljas, att. vi iiro Huds och Lam
metis liff'gna. Hvad :som star teck
nadt pa pannan, må;.;teo ;.;ynas för alla. 

Ju mera hjertat under den inner
liga förnimmeben af Huds kärlek 
eller i lidandets hetta försmälter in
för Gud, desto djupare kan Gud 
trycka sitt insegel i vårt inre, 

ill 

desto innerligare blir förvissningen 
om och medvetandet af att vi äro 
Herrens och desto djupare fatta vi 
vår heliga kallelse att vandra. inför 
Gud, att göra hans namn klindt Ol'h 
äradt ibland menniskorna och för
kunna hans d:r.gder, som kallat os8 
från mörkret till sitt underbara ljus. 

Ett exempel på ett djupare An
dens verk längre fram i det kri;.;t
liga lifvet erbjudn oss teologen 
.Jonathan Edvard8.* Hans omviin
del;.;e var en tydlig erfarenhet i han;; 
lif, och vid en ;.;ednare t.id vardt hans 
öfverlåtelse och afskiljande åt <+ud 
en icke mindre tydlig O<·h afgöran
de tilldragelse i han:-: lif. Han lem
nar följande skildring af en helig 
;.;tmid: 

"År 1737, då. jag en gang ridit ut 
i skogen för min helsa och hade 
stigit utaf hästen på en nndangfönd 
plats,_ för attt säsom jag bruka.thvan
dra i ensamhet under bön oc be
traktelse, hade jag en för mig utom
ordentlig åskådning af Guds Sons, 
vii.r medlares, härlighet och hans 
underbara, stora, fnlla, rena och ljuf
va nåd och kärlek och milda och 
ödmjnka nedlåtenhet. Denna nåd, 
som visade sig så stilla och ljntlig, 
tedde sig äfven stor utöfver sjelfva 
himlar~1a: 1\ risti person tedde sig 
olieskrifhgt skön, men mecl en skön
het och förtrilfflighet, som uppslu
kade all tanke och fattning - hvil
ket f?rtfor. s~ vidt jag ka11; minna:-:, 
omkrrng en timme, ocn hvilket höll 
mig största delen af tiden i en flod 
af tärar och högljudt gratancle. .Tay 
kände en brinncuule lrlnyta11 i min själ 
att rarda - jag kan ej amwrluncla 
uttryrka clet 11ttömd pii miy sjelf 
oclt fiJrintacl; att liyga i lltoftet orh 
nppfyllas af Kristus allena. att c'ilsk" 
honom med en ht'liy nc/1 r1·n kärlek; 
att fiirtrDsta pu lionom; att lefrn 11/ 
honom; att tjena honom; att varda 
fullkomligt helgad och renad med en 
gudomlig och /1 i1111nefsk renhet"'. 

* Det här anförda exemplet lir hemtndt 
ur "det tvåfaldiga lifvct" af A . .J. <fordon. 



Vi hafva hört Edwards benämnas 
"den kristna nadeshushållningens 
Esaias," emedan djup visdom och 
brinuand~ hän&ifrenhet voro s~. u~
derbart förenade hos honom. Har ar 
förvisso en tilldragelse i den store 
teologens lif, hvilken har en märk
viirdig likhet med den, som profe
ten så lifligt skildrade i sitt lif. 
(EH. (): 1-~. ) Yi hafva här samma 
öfverväldigande syn af Herren, sam
ma bjertats försmältande inför han:-; 
fruktansvärda renhet och samma 
::;jelfförnekaude och fullständiga öf
verlåtelse i hans tjenst. Och när 
vi ej lan~t derefter höra honom pre
dika i Enfield, då, såsom han ::;ä
ger, evighetens allvar ~ed sadan 
tyngd oc11 kraft triinger sig på men
niskcrna, att de fatta om pelarna i 
hans kyrka, :-;kälfvande af fruktan 
inför Herrens öfverhängande vrede, 
:-;om han sa lef vande framhåller, ut
ropa vi: "Hannerligen, smörjelsen, 
::;om han har mottagit, förblifver öf
v~r honom!" 

Dem, som Gud har beseglat, be· 
i>arar haii geuom alla frestelser, faror 
och pröfnmgar till fiirlossuingens 
day, dtt Jesns kommer, och vi, lösta 
från allth ::;om härnere tryckt, pl~gat, 
sårat oc frestat, lösta från alla JOrd
lifvets band, få ingå i de heligas 
eviga ro. Yi hafva blifvit Lesegla
de med löftetH heliga Ande, som är 
en vant pri i·art ar( till lians egen
clo m;; (iirlos1111iny. Ef. 1: 13, H. 

Hlutlige11 möter o::is i texten den
na varmng: Bedriifre11 irke Guds he
lige Ande. Allt hvad synd heter 
hedröfvar Guds Ande. Ty han he
ter 01·h är de11 helige Ande. Han be
dröf vas genom hårda, kärlek:-;lösa 
domar, afund, förtal o. d. 0 Gud, 
fräls oHs fran allt sådant! 

Genom högmod bedröfras Anden. 
~kriften säger uttryckligen, att Oud 
11tar emot de llöyf<"irdiga, men de öd
mjuka gifver han nad. 

Det finnes personer, som <;ud rik
ligt användt till själars fräl::i11i11g och 
sitt folks fullkomnande. 1\f en så 
hafva de blifrit stora i ::;ina egna 

ögon, i det de begynt se pä sina 
gåfvor, sin insigt i ordet, sin popu
laritet och sin framgång · i arbetet 
och yfvas deröf ver. Och i dag äro 
de torra och andelUsa, kanske allde
les satta åt sidan. 

0 Gud, förödmjuka och kros~a oss, 
på hvad sätt det än måste ske, hell
re än att du skulle nödgas taga din 
Ande ifrån oss! 

Anden bedröfvas, när en predi
kant litar på sina tale~afvor, sina 
erfarenheter eller sin förberedehie 
för predikan. När man tycker sig 
kunlla reda sig honom förntan, viker 
han bort. Han biHtar icke dem, ::;om 
kunna hjelpa sig sjelfva. Men han 
bor hos dem, som hafra en ödmjuk 
och förkrossad ande. 

Anden Ledröfras, när han icke 
blir radfrågad i församlingsl:lngelä
genheter, när hvar och en nll haf
va sin egen vilja fram och kanske 
bildar partier och kotterier för att 
få det ena eller det andra geuom
drifret efter sin önskan. 

Anden hedröfras. när han bestraf
fat nagon Yana, ::;om icke behagar 
Gud, eller visat oss pii nägon för
summad plikt, och vi icke vilja ly
da honom. Icke att undra öfver, 
att man under sil.dana förhållanden 
är kraftlös och andetom, huru myc
ket man än ville bedja om Anden! 

Genom otro bedröfra vi Anden. 
\"i behöfra 1,egynna öfra oss uti att 
mera än någonsin förtrösta pil Her
ren sasom ett missionssällskap och 
såsom enskilda, sa::;om \"ittnen och 
medlemm<>r inom detsamma. Och 
så skall Gud hafra hehag uti o:-;s 
och välsigna oss, fastän fa och ringa. 
Hen·en pryder med sin nad de öd
mjuka sj~lar, som lita . på ?onom. 
Y1 hafva rntet yttre att. lita pa. Och 
cl etta är ingen olycka. utan en väl::;ig
nelse, om vi derigenom drifvas att 
förtro o::;s at Herren, som sagt: Lå
ten mig hafra omsorgen om mina 
barn och mina händers Yerk. 

Genom otrons förstfödda söner 
oföndijsamhet och knot bedröfras An-

den. 11Iå vi icke vara i bland dem, 
i;om knota oeh klcmclm sin lott. 1Jud. 
v. 16). 1Jtan låtom oss vara tack
samma i allting, emedan det är Guds 
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vilja om oss genom Je:-;us KriHtns, 
var Herre! Endast så kunna vi va
ra vittnen om vår Guds nåd och 
kärlek. Amen. · 

Helgelseförbundets årsmöte vid Torp. 
Första dagen (den 23 juni) 

begyntes kl. half 10 med bvnemöte, som 
inleddes af Lars Jonsson från Kräklinge 
s:n med uppläsande af Ps. 6f,. 

Derefter hC>ll förbundets ordförande, 

Riksdagsman Ed11. Hedin 

/Jelsningstalet. 

Mark. 1.J: 3-9. 

Ehuru det är så många gånger, som 
jag från denna plattform helsat eder väl
komna, är det mig dock en salig förmån 
att iiterigen få göra det. Mä Gud låta 
oss erfara, att vi alla äro tJtt i honom. 
Vi äro alla, som tro på Jesus, en enda 
kedja med olika länkar. Den fiirsta län
ken, till hvilken mina tankar vända sig, är 
våra arbetare bärhemma, evangelisterna. 

Det har gladt mitt hjerta för en hvar af 
eder, som vi återsett vid konferensen. 

Den andra länken, som jag icke utan 
smärta kan tänkn på, är en Hink, som 
brustit sedan förra konferensen, kinallin
ken. Det var ett hårdt slag, dtL under
rättelsen kom om våra 10 missionärers 
dtid. Men jag ho1,pas sa innerligt, att 
Gud skall gifva nya krafter, män och kvin
nor, som åter upptaga arbetet i blodspåren 
dcrute i Kina. 

En annan länk är Z.ululänken. Vi haf
va 3 syskon af dessa våra arbetare här. 
Ma Gud välsigna den! 

Vi hafva också syskon från Hydamerika 
och Indien. Må Herren välsigna eder un
der vår konferens! 

Så hafva vi ännu en länk, alla de sy
skon, som mottagit våra evangelister, som 
varit fäder och mödrar för dem. Det har 
gladt mig att se många af eder blir och 
lifven att finna, hurusom många skrifvel· 
ser inlupit med begäran att få tillbaka de 
syskon, som arbetat på fälten. 

Der har också gladt oss att se så mån
ga af de gamla vännerna, de gamla käm
parne här. Att se er här är för mig ett 
bevis på, att I förr undfatt välsignelse 
här. 

Huru välsignadt är det icke, att vAra 
hem kunna blifva lika Betania, en plats, 
der Jesus gästar, att de kunna blifva af 
någon betydelse i Guds rikes historia. Her
ren vill också komma till oss och mätta 
oss i dag, såsom han en gäng höll mål
tid i Betania. 

Såsom kvinnan utgöt den dyrbara, väl
luktande smörjelsen öfver Jesus, vill Her
ren också i dag finna hjertan, som öpp
na sig för honom i tinbedjan, tack och 
lof. 



Sasom alalia.sterflaskan sGnderbröts en 
gang, behöfva ock våra hjertan förkrossas, 
nedbrytas och tillintetgöras, om Herren skall 
fä välsigna oss. 

Hvarför skedde denna fi1rspillning? frå
gade mcnniskorna på Jesu tid. Så fråga 
de ock nu: Hvarfiire dessa omkostnader, 
hvarföre det;sa resor till dessa konferen
ser? Derför att Herren är ibland oss. 
Sa vill Herren vara midt ibland oss i dag 
på ett särskildt sätt. J\Ia vi då bedja, att 
ingenting förströr eller hindrar oss, då 
vi dessa få dagar få vara samlade kring 
Herren. 

Smiirjelsen ur alabaKterflaska.n var en 
smörjelse till Jesu begrafning, den, sä att 
säga, påskyndade hans död. Den kärlek, 
som uppenbarades i denna kvinnas hand
ling, kom honom att desto mer längta ef
ter att få gifva sitt lif i diiden för men
niskoslägtets frälsning. Sa kunna vi ocksa 
genom att helt gifva oss ät Herren på
skynda hans tillkommelse. 

.Ma denna alabasterflaska rikligen ut
gjutas ibland oss dessa dagar! 

Pastor Kihlstedt talade derefter öfver 
Ef. 4: 30. 

Missionär Aug. Karlsson höll <lerefter 
missionspredikan öfver Apg. 8: 2G; !I: 11; 
10: 20. 

Strl upp och· gå. 

Vi finna här tre missionsbefallningar, 
uttalade af tre olika riister: ängelns röst, 
Jesu röst och Andens röst, till tre olika 
personer och angaende tre olika verlds
delar: Afrika, Asien och Europa. 

1''ilippus höll på att verka Herrens verk• 
men fick befallning att gå. Antagligen 
kände han det svart att lemna sitt arbete 
och sina nyomvända, för att gå en öde 
väg. Missionärens våg är ofta en öde 
väg, en trons väg. l\Ien då det verkligen 
är en trons väg, är det ock en salig väg. 

Man får ocksä erfara ödsligheten, när 
man kommer ut till det främmande landet 
derigenom att man ej kan språket, ej kan 
meddela sig med menniskorna. 

Det är en öde väg äfven derutinnan att 
man är skild från civilisationen. · Men 
vägen är ock ljus, ty Herren är med. 

~14 -

J\lan är på den plats, Gud vill, att man 
skall vara. Derför, Filippus, stå upp och 
gå! 

Ananias fruktade och bäfvade, dä ller
rens up11maning kom. Han var ej en 
apostel, ej ens en evangelist. Och det 
gällde nu att gå till Saulus, som var känd 
som en den bittraste Herrens fiende. 

Så fråga menniskorna ofta nu: V agar du 
gu till Kina, der så många fiender finnas? 
J\Ien dessa dåliga menniskor bebi1fva evan
gelium. Och som Saulus bad, då Ananias 
fruktade att gä till honom, så finnes det 
ocksil kineser, som bedja och längta efter 
evangelium. Många b\Jner, många suc
kar stiga upp från Kina, bref komma till 
oss från kineserna, att vi må. komma ut 
till dem. Stå. upp och ga,. äfven om 
det gäller till kineser och boxare. Ty 
stisom Saulus, som var en förföljare, hlef 
en hedjare, finnas redan många boxare, 
som blifvit frälsta, och manga flera skola 
komma. I unge, stan upp och g:ln ! Det 
är framtid att vara ett Herrens sändeimd. 
Sjelf längtar jag åter dit ut och önskar 
att till sist få hvila i Kinas jord. 

Jlilda Joha111;so11. 
Kflllslan af att i dag vara här fyller 

min själ med glädje och tacksamhet. Det 
är nu 11 ar sedan Selma Carlos, l'har
lotte Karlman och jag, de första systrar 
från Helgelseförhundet, gingo ut till Kina. 
Många berg af svårigheter hafva upp
rest sig pa våra vägar, men Herren har 
röjt undan dem. Vi hafva arbetat i vestra 
Kina skilda fran förbundets öfriga arbe
tare, och Herren har välsignat oss och 
visat, att vi skulle star.ua på vår plats. 
Och Herren har sjelf blifvit så dyrbar för 
mitt hjerta, att jag aldrig känt det sasom 
en uppoffring för mig att gå derute. Her
ren kanske aldrig blifver sa dyrbar för 
ett bjerta, som derute. Yi komma ut sa der 
allena med honom. Manga underbara be
vis på Herrens beskydd bafva vi ock f.att 
erfara, liksom också många prof på de m
föddas kärlek. Dä vi måste lemna våra 
stationer, voro vi fruktande för de infödda 
kristnas skull; men det har visat sig, att 
Herren icke blott bevarat dem, utan äf
ven flera friHsningssökande ha anmält sig. 

Och mitt arbetsfält är derute i Kina. 

Jag har längtat att komma till Sverige 
<>ch bland missionsväunerna, men jag kän
ner, att jag är blott siisom på genomresa. 
Gud har gifvit mig min plats i Kina. 

På eftermiddagen predikade först 

missionären E . .lakobson, 
som arbetat i "1-'impsonska." missionen 
Norra Kina, öfver J.uk. 13: 2n. 

Denna midsommarkonferens påminner 
mycket om, hvaJ som säges i vår text, 
huru de skola komma från öster och ve
ster, norr och söder. Vi kommo hit på 
olika vägar. 'l'ill den kommande stora 
maltiden finnes blott e11 väg. Och vägen 
är JesuK. Den iir banad derigenom, att 
han gaf sitt lif i döden. 

.. Den vigtiga frågan för dig är nu d1mna: 
"Ar jag med på vägen?" Eljest får du 
komma med nu. 

~len ehuru vägen är blott eu, äro sät
ten manga, hvarpå Gud vinner själarna. 
:Frågan gäller dock icke, på hvilket sätt 
vi kommit in på vägen, utan blott, om 
vi kommit dit. Och hafva vi kommit i 
gemenskap med Jesus, äro vi trygga; han 
kan föra oss säkert hem. 

Och, I föräldrar, söken att få edra barn 
med eder på vägen! l barn, följen edra 
troende föräldrar! Men icke blott härifrån 
våra liinder skola själar komma, utan också 
fjerran ifran, ja äfven från Kina. illa vi, 
som sjelfva fiitt smaka Guds nåd, vara 
måna om att samla ädelstenar, samla sjä
lar at Herren! 

Härpå följde kortare vittnesbörd af flera 
~vangelister. 

Br. Unde 
berftttade om sin erfarenhet, huru han, 
som haft troende föräldrar, kommit 
ut i synden, men sedan blifvit vunnen 
för Herren. Han ångrade djupt de år, 
han gått fjerran fran Gud. Sedan han 
kommit ut i arbetet för Herren, hade han 
derunder erfarit Herrens välsignelse. Och 
det har stor välsignelse med sig att följa 
Jesus, hvart helst vägen bär. 

Syster J{(illa11der 
önskade att blifva allt mera stilla och mera 
återspegla Jesu bild, på det hon icke måtte 
predika för andra och sjelf ej hålla prof-

vet. Gud hade varit med och välsignat 
arbetet pa Gotland, der hon haft sitt fält. 

J. Gust. Johansson 
påminde om Jesu ord: Salige äro de, som 
hGra Guds ord och gömma det. Endast 
de, som mottaga Guds ord med hjertat, 
kunna blifva lyckliga. Har Guds ord blif
vit dyrbart för ditt bjerta? .r.Huga höra 
Guds ord, men motstå det; andra mottaga 
det och hlifva Kristi efterföljare. 

Am1ci J,arsson 

ville erinra om Herrens löfte, att sjelf 
styrka, stödja och statlfästa oss, !>Om äro 
på väg hemat. Han har också kallat oss 
till sin eviga härlighet i Kristus Jesus. 
På vägen hem blir det ofta lidande och 
nöd, såsom det var för Jesus; men Yi få 
då höja blicken mot den kommande här
ligheten. Och dessa lidanden äro ett me
del till vart fullkomnande. Hans är ver· 
ket, han skall göra det. 

Br. A. K. Josefsson 
fäste uppmärksamheten på det fasta or
det om att Jesus Kristus var kommen i 
verlden för att frälsa syndare. Det är 
så tryggt att f:1 h vila på denna fasta 
klippa, och sa lyckligt att vandra i tron 
på Jesus. De ogudaktiga hafva ingen 
frid, ingen hvila för sina själar. Det är 
ingen förlust utan en oändlig vinst att 
lemna sig åt Jesus. 

Emma Pettersson 
påminde om ordet mld. Hade erfarit kraf. 
ten af detta ordet under sin verksamhets
tid pa fältet. Alla Herrens vägar äro 
godhet och sanning, iifven om de ibland 
synas mörka och underliga. l\Ieu tiden 
är sådan, att vi behöfva mottaga mycket 
af Herren, för att komma igenom och sta 
vakua, då Herren kommer. 

Br. K. Kielsen 
från Danmark ville som minnesord lem
na Jesu ord: "Förblifven i mig, och jag 
i eder!" Yi som haha fatt fristad i Jesus, 
hafva här uppmaningen att förblifva i ho
nom. Ofta åstunda vi känslor, men de 
försvinna. Hafva vi fått läkedom i Jesu 
sår, hafva vi något, som varar. Det är 
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denna hemlighet, förblifvandet i Kristus, 
som gör oss fullt och varaktigt lyckliga. 

Dagen afsluts med predikningar af 
Kina-kandidaterna Anderzen och < 'arlen. 

Karl Ancler.:1:12 

papekade n:lgra stiillen ur Ebreerbrefvet, 
som tala om X.1·isti IJlocl. 

l'tan hlodsutgjutelse sker ingen synda
förlatelse Ehr. ~l: 22. Skriften säger att 
den själ, som syndar, han skall du. I 
gamla testamentet finna vi såsom en all
mängiltig :ag, att synden icke kunde för
sonås utan medelst offer. Detta rar äf
ven egnadt att lägga i dagen, huru för
skräcklig syndrn är i Guds iigon. Genom 
Jesu diid åvägabragtes ett evigt gällan
de försoningsoffer. De som i tron mot
taga detta, blifva delaktiga af denna för
soning och få erfara reningen i Jesu blod. 
I Ebr. fl: 14 läsa vi, att Kristi blod har en re
nande kraft ifråga om samvetet. Yi kmrna 
vandra i duda gerningar, söka att upp
rätta vår egen rättfärdighet, äfven sedan 
vi blifvit troende. n kunna komma in 
i ett lagbundet väsen, sii att ingen verk
lig frihet far göra sig gällande i våra lif. 

Vi läsa vidare i 10: Hl-22 om att 
vi hafva frimodighet att inga i det allra 
heligaste till nådastolen. Yi äro alla be
hofvets barn och hehi•fva flitigt g:t fram 
till Herren, för att få behofven fyllda. 

I Ebr. 13 talas om att Jesus ied utan
för stadsporten, på det att han genom 
sitt eget bl0tl skulle hel~a folket. Yidare 
heter det, att vi söka efter den tillkom· 
mande staden. Och då vi skola gå öf
ver den sista ftllden, må vi äfren då ihåg-

. komma Kristi blods kraft. 

O. Karz.:n. 
Ps. ll!-!: 81. 

Detta stiille tillkännagifver en djup Hing
tan efter Herrens fräl1ming. Kanske är 
det uttryck af <len känsla, David hade efter 
sitt djupa fall, som här framkommer. Da
vid hade fallit, men har: hade en djup 
längtan att komma upp fr:l.n sitt fall. 
Gifve Gud att alla hade samma längtan, 
en djup längtan efter befrielse och re
ning! Ingen af oss har alltid varit så, 
som vi bort vara; alla bebi.ifva vi bedja 
om en djupare rening .. .Ma alla våra 

handlingar, vara ord, vara sanger hlifva 
helgade! David iinska<le blifva befriad, 
icke blott fran synd, utan äfven från form
väsende, murker, olycka; men han Hing
tar ocksa efter andras frälsning. Yi be
hUfva ocksa känna sä, icke blott ni•<l fiir 
,-är egen, utan också för andras fräls
ning. Vi behUfva se, hvilket oändligt 
värde menniskorna hafva inför Gud. Vi 
längta efter vårt svenska folks frälsning. 
:\len ma vårt hjerta vidgas, så att äfren 
vi börja längta efter hed!lingarnes friils
ning! 

Och må vi längta efter Herrens ater
komst, den slutliga frälsningen, J;i vi ta 
riicka Herren handen och tacka Jl(lnom 
för att han fört oss lyckligt bem. 

Andr a mötesdagen. 

Bi•nemDtet inleddes af Eric Bergqvist 
med uppläsandet af 2 Kon. 4: 1- 7. 

Derefter predikade 

Bror ll'eil. 
2 Kor. 2: 12-17. 

Det finnes två slags kristna af dem, 
som bekänn:i sig vara omvånda. Jag 
skulle vilja kalla dem 1:ctnliga ocb ocu11-
liya kristna. Det hlir mer och mer ett 
behof, att verlden fär se verkliga kristna. 
Vi skola vara en lifslukt till lifret, men 
ocksä en dOdslukt till döden. Det tinnes 
svaga kristna, liknande flämtan<le lågor. 
För dem skola vi vara till lifs. 1\f Pn det fin
nes också dilda formkristna. För dem 
bi!ra vi påvisa det ihaliga i <leras i<täll
ning. Det finnes så mycket skenkristen
dom och skrymteri, att jag beder till Gud, 
att jag må kunna bränna sadana i deras 
falska ställning. 

Det första kånnetecknet hos en ovanlig 
kristen är tro, den tro, som griper sitt 
föremal, en tro, som aldrig svigtar, äfven 
om man skulle för ett ögonblick stappla. 
De ovanliga kristna gripa om löftena, ftf
ven när det gäller heliggörelse och bel
bregdagörelse. 

Det andra kännetecknet hos ovanliga 
kristna är ett heligt lif. En ovanlig kri
sten möter ej ondt med ondt, ej bitterhet 
med bitterhet. 

Ett tredje kännetecken är, att <le lefva sitt 
lif i A 11clc11s kraft. De äro ej helighets
makare, de anstränga sig ej att lefva 
detta lif, Anden sjelf lefver i dem. 

Ett fjerde kännetecken år att de n'i11tet 
Kri.~ti tillkommelse. Sanuiugen om 
Kristi tillkommelse har kanske alltför en
sidigt framhållits, såsom om man spelar 
blott på en fiolsträng och oupphörligen 
skrufvar npp denna; den brister slutligen. 
:Mvcket färre tala om Kristi tillkommelse 
n~ ån för nagra år sedan. Många lata 
verldens ting hin<lra sig i loppet. 

Ett femte kånnetrcken är 11tlullligllet. 
Gn<l vill göra oss till uthålliga kristna. 
Llltom oss derföre se till, att vi siika nä
ring för vår invärtes menniska, så att vi 
kunna halla ut. 'J'ag Kristus med helt 
och ballet, du som verkar för Gud, och 
du skall blifva en lifvets lukt till lifvet 
eller en dödens lukt till döden. 

Derefter tala<le några främmande mis
sionärt>r helt kort. 

Missionär Joha11sson 
(från Kina, tillhiirantle Fransonska missio
nen) berättade om guvernörens i Sheusi 
vänlighet mot missionärerna under svårig
heterna i Kina förra aret samt uppläste 
ett href fmn Kina. (,V hnfvudsakligen 
samma innehåll som 11refvet från Kina i 
förra numret af Trons Segrar.) 

l\Iissionär Uustaf.~son 
(från Kina, tillhöran<le Fransonska missio
nen) erinrade om vigten af att ej ned
lägga arbetet för Kina, derföre att svå
righeter mi'>tt. 

:Missionär Oberg 
(tillhörande Simpsons mission i Kina) på
minte om Jesu ord, att han skulle upp
höjas från jorden, på det han skulle 
draga alla till sig, samt att vi för att 
kunna utöfva någon dragningskraft på 
verlden beböfva intaga en afskild ställning, 
korsfästa med Kristus, upphöjda öfver 
verlden. 

Missionär York('!) 
(tillhörande Simpsons mission i Kina) ta
lade om Guds bevarande nåd, som han 
fått erfara under sin vistelse i Kina, dit 
han åter längtade ut. (Forts.) 

---... 

21\l -

Helgelseförbundet 
har i år nn<ler gynsamma omständigheter 
fatt fira sin l 5:de arskonferens. 

Herren har tänkt på oss med godt vä
der och i allo ballit sin sky<ldan<le hand 
öfver oss. Ett rikligt och r~lsignadt arla
och serlaregn har han låtit flöda till våra 
bjertan. Allvarligt och nåderikt har hans 
ord ljudit. Och vi tro pä hans löfte, att 
ordet icke skall vända tillbaka fafängt, 
ntan göra bva<l Herren tåckes och hafva 
framgång i det, hvartill han utsändt det. 

Det som siirskil<lt utmiirkt <lenna kon
ferens är, att hednamissionens talan der
under blifvit förd, såsom aldrig vid mlgon 
konferens fömt, icke blott af vara egna 
hemmavarande missionärer utan ock af 
flera främmande missionärer, som vi haft 
glädjen se ibland oss. Och vi tro för
visso, att äfven i den delen konferensen 
skall bringa ett godt resultat. Ju mera 
vi få skåda in i Guds i ordet uttalade 
vilja med afseende på hednafolkens fräls
ning, ju mera vi få liira känna hednin
garnes nöd och behof och Herrens verk 
ibland dem genom ordet och Anden, desto 
mer våxer missionsintresset. 

Med afseende på v:1r mission i Kina. 
kunna vi ej hysa det ringaste tvifvel på, 
att det är Herrens vilja, att vi skola fort
sätta med arbetet der. Vi vänta och tro 
att vår Gud skall underbart välsigna det 
kommande arbetet på vår blodvattnade och 
derigenom ännu mycket mer än någonsin 
dyrbara dkerteg derhorta i Norra Kina. 

Och det synes icke erbjuda några svå
righeter att fa arbetare ditut i våra fall
na bröders och systrars ställe. Många 
hafva under konferensen liksom ock före 
och efter densamma anmält sig sdsom de der 
förnummit Herrens kallelse och äro redo 
att gå ditut, för att i <len korsfästes fot. 
spår söka upp de förlorade. Men vi be
höfva nu samfäldt i tron bedja Herren, 
att han må leda s~, att de rätta, de, som 
han bestämt, må utgå, så att då vi bed
ja och lägga händerna på dem och låta 
dem fara, det må kunna heta om dem, 
såsom det hette fordom: Dessa äro ut
sände af den Helige Ande. 

Det är vår tanke att, så snart det blir 
lämpligt, missionär Aug. Karlsson skall 
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gå till Kina, för att rekognoscera, taga reda 
pä förhällandena i vårt distrikt i N. Kina, 
och att sedan, så fort det blir görligt, 
vår lilla trupp skall begynna tåga ut för 
att intaga l'lndet. 

Det är tänkt att våra tre förut för Kina 
hestämda bröder, 0. Karlen, D. Höglan
der och K. Anderzen, af hvilka den sist. 
niimn<la sista söndagen af vår sammanvaro 
vid 'forp den 30 juni afskildes, skola snart 
nog afgii till England, för att studera det 
engelska språket och ytterligare förbere
das för sitt kall, samt att de seJnare 
anmälda kinakandidaterna skola med första 
här hemma hcgynna studera engelska. 

I denna språkkura är det meningen att 
iifven de 3 för Zulu anmälda skola deltaga. 

Hvad angär Zulumissionen bar det blif
vit nödvändigt att söka bättre än bittils 
tillgodose <less behof och så lätta de sy
skons bördor och arbete, s11m derute un
der försakelser och mö1<lor med trohet, 
uthällighet och framgang verkat och verka 
sin Mästares verk. 

Vi lyfta våra. tomma händer upp till 
vår Gud, som har all makt i himmelen 
och på jorden och som är rik för alla 
dem, som akalla honom, väntande att han 
efter sin rikedom skall härligt fylla alla 
våra hehof. 

Af bref från Elin Witt i detta nummer 
synes, att bon lyckligt framkommit till 
beståmmelseorten. Missionär 0. Emanuel
son med familj afreste den !) dennes till 
7.ulu. . 

För v<ir hemlandsmissi?n afskilrles 
söndagen den 30 juni såsom evangelister 
broder Danielsson frän Nerike samt svst
rarna Anna Andersson frän rikbola~det 
och Kristina Person från Helsingland. 

Vart mål sasom ett missionssällskap är 
icke nägot annat~n Guds ära, själars fräls
ning och Gud9 folks uppbyggelse. 

Vi vilja icke söka att på. något sätt 
upptaga någon täfian med de större samfun· 
den och missionssällskapen. Vi vilja det 
icke, liksom vi icke heller äro dertill 
vuxna. Vi vilja icke heller afundas dem 
deras stora makt och inflytande, deras 
talrika medlemmar och gynnare och de
ras ojemflirligt större inkomster i mis
sionskassan. Vi vilja gå fram i kärlek 
och i stillhet taga upp det arbete, Her-

ren gifver oss att utföra, om än så rin
ga och obetydligt. Vi vilja öfva oss i 
att i enfaldig tro öfverlemna hela saken 
i hans händer, att han mä utföra sitt 
e,qet 1.:erk efter sin egen vilja och pa 
sitt eget sätt. Da han står för det hela, 
kunna vi vara trygga. D:i vi afsta fran 
vårt eget verkande och låta honom fritt 
verb sitt verk i oss och genom oss, sä
som han täckes, inga vi i sabbatshvilan. 
(Ebr. 3: 10.) 

Då blir det också ett profhaltigt och 
be9tående gudomligt evighetsverk. 

Se vi verket siisom Herrens samt tänka, 
tala och handla i öfverensstämmelse der
metl, så är det slut med allt egenmäktigt 
ingripande fran var sida. Vi äro då rä<lda 
för att taf;\'a den store Gudens heliga verk 
i vara grofva händer och så förfuska det. 
All sjelfviskhet, fåfänga och partisinne 
äro tla uteslutna. 

En annan sak vilja vi ock i detta sam
manhang betona. Vi bafva understundom 
af <lem, som icke känna oss, blifvit be
skyllda fö1r att ringakta biblisk försam
lingsordning och församlingslif. Det för
håller sig dock ej sa. 1Ien ''i hafva icke 
såsom ett missionssällskap den uppgiften 
oss förlagd att syssla med församlings
biltlantle; ehuru vi ju, i händelse <le tro
ende pä en plats, Jer det ej förnt skett, 
känna behof af att sluta sig tillsammans 
till en biblisk församling, äro vi villiga att 
på anmodan bistå dem med att så ordna 
sig. 1Cen vi upptaga aldrig någon för
samling i anslutning till oss såsom en 
Helgelsefi1rbundets församling. Och det 
derför att vi se det vara si\riftenligt att 
hvarje sä,skild lokalförsamling ~r - icke 
det och det förbundets eller det och det 
samfundets - utan en G1tds församling. 
Och ehuru vi alls icke satt såsom vårt 
mål att söka Ufverändakasta hvad som 
finnes i samfundsväg och församlingsväg, 
emedan vi veta, att det vore en alltför 
vansklig och ofruktbar uppgift, allrahelst 
för oss, som icke alls äro kallade och da
nade till reformatorer på- detta område, 
utan endast vilja göra vårt bästa, för att 
under de yttre förhållanden, som förefin
nas, vara till största möjliga välsignelse, 
både för Guds folk och framförallt f\or 
verlden, så långt dörrar öppnas för oss 

- så vilja vi dock söka hålla det bibliska 
idealet klart för blicken, så att vi ej må 
komma in på sådana vägar, hvarpå vi allt 
mer och mer skulle afiägsna oss derirrån. 

Men inom hvarje församling, som vill 
göra anspråk på att kallas en Guds för
samling, bör hvarje medlem ega frihet att 
obunden af menskliga regler och före
skrifter deltaga i arbetet för Guds heliga 
rikssak, missionen, efter sitt eget hjertas 
maning och drift. 

Då Gud uppväckt nlika missionssällskap 
att på skilda fält och 1.Jland olika folk 
upptaga missionsverksambet, och dä han 
oemotsägligt kallar enskilda personer att 
såsom Herren~ och <le olika missionssäll
skapens sändebud utgå till de olika mis
sionsfälten, sa hör ovillkorligen inom Guds 
församlingar tribet gifvas för dess med
lemmar att såsom enskilda eller i före
ningar, ss. S)iöreningar o. s. v., under
stödja den missions;erksamhet, h\•artill 
de mod sitt intresse känna sig mest dragna. 

Får Herren blott rena sitt folk från 
partisinne, som gör hjertana så små och 
trånga, och fylla dem med sin kärlek ge
nom den helige Ande, så skall det lyckas 
väl att utan kärlekslösa domar och slit
ningar samverka för Herrens namns ära 
och för att hans kunskap må 1ifrertflck:l 
jorden. K clt. 

Bref från Zulu. 
Ebenezer Darnall P. 0. t2 ~ l!lOl. 

Dyre rnissionsränner ! 
Såsom bedröfrad(' och doek alltid glalle. 

&åsom fattige od1 dock många rika Jl:Ö· 
rande, såsom intet ],afrande och dock 
allting egande. 2 Kor. li: 11.l. 

Sorg och glädje äro och hafva alltid 
varit saker, som icke kunnat förenas; lika 
så fattigdom och rikedom. Likväl Yågar 
denne Guds och Kristi tjenare atlägga ett så
dant vittnesbörd som det ofvanståeude om 
sig sjelf. Han hade utl.Jlottat sig likt sin 
Mästare. ~len hvad hade han icke vunnit 
i stället! En oskattbar vinst! 0, att man 
mern ha<le ögonen öppna för de eviga 
skatterna. Det skulle Jå äfven gel så 
mycket lättare att stiga ned, för att ej 

allenast gä försakelsens väg, utan flfveu 
göra hvad man kan för att bjelpa upp 
dem, som verkligen i ordets fulla l><"miir
kelse äro fattiga. Gif mig nåd, o Herre, 
att följa tätt i dina spär! 

Yar Gud har burit !lSS på "örnavingar
na" ännu ett stycke längre fram mot vart 
mål, se·n jag sist genom den käre l.Jud
bäraren T. S. skref till eder. Söderns 
heta sommar har nu sagt oss farväl för 
denna gång, och det käns verkligen skiiut 
att få andas in de mera svala vindarna. 
rexlingar utaf ljus och mörker, sorg och 
glätlje ha korsat vår väg äfven under Jet 
senast flydda. !tätt kilonl.Jart var det för 
oss att nödgas säga farväl till syskonen 
Karlsons, som lemnat oss och sin post 
hoppa3 dock för en liten tid endast -
jämte vara kära vänner Olsons i Durban. 
De äro nu väl lyckligt hemma; och ön
ska vi, att de må fort hemta styrka och 
kraft, för att sedan komma tillbaka och 
fylla tomrummet. Yidare ha vi haft rätt 
hårda pressningar att genomgå angående 
nagra utaf färsamlingsmedlemmarna. En 
socialistisk ande synes vilja gripa in ibland 
<lem och utföra sitt förstörelseverk. Det 
är ju ej endast här denna fiende griper 
in, utan nästan hela landet rundt arbetas 
det, <lock mera i hemlighet, på att bli 
kvitt de hvitas ok och således l>li herrar 
sjelfrn. Vi ha t. o. m. försport, att på 
en viss ort härute s. k. kristna haft hem
liga krigsöfningar, fiir att i en framtid 
kuuna sätta sig upp emot utländingarna. 
Dessa ha dock blifvit upptäckta och 'fäng
slade. Ogräset växer upp ibland hvetet, 
men skördens dag skall skilja det 1•11a 
och det andra åt. Det är likväl mycket 
förkrossande att se, att ens arhete under 
ta.rar od1 kamp, hos s11n1liga skall bära 
sadan frukt. Vi ba <lock icke att be
gära, att allt skall bli ljust och sk;"rd 
för himlarnes rike. Jesus fick $e "många 
vända. tillrygga". Joh. säger: "Från oss 
ha de utgatt·' etc. Stort att f:I offras 
för de {(/, snm skola blifva frälsta, och 
<le t11rtle ej bli sa fa, dd den stora dagen 
kommer. - Jesu;, skall ha många till 
<le! äfren ibland detta folk, och de komma! 

I söndags var fiir oss en högtidsdag. 
Vi hade bestämt mi'ote i:ere vi<l Sinkwazi 
mynning, pa grund utaf att <lopförrättniag 



der skulle ske. Da jag kommit uagot 
i förtid dit ued, var det mycket dyrbart 
se och höra bvar och en af evaugelisterna 
komma med sin skara, sjungande till Her
rens ära. Vid 12-tiden voro vi alla sam
lade, och efter ett par korta vittnesbörd 
af Moses och undertecknad fingo dopkan
didaterna, som vanligt sker, afgifva sin 
bekännelse. Det var glädjande på samma 
ga.ng som rörande att särskilt lyssna till 
förstlingsskarans vittnesbörd frän l:t.amun
gn. De voro 13 derifran, som skulle dö
pas. - Underbart bar Gud välsignat denM 
mörka plats under den tid regelbunden 
verksamhet der bedrifrits. Ej mindre än 
40 st. ha bekänt sig till tron under denna 
tid, och flera öfverbevisade vänta vi snart 
sk1>la komma. Men fienderna äro också för
bittrade. De ha hotat med att bränna bade 
Moses· bostad och kapellet. En gang för 
icke länge se'n, då )1. var ute till en 
plats och hade möte, hade några lagt sig 
i försåt, för att, da han skulle gil. hem, 
sliL honom. Lyckligtvis fick han veta det 
i tid, så att han tog en annan viig hem. 
- Tillsammans med dessa förstnämnda 
var det 7 från Entembene och o från 
Ebenezer, som skulle döpas. Då de alla 
atlagt sin bekännelse och vi åter biijt våra 
knän i bön, stego vi ned i floden. Många 
hade ej hunnit d!>pas, förrän ett häftigt 
regn kom. lfätt kyligt var det också, 
hvarför jag i min tunna drägt blef rik
tigt genomfrusen. :\låste derför skynda 
mig upp ur vattnet samt det fortaste jag 
kunde till vårt gamla hem hos D. Niel
sens. Mötet måste derfi.ir afbrytas, innan 
vi hade tänkt. Yi kände oss likvål saliga. 
i våra hjertan öfver att se Guds nåd. 
Som flera hålla på i dopklassen på de 
olika platserna, hoppas vi att snart få 
göra sällskap till floden igen. Käre vän
ner, bedjen för vara nyfödda, att de må 
bevaras obesmittade samt stadfästas i nå
Jen ! Glädjedagen skulle dock hafva en 
sorgens dag i följe. Yår vän Lazarus 
(en troende yngling) hade legat sjuk nu i 
4 veckor. Vi sågo dock, att slutet nal
kades. Så tidigt jag kunde gick jag på 
mandagsmorgonen öfver för att se honom. 
Han låg da stödd mot sin äldre broder. 
Så snart jag kommit in, hviskade han 
straxt: "Sa ku bona Mfundisi." En käpp 

hade han i ena banden, hvilken han kramp
aktigt fasthöll. I dagningen hade han 
sagt: "Nu skall jag gå hem till Herren." 
Någon hade då kommit och ställt sig i 
vägen för honom. Hvem denne var, veta 
vi. Emellertid började han bedja. Det 
tycktes dock ej hjelpa, hvarför han hat.lo 
anhållit om att få Jenna käp1J. ;\ndå 
stod motståndaren kvar. Nu önskade han 
blott, att Ja.ek (evangelist~n) skulle kom
ma och hjelpa honom. Då han kommit, 
och de började bedja tilsammans, försvann 
fienden. Sin vandringsstaf ville han dock 
ha kvar, tills han kom hem. Och under
ligt n"g, innan jag gick vid 8-tiden pa 
morgonen, hade krafterna aftagit så, att 
käppen ej behöfdes mer; och en kvarts 
timme derefter var han - hemma.! Vid 
solnedgången skedde begrafningen, och 
var sorgen stor hos oss alla. Särskildt 
svårt var det att kunna trösta hans för
lofvade, åt hvilken min hustru redan sytt 
brudklädningen. l\len nu hade han gått 
för att hvila. "Saliga äro de döde, som 
i Herranom dö." 

Kriget härute fortfar ännu, och det sy
nes icke vara förhoppning om, att det så 
snart skall taga slut. En soldat sade för 
några dagar sedan: Detta krig kommer nog 
att räcka i 3 år ännu. - Vi fa. Jock 
vara helt ostörda af detsamma, Herren till 
pris! 

Vår väntade syster Elin Witt har nu 
efter en lång och besvärlig sjöresa ändt
ligen hunnit hamn, och vi vänta. att få 
se henne samt mottaga helsningar från 
Eder, kanske i morgon. Göre Jlerren 
denna tjenarinna till stor välsignelse bland 
detta folk! - Midsommar stundar äter, 
och önska vi derför äfven den stundande 
konferensen rik och djup välsignelse. ln
nerliga helsningar medfölja till styrelsen, 
evangelisterna samt öfriga missionsvänner. 
Herren lade oss i sin nåd och sanning 
framåt, tills vi nå mälet ! 

Det är mig en stor gliidje, att min äl
skade hustru är ovanligt frisk och stark 
samt äfven trifs godt. Hon beder om sin 
helsning. 

Eder i Jesu förbundne 
E. And ersson. 

Till Zulu. 
1Resebl'ef.) 

J:etel m. 8. lnyoni P. 0. Zululand 8 
jnni lHOl. 

Älskade syskou i H,,rren! 

"Tacken Herren, 
ty han är god, och 
hans nåd varar e
vinnerligen.~ Ja,hnr 
stor och underbar 
bar ej Herren varit 
för oss under denna 
resa! I sanning, 
han iir en outgrnnd
lig Gud, Israels 
Gud, som frälsar. 
Då jag nu ser till
baka pci t.len tid, 
som gått, sedan 

jag reste fran Sverige, så är det idel 
godhet och barmhertighet, som "efter
jagat" mig. \'isserligen var resan 
lång och besvärlig, i det vi voro fjor
ton dagar försenade, men nu är den 
öfver och malet är vunnet. Inga troende 
funnos ombord mer än vi sex missionärer, 
(jag reste nämligen i säll'3kap med en del 
norska syskon) : men vi hade det välsig
nat tillsammans. Att de andra skrattade 
och gjorde narr åt oss och kallade oss 
"missioniirsbrigaden", kom oss endast att 
desto ifrigare bedja för dem, att desto 
mera bedja om nad att vara ljns i mörk
ret, att vara Kristi bref, som vittnade om 
Honom. Ett ganska enformigt lif blir 
det ju att endast se vatten, vatten på hela 
fyra veckor, utom de få timmar vi lago 
utanför Lis Palmas, sä det var med glädje 
vi en kväll sågo det väldiga Tafelberget 
och Kapstadens alla tända gatlyktor. Nå
sta morgon var jag tidigt pa däck och 
såg den första soluppgången i .\.frika. 
För de flesta af dem, som läsa T. S., 
torde det vara bekant, att jag är född 
härute och nu varit i Sverige tio är, så 
I kunnen något täuka eder, med hvilka 
känslor jag stod der och såg Afrika. 
Uen det var också allt - endast se -
vi fingo ej gå i land för pestens skull, 
utan fingo nu ligga ute på redden en hel 
vecka. Hade de andra veckorna varit 
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något långa, så var denna för visso ej 
kortare. 0, om vi fatt komma i land en 
enda gäng, sade vi ofta. Då vi så ändt
ligen skulle byta båt, fingo vi gä i land, 
d. v. s. endast i dockan, men det var i 
alla fall mer än däcket pä ångaren. Vi 
hade ej gått manga steg, förrän mina 
öron naddes af de välkända ljuden af 
zulukaffr11r pratande sinsemellan. Hur un
derligt att höra det igen och förstå det! 
Yägen utefter kui>ten från Kap till Dur
ban var stormig, mer än den brukar vara. 
I synnerhet var det ett helt dygn sadan 
storm, att t. o. m. gamla sjömän sade 
sig ej minnas sadant väder, ehuru de rest 
den vägen många gånger. En af dem 
talade om för mig, att han blef slungad 
ut ur sin koj rakt ner på g olfvet, och en 
af llassagerarna kastades öfver två bord 
pa en gang af de väldiga rullningarna, 
båten gjorde. Men i lastrummet slogos 
brim vinskaggar och tj ärtunnor sönder, och 
lukten deraf, som trängde in i hyttema, 
tvingade oss midt i natten upp, ty den 
var outhärdlig. Deru11pe i öfre salongen 
foro bord, bänkar och menniskor om hvar
andra; det hven och tjöt i tåg och tac
kel, och menniskorna stodo der bleka och 
rädda. Nu visade det sig, hvem som hade 
något att lita på, hvem som byggt på 
klippan. Fram på morgonen blef det 
lugnare, och då vi som vanligt hade vär 
morgonbön, läste vi ps. 107: 23-32 och 
tackade, tackade vår store Gud, att han 
stillat stormen. Senare på dagen sågo 
vi en stor norsk segelskuta alldeles in1>å 
oss drifva sakta på land. Den hade gått 
under i stormen och kunde ej längre st:l 
emot. Fyra af besättningen kommo om
bord i lifbäten till oss, men de andra tio 
trodde ej, att det var sä farligt och iu
sågo ej faran, förrän det var försent. 
Prän vår båt gingo tva lifräddningsbåtar 
till dem, men bränningarna voro sa starka, 
att de ej kunde nå dem. 0, hvilken för
färlig ställning; der stodo de pä vraket, 
som oupphörligt öfversköljdes af vågorna, 
vi kunde se, huru allt försvann, men om 
en stund kommo de upp igen. På ena 
sidan var land, på den andra lifräddnings
båten, men ingendera kunde de nå. Och 
hvarfiir voro de der? Derför, att de voro 
alltför säkra; det var ingen fara iinnu. 



tänkte de. Efter fyra timmars fruktlöst 
arbete måste vi lemna platsen. Då för
svann det sista af vraket, och vagorna 
slogo vildt upp mot skyn, likso~ stolta 
öfver sitt verk. 

Den 19 maj sågo vi fyrbåken utanför 
Durban och den 20 stodo vi på .\frikas 
jord. Yåra hjertan voro öfverfulla af tack 
och lof, då vi gemensamt med våra vän
ner böjde knä och tackade Gud för all 
den nåd och kärlek, som så rikligt till
ftödat oss. Jag sammanträffade med mis
sionär Nilssons på Ekutandaneni missions
s tation, der ett stort möte var anordnadt 
för do norska syskon, jag rest tillsam
mans med. Dit kom äfven Erik Anders
son med fru samt en del andra missio
närer, och vi hade riktigt godt tillsammans. 
På vägen hem till Iletel var jag några tim
mar på Rbenezer, E. Andersons station. 
Så kommo vi till Bete!, och da var jag 
ändtligen vid resans mål. Dagen efttir 
var sedvanligt onsdagsmöte. Det var gläd
jande se de troende komma med sin:l sång
böcker och höra dem bedja till GuJ. Vis
serligen har jag glömt en del af språket, 
men kunde ända. siiga nagra ord till dem 
på zuluska. Jag 1>amindes lifligt om, hur 
en af kinakandidaterna i somras frågade 
mig, om jag tackat Gud för att jag kunde 
zuluspråket. Nej, det hade jag aldrig tänkt 
på. .Men nu gör jag det, da jag ser 
dessa andra, FOm ej kunna säga något. 
Så blefvo de tillsagda, att skolan i-, kall 
börja om måndag, och hoppas jag nästa 
gång kunna tala om, bur det gar med 
don. 

I går var möte på en af utstationeroa. 
Som bär på några dagar äro en del en
gelska missionärer på resa in i lan
det och de hade åsnor med sig, fick jag lana 
en att rida på. Missionär Nilson gick 
bredvid och jag maste använda ridspöet 
nästan hela tiden för att få :l.snan att gå 
så fort som han. Ovillkorligt kom berät
telsen om Jesus, då h:in red pa åsnan 
för mig. "Se, din konung kommer till 
dig," din konung, ridande, ej på en stat
lig, eldig häst, nej, pa detta fula, lång
samma lilh1 djur! Må vi följa var öd
mjuke, milde Jesus tätt i spåren i allt! 
Efter två timmars vandring i varm sol 
voro vi framme. Så småningom kom Iol-

ket, vi hade ett godt möte och vände så 
om hem på samma sätt, som vi kommo. 

Mina tankar ga ofta hem öfver bafvet 
till er alla, kära vänner, särskildt till de 
platser jag varit på. Gud välsig~~ er, 
som bedja och arbeta för Zulu! Afven 
de troende här bedja för eder, dera~ viin
ner, "på andra sidan hafvet." Det var 
rörande på mötet höra, bur de tackade 
Gud för de vänner, som bedja och arbeta 
för dem och sända ut missionärer till dem. 
De bådo mig säga er, då jag skrefve, att 
de vilja stå fast i Herren och "döda krop· 
pens gerningar med Anden." "Den, som 
vattnar, varder sjelf vattnad", och i det I 
bedjen om välsignelse öfver arbetet härute, 
skall den fördubblad vända tillbaka öfver 
eder sjelfv a. 

Många betsningar till alla syskon i Her
ren, särskildt till dem på S. och K. Bruk 
och omkring det kära Torp. 

"Ständigt inför Herrens ansikte!" 
I honom Elin .M. Witt. 

Den första allmänna svenska 
missionärskonferensen. 

Det ha(le \·arit vår tanke a.tt förr kunna 
i T. :-i. iulap,a den fotografi·grupp, som 
förekommer i detta nummer, upptagande 
mission~lrer och missionärskandiduter, "om 
delto~o i ofvann1imnda konferens och pa 
samrl1a gang skrifva n;\got om kouforen· 
sen. Jli u är det för ::>ent att skrifva mtp:ot 
derom. Tiiluiugen kan icke heller lemua. 
utrymme dcrför. Yi ,·ilja endast siign att 
de -2"2 olika frågor. som Yoro upptagna på 
prO!;rnmmet, i all.miinhet beha.ntlla~le$ gau· 
ska sakrikt och mtre::.:-ant. Oeh 1 betrak
tande a.f atl så många missionärer från 
så vidt "kilda liiger deltog;o i kc.nfcrenseu, 
måSte man sllga, att vida utöfrer ll\'a(~ 
man kunde viinta iiräghulc,.. dt:>t hela nf 
en hrodcl'li"hi>tcm; och klirlek1;:11!'i ande. 
Det svnes. ;om O!ll arbetet hlanil hellni11-
garna.- skulle \'ara e~nat~t att vidga hlicken 
och hjertat. Efter konlercnscn,.. slut upp· 
,,atte~ od1 antogs ock af Je Jdtagande 
missionärerna följande resolution: 

"l'Jl(ler tacksamhet mot Herren för deu 
kiirlek och frid. som priigladt för::.ta all
miinna svenska missioulirskonfereus('n Ol'h 
de"s förhandlingar, vill konferen,..t'n uttala, 
11.tt dess medlemmar. ehuru tillhurancie 
olika missionssiillskap, känna sig si'lsom 
ett i Kristus och arbetet för hans rike:' 
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Kristi gudom. 
(Pöre<lrng F. Fransson.) 

I ngen må förundra sig öfrer, att 
de på .Jesus troen<le vilja for
ska i de heliga skrifterna och 

""' l'lärskildt. nti sadana delar der
af, hvilka röra sig um deras himmel
ske brndgummes pPrsnn och räse11<le. 

Liksom en brud är angelägPn att 
veta hvad hennes hruclgum 'l:arit 
innan hon gjorde han!'! bekantskap, 
hvem han iir och skall /Jlifva. sa 
ock med Of'is. 

Yi indela solunda vårt ämnP uti 
följande 3 punkter: 

l\ristus före, under och efter sin man
domsannammelse. 

I. Kristus {ö?·e sin mwulom1wmwm
melBP. 

Hedan bibelns första \·ers Yisar 
oss Xrfat118. "l begynnelsen skapade 
Gud himmel och jord." OrdElt ";;ka
pa" förekommer nämligen i hehrPi
skan i ental, hvarPmot. ordet ({ud 
står hYarken i Pntal r sin~nlarisl ellpr 
tvatal ( dualifi" utan i t\prtal 1 pluralis 1. 

Treenighet!::läran är sälnnda redan 
här begrundad. Att uu den andre 
personen i gudomen, Kristn,;, var 
med i skapelsen är dessutom föröf
rigt bibelns tydliga lära. l Kol. J: 
W, 17 läsa vi: '"fy i honom (Kristus I 
skapades allt . . . allt är skapadt 
r1enom honom och till honom. Oeh 
han är före allt och allt har bestand 
i honom." Kristus är sälnncla den 
iierson, genom hvilkPn Gud skopat 
och genom hvilkPn Gud nu nppe
haller verlden. 

I Eb. 1: JO säger Fadren till Ro
nE1n: "du, He1Te, har grundlagt jor
den i begynnelsen och himlarna är 
dina händers verk." 

l Joh. 1: 10 läsa vi: "I verlden 

var han och genom honom iir verl
dPn gjord" o: s: v_. 

Ilv1lken högtidlig tanke, att han, 
som \'i redan nu i tron få omfamna 
sil.som var själs brudgumrne. var med, 
när jord och himmel grundlades, ja 
var till "före allt." Hvem eller hvad 
var Kristus pa den tiden( Svar: 
han var Gud, lika mycket Gud som 
Fa<lren O<"h Anden. Han kallas Gud 
i hihlens första vers, O('h detta ut
tryek förekommer sedan oupphörligt 
0111 honom. Detta är sa myekPt vig
tigare att bemärka, som somliga fat
tat saken så, att "de två, ordet. OC'h 
den helige Ande icke äro särskilda 
personer. utan att ordet betyder Ptt 
muntligt ord eller röst, och att. den 
heligP AndP är en skapad kraft i 
<le skapade Yarelserna" u\ngsb. BPk. 
J art\. Ut.i Es. 7: 1.+ kallas Kristus 
"Immanuel", som betyder: "Und med 
oss", oeh i Es. !I: li kallas harnet, 
som är o,o:s födt, soneu som är os~• 
gifven, för "'stark Gud'', ~amma 
uttryck, som bPgagnas om F'adren i 
följande kapitel, JO: ~1. I Joh. 1: 1 
liisa vi: "T begynnelRen var ordet. 
och ordet var hos Gud och nnfrt 
YR!' r.'ttd." 

Kan man väl tlinka sig ett tyd
ligarP språlä Det. h~tElr ieke f'Il

dast "hos Gud" eller lik Gnd, ut
gangPn fran Gnd, med :-:amma egen
:·drnpPr som Gud, hafrande nagot. 
gndomligt i sig, ntan hPlt PnkPlt: 
.. f Jnht rar r.:ud." 

rti .Toh. 1: JH förekommer nttrvC'
ket: "den e.nföddP Huden" i ttera af 
<lP gamla manuskripten ii:;tiillet för 
"den enfödde RonPn." 

'l'iink ett ögonblick på dPtta stor
artade uttryck: "den euförlrlA (~nden 



som är i Eadrens sköte. Luther blef 
en gång tillfrågad: "hvad gjorde Gud, 
innan han skapade verldenr" Som 
han vid det tillfället ej var !iagad 
för att inlåta sig på så djupsm~uga 
spörsmål, svarade han helt karft: 
"Han satt i en björkskog och skar 
spön för folk. som göra förvetna 
frågor." Biblen. säger. oss dock tyd
ligt hvad Gud g1orde, urnan han ska
pade verlden. 

I Joh. 17: 24 läsa vi: 11ty du har 
älskat mig före verldem~ grundlägg
ning" och i Ef. 1: 4, att han "utral
de O!lti i Kristmi före verldens grund
läggning." 8e detta .var, hvad G~_1d 
gjorde, han älskade sm Son, han ~l
skade den enfödde Guden, som lag 
i hans sköte, och han älskade honom 
sa högt att han beslöt sig för att 
längre f~am i tiden gifva honom en 
brud men hvilken han redan då ut-

' valde. 

II. Kristus under sin randring 1>å 
jorden. 

Ehuru sådana som kalla sig tro
ende finnas hvilka bestrida, att 
Kristus verkligen var Gud före sin 
mandomsannammelse, är det dock 
egentligen uti frågan: ~va~ _var 
Kristus medan han var har pa ~or
den r s~m de flesta afvikelserna från 
bibeln förekomma. 

Vi ämna nu bevisa, att han var 
sann Gud äf ven på jorden. e!mru 
på samma gang samt menmska. 
Ji'örst önska vi da anföra några af 
de ställen, hvilka visa oss, att det 
var samma väsende och samma. ver
son, som var på jorden, som förut 
varit i himmelen. 

Johannes säger derom: ur verlden 
var han och genom honom är verl
den gjord, och verlde°: kände hono~ 
icke... Lägg märke till1 att det ar 
"samma väsende11

, som gjorde verlden, 
och som iiar i verlden, och som verl
den icke kände. Icke en del af ho
nom af hans väsende, af hans egen-

' "h " skaper, utan samme an , sa~D:1:e 
person, samma väsen. J oh. l 1 ar 
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ett mycket träffande kapitel röran
de denna punkt. 

Det ii.r här namnet "Jesus" (v. 1), 
som begagnas, detta namn, s~m han 
fick vid sm födelse, sålunda eJ Guds 
Son, eller Kristus e1:1er dyl'.kt, utan 
det namn som särsk1ldt visar honom 
såsom ha~ var här på jorden. 

Denne "Jesus", 17: I, i:;äger: "Fa
der, förhärliga: du mig ho.s dig sjelf 
med den härlighet, som 1ag (Jesus) 
hade hos dig förran . verlden v~," 
och "du har älskat mig (Jesus) fore 
verldens grundläggning," v. 24. Vi 
se salunda, att den ".fosus", som var 
på jorden, hade varit ~os J:!'adren före 
verldens grundläggnmg ooch hade 
blifvit ähikad af honom da. Jesus 
var sålunda den Guden, som låg i 
Fadrens sköte - samme per:son, sam
ma väsen samme Jesus hela tiden, 
ehuru ej 'med i,,amma härlighet och 
glans. . .. 

När Jesus vardt förklarad mfor 
lärjungarna och de sågo hans "här
lighet", Luk. !I: 8\~, var det intet nytt 
väsende med någon ny egem>ksp, 
ingen annan person, de sågo, utau 
samme person, ehuru i härlighet. 

När så denna '"härlighet" togs 
fran J esui> var densamme Jesus, 
deras hela' och fulla Jesus, kvar. 
Den .Jesus, som var. hos l!'adren före 
verldens grundläggnrng och som var 
älskad af honom, var samme Jesus, 
som var pa jorden, äfven om han 
lemnade härligheten, glansen der
uppe. Uppenbarelsen .af denna glans 
förvandlade Haulus till en Paulus, 
Apg. 2~: 11. 

Det var frånvaron af denna glans 
som gjorde, att Filippus icke kände 
Jesus. . 

När Gustaf Wasa som en fiyktrng 
smög sig fram genom Dalarnes byg
der hade han förut må.'it lemua dt\n 
adliga "glans", som tillkom hon~m 
såsom tillhörande en af landets for
nämsta ätter. Ingen anade att be
gynna med hvem mannen var, som 
tröskade säd på logen; först så :små
ningom begynte man ~ock undra 
hvem främlingen egenthgen kunde 
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vara. En tjenarinna hade upptäckt 
något klädesplagg, som ej passade 
för en bonddrimg. Jesus tyckte nog, 
att Filippus, äfven om han ej var 
med på förklaringsherget, doC"k bor
de ha upptä<·kt ni1got af "glansen11 

från den himmelske adelsmannen, som 
han nu haft i i,,ällskap öfver 3 år, 
och utropar halft förebrående: "så 
lång tid har jag varit hos eder, och 
dit kii11ner mig irke, Filippus ! ~ Lik
som det nu var samme Gustaf, då 
han var på sitt adelsgods, då han 
tröskade siiden och dä han sedan 
:satt på tronen, så var det samme 
Jesus, som var i himlen, som var på 
jorden och som sedan gick tillbaka 
till himlen, äfven om han högst säl
lan lät glansen af sin härlighet fram
skymta under sin vistelse på jorden. 

I Kol. 1 kap. läsa vi likaledes, 
att det var samme person, som häng
de på korset ("hans kors," v. 20), 
som den genom hvilken "allt är ska
padt," (v. lH); samme person, som 
var "förstfödd före all skapelse", 
v. 14, och som var "förstfödd från 
de döda", v. 18 -- den samme så
lunda före sin ankomst till jorden, 
under sin vistelse här och efter sin 
uppståndelse. 

Af Eb. 1 kap. se vi äfven, att det 
är samme person, som "bär allt med 
sin makts ord," som 11verkställde en 
rening från synderna" och som se
dan satte sig på Majestätets högra 
sida i himlen - samme person så
lunda såsom verldsaltets uppehållare, 
såsom försouare och som Guds med
regent i himlen efter hans himmels
färd. ~famma kapitel visar oss läng
re ned, att det är samme person, 
som "älskade rättfärdighet och ha
tade orättfärdighet" (nämligen un
der hans förnedrings- och pröfvotid 
på jorden), som den hvilken blef 
.. smord med glädjens olja mer än 
hans medbröder", v. 9, och som satte 
sig på. Guds "högra sida", v. 13. 
(Angående Jesu smörjelse på jorden 
se Luk. 4: 18; Apg. 4: 27, 28; 10: 38.) 

Af 1 J oh. 1: I lära vi, att densamme 
personen, hvilken apostlarnas "ögon 

skådat" och deras "händer vidrört" på 
jorden, hade varit från begynnelsen. 

Det ställe, som oftast användes 
för att bevisa, att Kristus bortlade 
en del af sina egenskaper m. m., är 
Fil. 2: Hl: "hvilken då han var i 
Guds skepelse icke aktade som ett 
rof att vara jemlik Gud, utan ut-i! blottade sig sjelf och antog en tje-

1 

nares skez1else. och vardt lik menni
:skor och i åthäfvor funnen som en 

I menniska." Här står dock icke ett 
ord om, att han aflade några af sina 

I
' egenskaper, såsom allestädes närva

ro, allvetenhet och allmakt, så.som 
man menat, utan endast att han än
drade skewlse. Det är samme grek. 
ord morphä (....:.. form, skepnad, fi
gur, fason, utseende) på detta ställe 
för "skepelse" som begagnas i Marci 
16: 12: "derefter uppenbarade han 
sig i en annan sl:epel1:1e." 

Om nu uttrycken i Fil. ~: 16, att 
han utblottade sig på gudaskepelse 
och antog menniskoskepelse bety
der, att han afstod från somliga af 
sina gudomliga egenskaper, då be
tyder ordet detsamma i Marci 16: 
12, men da må det under de 40 da
garna i sanning ha varit ett märkligt 
afklädande och påklädande, d. ä. för
ändring från mandom till gudom och 
vice versal eller från half gndom till 
half mane1om och vice versa, allt
efter den form han behagade anta
ga vid de olika uppenbarelserna. 

Lika litet Rom nagot sådant skedde 
under de 40 dagarna, lika litet skedde 
det, när .Jesus lemnade l;iimlen. Je
sus var densamme under de 40 da
garna, och han var densamme, me
dan han hade gudaskepelse och me
dan han hade tjenareskepelse. När 
Peter den store af Ryssland okänd 
reste till Amsterdam och der lärde 
sig skeppsbyggareyrket för att se
dan lära sitt folk detsamma, då lem
nade han den kejserliga "skepelsen" 
och antog en handtverkares skepelse, 
d. ii.. drägt, uppförande, arbete, um
gängeslif, m. m., men han aflade 
icke något af sin person

1 
af sitt vä

s ende och af sina egenskaper. 



Den man, som ::>tod i verkstaden 
och hamrade på jernet eller lärde 
sig ritningarne, var samme zar, som 
hvilket ögonblick han ville, kunnat 
afkaflta handtverkaredrägtE:>n och i 
stället befalla öfver millioner, ja som 
under dE1t att han stod i smedjan 
kunde ha 11ikterat bref till sitt land 
med samma verkan som från tronen. 

Nu gick ju var frälsare längre uti 
förnedring än den ryske kejsaren, i det 
att han tog på sig mensklig kropp. 

Ja, han fick äfven en mensklig 
.<:jril med cless egenskaper af förstand, 
vilja och känsla, han blef full mf'n
niska, ehuru han på samma gang 
forblef full och sann Gud. 

Det är underligt' att detta 8tälle 
i Fil. ~: 1<i använde1-1 8a1-1om bevis 
flmot Kristi gudom. då det väl hä.ttre 
kunde JHt"Sa 1-1&.som bevis emot hans 
fnlla mandom. Orden: "han vardt 
lik menniskor och i åthäfvor fnnnen 
Horn f'll menni1-1ka," kunde nog sä 
begagnas, men som vi veta är den 
sanningen, att !Jan var sann menni
ska lika klart framställd i Guds ord 
Horn att han var Hann Gud. I 1 Tim. 
2: ö läsa vi om "den m"nniskan Kri
stu1-1 Jesus." 

Som vi veta utgör B<tmman(attnin
gen nf en 11erson~ <tlla egenskaJJtr /lems 
?•tisencle. i'-lknlle nu Herren Jesus en
ligt somligas påstående ha aflagt en 
del af sina egenskaper säsom alke
tenhet, allmakt och alle,.;täde:märvaro, 
under det att han behöll andra så.
som vishet, godhet, välvilja, helig
het o. s. v., da ha.de han ju pa -.:amma 
gång mast. lem11a en del A.f sitt di· 
8endP. i'-\knlle man tro, att Jesus 
lemnade några. af sina egenskaper i 
himlen, då lmnde man lätt falla på 
den tanken, att ha.n enda:-:t antog 
de m.enskliga egenskaper, som mot
.e.rarad~ dem, han hade lemnat i him
len och inga andra. l'a sä sätt :-:kulle 
han ej heller va.rit full och ;iann 
menniska. .B'örnekelsen af hans san
na ~ndom hringar oss sålunda lätt 
till förnek~lsen af hans :-:anna man-
dom. (F'orts.) 
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l\ orsets l\ämpar. 
Till mis•ionitrsgruppen.* 

D et ses en skarn kämpar 
i ~enom verlden gå: 
n<'h korset ilr det vapen. 
rlP alla bära p:'I.. 
De följa tätt sin höfding 
med fröjd i lif och död 
och strida under fanan, 
sal hv1t och purpurröd. 

I kärleken förenta 
1le tåe;a hand i hand, 
i <lents ögon lågar 
entmdasmens brand; 
oc·h svilr<let, som de bltra, 
är Andeus skarpa svärd, 
>;om utur mörkrets välde 
l1efria kan f'n yerlcl. 

)fot hf'1lendom och mörker 
.Je l!;il, en ljusets hil.r. 
Blott ett är dennes syfte 
och ett <lE>ss lösen är. 
l'in segnfurstes ära 
och mf'n";;koslilgtets fri<l 
lir m<'\let för hvar kämpe 
i denna il<lla strid. 

Od1 skönt rless fana vajar 
i o.;öder som i nord: 
orh i dess skngga hvilar 
Pn talrik Herrens hjord. 
1 ·r skil1ln. folk och stammar 
de11 kommit fjerran frAn, 
att hJertats hyllning gifva 
M enfödd fludason. 

I Indif'n och Zulu, 
ur Kiuns men'skohaf, 
den «knran fått befria 
sil m:'\ngen !'.Yndens slaf. 
Rä mfmgen s·tilngd Zenana. 
och palmbeskuggarl kraal 
för dt>n pil. porten ghintat 
vid e\·angPhi tal. 

:'llf'n lmru lönas k1impen 
11! hedniugurnas hop r 
.Jo. sllson1 deras höfding 
af hl\n och ~mädero1 1. 
)le<l ueslig död, si\ kYalfnll, 
som ingeu grymhet ,;kyr, 
de göra mi!lsionären 
till törnf'krönt martyr. 

Dock vltxf'r upp sA härlig 
ur l1lodbefuktall mark 
pA nytt en kllmpaskara, 
sä modig och så. stark. 

* Poemet '"Rr ilmna•lt för fiirrl\ numret, rn~u 
kom för s~nt . 

• 

• 

De hämnas sina bröcler, 
som Jesus Kri:>tllo bjöd. 
med kii.rlek, :>om förlåter 
och· delar "lifvets bröd". 

\'älsigne Hnrfl1 1·1l1•r. 
T korsets kii111patropp ~ 
)Jed dagli~ liiiu till Herren 
vi följa edt•rt lopp. 
~11ns högra haud t'r stödje 
i kampeu, tung oeh S\·år. 

Hans frid er liuft ledsaga 
I hlodbeotänkta opår! 

0, tagen med tlet löftet: 
Tfnns nnsiqte gclr ntnl ! 
När ,.;tundom under t;\rar 
1 sån den ilJla siid. 
Hem~ 1111><igte, det kiira, 
skall fölJ:t etler stig. 
till de.,,., han eder hemtar 
till eng ro ho,., sie; ! 

ERIC. 

Helgelseförbundets. årsmöte vid Torp. 
(Forts.) 

Jlaria Pettersson 
(tillhörande Sv. missionen i Kina) ha<le 
Under vistelsen i Kina litat :vå Herrens 
<>rd: "Jag skall vara med dig säsom en 
mäktig hjelte", särskildt nnder den långa, 
besvärliga och farliga flykten uecl till ku
sten undan boxarna. 

Härefter talade viiret J11mimarnra11de 
::1tlumisaio1u"irer. 

~lissionär 0. Ema1111elso11. 
:?llatt. H: 115 a-;· 

Da 1Sä många vittne11 samlats, ~om till 
detta möte, kanske vi tycka, att clet är 
ingen brist pa arbetare. Men d:i vi komma 
ut på de särskilda fälten, lhma vi, att 
arbetarna äro fa. .Jesus uppmanar oss 
att bedja om fiera. arbetare, på det att vi 
alla skola fa vara medarbetare. Kanske 
hafva vi ej gjort vår pligt utan hafva här 
missionssynder att bekänna. Vi böra gifva 
oss sjelfv a ät Gn<l; detta är rätta sättet 
att börja missionsarbetet. Vi kunna bedja 
för. missionärerna, vi .kunna hjelpa till att 
sända ut ocb understödja andra. 

KanRke är ;det sista gangen jag står 
här. Vi ämna i nästa manad återväncla 
till Zulu. Och rösterna derifrän ljuda: 
"KommeH 'I ej snart ater ?" Och skulle 
vi ej hörsamma dessa röster, skulle vi ej 
räcb dem en hjelpsam hand? 

'l'ill sist ett minnesspråk, i hvilket jag 
med fullaste hjerta instämmer, näml. Apg. 
20: 24. l\Iå vi alla hafva tletta sinne, att · 

vi ej akta lifvet något värdt, på det vi 
må lyda Guds vilja och följa honom. 

Viktor Carlsson 
framförde eu helsning frän församlingarna 
i Zululaml och Natal med tacksägelse för 
att missioniirer sändts ut, jemte bön om 
flera. Mycket mörker rader derute, mera 
än vi nagom,in kunna ana. Trakter fin
nas, der evangelium aldrig predikats och der 
alla hedendomeos styggelser rada. Man 
kan resa hundratals engelska mil utan att 
träffa en enda missionär. Många, många 
arbetare behöfvas derute. Gud öppnar 
nya cliirrar. Så har han nyligen bevekt 
en hiifdings bjerta att öppna sitt <listrikt 
för evangelium. Och vi behöfva skynda, 
ty katolicismen griper omkring sig ocb. 
sänker folket i mörker och okunnighet. 

Och vi behiifva göra · nagot tör våra 
landsmän derute. Det tinnes massor af 
skandinaver och andra hvita, som synas 
sjunka ned i hedendomens syncler och la-
1:1ter. Men Gu<l har välsignat värt arbete 
derute och skall ytterligare välsigna det. 
Ma alla missionsvänner ihågkomma oss I 

Fru Emcmuelsso11 
var glad att nu återigen fä. gå ut till sitt 
älskade Zululand. Hon vis1:1te, hvilka svå
righeter väntade henne, men kände dock 
som en dyrbar förman att fa återvända. 
Yille, da hon sade farväl, uttala sin tack
samhet för all den kärlek, vännerna be-

. visat henne. 8om minnesspr:ik lemnades 
23 psalmen. 
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Eftermiddagen. 

Missionär Nil8 Kiillgren. 
Ps. 107: 30. 

Denna psalm talar om ett folk, som 
längtade efter stillhet och hvila. Israels 
barn fingo irra länge i öknen, och dock 
hunno de flesta aldrig det utlofvade lan
det. Herren ville dock föra alla hem, 
men många gå förlorade på vägen . I 
som icke kommit in på denna väg, kom
men med! Var icke lik barnen, som för
djupa sig i sina lekar, så att de ej hör
samma moderns kallelse att komma in. 
Och låtom oss se till, att vi ej komma 
hem tomhiindta, utan hafva några kärfvar 
med oss I Låtom oss samla skatter der
uppe ! Många vilja vara med om missio
nen, men att nrkligen göra något, att 
verkligen bära bönlan, det är blott få, 
som vilja. 

Snart skola vi uppnå den önskade ham
nen. Gud välsigne oss med uthållighet, 
så att vi alla äro med, då portarna slås 
upp till staden! 

Lyclia }Jagnusson, 
som hemkommit från Indien. 

Ps. 34: 2-7. 
Min själ år fylld af lof för all den god

het, som Herren visat mig under vistelsen 
i Indien . I tre år har jag stått ensam 
på missionsfältet, men då jag lyft blicken 
uppåt, har det alltid ljusnat. Ofta har 
jag under dessa tider stått rådvill, men 
då har Herren alltid gifvit mig råd. Alla, 
som vittnat här och kommit hem från de 
olika platserna, bafva uttalat sin längtan 
att komma ut igen; och jag vill säga: 
Mitt land är Indien och mitt folk är Ben
galerna. Jag bar arbetat bland kvinnorna 
och har nästan alltid funnit öppna dörrar. 
Vi ha också arbetat bland studenterna. 
Med många exempel bar Gud visat, att 
arbetet ej varit fåfängt. Äfven bland stu
denterna ha omvändelser skett. 

Också skolarbetet har g1fvit välsignade 
frukter. Äfven bland de från hungersnö
den räddade h~r Gud frälst många. 

Till eder, som på ett eller annat sätt 
understödt vårt arbete, vilja vi säga: Det 
är ej fö rgäfves att arbeta för Herren. 
Icke få bland bengalerna bekänna nu sin 
tro på Herren. 

Dav. Höglander. 
Tit. 2: 11- 14. 

l'Iur dyrbart är det ej att Guds nåd bar 
uppenbarats med frälsning för oss alla! 
Denna friilening lärer oss att försaka 
ogudaktigheten och de verldsliga lustarna. 
Då vi komma till tron på Jesus, blir det 
lätt att lemna ~ynden. Det är godt att 
få sätta sig ned vid Jesu fötter och haha 
Jesns till sin läromästare. Och då vi 

J satt oss der, känna vi, att vi behöfva 
mera af hans sinne, hans ödmjukhet och 
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mildhet, att vi beuöfva försaka osa sjeliva 
och de verldsliga lustarna äfven i dessas 
allra finaste form. N ;t<Ien lärer oss också ·il att lefva tuktigt och gudeligt samt vänta 
vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Må. 
Herren taga vårt hjertas regeringstömmar 
i sin band, så att ~ kunna försaka hvad 
han bjuder och göra hvad hans vilja är. 
Och må du, som äonu ej kommit, komma 
nu och blifva en Jesu lärjunge! 

Fra Laurine Carleson. 
Hom. 8: 37. 

Helt naturligt ba mina tankar i dessa 
dagar mycket dväljts vid de händelser, 
som passerat, sedan vi sist voro samlade 
här. Det stack till i mitt bjeria, då det 
i går talades om den brustna länken, men 
jag tror att hvad som skett gör att ar
betet derute är oss kärare än någonsin. 
Jag sade bär för nio år sedan, att om 
jag hade tio lif, skulle jag vilja offra dem 

.för Kina. Jag bar haft två lif. Nn bar 
jag blott ett, sedan min mans lif är off
radt, men detta mitt eget lif vill jag gerna 
offra, om Herren sänder mig. 

Pastor Kihlstedt 

afslutade dagens möte med att predika 
öfver Matt. 5: 13-16. 

Bland de många, sköna titlar, bvarmed 
de troende i skriften benämnas och som 
angifva deras höga ställning och heliga 

.kallelse äro de två, som förekomma i vår 
text, ganska betydelsefulla. 

"Såsom jordens salt". S11ltet är be
böfligt, ty den omkring sig grip1mde and
liga och sedliga förruttnelsen är hemsk 
förskräcklig. 

Saltet är obesmittadt och friskt och 
bevarar för förruttnelse. 

Andens lif i oss utgör vår sälta. Den 
själ, som är uppfylld af den helige Ande, 
är helig i all sin umgängelse och åstad
kommer derigenom sveda i sjuka och on
da samveten. I närheten af en helig 
menoiska känner man sig t. o. m. dömd 
för det orätta, 'lom man förebar i sitt 
hjerta och som ingen mer än Gud känner. 

Skola vi kunna vara jordens salt måste 
vi bafva salt i oss, så att vårt eget inre 
är rent, friskt och sundt. Ty eljest har 
man mistat andekraften och sältan i sin 
nmgängelse, äfven om lifvet i yttre måtto 
är oklanderligt. 

Om icke Anden beherrskar vårt inre, 
Hå frigöres köttet, och det blir hesmittelse 
och förruttnelse derinne i hjertat, och 
man har der1genom förlorat sin uppgift 
att vara jordens salt. 

Huru fruktansvärdt, om saltet helt och 
hållet förlorar sin sälta! Vare sig man 
är en uppenbar affälling eller en saltlös 
bekännare, så är man alldeles oduglig att 
inverka helsosamt, renande och välsignel
sebringande på sin omgifning. Verlden 
föraktar en sådan, och den gör verlden 
en dålig tjenst genom att vara väggrus, 
som gör syndarens vandring på den bre
da vägen bekvämare och tryggare än den 
eljest skulle vara. 

11 l ären 11erlde irn ljHs". Jesus är 
verldens ljus. Joh. 8: 12. Genom tron 
på honom, bafva vi, som fordom voro 
mörker, blifvit ljus i 1Jcrre11. Ef. r,: 8. 

Yid skapelsen gjorde Gud "de två stora 
ljusen, <let större ljitset till att berrska 
öfver dagen, och det mindre ljuset till 
att herrska öfver ,uitten". 

Det är Kristi församlings uppgift att 
vara det mindre ljttset, som lyser under 
den nän-arande tidsålderns mörka natt 
tills riket kommer, då Kristus skall upp~ 
gå och lysa såsom rättfil.rdighetens sol 
med frälsning under ~ina vingar, och allt 
mörker och töcken, alla dimmor skola 
försvinna för den solens klara strålar. 

Johannes säger, att "det sanna ljuset 
skiner redan. (1 Joh. 2: 8). 

Men detta ljus bar just derför lyst in 
i vAra hjertan, på det att igenom oss 
mörkrets barn må npplysas och komma 
till sanningens kunskap, så många, som 
äro bestämda till evigt lif. Vi äro kalla-
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de att uppenbara den för verlden fördolde 
Kristus, att kungöra bane dygder, att 
sprida hans väldoft, tilldess han sjelf 
kommer och allas ögon skola se honom. 
Må vi då låta vårt ljus, som vi ega i och 
genom Kristus, lysa för menniskorna, att 
de må dragas till honom och prisa Gud 
på besökelsens dag! (1 Petr. 2: 12). 

3:dje mötesdagen. 

Efter ett bönemöte ledt af evangelisten 
A. G. lledin talade 

Karl .Vet::. 
Ps. 16. 

Ofta i lifvet känna vi oss i behof af 
hjelp, och då vända vi oss till någon, som 
kan hjelpa. Menniskors hjelp är ofta 
otillräcklig, men David visste, hvart han 
skulle gå. Han vände sig till Herren 
och bad: "Bevara mig Gud." Vid hvil
ket tillfälle han bad denna bön, veta vi 
ej, men möjligen var det, när han var 
jagad af Saul eller omringad af fiender. 
Han hade tro på Gud, fastän den stun
dom svigtade. Att uppmana andra, då 
de äro i nod, att tro pä Gud är lätt, men 
att för egen del tro och hvila vid Her
rens löften i lifvets prof och praktisera, 
hvad vi lära, det är ej så lätt. Ofta bar 
jag känt det, som jag alls ingen tro hade. 
Men det år godt att som David gå till 
Gud med allt. Det såg nog ofta mörkt 
ut för psalmisten, men han blef bevarad, 
och är nu hos Gud i hvilan. 

08kar Srens8on. 
Uppb. 2: 17. 

Skrifna i främsta rummet till den kämpan
de församlingen i Porgamus, giilla dessa ord 
dock äfven oss, som nu kämpa den goda 
kampen. Trots allt, som möter, kunna vi 
dock med blicken på Jesus sjunga som 
Panlue: "I allt detta öfvervinna vi rikli
gen genom honom, som älskat oss." Att 
han hlilpit oss under flydda stunder är 
en borgen för att han hädanefter vill bjelpa. 
Men att lifvet ej är någon lek, det få vi 
känna mer och mer med hvarje år. Det 
är en allvarlig strid. Det år så stort fiir 
mitt bjerta, att jag ll.r bevarad i dag, så at 
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jag maste aflägga mitt vittnesbörd under 
tarar. 0, må vi alltid balla till vid kraft
källan, och vi skola bevaras! Syskon, 
iatom O!ls kämpa och vara trogna, att vi 
alla till sist mä miitas som ilfvervinnare! 

Himmelsfärdsdagen är nära. 

Kort redogörelse för verksamheten af 
förbundets ordf. 

E. Hecli11. 
Som öfverskrift vilja vi sätta 1 Kor. 

15: 57-58. 
Vi skulle vara mycket otar::ksamma, om 

vi ej vid tanken på det flydda verksam
hetsaret stämde in i dessa apostelns ord, 
ty Gud har verkligen gifvit oss seger ge
nom Jesus Kristus. Fastän förhallandena 
i Kina f. n. synas mörka och ett sken
bart noderlag blifvit gjordt, har dock se
gern hlifvit var. På hednafältet och it:1yn
nerhet här hemma har hjeltekonungen dra
git segrande fram. 

l\len v1 aro utan herömmelse. Genom 
Kristus och ej genom oss har segern vun
nits. 

\'id vart arbete ha många brister och 
ofullkomligheter hvilat, oaktadt vi sökt 
handla efter biista förstånd. 

Men Herrens verk iir fullkomligt, och 
med tanken på den seger och hjelp, han 
bringat oss under det Hydda, kunna vi 
med mod och hopp so framåt och uppmana 
hvarandra sasom aposteln att vara fasta, 
orubbliga och öfverflödande i Herrens verk 
alltid. 

J!:vaugelisternas antal synes ej }!å senare 
tiden vilja stigi> något, utan är antalet i 
ar ungefär detsamma, som de Sillt före
gående åren. Orsakerna till att, trots det 
bibelkursen tillför evangelistkåren förstärk
ning hvarje år, deras antal ända ej ökas, 
beror dels derpå, att några återgå till jor
diska kallelser och andra fortsätta att 
verka Herrens verk i andra sållskap. Vi 
känna dock stor saknad efter dessa våra 
äldre evangelister, som lemna oss, och 
värdera outsägligt eder, som hall it ut en 
följd af år och ännn äro ibland oss. Vi 
behöfva eder så väl för att utplanteras pa de 
olika fälten, för att varda och stödja och 
gifva stadig mat at bamen. 

Vid tanken Ilå dessa, som lemna oss, 
smyger sig den frågan ~fver oss och har 
äfven blifvit framställd: "Kunna vi oj göra 

nägot för att behålla dessa syskon? Kunna 
vi ej gifva dem någon bä1tre handräck
ning, så att de t. ex. kunde bilda sig ett 
eget hem och ej ständigt behöfva bo i 
kappsäcken?" Ja, så ungefär fragas det. 
Men jag tror, att vi komma att urspara, 
om vi söka inrikta vår verksamhet på an
nat sätt än hittills. Yi vilja fortsätta pa 
den väg, som Herren från början infört 
oss på; det är ända det tryggaste. 

Angående mi~sionen i Kina vill jag en
dast säga, att vi f. n. icke hafva nägra mis
sionärer der. Några af de infödda evan
gelisterna hoppas vi dock äro i lifvet och 
söka ~·erka Herrens verk. Missionftrerna 
hemma äro: Ang. Karlsson, Charlotte Karl
man, frn Laurine Karleson och Hilda Jo
hansson. VAra egendomar i Kina äro 
sköftade, och värdet af dessa tillika med 
missionärernas enskilda tillhörigheter uppga 
till om kr. 30,000 kr.; och vi anse det ej 
vara orfLtt att, om Herren skulle leda det 
så, kinesiska regeringen får nthetala denna 
summa, som vi kunde till hnfvudsaklig del 
använda för fortsatt bedrifvande af mis
sion derute. 

Ang<lende missiow;verksamheten i 
Zulu afyaf missionär V. Karbsson en 
kort redogörelse, hvaraf vi h<lr inta· 
vit dt kort utdrag. 

lluhthl,.,tnt iu- l htalio- Pn-clik.o- )ti.i. ... 10- J;\·nn"'''"" 
nt•r. 1\PI". µlalSl'l', lllll'''J'. li:iilPL' 

U..thl'I •Zulu-
lam I. :l :! :1 ~ 

El,)(•1u·z1•r tNn-
tal. :1 l :! .J 

lk•tanin t~ntalJ. .. ·• :l ~ M"g.o. 
t litr.-11n. 

l'it:'tCtBl:ll'i tJ.. .. 
burg. u ' m"lhj. 

Missionärerna hafva sjelfva under året 
i '!'rons Segrar redogjort för församlings· 
medlemmarnas, de döptas och skolbarnens 
antal på de olika :.tationerna, hvarför detta 
hiLl" förbigås. 

Herren har rikligen förökat församlin
garna under det gångna året med sådana, 
som blifvit frälsta. Lofvadt vare han~ 
namn! 

Missionärernas adresser: 
H. Nilsson med fru sarnt fröken Elin 

.. 

Witt, Bethel M. S. lnyoni. P. O. Zulu
land, South Africa. 

E. Andersson meJ fru, Ebeuner M. S. 
Darnall, P. 0. Katal, Soutb Africa. 

K. J. Johansson med fru, Hetania M. 
S. Umhlangeni. P. 0 . Xatal, South Africa. 

:Fröken J. Häggberg, Pietermaritz Stret 
7, Pietermarit.:1.111 ru, South Africa. 

Om missionen i :;, A11tt:rika 
al Brur Xeil.! 

På grund af ett· upprop i T. S. fick jag 
mina tankar vända till Sydamerika, och mod 
styrelsens bifall reste jag dit. :\1itt första 
ar der an vände jag hufvudsakligast till 
sprakstudier, men kunde dock efter I) må
naders vistelst• i landet deltaga i verk
samheten med att spela och sjunga, göra 
husbesiik m. m. Efter ett ars förlopp 
gjorde jag en missionsrosa uppåt landet, 
för att utse nagon lämplig plats för en 
missio.msstations byggande. Jag kom dit 
till en stad vid namn Azul med H>,OUI) 
inv., hvilken ansågs passande. Här hyrde 
jag mig en lägenhet pa två rum och kök. 
Först skurade jag golfvet rent och snyg
gade upp rummen; sedan gjorde jag bän
kar för preclikolokalen och malade en skylt. 
som tillkiinnagaf, hvad jag ville. I köket 
lagade jag min mat. 

När jag öppnade Jiirrarna, kom ganska 
mycket folk för &tt hiira. respektabelt folk. 
Jag tog emot dem vid dörren, hviB.et är 
landets sed. Sedan gick Jag upJ! fi'ir att 
predika. Folket lyssn:.ide med gliidje, o•·h 
det säg mycket hoppfullt ut. Men sa bör
jade en del JJOjkar komma och stora. 
Sålänge jag stod vid dörre11, vågade de 
sig ej fram, men da jag började pre•lika, 
voro de genast fr .. mme för att stiira. Dt1Lta 
gjorde, att det respektabla folket tröttnade 
att komma; och till slut fick jag endast 
J>öbel som åhörare, hvilka ej voro synner
ligt stillsamma af sig. 1\'lljaktligen maste 
jag upphöra mod de offentliga mötena och 
hålla enskilda sadana; detta, emedan jag 
ej hade någon medhjelpare. Men i hopp 
att en sådan skulle komma, hyrde jag mig 
ett annat hus inne i det centrala af sta
den. Pick då en medbjelpare från Simpson
ska missionen; och vi hade myck"t goda 
möten. Yi turade om med hvarandra att 
stå vid dörren och att predika. Men sa 

kom tiden, att han skulle öppna en ege11 
station, och jag ater bli ensam, hvilket 
visat sig ej kunna gä, hvarför jag Ufver
lemnade stationen at honom, M•m hade 
lättare a~t få medhjelpare fran sin mission, 
och han har sedan dess arbetat der med 
stor framgång. (Han skref nyligen till 
mig och omtalade, att han är n.idsakad 
hyra större samlingslokal). Jag bade vid 
denna tid kallelse frnn en annan provins 
att komma och verka bland de omkr. 8,000 
tyskar, som der voro bosatta: och jag har 
den senaste ti1len arbetat bland dem, dels 
genom att 11redika frir dem, och dels ge-
11om att mod min lilla vagn kura omkring 
i byarna och sprida biblar och traktater. 
Polket äre romerska katoliker och kä11na 
i allmänhet ej till GudR ord. ~e här ett 
exempel: En snickare skulle rek11mmen
dera liibeln At en drinkare, till hvilken jag 
bjöd ut boken. Snickaren, som Vtlr frans
man, sade da: "Köp boken, ty d11t är den 
bäst bildande bok i verlden, den är skrif
vcn af en vis - fransman!" Tänk hvil
ken okunnighet! Drinkaren köpte emel
lertid bibeln och gick hem för att studera 
den med den härliga päfiiljd, att han hlef 
frälst äfrcnsom hans hustru m. fl. andra. 
Denne man hlef sedan en mycket verksam 
arbetare för Herren. Han gick t. o. m. 
så la11gt1 att ha11 gaf rättighet ät en mb-
6ionär att fritt dispontira hans hus och 
hans träugard. 

Men det kostar nagot att vara en kri· 
sten i ett katolskt land. En yngling, som 
stnderat, blef frälst. Hans fader var död, 
m11n hans moder gaf honom två ting att 
välja mellan. Antingen skulle han bränna 
bibeln och lemna de dn idl;erna, ellE'r 
ocksa för alltid lemna hemmet. Han valde 
modigt uet senare. S. Amerika är ett 
stort missionsfält. lllaud de:;s 3H millio
uer menniskor nunas ej mer än r>OO mis
sionärer. Dessutom finnes der 1; millio
ner indianer, isom lefva i de viltfa urako
garna, och som födas, lefva och dö, utan 
att fa höra ett ord nm sin frålbare. 

På t1termiddaueu. 

Korta vittnesbörd af evangelister, hvari
bland några. i.om anmält sig för mitisio
nen i Kina och Zulu. 



Ester A mlersson. 
Jag är glad att vara i Herrens hand. 

Allt sedan jag blef frälst, har Herren ta
lat till mitt hjerta om hedningarnas nöd, 
och då jag för 7 år sedan gick ut på 
fältet här hemma, var jag kraftigt manad 
att offra mitt lif för Kina. Jag vill bedja 
Gud om förlåtelse, att jag dröjt så länge 
att hörsamma hans röst. Den tid, som 
gått, har dock varit en allvarlig fostrings
t.id för mig. Nu är jag villig gå, och 
vägen synes ock öppen. Jag vet, att äf
ven mina föräldrars välsignelse följer mig 
på färden. På Gud förtröstar min själ, 
jag vill se på honom och gå i hans namn. 

Alma Svahn. 
"Kungören hans gerningar och lofsägen 

hans heliga namn!" 
Under en följd af år har jag känt Her

rens maning att utgå på missionsfältet, 
men Guds tid har nog ej varit inne, förr
;tn nu. Jag har lagt mig på Herrens al
tare och lofvat honom att gå dit han vill 
sända mig. Då jag först öfverlemnade 
mig åt Herrens vilja, kunde jag ej tro, 
att han skulle föra mig på så underbara 
vägar, som han gjort, men med honom 
har dock allt gått härligt igenom. Utstött 
från mitt hem och misskänd af mina när
maste, har min väg varit smal, men Her
ren har varit nog för mitt hjerta, och jag 
vill följa och lyda honom. 

Br. C. E. Lundin. 

Mitt vittnesbörd i dag är: Herren är 
god. God har han varit och godt har han 
bevisat mig. Jag är derför mycket lyck
lig öfver att få följa honom, äfven om han 
leder mina steg till Sydafrika. I hans 
hand är jag trygg. Redan som liten gos
se, då jag älskade Herren Jesus och blef 
undervisad i söndagsskolan om hedningar
nas nöd, längtade jag att snart blifva stor, 
för att kunna gä nt till dem med evan
gelium. "\len jag har nu känt mig allt 
för ringa och oduglig, och skulle ej vågat 
tiinka på att gå, om ej Herren styrkt mig 
med detta ljufliga löfte: ·'Min nåd är dig 
nog; ty min kraft fullkomnas i svaghet." 

Elis(~bet A~ulersaon. 

Ingen Gud är såsom din, o Jesurun ! 
Såsom en stor och mäktig Gud uppen-

barade sig Herren för sitt forna Israel, 
och han är densamme för sitt folk i dag. 
Ingen är honom lik i kärlek och trofast
het. 

Det såg mycket mörkt ut, att börja med, 
på fältet, men hur underbart har ej Her
ren hulpit! "I skolan börja i Jerusalem", 
hörde jag en röst silga, dä jag först gick 
ut. Och nu ljuder det i mitt hjerta: 
"Till verldens ände!" Sedan barndomen 
har min längtan stätt till hedåingarna, och 
mina föräldrar räkna det som den största 
lycka att få ofira sitt barn på missionens 
altare. 

Johanna Ostlund. 
Förvärfven edra själar genom edert tå

lamod. Luk. 21: 19. Vi, Herrens vitt
nen, äro så benägna att vilja se, tör att 
hålla modet uppe. Om ej synbar frukt 
i arbetet förspörjes, äro vi benägna att 
fälla modet. Vi behöfva öfva tålamodet 
med själarna. 

Vi träffa många nedslagna och tryckta 
Guds barn ; och vår uppgift är att upp
hjelpa, trösta och hugsvala dessa. Men 
för att kunna det behöfva vi sjelfva öfva 
oss i tålamod och lära oss att förbida 
Herren. 

Hjelm. 
Till leviterna gaf Herren den största 

besittnmgen och det härligaste löftet: 
"Jag skall sjelf vara deras besittning." 

De fingo ingen jordisk lott. Han gaf sig 
sjelf åt dem. 

Då jag gick ut på fältet som ett Jesu 
vittne, kände jag mig mycket bäfvande, 
men Herren har varit min del, mitt allt. 
Frestelt.er ha ej uteblifvit. Tankar på, 
hur det skall gä för framtiden, ka velat 
plåga mig; men Herren har talat till mitt 
hjerta på många siitt för att betyga, hvil
ken omsorg han har om mig. Han har 
sagt: "Skåda liljorna på marken! Se på 
foglarna under himmelen!" och jag har 
fått gråta af blygsel. 

Viktor Gihlander. 
Det är en trijst i mitt elände, att din 

I hjelp uppehåller mig. 
Då jag tänkt pä, hur mina kamrater 

fått vara ute på fältet och vunnit segrar 

I 
för Herren, under det jag till följd af 

1 kroppslig svaghet fått vara afsides med 
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Herren, har det nog känts underligt. Men 
Herren bar äfven gifvit mig seger. Ej 
så få möten har han gifvit mig nåd att 
i min svaghet hålla, och på ett mäktigt 
sätt har han styrkt mig h varje gäng. En 
ogudaktig läkare yttrade vid ett tillfälle 
med afseen<l.e p:'i. den sjukdom, hvaraf jag 
lider, att just inga and1 a ån troende blifva 
fria från en sådan. Vår Guds makt måste 
erkännas i verlden. 

Scill !I I 'etterson. 
Es. ml: !l. Lnk. 12: 2'J. 

Det är mycket dyrbart för mitt hjerta, 
att vår Gud ömmar för all vår nöd. Vi 

· komma nog ej till härligheten utan nöd. 
Under det gångna året har det varit myc
ken nöd; men jag tackar Gud för den. 
Då hjertat smälter och ögonen tåras, re
nas vår ande. Nöden är, äfven den, en 
Herrens tjenare. Allt skall ju samverka 
till vårt bästa; och då behöfva vi ej ha 
någon oro. 

Blott vi vädja till de himmelska myn
digheterna, skola alla fridstörare utdrifvas 
ur våra hjertan. 

Mitt hvilohem är vid Jesu hjerta. 
(·fast. Fredberg. 

I l\Ios. 29: ti. 
Om vi låta Abraham förebilda vår him

melske fader och Isak den troende själen, 
vinna vi en skön l:lrdom. Vår fader äl
skar oss, men klemar ej bort sina barn. 
l hans sällskap få vi erfara, att han har 
knifven och elden i sin hand. Knifven 
åstadkommer smärta, då bölderna skäras 
och offret slagtas. Skola vi få tlel af 
Jesu lif, måste Guds knif tränga till dju
pet af sjelflifvet, på det de sista dropparna 
af sjelfviskheten må sippra ut. Veden 
åstadkommer eld och elden smärta. Men 
frestelsernas, lidandets och förföljelsens 
eld är i Gnds hand; låtom oss ej glömma 
det! Det kristliga lifvet är en vandring 
genom verlden i sällskap med honom, som 
har elden och knifven i sin hand. 

Sofia Södergren. 
Jag har ofta känt, och isynnerhet un

der dessa dagar, att min plats år i Kina. 
Många hinder ha synts stå i vägen, och 
särskildt har språket förefallit mig vara 
ett oöfverstigligt berg. Men Herren har 
gifvit mig ett dyrbart ord, vid hvilket jag 

nu hvilar: "När de sågo upp, var stenen 
borta." Herren är den samme. Jag vill 
hvila i hans hand, förvissad om att han 
skall leda mig efter sin vilja. 

Ida Ekberg. 
Under dessa dagar har jag känt kraf

ten af Herrens ord, och han bar ofta dra
git mig "allena med Jesus", då ur dju
pet af min sjitl ropet stigit till Gud: "0 
Herre, gör mig trogen dig på den plats, 
du vit 1 jag skall stå." Då vi gingo till 
vårt fält i Dalarna, väntade vi ej mycket 
af fältet, och ej heller mycket af oss 
sjelfva, men vi väntade efter Herren, och 
han gaf oss sitt löfte: "'Jag skall vara 
med eder," hvilket han ock på ett härligt 
sätt hållit. Hans närvaro innebär trygg
het och seger. Vi tacka äfven Gun för de 
kära syskon, som understödt oss med sin 
kärlek och sina böner. 

Afslutnil1gsf öredrog 

af Aug, <'arleson, 
Joh. 7: 37-38. 

Den högtid, om hvilken vår text talar, 
var löfhyddohögtiden, en af Israels största 
h!igtidsfester. Den varade i sju dagar. 
Den sjunde dagen var den största, dä 
vattenösningen försiggick. Det var till
lika en glädjefest. Då Gud fröjdar, blir 
det en belt annan glädje, än den menni
skan fär af de jordiska tingen. Gud kan 
stämma våra hjertesträngar högt, och 
styra det så, att ingenting, af allt, som 
möter, förmår att stämma ner dem. 

Då lyfta vi äfven korsets fana så högt, 
att iugen förmår draga ner den. 

Vi önska att du må komma och pröf
va detta vatten, hvarom Jesus här talar, 
om du ~nnu ej smakat det. I J oh. 
4 kap. utbjuder Jesus detta vatten till en 
samaritisk kvinna. Han uppenbarade hen
nes hemliga synder och väckte behof i 
hennes själ efter detta vatten. Det är 
en välsignad, ymnig källa, som rikligt 
flödar; och då vi dricka, förnimma vi, att 
han väcker behof efter mer. Kom, dyra 
själ, och böj dina knän vid denna källa! 
Du har mäbitnda gått i många år och 
hört om denna källa, men ännu ej druc
kit till lifs. Du behöfver pånyttfödas af 
Anden. Vattnet förebildar den H. Ande. 



Låtom oss &j blott smaka pa detta lifs
vatten utan dricka djupt! l"ppfyllens med 
den H. Ande! 

Den käro Guden väcker alltsa detta be· 
hof i våra hjertan. Men innan han gif
ver oss ell sa dyrbar gåfva, maste han 
först tömma våra hjertan pa sjelfvisk
heten. Hkola vi kunna vara bekväma att 
vara missionärer, evangelister eller lef
vande vittnen i lifvet, hehöfva vi i san
ning dii1Jas med den H. Ande. Derför 
ma vara hjertan vara öppna för honom, 
att han må få. uppfylla oss, att den törst, 
som Gud väckt i våra hjertao, må till
fredsställas; och han skall öppna spriog
källor i våra lif, som skola fylla oss med 
den allra Jjufligaste himlaglädje. 

Folkskoll<lmren Hultin afalutade <leref
ter det hela med bön och tacksägelse. 

'fäckom och lofvom Herren! Herren 
vare tack och lof ! 

Revisionsberättelse. 
Af Helgelseförbundets årskouferens ut

sedda att granska förbundets räkenska
per och förvaltning för tiden fri\n den 1 
iuni l!XK.l till och mell elen 31 maj l\JOl, 
fä vi af~ifva följautle reclogörelse. 

Missionen i Zulu 

I11komster. 

.Behällning frÄn föregäeude rä-
kenskapsår ..................... Kr. !Jll: 67. 

~~ollekt och 11;äfromeclel..... ,. ~l,634: 12. 
Ofverfönlt från Yttre mis-io-

nen ................................. Kr. 1,10): 00. 
Kr. 11,f>.15: 79. 

Ut giftet". 

Till mis:.ioniirernas re,,or och 
underhåll samt skolor .... Kr. H,!157: O:>. 

Till inclfödd11. eyangcli~ter>S uu-
del'l1åll ........................... Kr. I.350: 00. 

.Belu'Uluing ........................ ,, 1,23H: 71. 
. Kr. 11,545: 7!J. 

Missionen i Kina. 

Inkomster. 
Behållning från föregående rä-

kenskapsår .................. .. . Kr. (i,-t21: 77. 
Kollekt och gåfvomedel .... ,, 7,430: -18. 
Dito för de nödlidande...... ,, 1,4H'2: 4~. 

Kr. 15,334: W. 

~i.M -

l:tgifte1·. 
Till missionärernas resor och 

underhåll ..................... . .. Kr. B,~7: B4i. 
Behiillni11g ........................ ,, 10,564: Htl. 
llehålluiug för de nödlidan-

1le .. . ................................ Kr 1.-lh":?: 48. 
Kr. 15,:IB-!: W. 

Missionen i Sydamerika. 

Dehållning frän föregående rä-
kenskapsår ... .................. Kr. 1,fim: :~. 

Kollekt och p;ll.fvomedel .... ,, 458: -12. 

1 
Behällniug ........................ ~ Kr. 1,!l5tl: 74i. 

Missionen i Indien. 

Inkomster. 

Behålluiup; l'rän föregående rä-
kensk11.psi'\r ..................... Kr. 

l>ito för de nödlidande ... ... ,, 
Kollekt och gäfvometlel.. .. ,, 
J>ito Iör Je nödlidan de...... ,, 

Kr. 

Utgifter. 
'l'ill inf. bihelkvinna m. m. Kr. 
Till de nödlidande ............ ,, 
Dehålluing för missionen... ,, 

Kr. 

512: 5H. 
8-1: 05. 

2'~: 25. 
tl,lXH: 87. 
B,b'21i: 75. 

284: (»-i. 
3,();5: !r2. 

fitNi: 75. 
B,8'2'i: 75. 

De nödlidande kristna i Armenien. 

Ilehållniugen frt\u föregAende 
rilkenskapsi\.r .... .............. Kr. 
ilr öfversiindt för dertill be
stllm1lt ändamål. 

40: 50. 

De nödlidande i Ryssland 

HehAllniugen från föregAende 
riLkenskapsAr .............. .... Kr. llH: 00. 
öfvedemnad . 

Missionen bland Israel. 
lnkommet och öfversändts Kr. 5i:l: 00. 

Yttre missionen. 

Inkomstet'. 

DehAllning frAu förep;ående rä-
kenskapsår ..................... Kr. 5, IHl: 5U. 

Kollekt och gll.fvomedel .... ,, 2,1).1-1: 57. 
. Kr. 7,ll'21i: 07. 

Utgifter. 

ResJ1engar för evangelister till 
}'mland och Danmark samt 

.. diverse omkostna!ler . . . ... K r . 2:JG: UO. 
Ofnirfördt till lnre missio-
.. nen .... . .... . ............... . ...... . JCr. 2,l•JO: IXl. 
Ofverfördt till Zulu-mis-;io-

nen ........................... . . .. .. Kr. 1,IXXl: IJU. 
Hehällning .............. ............ Kr. 3.H811: 07 

K r. 7,22ti: U7. 

J 
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Inre missionen. 

b1komster. 
Behållning från föregA.entle rä-

kenskapsår ..... ............. . .. Kr. 117: ex.i. 
Kollekt och g:\fvomedel.. ... ,, !145: 27. 
Dito för mission blantl lappar-

na ................................... JCr. 73: !15. 
In komsterna för ~I issionen nto.n 

uppgifvet l~ndamål öfn•r.förts 
.. med ...... . ......................... Kr. 1,875: li2. 
Ofverförclt fr:h1 yttre missio-

nen ................................. Kr. 2,CXX>: 00. 
Kr. 4,511: H7. 

Utgifter. 
Till Pvangel. resor m. m .... Kr. 
För Rtröskrifter samt diverse 

omkostnader ... ..... . ......... Kr. 
Behållning...................... . .. ,, 

Kr. 

Evangelisthemmet. 

Inkomster. 
K~llekt och gA.fvomedel... .. Kr. 
H.autor ll. utlänade medel... ,, 
Arrende och hvror .. .. ........ ,, 
Hkuld ............ .. : .... . ............. ,, 

Kr. 

Utgi/tet·. 

:1,!i~•: 60. 

n:ic~ 2a. 
25:.?: 04. 

4,511: H7. 

.J.45: !lU. 
-tHr. m. 
!QI: 00. 

4,H:S7: 57. 
li,Irn~: 4i 

Rkuld den 1 juni mm ........ Kr. 4,1-at: 85. 
Räntor .............................. ,, l.U14: 20. 
Brunnsgräfning, vatten ledning 
~amt diverse rPparationer Kr. ~;H; B2. 

Kr. ö,W~: 47. 

Bokförlaget Betlehemsstjernan 

Tillgcingat'. 
}'örsAld:t och i kommission nt-

lemnade böckn ............... Kr. 
Befintligt lager...... ............ ,. 

Kr . 

I t~All~t~/~~~.~~~~.~~ .. ~-~~~ ~ 

2,711: 21. 
2,LKJU: CO. 
.J.,711: 21. 

4,711: 21. 

DA vi icke funnit någon anledning till 
~nmii.rkuing. tillst~·rka vi bevilje.nl11•t af 
full och tacksam ansvarsfrihet för såväl 
styrPlsen som kassamannen för det :'lr 
riikenskaperna omfatta. 

Ör ebro den 15 juni }!)()]. 

C. Aug. TVallin. C . .T. Widmark. 

Sjung om Jesus! 
för mig till källa11, 
Som rena förl'f'\år, 
Der ifrån synden, 
förlossning jag får. 
Sjung om hans l{ärlek, 
Som offrade sig! 
~~önast af alla 
)4.r Jesus för mig. 

S1ung qalleluja! 
Sjung qalleluja ! 
J?.er finnes W\ing 
)4.fven för mig. 

för mig till kärleke11s 
.Blodröda elf, 
.Bort ifrån verlden 
Och ut från mig sjelf ! 
Jaq i min svaghet 
Behöfver så väl 
'fiöra hvad Jesus 
ljar gjort för min själ. 

.S:ed mig till honom, 
Som är mitt begär! 
f. rälsaren högre 
)4.n himlarne är. 
0, låt mig höra, 
})vad han är för dig! 
$.köf\ast af alla 
)4.r Jesus för mig. 

E. G- n. 

Ev. Lntb. Missionssällskapet 
i l\Ialmö höll sistlidna lördag, söndag, mån 
dag och tisdag den 13, 14, 11) och rn 
juli sitt 35:te årsmöte. Mötet började pä 
lördagen kl. 7 e. m. med <>n kort predi
kan af Il. Neil om bönen, och derefter 
vidtog ett varmt bönemöte. Söndagen den 
14 rann upp strålande klar, men betydligt 
svala re än de nftrmast föregående dagarna, 
redan detta en välsignelse från Gud. Folk 
kom i stora skaror, ej endast frlln Ataden 
utan äfven från andra städer och fran 
landsbygden, sa att den rymliga lokalen 
blef på några minuter till trängsel fylld af 



en uppmärksam åhörareskara. Sedan vi 
genom sång och bön sökt att vända våra 
hjertan åt solsidan, höll undertecknad 
helsningstal öfver Apg. 2: 1-4. Sedan 
hölls föredrag af missionär Aug. Karlsson 
öfver Joh. ev. 17; af distriktsförestånda
ren Johansson iifver dagens evangelietext 
?tiatt. 5: Hl-26 och af missionär B. Neil 
öfver 1 Kor. 5: 17. Kostliga sanningar 
blefvo framställda. Man såg månget tår
fyldt öga, men ocksä månget ansigte, 
som strålade af fröjd. PA e .• m. höllos 
korta föredrag af kamrer och fru Enerot 
samt pastor Laothtin, hvarefter dagens 
offentliga mute afsliits med en gripande 
predikan öfver Ebr. 11 kap. af predikant 
A. J eppsson. 

Efter en half timmes uppehåll firades 
Herrens nattvard, då undertecknad tjena
de. 

En så stor skara vänner var närvaran
de, att missionshuset var alldeles fullsatt 
nere i sale11. En stilla ande h vilade öfver 
oss, och vi förnummo tydligt, att Herren 
Jesus hviskade sitt: "Frid vare eder" till 
månget trött hjerta. Ack, hvad sådana 
stunder äro dyrbara; ja, de iiro en för
smak af den salighet, som skall komma 
oss till del, när vi skola äta och dricka 
med Jesus i hans Faders rike. På mån
dagen fortsattes mutet kl. half 9 f. m. 
Efter sång och biio uppträdde missionär 
Aug. Karlsson och höll med ledning af 
E3. 53 en djupt gripande missionspredi
kan. Han betonade, att Herrens behag 
skall genom Jesus haha framgång trots 
.fiendernas motstånd. Ett mäktigt intryck 
gjor4ie det, när han berättade, att en om
vänd kines hade gått omkring 100 mil 
för att kunna llfverhringa ett bref. Bref
vet innehOll en bön till talaren och mis
sionsviinnerna att inte tröttna, utan bedja 
och arbeta på det arma Kinas frälsning. 
Efter detta föredrag hölls auktion på en 
mängd saker, som skänkts för missionens 
heliga sak, hvarför vi härmed vilja såga 
ett bjertligt tack till alla gifvare. Efter 
middagsrasten predikade missionär B. Neil 
öfver ämnet: "vår store öfversteprest", och 
distriktsföreständaren C. M. Johansson om 
Pauli missionsverksamhet i Filippi. Der
efter fortsattes auktionen. Herren hade 
värmt hjertana, så att försäljningen gick 

lifligt, och blef resultatet den vackra sum
man 2,230 kr. All äran ät Gud. 

Tisdagen börjades mötet half 10 f. m. 
med en skön predikan öfver Kol. 1: 12-
14 af A. Jeppsson. Derefter vidtog sam
tal öfver frägan: Huru skola de äldre 
troende förhålla sig emot de unga för att 
bäst ti,llgodose deras hehof? Det JHipe
kades, att de ä.ldre böra vara föredömen 
för de unga i ett heligt och gudfruktigt 
lif. Vidare skola de äldre gifva de unga 
rum och tillfälle att få andas ut, på det 
att deras andliga gäfvor ma komma i da
gen och komma till tjenst. Men å andra 
sidan betonades det, att de unga skola 
vara de ä.ldre undergifna och vid sina 
handlingar fråga dem till råds. 

Eftermiddagens möte börjades med dis
kussion öfver frågan: Hvilken är vägen 
till verklig storhet? Sedan höll distrikts
föreståndaren C. M. Johansson ett i bög 
grad lärorikt och uppbyggligt föredrag 
öfver ämnet: Guds församling, dess upp
gift och dess slutliga mål. Det fram
hölls, att Guds församling består utaf 
alla, som ega lifvet i Guds Sons tro, de 
må sedan tillhöra hvilket religiöst samfund 
som helst. Denna församlings uppgift 
inat är att fostra de troende för det rike, 
som Jesus skall upprätta vid tidsålderns 
fulländning och dess uppgift utåt är att 
predika evangelium för alla folk. Och 
församlingens mål är att blifva förenad 
med Jesus såsom bruden med brudgum
men. Efter detta föredrag brusade sån
gen: "Hade jag vingar som dufvan, jag 
flög långt härifrån" etc. som en väldig 
flod genom lokalen. Det välsignade mö
tet afslutades med en fest, då alla de 
närvarande predikanterna aflade korta 
vittnesbörd. 

Må de heliga intryck, som allt under 
detta möte gaf, icke utplånas utan genom 
Guds näd fördjupas! Och må de hjert
liga inbjudningarna till Guds rike icke 
för allt för många vara förgäfves ! Måtte 
vi alla, som voro närvarande, få mötas inför 
Lammets tron! 

'j.. ]'t1-n. 

På återresa till Syd
Afrika. 

London den 17 juli 1901. 

I Herren ii/.qkade 1•änner ! 

"Alla Herrens vägar äro godhet och 
sanning." 

Endast vår innerliga <inskan att sända 
ännu en kärlekens helsning till eder alla, 
som sagt och önskat: "Gud yälsigrle eder," 
och: "Vi vilja bedja för eder" - kan för
må mig att skrifva något litet från den
ua bullrande, smutsiga stad. I fån der
för ursäkta, om mitt bref blir mycket osam:.. 
manbängande. I fån ändå höra, huru 
Gud hjelper oss dag ifrån dag, och det 
är ju det förnä.tnsta. Vär vistelse här 
blef kortare än hvad som förut var sagdt; 
och derför fingo vi mycket att göra, för 
att få sakerna från den ena hamnen till 
den andra samt med ordnande om biljet
terna m. m., så att Oscar h<tr varit ute 
hela dagarna. 

Den n juli lemnade vi våra kära på 
Torp och Götabro; och ehuru våra bJertan 
och tankar äro mera i Afrika än i Sverige 
nu, så kändes stunden dock så gripande. 
Aldrig mera skola vi träffas, förr än i 
skyn hos var Jesus, da vi skola stil. med 
palm i hand, viftande af salig segerfrr1jd. 
Ty da blir det ingen skiljsmessa och intet 
stormupprördt huf mera, ingen värk skall 
smärta och ingen tar skall mera fällaH, utan 
vår Herre och 1''rälsare skall aftorka dem alla. 
Ack, måtte då ingen af oss saknas utan 
vi komma från öster och vester ocb

1 

norr 
och söder bärande våra kärfvar. 

Vi kommo till Göteborg kl. 10 samma 
afton och möttes af vår käre br. Larsson, 
hvilken förde oss till sitt gästvänliga hem 
om hvilket med sanning kan använda~ 
ordspraket: "'Der det finnes bjerterum, 
der finns alltid rum." Gud välsigne 
dem! Torsdags middag lemuades Göte
borg med ångaren Tbule under det skö
naste väder, men fram på kvällen blåste 
det upp en frisk vind, som förorsakade, 
att vi alla, · små och stora, blefvo sjuka 
den natten. Men följande dagen var Nord
sjön alldeles stilla, och sedan bade vi 
dimma, så att vi fingo nästan ligga stilla 

den natten, sä att vi kommo en balf dag 
senare fram, än hvad vi eljest skulle haf
va gjort. Och der vi beställt rum, voro 
alla rummen upptagna, så att vi tingo 
resa omkring fran plats till plats, innan 
vi slutligen kl. half 12 på natten fingo 
komma till ro med de små, som voro 
mycket trötta; f<~manuel sade, att han 
trodde, att han va.r "den tröttaste menni
ska i verlden." Ocll jag tror vi kunde 
instämma. lllen Gud har gjort allt godt 
för oss. Hanb stora namn vare up1>hiijdtl 
I sista minuten blef lilla Ida Witt sjuk 
och kunde icke följa med. Men Gud ma
nade vår kära syster Hilda Dufva att följa 
och bjelpa oss till Göteborg med de ~ma 
och vi fingo just se, hur Gud ledde stund 
för stund. En liten stund, innan vi lem
nade Göteborg, blef det bestämdt, att hon 
skulle hjelpa oss vidare, tills vi lemn ade 
denna bullrande, besvärliga plats tLondon). 
Och jag vet icke, hur det skulle gått utan 
hennes hjelp, men Herren är stor i nåd 
och förbarmande. Han visste råd och 
hjelp. Och nu stå vi snart färdiga att 
gå ombord på den ångare, som skall föra 
oss till vårt bem och värt arbete, som 
Herren bar beredt oss ibland de kära 
svarta. lllatte Herren hjelpa oss att vara 
trogna i det lilla både hemma och borta, 
så skola vi snart få gå hem i vår Herres 
glädje. Till dess låtom oss älska hvara.ndra 
och bedja för hvarandra ! Här i London 
ha vi bott i ett litet läsrum för skandi
naviska sjömän; och i söndags kväll hade 
vi ett godt möte för dem. Synden och 
eländet i denna stadsdel äro sä förskräck
liga, så. att det icke kan beskrifvas; men 

I 
. Gud vare lof, här äro ocks:l många, som 

höja korsets baner. 
Faren väl i Jesu namn, a.lla. våra äl

skade vänner, som bedja för oss och ön-
ska oss Jramgåag. 

Tack, älskade, för all kärlek! Gud väl
signe eder I 

lledjen för oss! Edra i Herrens famn 
inneslutna 

Oscar och Emelie Emanuelssou. 



Kärlek i lidandet. 
(Ur bref till Oskar S---n i sept. 1RH7. 1 

Det är bibelns enstämmiga vittneshiird, 
att Gud förklarar Bin kärlek till oss ge
nom lirlancle. 

Genom enfödde Sonen uppenbarar han 
sin kärlek till oss deri, att "KristtUJ dog 
för oss, medan vi ännu roro syndare·. 
Genom hans utgifvande, dä han lefde bär 
ibland oss, gråtande, lidande med och 
uppoffrande sig för llss, tills han törne
krönt hängde på korset, en förhannelse 
ft",r oss, uppenbaras bans godhet och men
niskokärlek. Kärlekens högsta uppen
barelse sker alltid genom lidande. Der 
finna vi dess äkthet, styrka och utballig
het. 

:Men Guds kilrlPk uppenbaras ätven ge
nom ue lidanden och svårigheter, som 
hopa sig iifver oss. Derigenom att Her
ren tillstädjer oss att gå genom 1,röfoin
gens eld och lidandets vatten visar han 
o<.>s både kärlek och förtroende. 

"Allt, som uthärdar elu, skall gä ige
nom eld" är en gammal lag inom trons 
verld. Såsom en vis fader eller en mä
Rtare i sin konst afmåter han profvet efter 
hvars och eJJs f!irmåga. "Det, som ej 
kan uthärda elden, renas genom vatt(ln." 
Men Levi söner skola ej undgå pröfningens 
eld. Der han vill göra ett stort verk, ma
ste själen nthärda lidande och smärta. 

·'Den Herren älskar, den agar han; och 
han gisslar hvar och en son, ""m han 
upptager." Helt naturligt måste han sa. 
göra. Det kan ej hlifva helig harmoni 
nch sann hjertefrid, förrän vi genom upp
fostran lära o~s det nya lifvets seder och 
genom agan fä del af hans natur: helig
het. Ar det icke hans stora kärlek, som 
utsåg dig och mig till denna bliga be
stämmelse? - Är det icke gud<milig kär
lek, som möter oss i all tuktan och i allt 
lidande bär nere? 

E. G-n. 

Hjerteransakelse. 
En man, som besökte pastor Flatticb, 

berättade för honom, att han varit omvänd 
i nio är. "'Finnes det många omvända 
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på eder plats il" frågade Flattich. "Ack, 
jag är alldeles ensam. Det finnes ingen, 
med hvilken jag kan tala om själens 
angelägenheter. "Omvänd i nio år," ut
brast Flattich, "och likväl ensam på plat
sen! Har Xi da varit trogen uti att be
känna Herrens namn?" 

Några lir derefter kom samme man 
tillbaka till }'latticb. "Huru tacksam är 
jag icke för den allvarliga fråga, som :Ni 
ställde till mig förra gången jag var här! 
:När jag kom hem, blef det en allvarlig 
hjerteransakelse. Herrens trofaste Ande 
har visat mig, att jag lefde i synd, som 
var till anstöt för mitt husfolk och minu 
grannar. Genom Guds hjelp har jag blif
vit löst fran syndens band - och nu är 
det tolf troende på platsen." 

Det kan hända, att just du behöfver 
en sådan hjerteransakelse med hfmsyn till 
ditt lifsförhålhlnde till Gud. Kanske om 
du bekfmner och söker förlossning fråu 
dina synder, det skall begynna röra sig 
i din omgifoing, sjiilar skola begynna 
vakna till hesi1111ing af sina synder och 
sitt förlorade tillstand och söka nad och 
frälsning hos Jesui;. Da din helgade um
gängels<> blir ett svidande salt i verlds
menniskornas samveten, skall Gud kunna 
bekänna sig till din muns vittnesbörd. 
Hans namn skall så blifva förbärligadt, 
•)Ch du skall få prisa Gud i evighet. 

~Iinnesvärden öfver bröderna W esll'y 
i W estmin<;ter Abhey har följande inskrift: 
"Gud begrafver sina arbetare, men utfiir 
sitt verk." 

* * 
Kristus aktas icke alls, om han icke 

aktas h<igre än allt. 

* 
Kristen, glöm icke, att du är en kri· 

gare i Ufrervinnarens tjenst. 
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F h YR DU B 0 R T? 
Dyra själ, som fj erran skyndar 
Bort på syndens bred a väg, 
Sorglös skämtar du och syndar 
Emot Herrens vilja ; säg, 
Kan du nalkas evigheten 
Utan fruktan f ör Guds dom ? 
Ifrån orättfärdigheten 
T i ll rättfärdighet vänd om! 

Känner du ej någon smärta 
Öfver dina synder än ? 
Flyr du bort från Jesu hjerta, 
Som i döden brast, min vän? 

Hvarför trampar du och sårar 
Denna kärlek i nnerlig? 
Sä g, om Jesu blod och tårar 
Väga ingenting fö r dig? 

Flyr du änn u bort från Herren , 
Som dock vi ll förbarma sig, 
Hvarje dag all t l ängre fjerran 
Från den röst, som kallar dig ? 
På en glädje, snart förrunnen, 
Fö lja evighetens kva l. 
Tänk, om du till s ist är funnen 
Ibland de fö rd ömdas tal ! 

E. G-n d. :20 okl. l8fHJ. 

Kristi gudom. 
(.Föredrag F. Fransson.) 

Man har invändt: "Om Kristus 
va.rit san11 Gud pä jordeu, 

= kunde hau ej varit vårt fiire· 
döme uti att uesegra frestelsflr." 

:\fen samma svarighet uppstår ju 
rörande honom sasom vårt föredöme 
uti vishet, godhet, väh·ilja och he
lighet --- dessa gudomliga egenska
per, hvilka ju mgen tror, att han 
Iemnade kvar i himleu. Det skulle 
äfven rörande dessa knuna ljuda i 
vart inre: att söka följa och likna 
honom uti t. ex. helighet gar ej, ity 
att han ju besatt gndahelighet. Och 
dock är det just uti sadant som 
voclhet och lieligliet, som vi bäst be
höfva ha honom till värt föredöme. 

Långt enklare är det a~t tro, att 
han besatt alla de gndomhga egen
Hkaperna, och endast atiade bruket 
af dem, eller visHa af dem. Han be
gagnade sig i allmänhet ej af sin 
gudom, ntan, sa att i:;äga, afstängde 
diirren emellan sin gudom och sin man
dom, alldelei:; som vi kunna tillsluta 
vara hjertan en del af n1rt vä
sende, sasom vi kunna söfva vilra 
samveten, binda den ena. handen pa 
ryggen, eller som Gladstone i-;ade 
sig göra med po~itikeu "aldrig taga 
<len med sig i :;ofkammaren", ellt>r 
,;om Gud gör, da han inskränker sin 
egeu allvetenhet och glömmer våra 
synder, eller som han gjorde, då hn11 



vid vissa tillfällen, sä.som rörande 
Hodom och Gomorra, behagade lata 
:sitt vetande Yara beroende af att 
personligen "stiga ned och se, om 
de verkligen gJor~ eft_er det rop, 
som är kommet till mig, eller om 
det icke så är att jag ma veta det." 

Om vi så gÖra, blir allt klart. Vi 
få då taga den menniökan Jesus som 
vårt föredöme: vi fa lära os::;, att 
tro som han trodde sig t.ill allt, han 
fick af sin Fader: lida och hoppas 
Horn han; bekämpa frestelserna ge
nom trons bön ::;om han, m. m., dock 
ieke likna honom uti att endast tro 
på Fadren, som han gjorde, nej, deri 
må vi följa hans egen lärdom: "tron 
på Gud oe_h tron på mig." Somliga 
vilja nämligen ha Jesus endast så
som förediime och ej som frälsare, 
och till den farliga ytterligheten ha 
de lätt att komma, som begynna för
neka nägra af Kristi gudoi~1li~a egen
skape!· De tänka snart sa har: "D~.n 
menmskan Jesus uppenharades for 
att lära Os!:!, huru vi skola tro på 
Hud, och genom denna . tro ko~uma 
till himlen, nu skola v1 praktisera 
denna lärdom'", och så lemna de så 
smauingom Jesus som frälsare och 
glömma af att "ingen kommer till 
Fa<.lren utan genom Hon en," samt att 
"den 8onen hafver, han hafrer lif
vet " och - gå evigt förtappade. 

Vi böra tvärtom tänka så här: "af 
den menniskan Jesus Kristus få vi 
lära oss huru vi skola kunna kom
ma till 'den Guden Jesus Kristus, 
för att fä lif." Thomas hade läit, 
att förstå., att frähmingen endast 
finnes i Kristus, då han kallade fräl
saren icke endast: "min Herre", utan 
ock: "min Gud". Det är kanske just 
då vi betänka, huru Jesus hvilket 
ögonblic~ so.m helst knnna.t ö~~1ma 
dörren till sm gudom och m~lappa 
gudomlig alh-e.tenhet, allestädes-nä~·
varo, gudomlig makt, full~0mhg 
visdom m. m., men motstod frestel
sen att på denna bekväma väg ~ä. 
detta och i stället förskaffade sig 
allt hån behiifde genom trons bön 
och kamp, "växte till i visdom", blef 

"bönhörd derföre att han höll <fnd 
i vördnad" o. s. v. - det är kan
ske just dä säga vi, HOm vår frälsa
rt!S karakt~r franuitår uti sin allra 
skönaste glans. Nyligen berätta~es 
i en tidning om en man1 wm begick 
sjelfmord g~notc. hängnmg, men 1 e.~ 
sådan ställnmg, att han med en kmt 
i sin hand hvilket ögonblick i,om 
helst hade kunnat skära af repet. 
Ehuru tidningen ej kunde gilla haus 
mordhandling, beundrade den dock 
hans viljekraft och besh~tsamhet, att, 
ehuru han hvilket ögonblick som hel:;t 
genom ett enda drag af sin knif 
kunnat stanna dödsprocessen, han lika· 
fullt ej gjorde det. När Jesus hängde 
på korset, hade han hYilket ögon
bliek som helst kunnat öppna dör
ren och insläppa gudakraft och gn
dauärvaro så att han ej behöft ropa 
till :Fadre~: "Min Gud, min G-ud, hvar
före har du öfrergifrit mig?" Han 
hade kunnat följa bespottarnas upp · 
maning: "stig ned ~f .. korset", 111.~n 
han, va1· genomädle f.rals~re1 H?.m S;l
skade os!! mer än sig s]elf, lat sig 
i stället i)f vergifvas af sin Fader, ocl:i 
begag11ade s~g icke af_ sin e~i::n gu
dakraft, nej icke en gang af sm gu
davisdom för att fä. veta orsaken 
till i:>itt 0frer~ifvande. H ,·ilket ~x
empel pa l1eslntsarnh~t och - od
rojukhet ! 8asom d\.r fräls_are under 
sitt lif troligen gjorde sma flesta, 
kanske alla sina underrnrk endast 
genom tron på sin Fader, och ej hel
fer begagnade sig a~ nagon ann~n 
visdom än den han tillkämpade sig 
genom tron pa honoru - allt för att 
kunna vara oss ett exempel så 
gjorde han äfren uti sjelfra döds
stunden. Han tager der kraft, tröst, 
visdom, tros!:!tyrka i döden, allt, allt 
fran sin Fader. Han som hetygade: 
"säsom Fadren uppväcker de döda 
och gör dem lefva~de, så giir ?c]c 
Honen lefrande h,·ilka han nll , 
skulle hvilket ögonbliek som helst 
kunnat ingjuta nytt lif uti sin egen 
slocknande lifslampa, me~ l~an.gjo~
de det ej, ntan "hlef lydig mtill do
den, ja intill korsets dö<l." Hornliga 

ha gjort den invändningen: "om Kri
stus Yar sann Gud. huru kunde han 
då dö~ Gud kan ju ej dö!" 

Man kunde :-\·ara med en motfra
~a: om en menniska har en sjiil, som 
wke dör, när kroppen dör, huru kan 
det da sägas, att en menniska dör~ 
Svar: när Yi säga, att en menniska 
dör den naturliga döden, dä mena 
vi, att det dör ho!:! henne, som kan 
dö genum naturlig dC.d, näm~gen 
kroppen, oeh när vi säga, att !;ler
ren Jesus <log, då mena vi~ att det 
dog hos honom, som kunde dö, 
nämligen hans menskliga kropp, så
lunda hvarken hans gudom, ej hel
ler hans menskliga själ. lh·ad var 
väl orsaken till, att J ohaunes, kär
lekens apostel, kunde begagna så · 
harda ord om vissa falska lärare sa
som dessa: "om niigon kommer till 
eder och icke hafrer denna lära i näm
ligen om Kristi gudom), sa mottagen 
honom icke i huset och helsen ho
nom icke ,·älkommen." ( 2 J oh. 1: 10). 

.Jo, han visste att denna läran om 
Kristi gudom utgjorde sjelfra grund
valen till hela kristendomen, och 
<.len ville han omöjligt låta röfra fran 
i;ig. Andra mer eller mindre oriitta 
läror funnos ock, hvilka voro "trä, 
hö och stra." mf'n som clt> personer, 
som bygde med dem, dock sjelfva 
befunno sig på den sanna grundva
len, sa visste ,j uhanues, att äfven 
om deras verk skulle f iirbriinnas, 
blefvo de dock sjelfra frälsta. .Men 
angripandet af läran om Kristi Han
na gudom beriirde sjelfra grundYalen, 
och att lata någon nedrifva den 
vore detsamma ::;om att tillii.ta de 
troende att bli störtade till heh·etet. 

H vad menar väl Johannes da med 
det der uttrycket: "manga villoan
dar hafra utgått i verlden, hvilka 
icke bekänna, att .Tesus Krist11s l!ai· 
k01mnit i kiittet; detta är villoanden 
och antikrist!'" ( ~ Joh. 1: 7). 

I 1 Joh. 4: 2, 3 förekommer tvän
ne liknande uttryck. Det fanns väl 
knapJ?ast någon menniska på Johan
nis tid, som nekade, att Jesus Kri
stus blifvit född, d. v. s. att en så-

dan person funnits till. Till och 
med den romerHka stathållaren rap
porterade derom till kejsaren och 
tillägger: "jag vet ej, om jag kor1:1-
fäst en meuniska eller en Gud." 
(Han mente naturligtvii:> en gud lik
nande de manga hedniska gudarna.) 
Det kan salunda ej vara detta, hvar
emot Johannes sa skarpt uppträder. 
Andra ha derföre fallit pä den idfo 
att. han mente: "kommit i värt kött, ;z 
hvilket derigenom skulle ha blifvit 
sa heligt, att det ej längre behöf de 
korsfästas. Att nu orden måste ha 
någon annan betydelse, är helt klart. 

Låtom o.~:; närmare betrakta ut
trycket: ~Kommit i kij(tet." Den som 
skall komma nagonstädes, maste förut 
ha funnit!' till oc;h uppehållit sig an
norstädes. Hknlle Jesus Kristus li:om
ma i köttet, d. V. S. först, OUl Vi Sa 

f a uttrycka oss, i .Marias kiitt och 
derigenom sjelf blifra kött, d. ä. få 
en mensklig gestalt. så måste han 
ha funnits till annorstädes förut, hvil
ket han ock gjorde, nämligen i him
len hos sin Fader. Det Yar just detta, 
!"Om villoandarna ej ville tro på. De 
trodde nog, att den menniskan .J el'UH 
Kristus var Cl uds 8011, men endast 
i samma bemärkelse som vi alla äro 
Huds söner och döttrar, som tro på 
Herren: de trodde nog, att han var 
atlad af den helige Ande, men un
gefär i samma bemärkelse, som vi 
alla Guds barn äro af:l.ade och födda 
af den helige Ande: de trodde nog 
att han var mer än en vanlig men
niska, ty de ansågo honom vara en 
högst ovanlig mf'nniska, men dock 
endast en menuiska, men hvad de 
ej ville tro pa var, att denne Jesus 
Kristus ,·ar den samme personen, 
::;om fanns till i himlen, förrän him
mel och jord :;;kapades, ja densam
me, genom hvilken (enligt apostlar
na:; predikan om denna sak) verl
den hade blifvit skapad. 

De kunde till och med tro, att den 
helige _-\.nde kom iifrer Maria pa ett 
särskildt sätt, och att något ovan
ligt 1-'kedde vid J esn födelse, 8åsom 
att han blef både afiad och född 
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syndfri, men ej, att det nyfödda 
barnet vore "den enfödde l·h1den i 
Fadrens sköt," att det var det p~r
sonliga ordet, att det var (~ud, som 
nti Marie kropp "blef kött". Det 
var sadaua :slags "tanke byggnader", 
~ Kor. 10: ö, hvarigenom i verklig
heten "en annan Jesus", 11: 4, predika
des än den apostlarna förkunnade, 
hvilka Johannes ville till hvilket 
pris ::<Om helst nedslå. 

Det hva.rom vi läsa i Lnk. 1: &>: 
"den helige Ande skall komma öf
ver dig och den Högstes kraft skall 
öfverskygga dig", var nödvändigt 
allaredan, pä. det att Jesus måtte fa 
en syndfri, menskli~ själ och kropp, 
d. ä. bli en syndfri menni::<ka, få 
en obesmittad mandom. :.\len måste 
icke alla de a gudomspersonerna 
vara verksamma vid denntt. utomor
dentliga. handling!> I berättelsen i 
Luk. 1 läsa vi om "den helige An
de", den tredje personen i gudomen 

och om "den Högste," d. ä. Gud 
Fader, den förste personen. :\len ''ar 
detta allt? Hade ej den i himlen 
hos Fa.dren för all skapelse varande 
Sonen något att göra med denna 
sak r Hatt den andre personen i 
gudomen, hvilken mennisko blifvandet 
f'gentligen gällde, orörlig kvar i him
len, under det att Fadren genom sin 
Ande öfverskyggade ~Iarie kropp r I 
Hå fall blef det ju "'en annan Jesus"', 
som ::Uaria framfödde, och ej den, 
som skapat verldarna. 

Vi fråga igen: hvilken roll spela
de den andre personen i gudomen 
uti detta afgiirande ögonblick:> Det 
är just här som Johannis bref kom
mer oss sä väl till pass, upplysan
de oss om hvad andel Bonen hade 
nti de1ma. handling. 

Det var då han - Gndasonen 
på något för oss hemlighetsfullt sätt 
--- gick in i :Marie kropp och <ler 
genom att förena sig med den ge
llOID den helige Andes öfver::<kyggan
de atiade menniskan Jesus Kristus, 
blef Gud och menniska uti en person. 
Det var detta "kommande i köttet", 
som villoandarna ej ville tro på. 

Lukas, läkaren, som framställer 
Kristus som menniska, beskrifver, 
huru han fick sin obefläckade man
dom: hvaremot Johannes, som fram
ställer honom som Gud, intygar, att 
gudomen samtidigt förenade sig med 
denna mandom. 

. I våra dagar finnas de, som nog 
tro pa en slags förnttillvaro af var 
frälsare, men de sa.romanlikna den 
med den tillvaro, som de mena., att 
alla menniskor haft, innan de blifvit 
födda till jorden. Det är den gamla 
hedniska läran om själavandringen 
och om själarnas prt>existens, som 
föresväfvar sådana hjernor, och, hel
dre än att erkänna Jesu föruttill
varo hos J<'adren sasom Gud O<'h all
t.ings skapare, taga de sin tillflykt 
till själaYandringens mysterier o<·h 
föruttillvarelsens labyrinter, och sä
ga: "Ja, vi medgifva, att Jesus exi
sterade, innan han kom till jorden, 
men endast i samma bemärkelse, som 
vi alla ha förut existerat." Att den 
J esns Kristus, som skapade Yerldar
na, gick iu i :Marie kropp och dermed 
in i menskligheten och förenad~ sig 
med den samtidigt aflade fullständi
ga, d. ä. med själ och kropp utrusta
de menniskan är salnnda nagot som 
iifven sådana förneka. (Folk med 
dessa id?er tro nämligen, att föräl
drarna endast äro npphofvet till bar
nens kroppar, men ej till deras sjä
lar, hvilka senare komma från sina. 
"vandringaru omkring i universum 
och passa på att förena sig med den 
afla.de menniskokroppen.) 

~J en vi atergå till vä1· högtlof va
de frähares födelse. Yi anförde, 
huru den helige Ande kom öfver 
:Maria. Ol'h den Högstes kraft öfver
skygga.de henne. Att nu detta öf
verskyggande icke var ett aflande i 
vanlig bemärkelse är alldeles gif vet 
redan på grund deraf, att Jesus Kri
stus i sa fall skulle ha blifvit endast 
till hälften gud och till hälften men
niska. Om en svensk och en tysk 
ingå äktenskap, kan det ej sägas ou~ 
barnen, att de äro svenska, och ~J 
heller, att de äro tyska, utan till 
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hälften svenska och till hälften tyska. 
Likasä, om (i-ml varit fodren i sam
ma bemärkelse som .Maria var mo
dren och atlandet skett pa vanligt 
sätt, skulle ha uppstatt ett ,-äsende, 
som varit halfgud och halfmt>nniska. 
Men Jesus ma vi icke sammanlikna 
med de många hedniska halfgudar
na, ity att han var full <.::-ud nc:h full 
menniska. H,·ari den Högste d. ä. 
.Fadren, genom sin "kraft", d. ä. ge
nom den lwlige Ande, A pg. 1: H: 2: 
17, lH gjorde, var sålunda att han 
satte Marie egna lifsorgan i verksam
het. Denna Andens inverkan på 
Maria, såväl som samma Andes med
verkaii vid gudomens förening med 
mandomen, kunde ju ej gerna för 
.Josef betecknas med något annat 
ord än "'aflelse", Matt.. 1: 'iO. All 
annan uppfattning af atlelse från 
Huds sida såsom t. ex. mormoner
nas är orimlig och (.;.ud ovärdig. 

En sådan uppfattning skulle, SI.I.

som redan antydt är, äfren föra. med 
sig den svårigheten, att Jesus då 
icke heller blifrit full OC'h sann men
niska, ntan endast till hälftt>n men
niska. }[aria hade då icke gerna 
kunnat kallas "jungfru" efter både 
aflelse och födelse, hvilket doek en
ligt Es. 7: 14 skulle vara te<"knet på 
Jesu mocler. 

Hamme Ande, h,·arH kraft hade 
gjort, att Maria blef haf'vande och 
sålunda förorsakade .Jesu o betläcka
d e mandom, omgaf sedan detta "'He
lige", Luk. 1: i3f>, både före oc~ ef
ter dess födsel, tryckande hela tiden 
:;in prägel derpå, oeh hevarade det
samma obefläckadt ända in i döden. 

Håsom menniska betraktad hade 
Jesus sålnnda icke ärf t nagon fa
ders egensksper. utan endast en 
moders. Icke underligt då, att han 
t. ex. egde sa mycket af den öm
het och känslighet för sjuka och 
lidande, som så siirskildt utmärker 
kvinnan. Icke underligt då, att vi 
finna uti hans väsende nagot så sym
-µatiskt, något sa kvinnligt, att vi 
kunna af hjerta: säga till honom sa
som David till .Tonathan: "cl in kär-

lek är mig mera ,·ärd än k,·inno
kärlek". Icke underligt, att savi:i.l 
bröders som systrars ..,amlif med .Je
sus i himlen skall i brinnande kiir
lek mera likna äkta makars kärlek 
till h,·arandra, än yngre syskons till 
den äldre brodern. Allt det grofva, 
barska: ofta hänsynslösa och känslo
lösa Yi:isende, som ofta utmärker 
mannen framför kvinnan, var hos 
Jesus borta redan pa jorden, huru 
mycket mera deruppe. Det blir 
'·jungfruns" son, \'i <ler skola till
hedja. .Jesus är en medlare, eu 
med elperson, sälunda icke endast 
emellan ( +nd och menniskan, emel
lan himmel och jord: emellan jt~
dar OC'h hedningar, emellan fatti
ga och rika, utan han står som en 
medlare, d. ä., han star liksom midt 
emellan man och kvinna, med lika öm
ma känslor för dem båda. Bröderna 
fä räkna honom i;åsom sin, ty han 
var ju dock en man och ej en k\·in
na. :;\-len systrarne kunna icke min
dre räkna honom såsom sin, ty de 
fä säga: "visserligen var han en man, 
men dock ej en \·anlig man, ntau 
en man, som inga egen>-kaper ärft 
fran någon fader, ntan ledrlt> sitt ur
sprung och ärfde alla sina anlag 
endast fran en k,·inna - en "jung
fru", frän en af Yart kön. Men om 
nu någon skulle im·äuda: 11 har Je
sus endast ärft kvinnliga anlag, så 
ma det Yäl Yara något s,·agt. oman
ligt uti hans väsende och uppträ
dande", då ma de komma ihait, att, 
om J esns sasom menniska saknade 
fader, så saknade han såsom 1-l url 
en moder. Han ,·ar "den enfödde 
~onen, född af Fadren i eYighet." 
:-iåsom redan nämnts, kallas han 0ck 
"den enfödde <+uden," och deraf lä
ra '-i första, uti h\·ilken hemärkelse 
Jesus kallas Guds Hou. Detta uttryck 
förekommer nämligen i i3 skilda be
märkelser i bibeln. I en bemärkelse 
äro alla mei1niskor Gud:-; söner: "hafva 
vi icke alla en fader, har icke en Gud 
skapa~ oss~." Dette: slags harnasko.p 
berättigar rngen till himlen. I en 
annan bemärkelse äro endast de 
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troende ( iuds söner ·och döttrar, de 
äro födda på nytt och passa för him- · 
len. )len Jesus Kristus är liuds 
Son uti en helt annan bemärkeh;e, 
hvarföre han ock kallas "elen enföd
de t::)onen." Häsom menni::.:ka var 
han ":\!arias först/ödcle son", men sä
som född af Gud var han "Gnds en
födde Hon." .T esus ensam är Guds 
Son i fullt egentlig bemärkelse. Yi 
veta, att af mPnniskor födas menui
skor, af ett vi::;st djurslag, sasom t. 
ex. elefanter, födas elefanter, o. s. '" 
Det är sålunda klart, att af en Gud 
kan endast födas en Gud. Lika al-
8trar lika. 

Det är i denna absoluta bemär
kelse, som Jesus Kristus kallades 
Gnds Ho11 1 hvilket salunda betyder, 
att han var Gud, ity att, sasom sagdt 
är, af Gud kan i egentlig bemärkebe 
enda;;t födas en Gud. Tänk da, huru 
förfärligt att säga: "Yisserligen var 
Jesus Guds Bon, men vi äro också 
Guds söner och döttrar," eller sasom 
andra, att Jesus först vid :>itt dop 
eller först efter uppståndelsen blef 
mer än en vanlig menniska. En 
viss person, som sa tänkte om Her
ren Jesus, frägade en gång ironiskt 
en af den motsatta - d. v. s. den 
bibli.qkct - åskådningen: "Kan Ni 
i-;äga mig, hvad Je:sns var, in11cm 
(ind Fader lemnade honom !.i.ll makt 
i himmel och på jord r" Denne :se
nal'e svarade da mycket träffande: 
"Kan Ni säga mig, hvad Gud Fader 
var, i;eda11 han lemnat fran sig all 
makt i himlen och pa jorden(" Var 
det ett bevis, att Jesus encla:st var 
en vanlig menni:ska, att Hud gaf ho
nom "all makt", !!a skulle ju Gud 
Fader blifvit endast en menniska, 
i>edan han lemnat ifnhi i;ig "all makt''. 

När vi nu betänka, att elen Jesus, 
80m vi i himlen :skola träffa i>asom 
vfll' brudgum, är det väsende, som 
är Gud, då är det liksom denna tanke 
ingifver en helig bäfvan i vära hjer
tan och vi liksom fråga: "huru skola 
vi kunna våga närma oss detta vä
i>ende med samma innerlighet och 

förtrolighet som en brud närmar sig 
sin brudgum?" 

)len då - huru skönt -· att få 
komma ihåg, att han är ocksä. sann 
menniska och såsom sadan det mest 
hjertevarma, förtroliga väsende, man 
kan tänka sig. Xär vi betänka, att 
detta väsende, ~1ti hvilket den fasta, 
be:slutsamma, oknfliga, allt genom
drifvanc~e g_urlavilj~n ä.r fören.ad med 
det knnnh~a, kåns;hga uh hans 
mandom, skulle nedlata sig till att 
blifva \•är själs brudgum för alla. 
evigheters evigheter, <la liclfra och 
jubla vara hjertan pa ~amma gång; 
<lä veta vi knappt, antingen vi skola. 
vid hans mi.ite skyla vara ausigten 
djupt ned i stoftet eller smälta af 
den kärleks glöd, som skall strömma 
oss till mötes, clii vi endera dagen 
upplyftas till hans famn. 

IIT. l\rislus efter uppståndelsen och him
melsfärde11. 

Vi behöfva ej länge sysselsätta· 
oss med denna punkt, alldenstund 
fiera af de manga bevis vi anfört; 
stlsom grund för, att han var Gud 
ptl jorden, äfren bevisa, att han 
är liud efter uppståndelsen. 

Ett märkligt ställe är J oh. :20: ~R, 
der 'I'omas säger till Jei-;us: ")lin 
Herre och min Gud." Man har ve
lat bortförklara detta tydliga ställe 
genom att pilbörda Tomas, att han 
endast utropade: "min Herre och 
min Gud", liksom menniskor ofta 
utropa: ~Herre Gud!"' o. s. v. l\len 
alla sådana invändningar falla till 
marken på en gang, då vi liigga 
märke till, att det står: "Tomas sva
rade och sade till honom: min Herre 
och min Gud." 

Hade icke Jesus varit Gud efter 
sin uppstä.ndelse, hade han nn bort 
tillrätta,·isa Tomas t. ex. salnnda: 
"Käre Tomas, du gär alltid till yt
terligheter, först ville du ej tro, att 
jag var l\Ies::-:ias en gäng, nu går du 
till den motsatta ytterligheten och 
vill tro, att jag är mei- än )[essias, 
att jag är Gud." )len intet af allt 
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detta sade Jesus. Tvärtom säger 
han: "emNlan dn har 8ett mig, tror 
du· saliga är0 de som icke se och 
do~k tro." Vår Frälisare, langt ifrån 
att förebrå 'I'hcma!', later honom en
rlast. förstå att han borde ha trott 
lika högt 'om honom långt förut. 

1 det redan påpekade uttrycket 
om "den euförlcle Guden" heter det: 
"som är i Faclren" sköt". Afven detta 
ställe visar salnnda, att han nu är 
Gud. 

I H.om. !I: ö säges det om Kristus, 
att han nu "är Gud öfver allting, 
välsignarl evinnerligen". Uti Ebr. 
1: H kallar Gud Fader sin Son för 
Hnd, sägande: . "Din tr~n, o .«h1d, f?r
hlifver i all evighet; chtt nkes sp1r11. 
är rättvisans spira." 

Herren Jesus begynte redan ur_i
der i:;in vistelse pa jorden att utvälja 
detta "rikets" medregenter, l\latt. 
1H: 28: Luk. 12: 32, han fortsätter 
dermed nu. L'pp. 1: 6, l Pet. 2: !"I. 

Detta ställe tjenar salunda &om 
bevis for bäde att han var Gud un
der sin vistelse på jorden och för 
att han är Gud nu i himlen. Samma 
sam1ing eller att Fadren kallar Honen 
för Hud förekommPr äfven i v. B. 

Hlntligen säges i l J oh. ö: 20, att 
vi nu ·' äro i den sannfl, i harn; Hon, 
Jesus I\ risim1. Denne 1 Hon en näm
ligen) är den sanne Guden och evigt 
lif". 

Humman af bibelns liira om Kri
stus i denna punkt blir sålunda denna: 

Vår frälsare var smrn (fwl före, 
11ncler och !'(ter i:<in vistelse på jorden. 
Amen, Halleluja! 

:.fJ' 

Ungdomssång. 

Uti ungdomens lyckliga. dagar 
Har jag funnit för hjertat en skatt. 
Jag ej mera nu suckar och klagar; 
Dd är morgon der f ärr varit natt. 

0, jag sökte en gång efter lycka 
Och · för trånande hjertat en hamn. 
Men jag glömde den vän, som vill 

trycka 
Hvarje längtande själ i sin famn. 

Liksom fogeln, som saknar ett fäste, 
Alven jag har en gång ilat fram. 
Men jag funnit det tryggaste fäste 
Uti skuggi.m af korsträdets stam. 

Här mitt ängsliga hjerta fann hvila 
Och den jäktande själen ett bo. 
Till min Frälsare skynda, ja, ila 
Och der skall äf ven du finna ro I 

I. E. 

"Som Jjus i verlden." 
IL 

l'r bref frän :'.\iina Hedlund, missionär i 
Kina och martyr, till regementspastor H. 
Bergström IH98-18fl5. 

Forts. fr. n:r rn. 
(..~ 

Jl&\\e, som förtrösta p<l Herren äro såsom 
~ Zions berg, som icke vacklar. Ordet 
(ii,.lt'usta förekommer ju ofta i bibeln, i 
synnerhet i psalmerna, och jag tycker, att 
det ii.r ett mycket skönt ord. Det är ju stunder, 
Ja det · är svårt att tro Gud om bjelp, 
och då tycker jag, att det ordet, (iirtriista. 
kommer väl till pass. u..Jag ritt ji'irtrö
sta or.h icke bii/'va," sjöng David, och 
vi kunna ocks.l sjunga detsamma, ty Her
ren är den samme, och !Ians arm är icke 
för kort, sa. att lian ej skulle kunna 
hjelpa. Vi fa förtrusta på Herren under 
allcl förhållanJen, såvida vi äro ärliga in
för Honom, och om det synes omöjligt 
fiir oss, är det dock icke så för Gud, ty 
för Honom ilr allting möjligt. Vi hafva 
Hans manga och dyrbara löften, vi taga 
fasta på dem, vi hvila och biJa Herrens 



tid, och han skall icke svika oss. Han 
kan icke rygga, bvad han lofvat oss i 
l!itt ord, ära vare Hans namn. Ett ord 
fran Honom väger mer än alla våra tyc
ken och känslor. 0, jag behöfvor lära 
mig att tro mera pä Gud och Hans blotta 
ord, ty Han kan ej uppenbara sin makt, 
om vi ej tw Honom derom, men om vi 
tro, skola vi fä se Herrens härlighet, och 
tro vi på seger, sa skall segern blifva vår, 
ty segern blir alltid pä Herrens sida. 
Ebreerbrefvets 11 kap. visar tydligt, att 
sil. är. 0 huru dyrbart att L. har vagat 
hi'\rja bekänna .Jesus inför menniskorna, 
jag sftger: vagat, eh11rn det ej bordo vara 
så, ty det är mera vil~adt att lata bli, 
11t1m vi se af .Jesu ord i Luk. 12: 8,H 
och Mark. 8: 38. Ma hon fortsätta der
med, och om vi bekänna Jesus här. sa 
skall Han en dag erkånna oss såsom sina 
inför sin l<'ader, och nog är det mycket 
hättre. Nog kostar det ihlaml att bekänna 
.Jesus, det kan till och med kosta lifvet, 
men "Rlidens icke", säger Jesus, "för 
dem, 80?n <lräpct krn1111en. '- I vårt fo
sterland kostar det ej lifvet, men nog far 
man bereda sig pa att blifva en dare i 
verlden, men det hlir ej viirre iin det var 
för Jesus. Han var den allra mest för
aktade och vanv1irdade och var riiknad 
lika med ogorningsmfrn. Och "tjc1wren 
är icke fiin11er än hans herre."' :\fen 
det är saligt, ty "om I uli(ven smiidwle 
/ur Kristi 11am11s skull, salige äre11 1, 
lu'irligltetens och Guds Ande hrilar ii( 
ver f:der." säger Petrus. 0, ma. vi h/lja 
haneret hiigt! \'erldens ham blygas aldrig 
för sin Hud, ej heller hedningarna för 
sina. Gnu välsigne eder, älskade, att I 
man vara ljus och salt på or plats, det 
hohöfves der sA väl ljus, ty der ftr ju 
mörker i många hem, och salt behöfves 
det i vår tid, ty det är så mycken slö och 
urvatt11ad kristendom. I kunnen nä så
dana, som ingen annan kan nå. Herren 
skall sjelf gifva säd att så, och han skall 
sjelf gifva växten. "De, som mecl tärar 
så, skola med glriclje skörda. "litt ord 
skall icke komma fafängt tillbaka, säger 
Herren. Må vi blott icke förtröttas, utan 
så om morgonen och ej 1:1ta var hand 
hvila om aftonen (Pred. 11: 6), sä i tron, 
och (tud skall gifva växten. 

• 

I dag hafva A. och J. lemnat fo
sterlandet för att gå till Zulu. 0 hvad 
det var roligt att träffa dem ! Men 
dot förestod då också en skilsmessa, ja~ 
fick da för alltid skiljas frän dem och al
drig mer se dem på denna jord. Men 
äterseendet stär kvar. Vi skola om en kort 
liten tid träffas hos vår Jesus, der vi 
skola se honom sadan han är och vard~ 
honom lika. Dli skola vi träffa eder ock
så, älskade syskon. "la vi vara vakande 
och väntande, ty "s1rn1·t ko11irner de11. 
som 8k11ll komma, och (önlriijer icke". 
Det fi.r värdt att vänta Jesus, det är värdt 
att tjena honnm en kort liten tid och följa 
i hans fortspår. Vi hafva ju sagt: så 
tag da mina händer och le<l d11 mig. 
Detta skall han göra, men han kan ej 
leda oss på andra vägar, än han sjelf 
gått och det var pa lidandets och försa
kelsens väg, men nu sitter han på Faderns 
högra sida, och dit vill han föra oss att 
dela sin hilrligbet, om han får leda som 
han vill. ''Den, som öf'vervinner, skall 
jag gifra att sitta me<l miy på. min tron, 
siisom jag ii/h rrn1111 it ock 8itter med 
min Facl1' 1' 71u ha11~ tron." Bruden skall 
vara i brudgummens omedelbara närhet, 
hon skall kriina:o;, och Herren skall gömma 
henne i sitt tjäll på olyckans och nödens 
dag, sil att bon ej hehi_ifver vara med i 
den st11ra vedermödan, som skall dfvergå 
hela jorden, ty ''<la detta begynner skr. 
cl(t 11alkas ecler fiirlos1mi11g", säger Jesus, 
och da iiro vi hemma, Halleluja. 

·:+ * 
Mitt förbund med Gud, som jag skrifvit 

upp på in~idan af min bibel, är detta: "0 
Gud, jag är din, du har rätt till mig, ty 
du har sjelf köpt mig med ditt blod. Jag 
öfverlemnar mig derför ånyo i din band, 
gör med mig, som du vill, bruka mig i 
din tjenst till ditt namns ära. Jag är 
n11jd med att vara ett intet, blott du ge
nom mig blir känd, och att ditt namn ge
nom mig blir förhärligadt, vare sig genom 
lif eller diid. Detta är från denna dag 
mitt förbund med dig, att jag de åter
staende dagarna af mitt lif tjenar dig, 
vetande att jag icke med silfver eller guld 
är igen löst ,, . 

* * * 

"Kiid och frid fr{m Herren. som äl
skar oss och har löst oss f r dn i•dra 
synder med sitt l1lod och gjort oss till 
ett konungadöme och till prester åt Gud. 

0, hvilkcn outsägligt dyrbar lösepen
ning, Sonens blod! Icke underligt, att 
vi iiro så högt aktade i Guds ugon ! "Ko
nungadöme", "prester", prester ät Gud. L. 
och jag äro också prester. fastän vi ej 
varit vid universitetet för att taga examen. 
Jesus, öfverstepresten, bar gjort oss der
till. 

.Men presterna hade ju vissa betingel
ser, som de maste iakttaga. Först och 
främst måste de ju vara skilda fran det 
öfriga folket, ty leviterna afskilde ju Gltd 
och gaf dem ingen jordisk lott, utan Her
ren sjelf skulle vara deras lott. De skulle 
två eig och ikläda sig de heliga kläderna 
samt bafva den dyrbara smörjelseoljan. 
Om vi vilja nalkas Gud och komma hn
nom nftra, ja, in i helgedomen, uti hans 
ords hemligheter, så vill han ock, att vi 
i11kttaga dessa betingelser. Han sjelf vill 
rena och luttra Levis söner såsom silfver 
och guld. Leviterna togo också llerrens 
ord i akt, när det gällde att utrensa syn
den, och de aktade ej ens sina närmaste, 
för att lyda Guds hud. (fl Mos. 33: 8, !'.}). 

0, mä vi vara bvad Jc>sus gjort oss 
till, prester som frambfLra offer, ma hö
nans rökverk dagligen uppstiga, och ma 
vi offra läpparnas frnkt, bekännande hans 
namn inför verlden, och tala om hans 
underbara makt. 

* * 
Prän de kära systrarna var jag nu 

skild för alltid. 0, h vad det är svårt att 
skiljas från kära vänner, som man lärt 
älska, men Herren vill lossa oss från 
vänner och från allt, att vi må hafva nog 
i honom sjelf. Yi få mötas på lifsflodens 
stränder, ära vare Gud. Vår seglats är 
snart slutad, och så fä vi kasta ankar på 
den himmelska stranden. Der skall kanske 
finnas många sma, bräckliga farkoster med 
olika namn, da deremot månget statligt 
fartyg blifvit ett vrak. Sak samma, hvad 
farkosten heter och 'huru den ser ut, bara 
vi komma lyckligt fram, och vi sknla 
komma fram, om Jesus far styra vår far
kost. Orh skulle det svalla, ja, vågorna 
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slå in i vär bräckliga båt, vi beböfva ej 
frukta, ty Jesus är med, och när han~ 
tid är inne, stillar hau stormen, och vi 
äro framme. Ära varr Gud, att det bär 
mot hemlandskusten. Hvarje störtsju, som 
reser sig, maste lägga sig f1ir Jesu ord: 
Tig och rnr stilla! rilen kanske Herren 
nagon gäng låter oss ,·ara ensamma, sa 
att säga, och vi fä kryssa i motvind hela 
natten, och det ser ut, som om han har 
förgätit oss, men, ära vare Gud! han 
har ej förgätit oss. Han vill bara Hira 
oss att förtrösta äfven i den mörkaste 
natt, och då det ej synes nagon utväg 
mer, kommer han på sin bestämda tid, 
om också okänd, det är dock han. Han 
vill att "i·år be7>rDfm de frr, skall be
{i.mws biittre u 11 <le! förgä11gliga gul<l, 
Rom pröfcas i eld~ . 

* * 
Jag läste nyss i min bibel, att om ögo.t 

är ofi•rderfvadt, så blir hela kroppen ljus. 
Yi äro ju lemmar af Kristi kropp. Om 
vi nu äro ögon uti denna kropp, s11m fa 
speja utåt och se den fa1 a, i hvilken de 
öfriga lemmarna äro, må vi gifva det till
känna, och framför allt se till, att vi 
sjelfva ma vandra i<om ljusets barn och 
mottaga ljus fr:ht Herren, snm f1r det 
sanna ijuset, och sa skall hela kroppen 
blifva ljus. 

!Ilen om i"•gat är ondt, om ljuset uti 
oss blir mörker, om iigon uti Kristi kr"PP 
ärn i mörker eller i skymning, hum skall 
det då blifva med de öfriga lemmarna i 
kroppen. Det blir mörkt, sjukligt, ljumt, 
oeh sådan var ställningen i åtskilliga af 
församlingarna i mindre Asien. 

Prester och församlingsföreståndare än• 
just iigon i kroppen. Hvilken härlig 
ställning, men också ansvarsfull! Jesus 
är det sanna ljuset, och nf1r han bor i 
våra hjertan, måste ljuset framlysa, ty 
man tänder ej ett ljus fi\r prydnad, utau 
derf•ir att det ma lysa. 0, det är mycket 
mörker på vår jord, och mycket mörker 
äfven med många, som bura till Kristi 
kropp. Det behUfves att al la se klart 
Jesus, se honom allena, ingenting jemte 
honom, hvarken lära eller bekännelse, si)? 
sjelf eller andra, endast Jesus, som gat 
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sig sjelf för oss. Jag skulle ju ej balla 
en predikan för Eder, men jag Yill blott 
säga hvad Gud har uppenbarat för mig. 
.Jag får nl\ja mig med att vara en fot, 
som far gå Herrens iirenden och fulja i 
mästarens fotspår, dit han kallar, samt 
vara ett hjerta, som älskar icke med min, 
men med Kristi kärlek. Detta kan L. 
•lck:så fa vara, eller ocksä en hand, som 
far göra något för Jesus, ja, ett finger, 
som pekar på Guds lam. Sa behöfvas alla 
lemmarna i kroppen, ingen kan undvara 
den andra. 

Jag är glad att läsa skrifter af dem, 
som fattat mer af Jesu hemlighet och 
mottagit mer af hans fullllet. Det är en 
dragningskraft till Jesu;; i dem. Om jag 
ock känner mig vara endast ett barn, 
som börjat vandringen i tron, och haller 
pa med de fursta bokstäfverna, säger det 
dock ja och amen i min själ och jag 
prisar min trofaste Gud, som skall full
borda hvarje godhetens uppsåt och göra 
oss skickliga till allt godt och "clet har 
l>ehayat Gwl att all /illlhet skulle bo 
i Sonen". ~I liren fullkomna i Rerren". 

"Den, som ö/vervinner, honom 13kall 
jay yöra till en pelare i min Gnds 
tempel, och jag skall skrifva på honom 
min Guds namn, ach min Guds stads 
mrnin, och mitt nyct 11amn". 

Det gäller i denna tiden att bevara 
Guds ord, och balla det, att detta mä vara 
högre än menniskors ord och att vi alltid 
må se lm.td Gud i ordet liir. Detta 
kan ibland missförstas af menniskor, och 
vi blifva hållna för darar. derför att vi 
vilja göra, som det star skrifvet, men Je
sus säger, att den som l.tevarar hans tå
lamods ord, den skall han bevara och 
göra till en pelare . i templet. Herren 
håller ju på att bygga templet nu och 
förer dagligen in den ena stenen efter 
<len andra af alla folk och stammar. Nu 
behöfves det också pelare i templet. Dessa 
hafva ju mycken tyngd att bära, och få 
på samma gang vara till prydnad. Her
ren vill göra oss till pelare. Om menni
:skor skulle göra detta, så skulle de må
hända välja den, som bar mycken l.tild
ning 0ch är rik och stor i deras ögon, 

men sä gör icke Herren, utan den som 
"öfvervinner och håller mitt talamods orJ". 
Herren vill göra oss till segervinuare, ty 
i allting öfvervinna vi rikligen genom 
den som älskar oss. ;\ra vare Gud, vi 
kunna göra hans vilja, och "den som gör 
min Faders vilja, han är min moder, sy
ster, broder." säger ju Jesus. Kristus vill 
verka miigtigt uti oss genom sin öfver
svinnerliga kraft, och utan honom kunna 
vi intet göra. lla vi då mottaga mer 
och mer af denna kraft, allt efter som 
hans Ande får uttömma oss på värt sjelf
lif, sä att det blir rum i våra hjertan, 
och alltefter som samme Ande gifver oss 
Yilja och lust att bruka denna öfversvin
nerliga kraft till Jesu ära. 

O. jag i•nskar, att Gud m;ltte göra mig 
till en pelare, så att jag mli stå för alla 
stormar och ej vackla för hvilken tyngd, 
som iin mä falla pä min lott. Då kunna 
vi ocksa hlifva till prydna1l, 1iryda Guds, 
vår Pralsares, läm i allct stycken, sd. 
att Kristus blir /urlu"ii·ligwl i t'årt clöcl
ligct kutt''. 

Sa vill Herren skrifva pa oss $itt namn, 
och han bar ju köpt oss dyrt, och hvad 
man köpt, Yill man ju märka med sitt 
namn och betrakta som sitt. 0, jag öu
skar, att menniskor så må läsa Jesu namn 
på mig, antingen jag är i hemmet eller 
ute pa gatan, i Ec;gland eller i Kina. 

Äfvenså vill Han gifva oss Guds stads 
namn, ja, "Gud bor derinne". Så sjunga 
Koras barn "Kristus i oss", i våra ord, 
i vår umgängelse. Sedermera fä vi Jesu 
nya namn. Detta vet jag ej, bvad det 
kan betyda, ty vi veta ej ännu hvad vi 
varda skola, men jag vet, att en brud 
lemnar ju gerna sitt namn och får brud
gummens i stället, och sas'lm Kristi brutl 
få vi jn vänta detsamma, ty Lammets brud 
skall blifva Lammets hustru. Ja, då må man 
ej akta, hvad namn de gifva oss här på 
jorden. Om Herren känner vårt namn och 
erkänner oss sasom sina, så hafva vi nog. 

Jag tänker ibland, att om jag ej får 
bliha en pelare i templet, så får jag väl 
blifva en golfsten, trampad under allas 
fötter. :\len då Jesus kommer, så blir 
det helt annorlunda, ty då skola de sista 
varda de första oc:U de första de sista. 
:\Li Herren få foga in oss, <ler han ser 

att vi bäst passa, de beböfvas så väl 
alla stenarna der, .:ich må vi i hans kraft 
söka få in så många stenar som möjligt 
i tempelbyggnaden, så att buset snart 
må vara färdigt, och Jesus kommer för 
att taga oss hem till sig. Jag önskar 
att få nagra från Kina också, ty af dessa 
stenar kan Gud göra lJarn åt Abraham. 

Fårlåt, att jag kom att skrifva så vid
lyftigt härom. Jag vet ju, att Ni förstår 
detta bättre, men det har kommit så lif-· 
ligt för mig dessa tlagar, att jag önskar 
att blifva och vara en pelare, så att ej 
nagnnting må inverka skadligt utifrån pä 
mig, eller djefvulen någonstädes bringa 
mig pä fall, ty han håller utkik pa oss, 
Guds barn. För att l.tlifva pelare få vi 
också bereda oss på att blifva slipade och 
kantade på allt sätt. Verlden far äfven 
bjelpa till häruti, ja, för öfrigt alltiny, 
ty "for dem 80m Cilskct G 11<1, samrer
ka,r allt till det bt'istct". 

Jag kan icke annat iin prisa och tacka 
miu Gud för edert bref med den välsig
nelse, som det medförde för min själ, och 
deu glädje jag erfar, di!. jag ser och hör, 
huru han mäktigt verkar uti Eder. Må 
han fullborda hvarje godhetens uppsåt, 
att vi må l.tlifva "en fullkommen man 
till Kristi fullhets ål<lre matt". Efes. 
4: 13. Forts. 

En ny n:issionsperiod i Kina. 
Från eng. uf .Y. H. 

~ is~~..:msverksa?1hetens återta.gande i 
~ Krna har gatt mycket hastigare än 
som viintades. I L'anton-provinsen ater
vända missionärer, som dragit sig undan 
till kuststftderna, småningom till sina sta
tioner. 

Mycket frikostiga bidrag hafva gjorts 
af kineserna, och det utan några hotelser 
af konsuler eller andra, att göra missio
närerna och de infödda kristna skadeslösa, 
och der är skäl att tro, att missionsarbe
tet skall grundas på en sundare basis än 
någunsin. 
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I Uainan, fastän m1ss10narerna drogos 
tillbaka från de inre stationerna, bafva 
alla nu återvändt till sitt arbete, och t•van
gelistturer göras i olika delar af ön. l'a 
den inre stationen Nodoa visade sig Je 
kinesiska militära myudigheterna mycket 
trogna att vakta missionärernas egendom, 
och vänliga förhållanden existera. 

Provinsen Hunan, som i det förflutna 
betraktats som den mest fanatiska och 
ofördrogsamma af alla Kinas provinser, 
utgör intet undantag fran denna bättre 
känsla. ~Iissionärerna, som blott börjat 
sitt verk i Siang-Tan vid Siang-floden, 
drogos som försigtighetsåtgärd tilll.taka vid 
midsommar rnoo, men de hafva förnyat 
hyra å egendom, som de i;kaffat månader 
förut, och begynna atervända till sin verk
samhet. 

Doktor Grif/itlt John -~krifi·er från 
Hanko1c: "Jag ser icke misströstande pa 
framtiden - alldeles tvärtom Herrliga 
dagar äro framför oss. Jag ·häpnar, då 
jag hör rnenniskor tala om att lemna mis
sionsarbetet i Kina. De måste vara friin 
sina sinnen. Våra utsigter nu äro myc
ket ljusare, än de voro för sex år sedan. 
Yid den tiden började jag misströsta. Jag 
misströstar icke nu. Mitt hjerta är fullt 
af ifrig förväntan. Den enda fråga, som 
uroar mig, är denna: Skall Guds försam
ling vara beredd för de storartade tillfäl
len, som den nya tingens ordning skall 
framställa? Kina skall mm färdigt för 
er'! Skolen I rnra (iirdiga för Kincc' 
Ma Gud bereda alla missionssällskapen foir 
Kina, som han på sitt eget hemlighets
fulla sätt bereder för dem I 

Ett mycket gripande upprop 
komm.er från forna studentfrivilliga i 
,\merika och Europa, som nu äro missio
närer i Kina, uppfordrande de student
frivilliga i hemlanden att vara redo för 
tjenst i detta kejsardöme. De, som ut
färda uppropet, möttes i Shang-hai den 
18 december 1900, kommo fran tolfolika 
provinser i Kina, och uttrycka sin tillför
sigt, att dessa förföljelsens dagar snart 
skola lemna rum för ojewförliga tillfällen 
till en stor andlig väckelse i det kinesiska 
väldet. "Det är derför med brinnande bön 
och allvar, S')m vi uppfordra eder att 



komma till Kina." Dessa unga missionä
rer linna i de kinesiska kristnas hjelte
modiga egenskaper, ådagalagda under de 
förfiirliga förföljelserna, ett starkt skäl för 
fömyadt bemödande för detta folks om
vändelse. Der är triingande behof af en 
stor förökelse i missionärernas antal, och 
detta upprop kommer meJ. stor kraft från 
dessa unga missionärer i Kina, som nu 
veta, hvau de tala. l\la deras upprop be
svaras af studenterna i kristna land! Men 
på det det må besvaras, milste försctin· 
lingarua hemma i ·alma till en ny för
nimmelse af sitt ansvar att anskaffa me
del till deras utsändande. 

Dr. Ament skrifver: 
Dä landet ordnas, ser jag intet skäl 

att betvifla, att vi skyndsamt skola i Kina 
fä se en väckelse, som skall förvfoa verl
den. Kinesiska lärde i de mindre städerna 
hafva bekänt för mig, huru dåraktiga de 
varit, och huru deras okunnighet trycker 
ned dem. Sa snart en ordnad regering 
får makte11, skola dessa mfm framträda. 
Vi behöfva få vart maskineri i full arbets
ordning så snart som mlljligt. 

I vär krets hafva vi förlorat tre hun
drade menniskor, bland dem somliga de 
bästa 0ch somliga de sämsta. Vi bafva. 
genom boxarna förlorat två vårdefulla med
arbetare, och en annan ströfvar ännu 0m
kring i lllongoliet, vi veta icke hvar. Pa
stor Hung har ännu icke återfunnits och 
iir säkert död. Jag har skaffat en skade
ersättning på GOO taels. som skall under
hålla hans familj, till>l de fem barnen 
vuxit upp. 

Jag tror, vi kunna begynna en ny period 
meu en blodtvagen församling af hängifna 
menniskor. Jag tror, värt folk skall mot
svara den höga kallelsen, och vi skola 
fa se nya utvecklingar i det andlig~ lif
vet bland kineserna. De gifva nu friko
stigare än förut. Otvifvelaktigt skola vi 
för några :lr hafva endast en församling 
i Peking med pastor Jen som vardhaf
vande. Han växer i den nåd, som skall 
göra honom till idealpastorn, 0ch ingen 
man ilr högre vördad i I'eking. 

Ä nnu något från H elgelse
förbundets årskonferens. 

1. Den gamla styrelsen återvaldes, och 
i Emil Gustafssons ställe, hvilkens plats 
hittills statt vakant, nyvaldes missionär 
August Karlsson. Styrelsen består allts ii 
af följande personer: 

Riksdagsman E. Hedin, ordf.; Aug. 
Karlsson, Yintrosa, v. ordf .. C. J. A. Kihl
sterlt, sekr.; G. Molander, Örebro, kassa
man; missionär Aug. Karlsson, Lars Eric 
Nilsson, Vintrosa, och Erik Bergq vist, 
ihebro. 

Su21pleanter: <'I. Aug. Pettersson, Kräk
linge, Lars Jonsson, Kräklinge, och Karl 
Ramqvist, Örebro. 

Jied11mnissio 11sko111 it1;u: EJ.v. Hedin, 
C. J. A. Kihlstedt ocn Aug. Karlsson. 

Till 1"1'ViBorer återvaldes : C. Aug. Yal
lin, Vintrosa, och C. J. Widemark, Örebro. 
Suppleant: C. !Il. Olsson, Sunne. 

2. Följar.de personer erhöllo och mot
togo styrelsens (b vad de flesta lleträ !far 
fiirny({de) kallelse att sasom evangelister 
verka pa följande områden inom vart land: 

X orrbotte11: A. N. J osefsson, Per Lars
son, 0. Lifbom, A. Ben~tsson , Hilda F a
gerbolm och · Kristina Pettersson, Mina 
Landström, Lina Nilsson, Hanna Berg
ström. 

J'e>;terbottens lap pmark : Emma Berg
qvist och Hanna Jansson. 

AHgermanlan<l: E. Selin, N. P. Ed
man och Axel Nejman, G. Hedin, Lovisa 
Hamqvist (kamrat från kursen). 

.Jemtla nd : August Xilsson, Anna Berg
strand. 

Jledel7Jad : .Johanna (}stlund och Agnes 
Lundström. 

Helsi11yland : (Norra) .N. A. Linde (med 
kamrat fr~n kursen), Matbilda Persson och 
Kristina Persson. 

(Yestra och södra): J. G. J ohansson 
och Johan Pettersson. 

Da.larne: Gustaf J<'redberg, J oh. Emil 
Hjälm. 

Ida Ekberg och .\lma Svahn , Hilda 
Dnfva. (och Vestm.) 

upplund: (Norra) K. J. J ohansson, 
Edvard Yablberg och Karl Oskar Andersson. 

Elin Pettersson och Sally Pettersson, 
Mariana Rehnberg och Elisabeth Larsson. 

(Svdra): Hilda Karlsson. 
Vistmcrn land : Gustaf Pettersson, Karl 

Karlsson. 
Tkcresia Isaksson och ::iusanna Johans

son, Amantla Olsson och Anna Landin 
(och Vesterg.) 

Vennland: Nils Jönsson. 
Lovisa Runqvist, Annette och Ly<lia 

Ljungström. 
F inskogarna: Anton Larsson. 
Södermaufaml: Oskar Sundlöf. 
Olivia Olsson och Sofie Södergren (Ka

trinebolmstr.), Emma Pettersson och Karin 
Andersson (Nyköpingstr.). 

~\'erike : K. Olsson, P. E. Pettersson. 
Karin Andersson och Augusta Sätter

berg, Maria Sand. 
Ostergötland: Alexander Pettersson och 

C. E. Lundin, L. J . Palm (kamrat från 
kursen). 

Matb. Larsson 0~h Anna Andersson, 
Alma Visth, :Maria Ahlin, Edla Lindskog, 
Emmy Söderberg. 

Vesteryötla 11d: Karl Palmq vist, Stefa
nus Johansson, A. Pernbolm, Valfrid Jans
son, Aug. Yilsson, C. E. J ohansson och 
Oskar Berglund, Gustaf Rönne (förat 
Xilsson), Axel Andersson (med kamrat 
fran kursen) (Axvallstrakten), Johan Levin 
Klas son. 

Hanna Eriksson, Bett.v Karlsson, Jenny 
Andersson och Emma Nilsson, Selma Da
nielsson och Anna Svensson (och 8må
land), Esther Andersson, J ohanna Svensson. 

Smäland: Victor Johansson, David 
Karlsson, G. Ekdahl, Nathanael Högman 
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och Olof Persson, Anton Olsson och Hic
kar<l Klasson, Ludvig Pettersson. 

Anna J onsson och Amanda J ohansson, 
lua Elg och Annie Engström, Anna Linde
berg, Hulda Elr, Anna Madsen, Anna 
Svensson, Elin J ohansson och Märta An
dersson, Amanda Karlsson, Rosa J ohans
son. 

Dalslancl: Ida Högstedt och Maria J ons
son. 

Skäne: Arvid l'almgreu, A. ~Lagnusson, 
Oskar Eld och Ture Bernhard Danielsson 
(Norra Skåne). Olof Jansson, Uonrad 
Björkman, A. Molin. 

Anna Larsson, Thild~ 8chyllert, Hanna 
t)lsson ocll. Emilia Vennström, Elise Svens
son, J ohanna Jeppsson, Hilma Andersson 
(och Dalarna). Hilma Lindstrand. 

Gotland: Claes Yictor J onsson, L. G. 
Andersson. 

Johanna Källanuer, Anna .l<'agerstedt och 
Elisabeth Andersson. 

Finlancl: A. Hector. 
Aland: Herrman J osefsson. 
Danmar k: K. Nielsen, P. J. Jensen, 

Karolina J örgensen, Anna Hansen. 
Obestämclt fält: K. Ramqvist, 0 . Eriks

son, J . Torell, P. Il. Lind, Gustaf J o
hansson, Gihlander. 

Judith Bergström, Ellen Palm, Anna 
Andersson, Anna Hudencrantz, Emma An
dersson Anna J eppsson, Kristina Nilsson 
och Sigrid J onsson, Jenny Dag, Kerstin 
Pälsson, Selma Andersson, .\ manda Karls
son, Elin Olsson. 

lllissionär B r or ..1.Veil arbetar tillsvidare 
i hemlandet. 

~---~---YM! 

JiAGOT FÖR BA~NEN ATT 
mn~illl'il'I~~~~- ..c:..~~~~~~~~~ 

Den, som ömmar för den arme, lånar ät Herren. Ordspr. l!J: 17. 

Iföra barn! 

K ännen I mor Stina i Sumpen? Det 
J = yar en bjerterar gumma det. Folket 

i socknen kallade henne mest för "Läsar
Stina" ; och lä ste gjorde hon gerna, men 
helst Guds ord. Der hade hon fått sitt 



ankarfäste, n:lgot mindre kunde hon icke 
trygga sig vid. "Mennil'Jkor," brukade bon 
säga, "äro bara rörstafvar; de brista 
så lätt, ~ntingen det blå.ser mot- eller 
medvind." 

Af medvind hade mor Stina just icke 
haft så mycket i siua dar. mtt omildt 
hade stormen farit fram öfver hennes lef
nads vidder; men den klippan, hon byggt 
på, stod dock fast i alla väder. I sin 
ungdom hade mor Stina varit barnflicka 
hos grefvens pä Sjönäs; och der hade 
hon i tidigare är lem n at sitt bjerta at 
Herren Jesus, ty grefvens voro sjelfva 
lefvande Guds barn, hvilka genom sin 
vandring i ljuset kommo flera af sina un
derlydande att söka frälsningen i Jesus 
Kristus. 

Tidigt gift med en torpare vid gården 
hade hon fått lära sig "att äta sitt bröd 
i sitt anletes srett; men som hon var 
en rask och troende kvinna, tog bon Iif
vet från solsidan och lade af dagens börda 
på den Gud, som lofvat oss att bära våra 
bördor. Herren uppfyllde också sitt löfte 
och drygade ofta. ut bördkakan, sa att 
den icke blott riickte till för de fyra upp
växande barnen, tre raska, matfriska poj
kar och en tös, utan också för dem, som 
hade knappare liaka än hon. Hon var 
gifmild, mor Stina, särdeles hade hon ett 
ömt hjerta för de fattiga barnen. Till 
hennes bästa gåfvor hörde också hennes 
goda handlag med de små; derför var hon 
ock ofta omb.,dd att komma till herrgår
den och se till barnen, när grefvinnan 
var borta. Denna kände sig alltid sil 
lugn, niir bon visste, att Stina Lund var 
i barnkammaren. Grefvens äldste son 
Frans var också mor Stinas synnerliga 
favorit. Han kunde midt i leken lemna 
alla leksakerna och smyga sig hort till 
Stina och lägga sitt lockiga bufvud i hen
nes knä och säga: "Snälla Tina., tala 
om något om Jesus för Frans!" Då 
brukade hon lägga bort sin stickstrumpa 
o~h taga upp den lille i sitt knä och be
rätta för honom någon af de måuga sköna 
händelserna i Jesu Iif; och då var alltid 
den lille gossen idel lira. Men det var 
länge sedan den tilien. Nu var den raska 
och rödblommiga Stina Lund sextio år, 
fiir tio är sedan vorden enka. Det vackra 

Sji5näs hade hon också lemnat strax efter 
sin mans död och flyttat uppåt landet 
med sin dotter och måg. 

Xog kändes det till en början svårt för 
mor Stina att lemna hembygden och sitt 

' gudfruktiga herrskap; men du siiaerna 
växt upp och kommit ut bit och dit i 
verlden, så var det ingen mern kvar af 
de anhöriga att arbeta för i stugan, 
hvarför bon ficlr vara tacksam att fa följa 
med sin dotter och måg. Kagot guld 
hade hon visserligen icke att föra med 
sig till det nya hemmet, men samma glada 
blick på lifvet och samme gode Gud h.ane 
hon kvar; derför sade hon till sig sjelf: 
Alla Herrens vägar äro godhet och 
sarmitig for dem, som hålla hans för
bund och han har ju också bestämt, 
huru långt och 1:iclt t'i bo skola. Må 
detta göra mig niijd; jag får ju ändå, 
huru långt jag än liyttar, alltid bo kvar 
i den välsignade !ll psalmen af David; 
och der har ju gamla Stina husrum och 
mat till diiddagar. 8å resonerade hon i 
all e11fald; orh friden och glll.djen lyste 
som ett solsken fram i det skrynkliga 
ansiktet och icke mindre i d0 ännu så 
klara, bruna ögonen. Tiden gick. 

Äfven här i det nya hemmet fick hon 
erfara mycken omvexling af nöd och nåd. 
Mågen, som var timmerman hade fatt 
plats ej så långt ifrån Upsala hos en 
rik mjölnare. Denne hade pa vissa är 
upplatit en ängslott, Sumpen kallad, :!t 
sin arbetare att bygga pa mC1t femtio kro
nor i ärlig tomthyra. Denna hyra betal
des mest med dagsverken i kvarnen, och 
det gick bra ihop med det lekamliga för 
den unga arbetarefamiljen. Dock var det 
icke alltid så godt att tjena den rike, men 
obillige mjl}!naren. Mycken orättfärdighet 
bedrefs ocks:l i kvarnen, som den gud
fruktige timmermannen ej kunde tyst åse, 
utan påpekade för mjölnaren, hvilket upp
väckte dennes hat ocll bitterhet. Så gick 
det några år, då genom en olyckshändelse 
i kvarnen timmermannen fick sin ena arm 
krossad; och ehuru han blef forslad till 
t:psala sjukhus för att ta vård, afted han 
strax derefter, lemnande hustru och tvänne 
barn jemte sin svärmoder Stina Lund efter 
sig i de torftigaste omständigheter. Detta. 
var nu första slaget för mor Stina i det ' 

nya hemmet, det andra var det första likt 
dä den unga enlran, hennes d•)tter, ej lång-t 
derefter fick fiilja sin man till den stilla 
hvilan. 

Men mor Stina i Sum1m1 var ej den, 
s.om bröts ned af motgängen, nej hon var 
hk palmen, som reser sig uppåt ju tyngre 
börda den pålägges. Ensam vorden med 
de två smä bamen, :Frans, 7 är, och Lisa, 
6, satt hon siu me1:1ta tid i väfstolen och 
väfde de rnckraste bomullsförkläden för 
bvilka hon hade god afgaug b:lde i ;ock
nen och pa torget i den närliggaude sta
den ~ch kunde 1~1ed 1lenna förtjenst jemte 
uen hlla afkast11mg, hon hade af sina sma 
rara "pullor". i h1insbuset, betala den dyra 
tomthyran till den stränge mjoilnaren. 
Denne var iinnu !>amma fiende till (}ud 
och hans barn; och aldraminst kunde han 
fördraga Läsar-Stina i Sumpen, allrahelst 
s.edan. bon u.ekat hononi. att göra Frans 
till IDJölnarpoJke - han var förstäs som 
mjöln_aren ~ttryckte sig, alltför helig,' "den 
Gudsangeln , att •ara i hans syndiga 
kv.arn. Och det var icke utan, att ej mor 
s.ttna hade sina tankar något deråt, ty dels 
visste hon genom c.in af!idue m:ig och dels 
genom lille Frans sjelf, 1:1om en liten tid 
gått dagsverke der, att icke allt gick är
ligt till i det huset. Dessutom var mor 
Stina rädd, att Frans skulle blifva be
smittad af mjölnardriingarnas grofva i,kiimt 
och sedesliisa lif, hvarflir hon satte honom 
i lä.ra hos hysmeuen, s1im var en rätt
tilnkande man. 

Detta förtri.it emellertid pä det gruf!i
gaste mjölnaren; och han bade inireu ro 
f?rrän han fick hämnas pä den gudfruk~ 
tiga enkan. 

Tillfälle dertill yppades· snart. Den 1 
april skulle tomthyran ut. I två ar hade 
den punktligt utbetalts; men i år såg 
det mörkt ut att f:i ihop så mycket pen
gar. Det hade varit så manga utgifter. 
Torftaket ha8.~ fått lof att repareras; det 
dröp sa fasligt; och sa hade reumatis
men så nedbrutit mor Stinas krafter att 
hon hade icke pa länge orkat sitta i 
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väf
stolen; och hvad hon fick ur den lilla la
dugärden med sin enda ko och h\.insen 
ha.de nätt och jemt utestängt nöden fr:.in 
det liJia hemmet. 

Olyckan var också, att arrendeären af 

tomten voro ute, och kontraktet skulle nu 
pä våren förnyas. Ku kunnen 1 fiirstir, 
barn, att mor Stina ofta hade ärende till 
sin Gud i blinevrån. Men icke blott bon 
utan äfven hennes kära barnbarn, hvilk~ 
delade både glädje och sorg med sin äl
skade lilla mormor. rte i björkhagen, 
under den stora darrande aspen der hade 
de sin kyrka, och der brukade ofta de 
ba.da syskonen biija sina knän på den 
~Juka ID•)ssan och bedja Gud om hjelp 
I alla bekymmersamma stunder. Dit hade 
d.e. nu också ställt sina steg i den 
tidiga varmorgonen, sedan de s.läppt Hos?, 
mormors enda ko, i vall. Aspen dallrade 
8å \'ackert i dag, ehuru löfven voro så 
späda. Bofinken sjöng redan sin morgon
psalm i dess krona. Himmelen var sä 
bla, alldeles utan moln. I dag kiinde 
baruen ett sä innerligt bebof att få sam
tala med den gode Huden och Frälsaren. 
De hade så mycket att anförtro honom 
i dag och så mycket att bedja honom 
om. Ty i dag - i dag skulle mormors 
gamla stuga säljas på auktion, så bade 
den dryge mjölnaren beslutat, eftersom ej 
mor Stim< kuude betala hyran och ej hel
ler kunde förnya det förfallna arrende
kuntraktet. Allt detta omtalade nu Frans 
och Lisa för Gud. ],isa var sa nedsla
gen i dag, tararua runan oupphörligt. Ty 
grannasmor hade sagt, att nu far den 
stackars mor Stina nog komma på fattig
huset och Lisa och Frans bli utackorde
rade pa socknen. Frans var nog bedriifvad, 
han också, men han var ju ukarlu han 
fick inte gråta han - - ' 

Sedan han segt amen, uppläste han 
kned hög röst, hrad han hlirt mor Stina 
läsa i går kväll vin aftonbilnen: "De fa
derliisas fader och enkors försvarare är 
Herren i sin heliga boning;" och sade 
derefter, vänd till lilla Lisa: "Asch Lisa, 
grat icke! Tror du. den gode Guden vill 
låta den nedrige mjölnaren rå? Ahnej, 
han är enkors försvarare, ban, sa nu tyc
ker jag, att Lisa, ~den visa," kunde ho. 
nom prisa i stället och hjelpa mig att 
muntra upp stackars mormor, som är så 
ledsen i dag. Yid denna uppmauiug skyn
dade Lisa att torka bort tdrarna och kom 
just ibag, att hon ej hade tagit in något 
kaffebränsle åt mrrmors trebente Petter 
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derinue i spiseln. l:askt skyndade hon 
sig till vedskjnlet och fyllde sitt förkläde 
med svänor, för att göra i ordoing mur
mors älsklingsdryck. llen när hon kom 
in, puttrade redan "Petter " af välmåga; 
cJeh mormor sjelf satt redan i väfstolen, 
ehuru hon ej väfde, utan satt fördjupad 
i tankar med händerna knäppta öfver den 
stora familjebibeln. Tär efter tår smög sig 
härvid i:ifver de infallna kintlerua. Häpen 
ifver denna syn gjorde sig Lisa klar från 
.-pånorna och skyndade fram till sin sorgsna 
inormor, som nu blef väckt ur sina taa
kar genom lilla Lisas smekningar. "Var 
iäe ledsen, mormor," sade den lilla. "Gud 
h•··r nog våra böner. Jo'rans ocb jag hafva 
nyss talat om allt för honom, och snart 
kc_1mmer nog hjelpen fran hans heliga 
boning. Ty sig, mormor, står det icke 
likadant i Guds bok i <lag, som det 
gjorde i gär? 

Xu milste mormor smale; och torkande 
sina Ggon sade hon: "Jo, kära barn, visst 
haller den käre Guden sina löften äfven 
i dag; men mitt gamla trolösa bjerta vill 
så gerna tvifta, men det är synd, stor 
,;yod. Ma nu den nådige Guden fi.irlata 
eder stackai-s mormor och rena mig i det 
välsignade blodet för sitt_ st:ira namns 
skull."' 

Sedan lade mor Stina igen sin gamla 
nötta llibel och sade: "Nu, Lisa, får du 
npa in }c'rans, så att vi få äta vår frukost 
. 11:h ,;maka på det rara kaffet, jag fick 
hos handelsmannen i gär. Ty vi kanske 
härefter icke fä vara så länge tillsammans 
i var lilla stuga. . • Hå ha,· ja ja, nu 
är min otro der igen. Det hjertat, uet 
IJjertat! Nej, nu vill jag förtrösta och 
icke bäfva; ty den, som förtröstar på Her
ren, kommer aldrig på skam." "Amen! 
.\.men," sade Frans, som nu inkom blos
;,ande röd med mössan ft1ll af de präk
ti~aste ägg, han funnit i ladugarden. Nu 
vilja vi emellertid lemna mor Stina i Sum
pen och hennes barnbarn för en stund 
för att se, huru Gud förbereder villiga 
hjertan i den gamla lärdomsstaden Upsala, 
för att gå hans ärenden. 

Men bvad tron I, barn, kanske att den 
g.ide Guden uumera icke hur den fattige, 
som ropar, utan att det var blott i konung 
DaviJs dagar? Hafven I haft någon er-

farenhet på att Gud börer bön~ Glöm
men då icke att tacka honom och hafven 
fullt förtroende till hans hjelp, ty han är 
en "utlärd Mästare" i att hjelpa. 

Gud välsigna alla de små, önskar af 
allt bjerta Onkel Eric. 

P. S. Från söndagsskolan i Björnber
get 5 kr., d:o i .\kernäs Öher-Luleå 5 
kr .. fran Kristina Anderson i Brånsta 2 kr. 

Till alla dessa sma glada gifvare såndas 
Je hjertligaste tacksägelser. Herren sjelf 
vill vara eder ganska stora lön. 

D. S. 

Nya böcker: 
1. .\f Missionsbilder, utgifna pa P. Palm

't"i:sts Aktiebola~, är uu 5 häftet. utkom· 
met. iuueh:\ll1mde liftiga, intr(•ssauta och 
lärorikn. ,.,kil<lring;ar från 8y(\·Afrika au
j!;ående landet. folket O('h mis:siou,.:arbetet 
der. 

~. Af .I:'. B. :\Ieyer:s ut liig;g;ningnr öfver 
.Johannt•s evangelium äro ]H\ Palmqv1,;b 
Aktiebolag; de 2 sista delarna utkomna 
under titeln: Sista aftonen, behandlande 
hp. 1:1-Hi, och un~er titeln: Till Fad~en, 
behandlande kap. lt-21. Den n.ndenka. 
innerliga och trosfriska ton, som i allmiln· 
het genomgår )!eyers skrifter, finnes ock 

' här . 

:5. Evangeliets segertåg genom verlden. Af 
detta värdefulla arbete, som vi förut om
nämnt, äro nu 5 hiiften utkomnll 

Se annnonsen i ~:o 14 ! 
I. Pi\ A. B Anderssons hokförlag, 

A::.ker::cnud, utkomna smi\skriftema: Huru 
Martin blef missionär. 10 örP, Perlbroschen, 
li öre. och En olydnads f<iljder, H öre, ilro 
o-ocla barn skrifter. lämp1iga både tör hem
~et och ;,öndagsskolan. He annonsen i 
de bada föreg. numren! 

Obs.! Inga af dessa skrifter skola re
kvireras ho:-1 undertecknad. 

C. J. A. ]{i/ilstedt. 
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c.);is0-ni det !::f!a Ja;z,ncl. 

S åsom det lilla barnet flyr 
Hän till sin moders famn, 

Der aldrig sorg och nöd det bryr1 

Jag tröstar på ditt namn . 

Den nöd, som endast du fbrstår, 
Jag ville gråta ut 
Hos dig; då stormen rasar svår, 
Mig till ditt hjerta slut.' 

Min frälsare, i dina sår 
Mitt hjerta funnit ro. 
Jag af din kåra blick förstår, 
Att iag på dig får tro. 

Ja, som ett litet barn, förnöjdt 
Uppå sin moders knä, 
Så vill jag, fast jag länge drbjt, 
Din blick for evigt se. 

E. G---n. 

Dömandet öfver andra. 
Af F. W . .Faber. 

(()frersättning af A . .M. D.) 

~et är en allmän lll.g att, när vi mod i allmänhet). Mängen anser 
~ döma andra, komma Yi till fel- förmågan att upptäcka det onda hos 
aktfga resultat, emedan vi af nattl- andra, som en sär,;kild Guds gå.fva, 
ren diirna för skarpt. Detta är eu som är lofvärd och bör odlas; och 
verkan af vår fallna natur, :-;om är den . som söker efter fel, (mu.er det ä( 
benägen att till det nh·xta tyda an- ren, till sin belatenhet: men denna 
dras handlingar och i ringa grad vana alstrar en 111isstä11ksamhet, som 
uppskatta det goda hos dem. är ytterst förderflig för kärleken och 

Yi döma öfver andra omedi·etet ef~ det Kristuslika sinnelaget hos oss. 
ter det sämsta hos oss sjelfva, och Menniskorna äro aldrig ifriga i att 
ej efter det bästa; men oss sjelfva spilra npp det iOda hos andra, men 

' döma vi efter det bclsta inom oss. ofantligt snabba i att upptäcka det 
om vi annars öfva sjelfkriti.k alls. onda; och äfven bland gudfruktigt 
Yåra fel se vi lätt hos andra, men folk fins en förfärlig benägenhet att 
det goda hos oss bil.Ha v! för något utbasnna andras fel, men ej deras 
utmärkande blott för oss. Stränghet goda sidor. 
åtföljer ett oerfaret, omoget nåde· Vi se det onda, men i 1i se icke kam,. 

stånd: (i likhet med ungdoms-öfver- pen deremot, förödmjukelsen och 



sorgen öfver felstegen och missta
gen. Frestelsens lityrka är äfven 
osynlig, och dess förmåga att taga 
herraväldet, beroende dels på ärft
lighet och uppfostran, dels på före
gående lefnadssätt, detta tages ej 
med i beräkningen. Det fim; ett 
okunnighetens djup äfven i fråga om 
det moraliska och bri1;t på ratt upp
fattning i ett eller flera afseenden, 
som gör, att de flesta i någon punkt 
tyckas liksom blinda och utan upp
skattning af någon viss god egen
i,;kap. Vi se derför ofta folk med 
en i ögonen fallande brist, utan att 
de sjelfva ens tyckas ana den. Vi 
se icke den skefva uppfattning, som 
förorsakar detta eller hindrar dem 
att handla riktigt. "1\lycken synd lig
ger för dörren af ett oklart omdö
me", men hur stor skuld, som Gud 
tillräknar sadan synd, det veta vi 
icke. (Luk. 12: 47, 48.) 

Herren allena ser hjertats ställ
ning. l\Ienniskans fall är sa djupt, 
att ingen går fri från oriktigt be
dömande i någon punkt. Det onda 
hos andra slår oss på ett förfäran
de sätt, då deremot det goda är mera 
f ördolnt och ofta går oss obemärkt 
förbi eller blott svagt uppskattas. 
Ondskan synes tydligare, ty den är 
mera högljudd lik verlden samt rå, 
orolig, brådskande och oförsynt. Det 
goda är af gudomligt ursprung och 
likt Gud stilla, obemärkt, sakta fram
triidande, icke strigslystet, och ti
ger ödmjukt och fördrager hell~·e än 
att uppträda till sjelfförsvar, ty det 
ledes af Guds Ande inom oss. Det 
onda, vi se eller tro oss se hos an
dra, är lätt upptäckt, men vi se icke, 
hur detta bristfulla hos dem plågctr 
don och är till verklig sorg för dem 

sjelfva, ty verklig sorg är icke skryt
samt uppträdande och talar ej my c
ket om sig sjelf. En djupt sorg
lig sida att beakta är satans ifriga 
jagande efter att förderfva själart 
och hans många medhjelpares nit. 
Att döma andra utan att taga med i 
beräkningen detta sataniska inflytan
de och de onda andarnas oafiåtliga 
sträfvan efter att bedraga och stör
ta i förderf, vore orättvist och icke 

lj bibelenligt. Satan förföljer det go
da och hetsar äfven kristna mot 
hvarandra, utläggande sina tinaror 
isynnerhet mot dem, som nitäl.cska 
för helgeli;e, och allra mest mot dem, 
som särskildt rerka för H erren, ty 
derigenom skadar han Herrens sak 
mest, och drager den största för
smädelsen öfver Herrens namn. Han 
söker äf ven förleda kristna missions
arbetare att missförsta eller missty
da sina uppdrag, så att de käm
pa mot hvarandra och skjuta ned 
hvarandra. Satan brukar på detta 
sätt t. o. m. kristna som sina red
skap ibland, utan att dessa allti ana 
det. Detta satans verkande fat ta vi 
sällan, och detta vilseleder oss mån
gen gång i vårt bedömande af an
dra. Det undgår vår uppmärksam
het, att Gud är tusen gånger verk
sammare än själafienden, det före
faller att vara tvärt om, ty vi kun
na ej skåda in i Herrens djupt för
dolda verkande, emedan det går så 
tyst och stilla fram. Dock utför 
Herren i menniskosjälar underbara 
verk, hvilka vi ej äro nog himmelskt 
sinnade för att se. Vi skönja så
lunda ej Guds 1:1pår; men om vi såge 
detta, skulle vi häpna. Satan är verk
sam, men nåden ännu mer. När vi 
se Guds underbara. krafter i naturen, 
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hur tikulle vi då bet vifla hans ge
nomträngande och kontrollerande 
verk i Andens verld ! Hans allvisa 
ledning öfvergår oändligt var fatt 
ningsförmåga, iRynnerhet då hans 
majestätiska verkande, som formar 
allt, koncentrerar sig kring detta en
da mal: att i outtröttlig kärlek full
borda sitt verk i våra sj älar. Vi se 
det onda myr·ket fortare än det g )da 
ho8 nästan. Efter kort bekant
skap se vi bristerna; men det for
<lras en lang bekantskap för att np1-
tärka df' mera förhorgade goda egen· 
skaperna. Det som misshagar oss, 
de svaga punkterna, det, hvari de 
lättast falla, detta se vi snart nog: 
men de goda egenskaperna äro min
dre snabbt i ögonen fallande, eme
dan de framträda så anspråkslöst 
och obemärkt, så att man efter mång
arig bekantskap kan komma att med 
förvåning upptäcka, och det ofta i 
små saker i det dagliga lifvet, en 
oväntad förmåga att uthärda, för
draga, vara ödmjuk och mild under 
dessa tusende små nalsting, Rom äro 
mera pröfvand!r än de större prof -
ven. Vi förmå ej skilja pil, den sy nd
fulla handlingen i sig sjelf och de 
vanställande resultaten af synd . Det 
kan sålunda finnas goda menniskor, 
som hafva något för oss obehagligt 
hos sig ; och det ta blir för oss vid 
värt bedömande af dessa mer afgöran· 
de än en verklig synd understun
dom blir, ty det vanställer det goda 
hos dem, och salunda komma vi att 
bedöma dem efter vårt tycke och 
efter vara känslor för eller emot 
dem mer i"in efter deras verkliga 

.ställni ng till r.:n<l. Mycket, som är 
anstötligt för oss, men ej direkt Rynd , 
döma vi hardare än direkt synd, som 

ej berör vårt personliga i11trei-;He. 
Derför måst e en rättvis (~ nd flirdii
ma oss för vart dömand e, ty vår 
dom kommer ej af kärlek till Gud, 
utan af vår p er8011liga smak, som får 
stå framför Gnds tankar. \T erklig 
godhet är barmhertig. Den anar, 
att det kan vara my cket , som hin
drar och fördröjer Guds n ådeverks 
framlysande i vårt lif, äfven sedan 
det börjat inne i hjertat. Der
för är den mrsam och ser bi
dande tiden an. lutet är mera stor
artadt och h äpnadsväckande än Guds 
taliga kärlek och t rofasthet emot oss; 
det.ta gudomliga förbarmande är till
bedjansvärdt . Det kan förefalla som 
ett frivilligt blnndande för det onda. 
Han tyckes ej se var fullständiga 
oviirdighet, eller han latsar ej om 
den. R om. 2: 4 .. .Ju niirmare vi kom
ma Gud och insupa af han.~ långmo
diyhrt, dest o mildare blifva vi äfven. 
Och när vi lära oss hans förbar
mande öfver syndare, så försvinner 
vårt hårda dömande och den skarpa 
blicken för andras fel, så att vi t. 
o. m. då domen knncle vara berätti
gad, hellre tiga, afhalla 0 8 S från att 
döma. 'l'y märk såsom en regel att 
hårdt dömande är tecken vä Pn 7<1.q 
andlig ståndpunkt. Omogen helgel
se är snabb och skarp i domen och 
tror sig behöfva best iga fiuds do
mare-tron, hållande Herren för att. 
vara alltför svag och efterlåten. Döm 
nn dig sjelf! En "dom till seger". 
Matt . 12: 20. 
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Herrens väg. 
Zak. 10: 8, 10-12. 

1 Ett ord särskildt till cle unga.) 

T re stora löften ljuda o:;s tillmötes 
i de anförda orden. Der berättas om 
tre ting, som Herren vill göra med 
sitt folk. Och detsamma vill han 
ännu så gerna göra med alla <le unga. 
Och så höra v1 om en sak, som han 
så gerna vill, att hans folk sknlle 
göra. Sad1m är alltid Herrens väg. 
Han gifver först, innan han kräfver. 
Och han gifver mycket mer och 
my<·ket hellre än han kräfrer. Så 
hör då! 

"Jag skall hvissla (enligt danska 
bibelöl'ver~. flöjta) lit dem och för
samla dem." 

Det är så manga locktoner, som 
nå de unga. Yi känna dem nog, 
åessa djupa, lockande flöjttoner ini
från det egna hjertat. Ack, huru 
bedarande kunna de icke vara! Än 
komma de i form af fafänga, sjelf
behagliga tankar eller vilda köttslig.a, 
begärelser. Och när man lyssna1· till 
dem, så bedi;fvas och förslöas sinnet; 
hjertat blir så tomt. 

Och så tlöjttonerna utifran ! De 
locka så ljnfl.igt med löften om verl
dens ära och förlustelser. Hum öf
vertalande de kunna. vara, Hå att det 
ii.r näHtan omöjligt att lata bli att 
lyssna till dem och önska vara med 
bä.de här och der, hvarest det gar 
lustigt till bland de unga, den verlds
liga ungdomen. Och ~å gick man 
~auske 1~ed en ~ang, två ganger, ?ch 
förtrollmngen slmgrade sig omkring 
Hjälen och höll den fast, medan k~m
ratskara.n slöt krets utomkrmg; 
och man Yar fången, fången llf verl
den. Och verlden kräfver blott, dPn 
gifver ingenting. Den kräfrE>r vär 
kraft, våra tankar, yår tro. ungdoms
modet och ungdomsglädjen: 
och en trött själ star ater och far 
mer och mer rum för de eviga kla
gotonerna. Detta är verldens väg. 

Käre unge vän, må det icke hlifra 
din väg! 

Men det är också djupa, himmel
ska locktoner, nadefulla kalleber, 
maningar och dragningar från ofran, 
som nä de unga. "Ju!) vill h\'issla. 
(fiöjta J ät dem."" Sa säger Herren. 
Ordet, som brukas i den heliga skrift 
hete<·knar utan tvifvel egenthgE>n att 
med ftöjttoner locka bien, för att 
samla dem i kupan, att de icke ma 
svärma och flyga bort. .Man syn~s 
på profetens tid hafra gatt sa till 
väga. Nå, de unga likna ju ocksa 
pa ett sätt bien och kui:ina nog hafra 
lust att svärma omkrmg och suga 
honung hade här och der, väl ocksa 
stundom ur blommor med farligt gift; 
och manga unga äro komna langt 
bort langt, langt bort från Herren. 

1\len Herren har icke glömt eder, 
I unga. Han kallar pä syndare med 
milda, längtansfulla fiöjttoner. Du 
känner dem säkert. Du har kanske 
hört dem i din barndom, de ljufra 
tonerna om den himmelske Fadren, 
som älskar oss och sa innerligt gerna 
vill kalla oss sina barn och dela sin 
härlighet med oss. . . 

Du hörde dem längre fram i dm 
ungdom. Ordet om Jesus och hans 
frälsning trängde sig med makt inpa 
dig. Du fÖl·stod. att han älskade dig, 
och det sade inne i ditt hjerta: Ho
nom, honom vill jag tillhöra: men 
sedan hlef det kanske helt andra to
ner, Hom du följde. ~len nu sänder 
din himmelske Fader återigen bud 
pa dig. Han klappar på ditt hjer
ta. lian vill gripa tag i ditt inre 
och draga dig till sin ~on, som d~g 
för dig pa korset och älskar dig 
så innerligt som ingen annan. 

H vad det är skönt att lyssna till 
Guds rikes fiöjttoner, sitta stilla och 
höra ordet åter och åter! Men du 
mä icke nöja dig dermed. Det är en 
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fara för ung11 menniskor, jll. ocksä 
för äldre, att icke komma längi·e än 
till att hijra. ordet. Och det icke 
minst i vä.r tid, då ordet ljuder sa 
skönt ot·h sä. klart mangenstäcles och 
många menniskor lyHsna till det. 
Det skulle vara underligt, om icke 
äfren <le unga, som nog kunna höra, 
hvad som är skönt, kunrle märka, 
Att dQt är härlighet i <+uds rikes 
flöjttoner. l\len just da må vi kom
ma ihåg Herrens ord till H esekiel 
(38: 31 -32J: De komma till dig hop
tals, och mitt folk stannar hos dig, 
och de höra <lina ord, men de göra 
dem icke, ty hvad ljutligt är i deras 
mun, det göra dE>-, och deras hjerta 
gar efter deras lnsta. Och si, du är 
för dem sasom l"n ljufiig sång, såsom 
en, som har vacker röst eller som 
spe.lar väl: och d~ höra <lina ord, 
mE-11 de göra dem icke. 

}färk derför väl. att Herren icke 
blott säger: Jag skall hvisHla nt dem, 
utan han tillägger ock: "Och för
samlri dem." 

Liksom He1TE>n förde Israel ur tril.1-
domen i Egypten, så vill han ännn 
förlossa alla, som träla nuder syn
den och verlden. Men Israels för
lossning skedde i<:kA ntan l1loll. Det 
oskyldiga lammet rnå.stA Hl11gtas och 
dess blod strykas pli. de ba<la dörr
posterna och dörrträet i <le hns, <ler 
Israeliterna bodde (~ Mos. 12). En
dast så :kunde de vara trygga för 
<len dom, som drabbade Egyptierna. 
Detta var en förebild till 8.terliisuin
gen i Kristus. Han har dött rätt
färdig för orättfärdiga. Gnds La.mm, 
det O!ilkyldiga och rena, har gifvit 
sitt lif för syndare. I hans heliga 
och dyra blod är vår synd försonad. 
Han har friköpt oss från den brntna 
lagens förbannelse, då han va.rdt en 
förbll.nnelse för oss. Hvarje brotts
ling, som kommer till korset, renaH 
i stänkelseblodet från ett ondt sam· 
vete och får frid i det saliga med
vetandet, att synden är förlåten och 
domen borttagen. "Ja.r1 har köpt de-m 
f r'ia", säger Herren. Igenom Kristi 
blod äro fängelsets dörrar öppnade 

och den h11.rdast lmndna syndaträlen 
har rättighet att utga fri. 

0, sa var i<'ke nöjd, min unge vän, 
med att höra Herrens ord och likviil 
förblifva { synden, utan lat det blifva 
allvar med att sta npp frau det, som 
hållit hjertat fånget! 

l\Cen hvarthän vill da Herren föra 
de friköpta och förlosHader Jo hör, 
hnrn han säger! "Jag skall föra dem 
till Gi/eruls lrincl och till Libm1011." 
(Za.k. 10: 101. Dermed betecknas 
den Htora härlighet, Herren beredt 
för Hitt folk i sitt rike. Hileads land 
var bekant för sin stora fruktbar
het, beklädt med skogar och stora, 
rika grässlätter. l ~a.lomos Hiiga 
Yisa utlirister brndgnmmen till sm 
brud: "Ditt här är likt en hjord af 
getter, som lägra sig vi<l ( +ileadH 
berg." 1H. V. 4: l J. Här löper den 
lilla tlodenJabbok,hvarest .Jakob gick 
öfver, då han kom fran det främ
mande landet, kämpade me<l Herren, 
blef Yälsignad och sag solen skina 
in öfver det sköna hemlandet. 

Men så skall ännu hvarje själ, som 
later föra sig tillbaka af Herren, 
finna, att G-nds rike är ett frukt.bart 
land, hva.rest frid och glädje gror, 
och manga nya tankar, nya intressen, 
eu ny längtan och nya erfarenheter 
komma fram, ett helt nytt lif, ett lif 
i Gud, och vi fä. orsak att med Da
vid sjung11.: Herren är min herde, 
mig skall intet fattas. Han later mig 
hv~~a pi't gröna iingar." (Ps. 28: ~ ). 

Afven berglandet Libanon har sin 
säregna skönhet, "det hvi ta berget~, 
som det blifvit kalladt, med de höga 
cederträden, säde.sfälten , vinrankorna, 
de vida utsigterna och elen under
bara, balsamiska luften 1H. V. 4: lll. 
"Låt mig fa komma och se det goda. 
landet pä andra sidan Jorda.n, dE>tta. 
godll. berglancl och Libanon" (il :Mos. 
ij: ~Öl: Hå bad Moses; men han kom 
icke <lerin. }len hvarje själ ibland 
os.s, som Herren får icke hlott kalla 
på utan ock "föra tillbaka.", skall 
finna, allaredan här på jorden, ett 
sadant skönt land, som reser sig 
högt mot himmelen, ja vi äro "med 
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Kristus satta i det himmelska.· (Ef. 
2: Ö). Det är uck klädt i hvithet, 
renheten, som J ei:;us vunnit at oss, 
och HOm genomtränger hela Guds 
rike. Herrens "dyra och stora" löf
ten resa sig der sil högt och mäk
tigt som J ... 1banons urgamla cedrar 
och inbjuda till hvila, och Her
rens rika, mangfaldiga välsignel
ser och Andens kostliga frukter 
uppenbaras allestädes som de ljuf
liga dmfvorna pa Libanons bergs
sluttningar. (kli vi hafva den vida
:>te ntsigt, ja, vi kunna se ända hem 
till den :>tad, l'lOm Gud beredt åt sina 
älskade. Godhet allenast och nad 
skola följa oss i alla våra lifsdagar, 
och vi skola bo i Herrens hus evin
nerligen, Ps. ~3: ö. Och vi få här 
lefva i nadens sköna luft, inandas 
den, styrkas och glädjas genom den. 
I gemenl'lkapen med Kristus genom
tt:äu~~s vi O?k. a~. hans .Ande, sa att 
v1 blifra "Kristi vallukt för Hud, bland 
dem, som varda frälsta och bland 
dem, som varda förtappade, för dessa 
en clödslukt till död, men för de an
dra en lifsl ukt till lif." ( ~ Kor. 2: 
1~ Dil . 

Käre unge vän, vill du med r 0, 
om du ej ännu kommit med, så låt 
dock den käre Herren taga dig vid 
handen! rEs. 4:2: Vi). 

Det tredje stora löftet, Herren gif
ver här i texten, är detta: "( )ch jag 
:i kall stii.rka dem i Herren." All den 
styrka, som bt>höfves, för att lefva 
O<'h vandra i det nya lifnt, har Her
ren tillreds åt dig. Htyrkan hörer 
ju ungdomen till. Men huru många 
unga sätta icke till sin styrka i verl
clen och dess lustar och blifva sa 
svaga, en lekboll för verlden. Men 
i Herren finnes i:ityrka. 

Yär egen sedliga oeh moraliska 
kraft förslar ej. "Ynglingar blifva 
trötta och nppgifvas, och unge män 
snafva och stappla. Men de, som 
vänta efter Herren, de fa en ny kraft, 
de uppfara med vingar sasom öruar, 
de löpa och uppgifvas icke, de vandra 
och nrda icketrötta." Detliggerung
domen så nära att lita pa egen kraft. 

Ju mindre man känner ::;ig sjelf och 
lifvet och ju mindre man pröfrat 
på, huru vanmäktig man står der och 
huru man kommer till korta i lifvets 
strider och pröfningar, desto mer lö
per man fara att lita på sig sjelf, :;in 
egen klokhet och kraft och att till
följ e deraf snafva och stappla. 

Men ju mer krossad och nedbru
ten man blifver i lifvets och Andens 
skola, de:ito mer kummer man att 
bero af Herren, att vänta efter ho
nom, att stödja sig vid honom allena 
så:ium sin käpp och staf, att vänta 
sig allt från lionom. Då. blir man 
öfverklädd med den r~itta kr af ten, 
som under ett :sadant väntande efter 
Herren ständigt förnyas. 88.som 
någon säger: Herren gör .sin kraft 
mer och mer uppenbar i vår svag
het. till:; vi ej veta af någon annan 
kraft iin /i(l.n&. ~ 

Ha öfverlemna dig da, du yngling 
och jungfru, helt ät Herren och lat 
honom föra dig igenom med ::iin star
ka hand! Deu G-nd, HOm en gang 
förde sitt folk igenom trots alla fi
ender, ja genum sin styrka banade 
det vii.g genom hafret och iiknen och 
krossade dess fiender, hau är ännu 
<lensamme och ännu bevisar hans 
högra hand sin herrlighet me<l kraft. 
~ Mos. lö: G. Jesus har genom sin 
död banat väg för oss alla genom 
synd, död OL'h dom ända hem till 
Gud och helt in i Guds rikes hen
lighet här pa jorden. 1 honom är 
kraft och seger. 

0, kom med, du unge, som ännu 
icke kommit med, och tro pa din 
frälsare! Och du skall da finna, att. 
det löftet: ".Tag skall stärka dem i 
Herren", gällor hela vägen hem till 
Huds himmel. Der är kraft för hvart
enda steg, i hvarje frestelse och för 
all \'år gerniug. Och denna styrka 
skall Herren låta :itriimma till dig 
genom ordet, bönen och det helgade 
umgänget med nadessyskon. 

Och sa skola vi vandra framat, sa
som det heter till sist i texten: "I 
hans namn skola de vandra, säger 
Herren." 
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Det blir här ej ett dasigt stillasit
tande och overksamhet, ej heller att 
stå och stampa på samma ställe, utan 
att ga framat och tillväxa i Herrens 
nad och kunskap, såsom Herrens tje
nare Paulus säger: Yi äro <fuds verk, 
skapade i Kristus .J e!'ms till goda 
gerningar, hvilka<+ud harförut beredt, 
vi skulle vanclra i clem!' Ef. 2: 10. 

Och liksom vi fä bedja i Herrens 
namn, äta och dricka i hans namn 
och göra. allt. hvad vi göra med ord 
eller germng i detta väls1gna<le namn, 
så få vi ock vandra i Herrens namn. 
Och detta innebär, att det blir ett 

lif och en Yandring i förtröstan på 
Herren, under Herrens Andes led
ning (llom. H: 14) och till Herrens ära. 

Och under en sil.dan vandring skall 
Herren fortfara att hjelpa oss fram
at, fortfara att "hvis(':la ät oss", att 
kalla oss till en allt innerligare ge
men~kap med honom, en allt fullare 
delaktighet af hans nad, till en allt 
mer hel och afgjord helgelse (1 Te:iH. 
i">: i3, 24 1: han skall fortfara att full
komna, styrka, stödja och stadfästa 
oss, till dess vi äro hemma och "se 
honom sasom han är." 

(>frers. och hearb. af Il-dt. 

~I 

Våra fyra öfverblifna Kinamissionärer. 

August Karlsson. 
Hil da Johansson. Charlotte Karl man 

Lanrine Karlesson. 

.. 



- 2H4 -

En kvarlefva af nåd. 
(Till porträtten.) 

H vad äflan i verlden bland stora 
och smal 

För nöjen och skatter man str1lfvar. 
På jorden man hoppas sitt paradis fä, 
Och träget mot målet man stäfvar. 
I mörker förirrad, ej sökande ljus, 
l\lan ~räfver si~ ner i m::tteriens grus, 
.l\Jen finner ej ro för sitt hjena. 

Sä slägterna falla och andra uppstå 
l\led stigande oro och äflan. 
De aldrig afjordgruset nog kunna få; 
Om lyckan är vanvettig täflan. 
.l\Ian trampar hvarandra, man slites 

och slåss 
Om värdelös mu11, som i morgon 

förgås. 
Sa blind är den fattiga verlden. 

Men högre till ära och härlighet bär 
Den väg-, missionären beträder. 
Han söker de skatter.som ofvantill är', 
0ch Gud bonom rikligen gläder. 
Han ser i hvar hedning en dyrbar 

klenod. 
Som återlöst blifvit med Gudslam· 

mets blod; 
Dem vill han uppdraga ur gruset. 

Hvad ovansklig ära, hvad underbar 
nåd 

Att himmelens sändebud vara 
Och andevarmt bära den Eviges räd 
Till döende hedningars skara, 
Förkunnande korsets försonande ord 
Om Herden, som dog för <;in villade 

hjord! 
0, det är ju himmel pa jorden! 

Visst blir det att vandra i :\Iästa
rens spår 

Den vigda försakelsevägen 
Och dagligen räknas som slaktoffers

fär, 

I korsdräR"ten kämpande trägen. 
:\len glädjen att dela med brudgum

men kär 
Det kors, som han burit - hans li

dande här ·
Ar nog för ett älskande hjerta. 

Gud signe er, älskade syskon, som 
gatt 

Derute bland tusende faror 
Och delat det bröd, som ni sjelfva 

undfätt, 
At hungrande hedningaskaror .. 
~är en gäng ånyo I dragen ditut, 
Vi vilja er följa, ja, mer än förut 
l\Ied kärlekens varmaste böner. 

:\len skulle vi glömma vårt löfte, så 
vet: 

Ej Gud sina löften förglömmer. 
Hans hjerta er följer - o glömmen 

ej det! 
Se'n mullen er sångare gömmer. 
När ensamhetsängslan vill trycka 

ibland, 
0, minnens hans löften och fatten 

hans hand, 
Som trofast er följer pä. färden. 

Och sedan i herrlighetshemmet en 
gång, 

Hvad jublande fröjd utan like! 
)Jär frälsta kineser vid änglarnas 

sån.I[ 
Församlas till fest i Guds rike, 
Da skall missionären, som trofast 

höll ut, 
Fa talrika »stenar'> i kronan till slut 
Och skina som solen för evigt. 

Conra d. 

~'Som ljus i verlden." 
I I. 

Ur bref från :\lina Hedlun d. missionär i 
Kina och martyr, till regementspastor c+. 
Bergström 1HH~ll':)9.>. 

~ (Forts.) 
~TA-J"' är på hemmet liisa vi The l.:hristian. 
2...[:'1. och den låses af alla med för
tjusning. Det är något friskt i den, 
nagot som kommer fran sjelfva kållan. 

Om man Lörjar liLsa bibeln, får man 
se, hur det iir stiildt med mycket, som 
man förut hållit så helit,>t. När jag ser 
i bibeln, hvilka domar Herrens sanna pro
feter måste uttala öfver Israel, då 
märker jag, att Gud är en nitälskande 
Gud, som ej later sig nöja med yttre for
mer, utan vill att vår gudsfruktan skall 
vara saun. 

Xiir det heter, att Gud älskar verlden, 
så ligger <leri, att hans kärlek är en 
frälsande kärlek, som vill lösa själarna ur 
syndens snara, rena dem och gifva dem 
evigt lif. Endast de renbjertade skola se 
Gud. Sär det talas och sjunges med eld 
och lif om hedningarnas nöd, finnas nog 
manga, som blifva hänförda af ögon
blickets stiimning och besluta sig för att 
g:l ut som missionärer, utan att de haft 
nog stillhet att pröfva sig inför Gud och 
beräkna kostnaden. De bafva blifvit ledda 
mer af menniskor ån af Gud, och det är 
ej att undra på, om deras tålamod snart 
brister och de finna sig missriiknade på 
fältet. Ja, när man får se nakna verk
ligheten och så mycket, som man ej be
räknat, skall äfven d11n af Gud sände 
missionären ofta känna sig besviken. l\Ien 
detta ma ej hindra oss att göra Guds 
vilja, när vi hört hans kallande röst, 
Gud vill, att alla menniskor skola varda 
frälsta, och han sänder ej änglar, utan 
menniskor. Ma hvar och en stanna i 
stillhet på <len plats, der han af Gud blif
vit ställd, men ocksl1, utan att missledas 
af el\"en otålighet, vara redo. att gå, om 
och lu.:art Herren kallar, vore det än att 
g-ifva sitt lif. Må ingen dröja att lyda, 
för det att verlden klandrar. Da skall 
man få viinta både långe och väl. 

* * 

2li5 

0, när jag tänker på Kinas niitl, 1rn 
verldens nöd, <la vill mitt hjerta hrista, 
och jag tycker, att jag är ju ett iutet 
och kan intet uträtta, men jag har ju 
kastat mig vid hans fötter, och han far 
ju använda mig. Det kan ju hända, att 
jag får föra nägon kines till Jesus, och 
jag tror det. 0, hnru fort vart lif för
rinner. :\fa vi göra godt, medan vi kunna 
och utgifva oss för andra. Abraham 
bodde ju i tält hela sin tid i löftets land. 
)fä vi, kära syskon, ej frukta för upp
offringen, ty Jesus fyller alla behof. Blifva 
vi trångbodda ]Jå jorden och ej få det sa 
bekvämt här, så låtom oss ihågkomma 
Jesus, som blef fattig för vår skull, pä 
det att vi genom hans rikedom skulle 
varda rika. 'fänka vi pa honom, da för
tivinna alla betänkligheter, och man vill 
följa mftstaren, hvart han kallar. 

* * * 
"Den 81Jnen gör fri, han är i:erkligt 

fri." Jag älskar min Herre och vill 
ej get ut. Ex. 21: ö. :Uen hur mycket 
har ej Gud att göra för att försätta oss 
i denna frihet, lära oss fran var egen 
vilja och var egen kraft samt !åra oss att 
vi intet äro, houom förutan, derför måste 
han handla med oss som han gjorde med 
J ob och taga ifran oss allt det, hvarpå 
vi förtrösta jemte honom. Men Gud ta
~er ingenting ifnl n oss, utan för att gifva 
bättre igen. Tager han vänner, sä gif
ver han andra , som äro oss till större 
nytta, tager han helsan, sa gör han det 
för att uppenbara sin helande kraft. 'l'a
ger han från oss en plats, sa gifver han 
en bättre, måhända ej så högt aktad af 
menniskor, men der vi kunna få de biista 
välsignelserna samt bli till största nytta. 
Tager han hus och hem, sa öppnar han 
andra, ty "ingen är isom har öfvergif· 
i:it hus, bröder. fader, moder, l1arn 
o. s. v. för m in och evangelii >ikull. 
tiOm icke skall fä igen Jwndraf allt i 
denna verld och i den tillkommande 
erigt li{''. Tager han till och med vårt 
eget namn, sa få vi hans namn i stilllet, 
blifva räknade lika med illgerningsmän, 
och sa fa vi ett nytt namn, hvilket inge11 
känner, utan den som får det .. 
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Se<lan J ob gått ut ur elden, hade han 
fatt ett bättre ljus iifver hvad Gud var 
för honom, ty förut har jag "med örat 
hört tala8 om dir;, men nu hafra mina 
ögon aett dig, och jag vet, utt 1h1 allt 
förmår. (42 kap.) 

Jag Mrde af edert bref att ni mistat 
de kär11 vännerna 1''. och jag undrar ej, 
att ni känner saknad efter dem, men detta 
också samverkar till e<lert bästa. Herren 
vill undandraga oss alla. stöd, så att vi 
allt mer och mer ma lära att stödja oss 
på Jesus all~na. 

Då jag läser i de svenska tidningarna, 
hur den svenska kyrkan sätter lydnad för 
yttre stadgar och former i stället för trons 
lif eller öfver detsamma, och dömer från 
lif dem som kommit till Andens lif, men 
ropar "frid, frid", der ingen frid är, kan 
jag ej annat än innerligt önska och 
hoppas, att de kära bröder. som fatt syn 
på Jesus och hafva hans Ande, matte fa 
nåd att förblifva vid hans ord och ej låta 
rubba sig hvarken till höger eller veuster, 
utan stå på klippan, och om det gäller, 
hellre lemna allt annat än ett godt sam
vete och Jesu välbehag. Det har blifvit 
mig så viktigt att bedja för alla rätt
sinniga prester, att de matte välja Pauli 
mal: Förgäta allt det som är tillrygga
lagdt och sträcka sig efter <let som är 
framför, "att k'llma Kri:jt/18 och fJlifva 
delaktiu af h(ms lidande". för att en 
gilng fa vara med i hans hiirlighct. 0, 
min käre broder! Frukta ej att lyda Gud, 
och han, som börjat ett go<lt verk, skall 
fullborda det, om vi blott äro villiga att 
följa honom, hvad det än ma kosta. Må 
Gud bevara oss för all falskhet i anden 
och i stället "helua oss alltigl'noin till 
ande, själ och kropp", att hela vår va
relse må vara utgifven för att giira hans 
vilja. 

* * 
Nu ha vi den kära julen bär aterigen, 

och da den närmar sig, ledas tankarna 
alltid till det kära hemlandet och de många 
kära, upprigtiga vännerna der, och nu 
särskildt då jag lag i bön till min Gud, 
kom den tanken så littigt för mig, att 
jag har ju så många Yarma vänner i 
Sverige, som bedja för mig, särskildt dessa 

dagar, sa att jag far hafva gemenskap 
med dem i anden. Jag sänder eder här
med min varmaste helsning och i•nskar, 
att Gu<l matte gifva eder en jul slisom 
aldrig förr, med öfverflödande frid och 
fröjd öfver den stora. julgåfvan, som iir 
oss skänkt i Jesus Kristus. Om Jesus 
sjelf kommer och uppenbarar sig - sa
som han lofvat göra för dem som älska 
honom och hålla hans bud, (Joh. 14: 21) 

da få vi den varaktigaste välsignelsen. 
Jag önskar, att han måtte uppenbara sig 
i sin makt och härlighet, men också i 
sin förnedring samt i sin rena och he
liga vaudel för min själ denna jul, 
och föröfrigt hvarje dag behöfver hans 
bild stå för mina blickar; och under det 
vi skada honom, "cleu 1:;könaste blwul 
menniskor15 barn" , 14varda vi {örrcmd· 
lade från härliyhet till härlighet gi:· 
nom lla11s Ande." Skä<landet pä honom 
har ju gjort att I vågat bryta med verl
den och ställa eder under hans bam•r 
samt bli darar i eder krets. Seendet pa 
honom har ju gjort, att I kunnen älska 
lemmarna i hans kropp, oafsedt hvad nam11 
de hafva, och vi<lare har blicken pä Gud::. 
Lam, som gaf sitt lif för oss, gjort att I 
börjat söka att rädda dessa många för -
lorade, för hvilka Jesus lidit döden, och 
seendet på Jesus skall gifva mod att 
hålla ut i striden och-, kosta bvad det vill, 
stå honom trogen. Ja, Jesus har gifvit 
sig sjelf för våra synder (Gal. 1: 4), ja, 
för mig, för eder (2: 20) till en lösen, 
att friköpa oss fran syndens slafveri ( 1 
Tim. 2: li), för att återlösa oss och rena. 
oss dt sig till ett egendomsfolk, som bellitar 
sig om goda gerningar (Tit. :!: 1-1), och 
detta kostade honom iifvet (1 Joh. 3: 16), 
men härigenom har han också gifvit oss 
ett exempel, att vi skola följa hans fot
spar. Yi äro pliktige att gifva vart lif 
för bröderna samt vandra i kärlek (Ef. · 
5: 2), och utgifva oss, för att andra ma 
blifva lyckliga och sålunda hlifva en väl
lukt at Gud. Vidare har han utgifvit sig 
för sin församling (Ef. ö: 25) för att 
helga och rena henne, att hon mä blifva 
utan fläck och skrynka, helig och ostraff
lig för honom. Detta är frälsning, och 
Gud har icke skonat sin ende Son, utan 
utgifvit honom för oss alla., "hvarom det 
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sinom tid skulle predikas", icke blott 
för oss svenskar, utan för alla folk. 
"Predikan för hela skapelsen". 

O matte änglahelsuingen: "Eder är 
/udd (riilsctren". - "Se, jag bådar eder 
stor ylädje, hvilken allt folk vederfaras 
skall"', o, mii. den snart blifva förkunnad 
för alla folk, att dem ma vederfaras gliidje 
och frid. Ära vare Gud, det synes en 
ljusning, ty Herren öppnar ju allt fler 
och fler dörrar för evangelium, och mis
sionärer utgå nu hvarje månad, för att 
ej säga hvarje vecka. ~låtte alla hed
nafolk snart få höra evangelium, som bå
dar jubelårets inbryt1mde för dem, att 
de ej längre m:i lefva i okunnighet om 
att de kunna blifva fria, ty när Jesus 
snart kommer, tänker jag, att han vill 
fortsätta med den text han talade öfver 
i Naznrets synagoga (T,uk. 4), tyda stan
nar han midt i en mening och lägger i 
hop boken, ty innan hämndens dag (Es. 
<H: 2) kommer, skall ännu omkring 2,000 
år fiirgä, och under denna tid skola tle 
höra evangelium, som bådar frid och för
sätter Ungar i frihet. Hvad ni nu 
höra äfven om judarna, lir det ej fikon· 
trädet, som knoppas, och badar uppfyllelsen 
af löftena för all verlden? tHom. 11). 

;(· * 
* 

Det är dyrbart att höra, hur Guds verk 
går fram. Han skall göm. stora ting, 
men nu gäller det att ej draga 8ig till
baka, om det börjar höras !{ny i fiendens 
läger. Djefvulen gör ej stort väsen, d<L 
alla sofva, men må Gud me<l sitt ord och 
sin Ande fä tän<la lif i de döda (lch vär.ka 
de sofvande, och han skall nog ej blifva 
seu att söka försvara sitt rof. l\Ien du 
den starkare kommer, maste han lemna 
det. Pris ske Gud. 

Jag blir ensam här till julen, men Je
sus kan fylla alla tomrum. Hnru hra det 
än mä vara, så känner man sig ändii en 
främling, och nu da julen nalkas, känner 
man det ännu mer. ;\len <la jag ser på 
Jesus, hur han vandrade härnere en främ
ling, okänd och obemärkt, i 30 ar i tim
mermannen Josefs hem, och da han lem
nade detta, hade han ing1:n plats att luta 
sitt hufvud till, samt fran början till slutet 

af hans lif från krubhan till korset -
idel förnedring då är jag glaJ att 
jag får vara en främling för hans skull 
och dela hans frestelser och li<landen och 1rn 
när jag blickar bortom korset in i här
ligheten och ser honom, "som genom 
Guds ndcl 1;makat dude11 fur allci och 
ntt för dödens lidandes skull är krönt med 
härlighet och ära· , som ock "satt sig 
1Jd majestätets högra bida i höjden· 
(Ebr. 2: 9; 1: 3), tycker jag mig höra 
hans ord: "Den som ufcerd11ner. skall 
jag gifva att 1;ilta m1·d mig 1>a min 
tron, 8dHom jag ufi-ervwmit och sitter 
med min fader vc'i ham tron". 

* * * 
Från tro ti Il tro. 

De segrar vi vunnit under det gängna 
äret ha vunnits genom tron, ty uti oss fin
nes ingen segerkraft. Do segrar Herreu 
vill gifva oss i det kommande aret mciste 
ske på samma sätt. Herren vill alltjiimt 
föra oss framåt. Ma vi da icke stanna 
vid några erfarna Yälsignelser, ej !leller 
vid redskapen, utan alltjämt "fiirgt'if1i 
htatl som <'ir tillryggulagdt och sträcka 
u>is tfter det som f'ntm{Ur är"', ~att 
kc'i11na Jesus uch hu11s kraft". 

Det blir svart att skiljas från de kära 
srstrarna här pa hemmet, men för J e&u 
skull ~ar allt. Han fyller hvarje tom
rum. rar syster, H. B., som är mycket 
svag, måste stanna kvar. l>et är under
ligt att sa skiljas här, men det är Herreus 
ledning, och vi kunna ej säga hrnrför, 
ty han vet, bvad han gör. 

0, mina dyra syskon, jag känner att 
jag kommer att sakna eder mycket, da 
vi bli så bär langt utskilda och dock 
borde jag ju ej ens niimna detta, ty det 
är ju för min älskade frälsare, och jag 
är pa samma gång så. innerligt tacksam 
till min Gud. som nu har öppnat väg för 
mig att gä. till hedningarna, dit han kallat 
mig så många ar tillbaka, och för hvilkas 
frälsning jag sa ofta. hedit. 0, jag oll
skar ingenting högre iin att följa Lam
met hvart det i;"år samt att jag ma lefva 
Lammets lif bland kineserna, att de ma 
se Jesus och tro I>a honom. Nu har jag 
det svara språket, som står hindrande i 



vägen, men jag tröstar pa Herren, som 
H~gt, att Han vill "8präng<i kop1J(J.rpor
turna ol'}i 11edbryt<i bommar <t/' jern". 
".All tiny /ornuir jag genom honom. 
i>om mig 11u"iktiy gör". 0 jag kan ej 
nog tacka Gud, sum gifvit mig en stark 
kropp och framför allt, att han gifvit mig 
af sin Ande, som meddelar mig kraft till 
kropp och själ. :.Ua han fa allt större 
och sti\rre rum i mitt bjerta. 

0, hvad det skall blifva kärt fa href 
frän eder i Kina, ty om det varit dyrbart 
här att erballa bref fran Eder, sa blir 
<let förvisso Jul1belt sa kärt att få dem i 
Kina. Snälla, dröj ej sa länge med att 
skritva och om jag ej skulle få tid att 
skrifva sa ofta, ty det blir ~a mycket att 
~öra Jer, emedan man far egna sig at 
spraket nästan hela Jagen, snälla ni, skrif 
ända en och annan gang, när ltuds Ande 
manar e<ler dertill. 

Om vi ej mutas mer pä jorden skola 
vi mötas i himlen en gång. Snart kom
mer var Jesus. ~fa vi vam honom trog
na, att han genom oss ma utfi1ra sin vilja, 
verka och fullborda det verk, som han 
vilt utföra genom oss, sä att när han 
kommer, han ma säga: "Väl gjordt!· 
Jesus välsigne eder och mig och göre oss 
till välsignelse. 

* ~+ 
* 

Omlwnl c~ Karlsrnhe. 

I ,Jag hafva vi fiirfärlig storm. Under 
allt detta äTtJ vi fullkomligt trygga. Her
ren är nära och haller som en trofast 
fader sin hand um sina sma, så att intet 
kan vederfaras 11ss. Vi känna ingenting 
af sjOsjukan, utan ha varit friska hela 
<lagen, så att vi kunna ej nog tacka ho
nom för all b<1ns godhet. 

* * it 

Hvarje bref jag erhåller fran eder, 
frltj<lar mig, emedan jag ser, att Gud 
håller på att verka i och gen•)m eder samt 
att djefvulen bar börjat blifva vred. Detta 
är ju goda tecken. Han är nog aldrig 
vred, dä mau sjelf sofver, och om man 
genom Guds nad vaknar upp ur sömnen, 
men ännu dröjer i maklig hvila och ej 
gar ett steg för Jesus, ej talar ett ord 

om honom, ej bar mod att säga hvad Hu1l 
vill att vi skola säga, då stör man ingen, 
man är en "sund och nykter kristen utan 
öfverdrift eller svärmeri". lJå bryr sig 
verlden icke om vår kristendom, den lef
ver som förut och visar sig vänlig emot 
oss, och djefvulen ger sig ro, ty han vet 
att på den vägen giira vi ingen sli:ada. 
Vi äro som stumma hundar, som ej an
gifva faran, och ingen blir annorlunda 
genom oss, men sjelfva utsätta vi oss sa 
for faran att ga ailt l;tngre tillbaka, ty 
när lydnad ej linnes i hjerta och lif, 
finnes ej heller Andens kraft att sta verl
den och synden emot. 

Jesus har kommit att gifva oss lif. 
Detta lif är .Jesus sjelf i våra bjertan, och 
för att mer och mer rum skall beredas at 
honom der, måste vårt sjelflif dö. Detta 
sker derigenom att vi blifva pnifvade, på 
allt siitt trängda, rådvilla, förföljda och 
nedsla~na, det blir hardare och hårdare 
prof, ja, vi bli ;·,frerlemnade ät döden, på 
det att vi ej IDil förtrösta på oss utan på 
Jesus, sum ger de döda lif. "Så är nu 
döden verksam i oss, men lifvet i eder." 
I samma man som vart gamla jag för
svinner med dess anspråk, sjelfförtröstan 
och egen ära och kraft, i samma man 
kan Jesus genom oss vinna verlden åt 
Gud. Detta är Lammets väg och ~det 
~äller att följa Lammet, hvart det gar. 
Jesus gick genom lidande till härlighet 
och det fins icke uagon annan väg för 
oss. '' Jfen oin S<t cår ut c1/rtes meu
niska förgås, .Slt förtrötta.s i•i icke, ty 
den i1wiirtes me11niskan förnyas cl<tg 
efter day. "rcir lJeclröfvelse cZr kort 
och lätt och uerecler en evig fnllvigt 
af härlighet ät oss, so11t icke se efter 
cle ting. som synas, utan efter dem 
som icke S!JllWJ. l2 Kor 4). Men jag 
tänker, att om vi ~a med Jesus bär i 
förnedring och i sjelfförnekelse, om vi med 
andra ord träda honom nära här, skola 
vi blifva honom nära i härligheten, ty 
"clö vi med. skola vi lefca mecl. och 
licl<t vi mecl, skola vi mecl reg11ra". 
Det är värdt att vaga allt, för att vinna 
allt. 

När vi få känna nagot af hvad Jesus 
fick erfara på jorden, skammen af att 
vara lilott en timmermansson, ja än mer, 

att anses som en bedragare, som en folk
uppviglare, ja som en hädare och lika 
med ogerningmfm, derför att han i allt 
tröstade på Gu<l, och gjorde hans vilja, 
då må vi taga tröst af hans ord, att 
"tjenaren är icke. fiinnu c/11 hems her
re", men ocksa glädja oss at att vi fä 
förblifva med honom i hans frestelser och 
att han lofvat: ., Jag i:ill beställa at 
eder riket·'. "rar tr11gen intill döden, 
och jag 'till gifra dig lifl'ets kronct'-. 

* * * 
Jag slig i går Neapel i miirkret. Det 

var en skön anblick, med de otaliga lju
sen, men jag tänkte på "verldens ljus" 
och bur det katolska mörkret satt slnck
nande ljus i hans ställf'. 

* 
I Messinasundet säg jag sista skymten 

af Europas fastland och bad vinden taga 
min helsning till de kära der samt upp· 
sände en bön för Guds folk i norden. 

* * 

Pa röda hafvet såg jag upp mnt r.tjern
himmeln. Det var samma stjernor, som 
hemma, och jag tänkte på Guds lilfte till 
Abraham, att hans säd skulle ulitva otaliga 
som himmelens stjernor. 

* * +; 

Nu äro vi pä Indiska oceanen. Det år 
den härligaste resa j'lg gjort, det är ::;om 
en lusttur. 

Jag är så glad att få möta eder vid 
nadast11len i bliner för de (•ml'äuJa i A. 
Må Gud f:i lievara dem och ma allt fler 
och fler hlifra uttagna fran denna onda 
verlden, innan Jesus kommer. När jag 
såg Je stora, starka träden vid A. kyrka, 
då tänkte jag, att de tr.1tsat mäuga stor
mar och nu blifvit så rotade och slagit 
sina riitter så djupt, att det iir nästan 
nmöjligt för stnrmen att upprycka dem. 
Må allt enda.st föra oss i allt närmare 
gemenskap med Jesus och allt innerligen 
beroende af honom. Detta är afsigten 
med allt, som Gud tillater fienden att 
ltringa a bane. Allt samverkar till det 
bästa för dem som älska Gud. 

(Forts.) 

Från vår Zulumission. 
Betania, C:mhlangeni. Port Shepstone, Natal, S. Afrika d. 4 juli lUOl. 

Kära missionsränner, läsare af T. S. Herren Jesus mre med eder ande! 
"Genom tron föllo Je1·ikos murar. sedan man ha.

de gått sju dagar omkrin11: dem:' 

Här stöta åte1igen våra tankar mot 
Guds tankar, - vi skulle hafva utrustat 
bvarje krigare med en "picka" - och 
under dessa sju dagar undergräft murarna. 
Men Guds befallning var: "Gån sex da
gar, en gäng dagligen, omkring staden, 
och på sjunde dagen sju gånger - - -
och stadsmuren skall falla" (Josua 6). 
Israel lydde Guds befallning, och Gud 
höll trofast sitt löfte - murarna föllo 
genom tron. Huru viktigt för oss, att 
vi alltid lyda Guds ord och Ande, då vi 

äro kallade att vara Guds "medarbetare". 
"Se till, att du gör allt efter den före
bild, som är dig visad." -- Sen ofta på 
ritningen, I kära medarbetare, som arbe
ten på Guds bus! Det skall byggas i 
"himmelsk" stil, ett "andeligt" hus med 
"lefvande" stenar. Dä Jesus gick bär 
pa jorden, var olet särskildt två ting, som 
han fiJrundrade sig öfver: "Han förun
drade sig öfver deras otro," såsom det 
heter (Marc. ö: B). Och han förundrade 
sig öfver höfvitsmannens tro (Luk:. 7: 9), 
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•rro på och lydnad för Jesu bud har out
sägligt stora löften med sig. Må Herren 

1 

hjelpa mig att mera lita på honom under 
allt; ty "om du trodde, skulle du få se • 
Guds härlighet," säger Jesus till ~Iarta 
(Joh. 11) Vi behöfva också "godt mod" 
( hvarken i1fvermod eller missmod 1, så att 
vi kunna gå rätta och vissa steg med 
v~ra fiitter, sättande, fullkomligt nyktra, 
hopp till den nåd, som till{ all er oss vid 
Jesu Kristi uppenbarelse. Säkert linsken 
I höra, huru verksamheten nu ter sig bland 
oss. Men kanske det är ett det svåraste 
arbete, som vi ha på missionsfältet, att 
kunna veta, hvad som bör sägas om Guds 
verk på platserna; ty man kan bedöma 
det pä olika sätt. Vi se också tydligen 
två makter, som dragas om själarna; och 
ofta kanske dessa unga, nyss utkomna 
från det tygeJMsa lifvet i synden, af oför
stånd gifva vika för frestelsen. 

De troende ht\ nästan allmänt kommit 
i stora pri.ifningar, och (~uds .\nde vittnar 
fiir mig, att satan har begärt dem, för 
att sålla dem som hvete. Huru tröstefullt I 
da att veta, att J csus beder för oss, att 
vår tro icke må varda om intet. Att i I 
detalj berätta om hvar och en kan jag 

icke; ty en är sjuklig, och de oomvända 
bara stöta på om, att det är derför, att 
bon icke offrar åt sin aflidnc mans ande. 
Andra jagas af "ungdomens lustar", eller 
de "fl'irra begärelserna", som de förut 
"uppöfvat" sig i. Andra ha förluster i 
det timliga på olika sätt. Äter andra lida 
af sitt husfolk; de äro deras värsta fien
der, så att en ung kvinna, som nyligen 
lcmnat sig åt Jesus, fick sin nya klädning 
sönderskuren, medan hon ännu hade don 
på kroppen; ty hennes far säger, att hon 
måste gå naken; hon får icke bli en kri
sten. Bedjen för oss, kära vänner! Un
derligt nog, fastän satan rasar, så kom
mer en och annan till den "lilla hjorden" 
ändå; och vi hoppas på ännu llere. Här 
äro tusental af oomvända, som nu kunde 
få böra, om de ville; och flera af de tro· 
ende ha druckit så pass af det lefvande 
vattnet, att det flödar öfver, sä de kunna 
icke tiga om JeP.ns. Vi äro nu litet bättre 
till helsan än då jag sist skref: Gud ske 
pris! En innerlig fridsbelsning till alla 
"medarbetare" när och fjerran från oss. 

Edra ringa medsyskun i lidandet och 
härligheten. 

/. (lCh K. J. Johanson. 

~--~---~ 

E~i_G_o_'lt'_:......;._-ö=a==-»---A.=~-~-E_N __ "'" "t"T 

Älskade små ?:iinner ! 
Gräset torkl\r, blomstret vissnar, men vi\r Guds 

ord blifrer evinnerligen. Es. 40: 8. 

Nu är snart vår varma, härliga som
} • mar slut! Gräset har fallit för skiir
demannens lie. Blommorna bafva redan 
till största delen blommat ut sitt korta, 
fagra lif. Men både blommorna och grä
set hafva Jemnat sköna och nyttiga spår 
efter sig. Huru hafva icke de skiftande 

blommorna fröjdat våra ögon och uppfyllt 
nejden med sin vällukt! Huru hafva de 
icke förhiirligat sin skapare, den allgode 
Guden, som gjorde dem så sköna för vår 
skull, ja, såsom lärorika exempel för oss, 
att oi::kså vi skola förhärliga vår Fader 
med våra lif. ;\fven vi äro en Guds plan-

tering, och barnen äro de spädaste blom
morna deri. Den brunögda Elin, den 
blåögda Karin, den solbrände Petter och 
<len bleke, sjuklige lille John, alla åren 
I var Faders blomster, som skolen genom 
eder kärlek och lydnad för den gode Gu
den och örtagårdsmästaren Jesus Kristus 
i skön mångfald pryda hans lära i alla 
stycken. Men hur går det för eder här
utinnan om dagarna? Är lilla Elin sann, 
iidmjuk och lydig? Hittar örtagårdsmä
staren henne ofta i bönevrån för att er
hålla den himmelska morgondaggen? Ar 
hennes lilla hufvnd böjt der bland de an
dra liljorna för att få kraft och hjelp 
mot de onda orden och tankarna, som 
fara omkring som argsinta getingar för 
att stinga de sma blommorna? Och hur 
är det med dig Petter? Ar du fars ly
dige gosse i dag? Är det icke bra svårt 
att ligga och rensa rotlandet, när de an
dra gossarna i byn gå och meta aborrar 
i ån? Ja, ja, känn efter bara! Hur går 
d<>t för Karin att se efter "Lillan" i dag 
och ändå fa färdiga bror Kalles strumpor 
till stadsresan i mergon? "Ack Onkel!" 
hör jag henne säga, "dertill bchöfves 
ganska mycket 'tålamod och mycken kär
lek till stuckars mamma, som ej kan hinna 
med allt i sitt stora hushåll ! Men fram
förallt behöfves det att iilska sin dyre 
frälsare och förstå, att det i'r honom 
jag tjenar, då jag är kiirleksfull och nyt
tig i mitt hem och på detta sätt lik de små 
blommorna sprider en himmelsk vällukt 
omkring mig." Ja, så är det, barn! Grä
set torkar och varder till nytta och nä
ring. Blomstret vissnar - ack ja dess 
lif är så kort! Den vackra blåkiinteo, 
som stod der i rågåkern, måste äfven 
han falla för skördemannens skarpa lie. 
Dess blomningstid var så kort. Så är 
det också med ditt lif, du lilla blåögda 
barn. I dag kan du fröjda våra ligon 
med din fägring, din barnaenfald, ditt Je
sussinne; i morgon är du kanske icke mer; 
blomstret har vissnat; lien har gått lifver 
fältet, vinden har fört <len lilla älskliga 
blomman bort ock man känner icke mer 
Jess rum. - Är det så, eller har den 
lilla lemnat välsignade spår af gudsfruk
tan, af barnaenfald och tro efter sig? 
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il 
Lyckliga barn, om så är! Da har du 
förhärligat Gud med uitt korta Iif. Må 
det blifva så med oss allesamman! ~lå 
vi, när denna tidens blomstringstid är öf
ver, kvarstå i vår omgifnings minne, så
som sköna exempel på Guds stora nåd 
och frälsningsmakt! Då 

Hvad gör det, om blomman här vissnar 
och bäddas i grönskande graf 
om hon. under 1ifvet sin fä~ri~g 
och doft ät sin frälsl\re gaf ? 

Vi vilja nn återvända till vår berättelse 
om 

Mor Stina i Sumpen 

och hennes barnbarn, men vi vilja dess
förinnan göra en titt in till Upsala. l 
hörnet, vid en af de tvårgator derstä
des, som gå ned mot Fyrisän, låg för 
mänga år sedan en rödmålad gard. Ta
ket var i den brutna stilen, alldeles som 
man ännu kan se på våra gamla prest
gårdar. Alla fönsterluckor och knutar 
voro hvitmålade; och genom ':le blanka 
fönsterrutorna blickade ett helt orangeri 
af den ti~ens omtyckta blommande växter 
fram. Detta hus innehades af <le båda 
systrarna L-nell, som der hade herberge 
och spisning för de mera förmögne stu
denterna. Varmt gudfruktiga, som de voro, 
sökte de att förläna sitt spiskvarter in
trycket af att vara ett verkligt fridens 
hem. 

I detta hem bodde unge grefve Frans 
som i dag, dagen före sin namnsdag: 
hade inbjudit några jemnåriga för att 
med dem rådgöra om sin födelsedags vär
diga firande. Många förslag hade gjorts 
i den delen; men man stannade vid Frans 
egen inbjndning till en utfärd till häst 
till det natursköna -sund med ett upp
friskande bad och kaffefrukost i det gröna. 
Frans hade också visat sina kamrater den 
frikostiga gåfva af 500 kr., som gamle 
grefve S. hade sändt sin son och der
jemte uppläst flera punkter i det bjerte
varma och talangfullt skrifna brefvet, som 
öfverfiödade af vackra, manliga tankar 
och kristliga lärdomar. 

Efter att så hafva varit tillsammans en 
stund, skildes de unga vännerna för att 



redan kl. "> påföljande morgon sitta på 
hästryggen och anträda den föreslagna 
färden. ER klarblå himmel och en strå
lande sol halsade dem också påföljande 
dag. Frans tog det som ett ytterligare 
nådesbevis från Gud och tackade honom 
af uppriktigt hjerta för det nya lefnads
årets första dag. Först pa. mötesplatsen 
mottog Frans sina kam1 aters väl önsknin
gar; och så satte sig de muntra ryttarna 
i gång mot det mål, de dagen förut be
stämt. Den vackra morgonen med sin 
friska luft och tusenstämmiga fogelsäng 
gjorde den hurtiga ridten till en verklig 
lustfärd. Också ljöd den ena friska sån
gen efter den andra, dä de en stund ra
stade i en skuggig ekbacke. Fortsättande 
färden förbi den ena landtgården efter 
den andra, uppnadde Je snart malet för 
sin fän]. Här glittrade Mälarens klara 
vatten mellan de grönskande löfmassorna 
så inbjudande. Den unga truppen var ej 
heller sen att sitta af och binda hiistarna 
i aldungen för att sedan leta upp en stuga, 
der de kunde fd. koka sitt kaffe och få 
litet välbehöfiig bjelp för frukosten. Xär 
detta var gjordt, hängåfvo de sig med 
lif och lust ät de friska b;;Jjornas om
famning. Efter badet skulle frukost in
tagas och en välbehöfiig hvila i grön
gräset njutas. Alla sökte också att göra 
det så bekvämt åt sig som möjligt. En
dast Frans försakade detta, för att i den 
närliggande byn uppsöka bysmeden och 
af honom få sin hf1st omskodd. Yi lemna 
nu de hvilande studenterna vid Mälar
stranden och följa vår unge grefve till 
smedjan, för att se och erfara, huru Gud 
hörer den fattiges bön om hjelp och huru 
han sammansmälter den med den rikes 
längtan att fä hjelpa - ja, "underligen 
förer Herren den, han kår hafter. l'pp
kommen på byvägen såg han, huru en 

hop menniskor voro samlade omkring trap
pan till byns ansenligaste hus. Icke ta
gande någon notis härom, bad han om 
anvisning till bysmeden. Snart träffade 
han denne och fick sitt ärende uträttadt. 
:Medan hästen skoddes, roade det den unge 
grefven att sia sig i språk med smeden 
och den lille krushufvado lärlingen, som 
hjelpte smeden i arbetet. "Hör pa, mä
ster," sade grefven, "hvad står på der 
uppe på backen, der folket är samladt?" 
"Jo," sade smeden, "det är liksom auk
tion deruppe på en gumstackares stuga, 
som mjölnaren vill ba vräkt för ho ä' mä 
di der läsara kantänka, - snällt gumkräk 
förexteu, som allri gör e enda menniska 
någe förnär, utan baresta läser biiner öf
ver en." "Och en i.ådan gammal kvinna 
vilja de jaga ur huset?" frågade grefven. 
"Ja visst, käre herre," sade smeden, "guds
fruktan är en nagel i ögat pa mången, 
helst för dem, som vill vandra orättfär
<lighetens smygvägar." "Jaså, är han af 
den ullen, mjölnaren?" sade grefven. "Jo, 
dä ä inte så utan, dä. Greta i Sumpen 
ä e klarsynt gumma, dä; och mågen hen
nes, som va i tjenst hos mjölnaren, va 
inte blind han heller, fast mutorna va stora 
nog te gflra en mindre ärlig karl blind 
på bägge ögera. Sen han nu icke heller 
kunde få pojken här te bli hans handt
langare efter far hans, så har han svurit 
på, att han inte skulle ge sig någon ro, 
förrän han vräkt ut den fattiga Sumpa
gumma och hennes barnbarn." 

Grefveu, som me<l stigande intresse å
hört smedens enkla berättelse, vände sig 
nu till den hurtiga, lille gossen och fra
gade: "Xä, min gosse, du är väl bra led
sen, du också, om du ·och -!in mormor 
blefve vräkta på landsvägen? 

(Forts.) 
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BESVA RA MI N LÄN°GTAN. 

Jesu kärlek, varm och klar, 
Git mitt hjertas längtan svar I 

Fåfängt har jag friden sökt, 

All min oro har jag ökt. 
Jesus, Jesus, hjelp beskär; 

0, hur trött min tanke är! 

Led mig du till frid och ro, 

Låt mig vid ditt hjerta bo! 

Jag vill tro allena dig; 

Du allen' hugsvalar mig. 

Jesus kär, din nåd mig gif, 

:\titt beskärm, mitt fäste blif! 

När min strid blir het och svär. 
Visa mig hvad du förmår. 

Stilla inför dig i bön 

Gif mig sabbats-hvila ~kl'm ! 

Du mitt hjertas eld har tändt 

Och ditt eget bud mig sändt. 

Frän allt jordiskt drag du mig 
För att lära känna dig! 

Du, som väckte mitt begär 

~fter ljus, ju frälsar'n är. 

Jesu kärlek, varm och klar, 

Gif mitt hjertas längtan svar! 

Lofva 
J.ii' alande till hvarandra i psalmer \!f och lofsånger och andeliga 

· visor, sjungande och spelan
de i edert hjerta till HelTens ära, 
alltid taC'kande Gnd och Fadren för 
allt i var Herre .Jesu Kristi namn. 
Ef. ö: rn, ~u. 

'-Hela verlden fröjdes Herren!" 
heter det i en psalm. Och det bor
de i sanning så vara, då .Te1ms icke 
har kommit för att döma verlden, 
såsom den fortjent, utan för att 

Gustaf BergstriJm. 

Herren! 

frc'il-~a. l'erlclm -- da k .Ji:sns ~ir förso
ningen f'iir vara i.;ynder, men icke 
allenast för våra, utan ock tör hela 
verldens."' Och dock ii.r här stl. föga 
lofsång, men sa my('ket mera dar
aktig, skR.mlig i;ang i verl<len. Ile
hofvet af att sjunga O<"h f'iirmagan 
dertill har mennisk(l.n fätt, för att 
derigenom gifva sin glädje luft. Oeh 
det gör verlden oekså. .Men just när 
verlden sjnnger som högst och gla
dast, få vi det starkast<> vit.tnesbörd 



om att "'hela verlden är i det ondas 
våld."' Ty aldrig höra vi så tydligt, 
huru mycket ondt, som finnes i verl
den, som när den sjunger sina gla
daste sånger, ,ja sjunger, så att djef
vulen och alla helvetets onda andar 
kunna fröjda sig öfver, huru ond de 
förmått göra verlden. Aldrig höra 
vi verlden så "'sätta en ära i sin 
skam"' och "'uppkasta sina egna 
skändligheters skum,"' som när den 
glada verlden sjunger. 

Men här skulle också "'Gud1; rikes 
och (-h1ds folks motsats till verlden 
visa sig i att tala till hvarandra i psal
mer och lofsånger och andliga visor" 
och sålunda framjubla vårt tack till 
"'Gud och Fadren för allt i vår Her
re Jesu Kristi namn."' Och vi haf
va i sanning många ting att lof
sjunga Gud för, framför allt för vår 
Herre Jesus Kristus, framför allt 
derför att han gaf oss honom till 
frälsare, framför allt derför att han 
öppnade våra ögon till att tro på 
denne vår dyrbare Frälsare, och för 
all den frid och glädje och lycka 
och kraft, som vi funnit hos honom. 
Och så for så mycket annat, för all 
hans underbara, nådefulla ledning 
med oss i vårt lif, för hans beskydd 
under alla de dagliga farorna, för det 
dagliga brödet, för den hjelp, han 
dagligen gifver oss i värt arbete, för 
den dagliga frälsningen i vara fre
stelser, för den in hördes kärlek, h var
med han fyller våra hjertan - ja, 
hvar är slutet på det alltsammans? 
Derför skall det icke heller vara nå
got slut på vår lofsång. Härnere 
skola vi öfva oss i att lofsjnnga Her
ren, för att dugliggöras att sjunga 
med i den stora lofsångskören om
kring Guds tron i himmelen. Här-

274 -

nere skola vi öfva oss i att känna 
saligheten i att lofsjnnga Herren, 
så att vi ma kunna känna oss evigt 
saliga vid att stå omsusade af den 
eviga lofsången i himmelen. 

Esaias säger: "Renen är min stark
het och lofsång."' Och sant är det, 
att det är en underbar kraft · i att 
lofsjunga Herren, en underbar kraft 
till att jaga de onda andarna långt 
bort ifran vårt lif. Jag kände en 
gång en älsklig, troende prest med 
en underbart skön sångröst. Och han 
använde den väl. Han hade den se
den, att när någon begynte tala illa 
om andra, så begynte han sjunga 
Herren en lofsång, och dermed jaga
de han alla sladdrets och skvallrets 
onda andar långt bort frän sällskapet. 
Vi skulle göra väl i att göra som 
han. När icke blott sladdrets onda 
andar smyga sig in ibland Guds barn, 
utan äfven när oenighet och split 
begynna att slita i kärleksbandet oss 
emellan för att rifva sönder det, skul
le vi göra väl i att likna den gam
le presten och jaga bort alla de on
da andarna med en lofsång till Her
rens ära. 

Men icke blott, när vi samlas of
fentligt eller sitta tillsammans i våra 
hem, skulle lofsången ljuda ibland 
oss, utan ett Guds barns lljerta skulle 
alltid rara fullt af lo fsång . "Se på 
foglarne under himmelen!"' Se, huru 
de sjunga och kvittra, så snart en 
solstrale skiner öfver dem! De veta 
icke, hvarför de sjunga. .M:en äro 
icke vi, Guds barn, mycket mera än 
de? Vi veta, hvarifrån nådens sol
strålar komma. Skulle då icke vart 
hj erta alltid inrymma en lofsäng för 
de många solstrålar, som hvarje dag 
lysa öfver vårt lif! Amen. 

\ Öfverslittning för T. S) 
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Små betra ktelser. 
J ( 

rn. 
"'Hvarför pröfven I· då icke 

denna tiden 7~ · · 

J år tid erbjuder en mängd uppse-
endeväckande händelser och för

vånande företeelser af stora motsat
ser, af ljus och mörker, sanning och 
villfarelse, ondt och godt. Allting 
utvecklas med rastlös hastighet och 
mo~~ar för den stora skördedagen. 

Kr:stus har uppmanat oss att pröf
va tlden. Det är ett sorgligt för
hållande att var tid utmärker sig för 
en mängd symptom, som tyda på 
eu andlig och moralisk försämring. 
De senaste arens brottrnålskrönika 
i vårt land, såväl som i andra län
der, visar, att lagöfverträdelser och 
brott af olika slag, våldsdåd, mord 
o.ch sjelfmord, ?ärlighet, bed~·äge
n, laster och villfarelser äro i till
växt, icke blott beträffande fallens 
antal, utan äfven deras art. .M:an 
frågar: Hvad orsaken kan vara till 
detta urartande i vår tid? Svaren 
ställa sig olika, allt efter rl.en per
sonliga ståndpunkten. Än skjuter 
man skulden på ekonomiska förhal
landen, än på ett onaturligt lefnads
s~tt, och åter på brister i uppfost
nngssystemet, 1a, än på ett och än 
på ett annat! :Men sjelfva grundor
~akerna till det onda böra sökas i 
menniskans innersta, och ej i de 
yttre. ~ingen. Guds ord gifver oss 
ett tillfredsställande och säkert svar 
på denna fråga: Jlenniskohjertat är 
sjukt. Es. 1: 5. Derifrån utgår det 
onda. Matt. 15: 19. Emedan hjer
tat är långt borta från Gud, fär lag
lösheten .öfverhand. Matt. 24. 

Tidens allmännaste onda kommer 
från hjertats löslighet och sjelfsvåld. 

En omätlig hunger efter nöjen oeh 
förströelser, spekulationer och vin-

ningslystnad, tygellöshet och otro
het äro de sjukdomar, som tära likt 
kräfta.n både pa den andliga och 
moraliska samhällskroppen. 

Yidare utmärker sig denna var tid 
å ena sidan för fredssträfvanden och 
a. den andra för krig och krigsrust
nmgar - saledes de största motsat
ser. 

I stället för afväpning, fred och 
,
1 

endrägt, som många sangviniska 
il pers?ner förespeglade s~g från ~reds

konferensem; dagar, hafva nationer
na egnat större uppmärksamhet och 
mera energi åt krigsrustningar än nå
gonsin förr. Stora krigsplaner upp
göras, hvilkas realiserande skulle 
kosta oerhörda penningssummor. Det 
pansarklädda nittonde århundradet steg 
ned i en bloddrypande graf Man sö
ker inbilla sig, att detta skett för 
fredens be,·arande: men det är klart, 

. att sa länge krigsanden beherrskar 
verlden, så länge fortfar freden att 
undfly oss. Knstus sade om den 
ytter:; ta tiden: I sko len få höra krig och 
rykte om krig, folk skall resa sig mot 
folk och rike mot rike. Matt. 24: 
li- 7: Verldsfreden, som måste grun
da sig på rätt och rättfärdighet, lå
ter utan tvifvel vänta pä sig, tills han, 
som med rätta kallas Fridsfursten, 
kommer och upprättar sitt. eYiga 
fridsrike. 

:Man har sökt att medelst upp
lysning och vetande bota de lyten, 
af hv1lka verlden lider: och sadant 
är~ då ett rätt bruk deraf göres, myc
ket godt: men det duger ej som lä
kemedel för verldens djupa sår· utan 
hvad var t id behöfver, är en l~fvan
de och personlig kris tendom, som 
skapar kristliga karakterer. 

. Låtom oss göra en kort undersök
nmg angående ställningen i Guds 
f~rsamling i tidsål~erns aftonskym
nmg ! Antalet kristna är ganska 
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i:;tort och hoppgifvande; men det 
~ynes på stora områden, som om det 
funnes föga af den "anna lefnads
glädjen ibland dem. Hjulen i sam
fundens organisationer äro ofta o
i;morda, och ljudet af deras rörelser 
äro: knorrande, suckande och kla-
gande. ' 

H nru ser den ~lumrande själens 
karakter ut? En slumrande kristen 
är hrnrken snäll eller verk:;am. Han 
besöker ej med glädje sammankom
sterna. Han maste lockas, nödgas 
och krusas, om han ej helt och hal
let skall tappas bort fran de krist
nas sällskap. Han får sällan niigon 
välsignelse af ordet och tror alltid, 
att det är predikantens fel. Han 
har föga känsla af synd, då den ej 
är af gröfre art. Han kan med af
sigt tala illa om andra troende, blif
va vred, bitande, klandersjnk och 
högmodig, utan att tro sig lefva i 
:-;ynd, tänka och tala illa om andras 
gndstjenst, sång oeh bön, utan att 
dermed känna sig brottslig inför 
Gud. 

Broder och syster, hur är detmed 
_dig'? Erfar dn nu som förr väl~ig-

nelsen af ordet? Eller, hur kommer 
det till, ~tt du är sä tyst i försam
lingen'? Ar det verkligen sannt, att 
du gör olofligt ::;ällskap med ogud
aktiga? Kom, kära själ, och låtom 
o:-is tillsammans bedja till Je:-;ns om 
ett uppvaknande ur denna farliga 
a,·ala, sa att dn ännu en gang blir 
uppfylld med Jesu frid, som gör dig 
helig, glad och frimodig! Ser du 
ej, hur din andliga oskuld har blif
vit befläckad och vissnarr Har du, 
råd att längre kränka ditt samvete? 
I så fall klaga då ej, att din ställ
ning är dålig. Du kanske är fängs
lad i girighetens ::;naror och sofver 
öfver Guds tionde samt drager dig 
undan offertillfällena r Kom fram 
och rena dina händer från helgerån! 
Genom ett ärligt bekännande och 
öfvergifvanrle af synden öppnas åter 
fördämningarna för himmelens slus
sar, så att välsignebens strömmar 
börja flödA. som fordom i hjertats 
adror, vattnande själens örtagård, så 
att de rena välluktsångorna af hjer
tats tack och lof spndas Yida om
kring, Jlästaren till pris och ära. 

A ug. Karlsso11. 

Herren din läkare. 
2 ~!os. 15: 22-21;. 

(Ur skriften: Israels otro af OttoStockmayer). 
--~ 

·~edan Israel gått genom Röda 
:!;} hafvet, gifver Herren strax Yid 
första inträffande nöd med hjelpen 
och räddningen äfven en bestämd 
regel, hvarigenom han för alltid för
binder sig att räddande och hjelpan
<le sta vid sitt folks sida. Det skall 
icke vara hans skuld, om detta folks 

blod fortfarande blir förgiftadt ge
nom afgudatjenst, om det ej afätår 
fran sitt skamliga handlingssätt och 
sitt tvifrel gentemot Gud. Om den
na var Guds obrottsliga trohet och 
palitlighet vittnar också Ps. lBti pa 
ett synnerligen underbart och väl
taligt sprak med sitt ~G gånger åter-
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kommande: "Ty hans nad varar evin
nerligen". Efter hvarje Gnds ingri
pande i sitt folks historia insätter 
den helige Ande: "Hans nåd varar 
evinnerligen". .Yi hafva en Gnd, 
som säkert och i rätt stund griper 
in i sina barns lif, vi hafva en lef
vande Gud. 

Detta se vi äfven i. v. :!6 i fraga 
om vattnets förvandling. "Jag är 
Herren, din läkare". Jag läker dig, 
i det jag gör ditt vatten oskadligt, 
din föda, den luft, som du inandas, 
den omgifning, som ntöfvar sitt in
flytande på dig, de förhållanden, som 
kasta dig till marken. Det är jag, 
som skrider in emot de mörkrets 
makter, som betaga dig luften, att 
du ej kan andas fritt. Jag bereder 
dig rum, mitt folk: "Jag är din lä
kare". Detta ord få vi icke lös
rycka från tilldragelsen vid Mara
vattnet. Der gör Herren inga langa 
kemiska och medicinska tillredelser, 
han behöfver ingen långvarig läke
metod, det stycke trä han pavisade 
gjorde allt, och det var snart fär
digt. Lika hastigt kan Herren be
handla blod oeh nerver, hjerna och 
mage o. s. v., "om dn troget (d. ä. 
sorgfälligt ) hiirsammar Herrens, din 
Gnds, röst" och icke aktar på stor
mens och farans röst, icke på fien-

• elens han, och om du ej later din 
blick hvila på bilder, som djefvulen 
framtrollar för att ängsla och för
skräcka dig. Men fortfar du att 
spinna pa vissa trådar, så komma 
fantasibilder: "'l'änk, om jag ännu 
länge måste ligga så sjuk, eller mitt 
barn, eller min far o. s. v., och jag 
har dock sagt, att Herren skall vara 
min läkare, och jag vill ej hafva 
någon annan -· hvad skall då blif
va följdenil" Så hör man på alla 
möjliga röster och låter sitt öga 
hvila pa bilder, tills man ej kan 
komma ·längre i träsk och dy: men 
Guds röst: "Frukta icke, såsom de 
frukta, men hållen Herren Kristus 
helig i edra hjertan" (1 Pet. 3: 14, 
15), hör man ej. "Jag är H~rren, 
din läkare". din Gud. Låt blott mig 

handla och sörj du för, att dina i'1ron 
ändtligen öppnas genom din sjuk
dom! Du har öronen sa fulla a f 
verldens larm, af lffad andra kristna 
säga och hvad du hört fråu barn
domen: fulla af hvad man skall sii.
ga, on1 du icke genast blir helbreg
da, om sjukdomen aterkommer; ja 
fulla af mångt och mycket, som man 
aldrig kommer att säga dig. Hvad 
skall Gud taga si"' till med ett men-
1~iskobarn, som icke kan vara stilla? 
Ar det icke derför, som han griper 
dig i din kroppshydda och icke mer 
släpper dig, du irriterade, ostadiga, 
flyktiga väsender Du vill i hast 
blifva helbregda och kan icke blifva 
stilla i din Gud! Läs Jonas histo
ria! HYilken möda hade icke Her
ren med den mannen, innan han tro
get hörsammade sin (J-uds röst! De 
verktyg, hvaraf Gud ville betjena 
sig, stormen, fisken och längre fram 
masken, voro utan lliOtsträfrighet 
redo att lyda hans kallelse: J ona 
allena ville hafra rätt gentemot Gud; 
han ville icke höra Guds röst, .. och 
han, _profeten, kom pa skam. Annu 
har Herren trän, ännu har Herren 
fiskar och maskar, eldslågor och vin~ 
dar till sändebud för R111a menni
skobarn, hela änglaverlden står be
redd för de hehgas tjenst (Ebr. 1: 
14): de lyda alla. Och du! Blif 
stilla inför din Gud! Du kan icke 
tränga dig pä honom med nagot bi
belord och tvinga honom: "Det står 
skrifret, dn maste läka mig, ty d u 
har sagt: Jag är Herren din läkare!" 
Det star också något annat skrifvet 
utom detta. Börja med A R. C. D., 
med hvad du förstår, ränn icke huf
n1det genom väggen; bida stilla och 
var trogen i det, som Herren redan 
uppenbarat för dig, då skall han i 
sin tid lösa och Rprida ljus öfver 
det, som nu står der såsom en mot~ 
sägelse för dig. Det skall i sinom 
tid klart visa sig, huru underbart 
allt går ihop. V1 måste först växa 
in i. den gudomliga sanningen och 
växa derin genom stillhet, genom 
flitigt lyssnande. "Om du troget hör 



Herrens, din Guds, röst!" Den som 
önskar lära musik eller ett nytt språk, 
han lyssnar på de ljud, som träda 
honom tillmötes. Guds ord är ett 
nytt språk, en ny verld ; der kom
ma ljud emot oss. Alla Guds skic
kelser äro ett Guds språk. I din 
långa sjukdom, i din oro, i din bun
denhet, i ditt tryckta sinne kan du 
liira känna din Guds sprak. Hän
<lelsen:a äro ej pä mafa inkastade i 
ditt lif, såsom ett hedniskt sinne 
håller före , Gud vet, hvad han gör. 
Han har heliga orsaker och ända
mål, när han gör den ene frisk och 
låter den andre vara sjuk. Han är 
i allt en ordningens och ej en oord
ningens Gud. Du kan aldrig ut
grunda hans ordningar och taga sa
kerna i din hand, aldrig kan du 
mäRtra din Gud, eller tvinga honom 
med enst aka, lösryckta bibelord. 

"Om du troget hörsammar Her
rens, din ( +ucls röst och g ör hvad 
rätt iir i hans ögon" (v. 2ö), icke 
hvad som duger i dina ögon. Vänd 
blott en gång bort din blick fran 
dina smärtor och din jämmer, ditt 
utseende och din pnls, annars kan 
din Gud icke träda inför dina ögon 
med det han har att säga dig. Be
gagna dig mindre af speglar, gjorda 
af menniskohänder, begagna den spe
gel, Gud gifvit dig, din bibel ; skada 
in deri och förgät sedan icke, huru 
du ser ut. 'l'räng med bibeln in i 
frihetens lag, in i k orsets hemlighet j 
du ~kall deri finna hemligheten at 
att blifva en ordets görare ; dn kom
mer då att göra bvad rätt är i hans 
ögon. 

"Om du böjer dina öron (tyska öf
vers. ) till hans bud och häller alla 
hans stadgar". Att böja öronen be
tyder icke att vända bort bufvudet, 
om Gud vill tala till dig om vissa 
saker och taga dig afsides. Det be
tyder: at t vara uppmärksam, da Her
ren ännu en gång åter kommer till 
något, hvarpå du hittills icke kunde 
gå in, nagot som du, i trots eller af 
feghet, ständigt åter och åter afvisat 
med den förevändningen, att det vore 
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en anfäktning från fienden. Du göm
mer dig bakom syndernas förlatelse 
och vill helt enkelt icke grundligt 
afhandla vissa saker med din G-ud, 
du vill helst skjuta dem åt sidan, 
emedan de komma olägligt för dig 
och emedan du gerna ville sätta 
punkt, der Gud icke gjort det. Hnr
for kommer det gamla alltjemt till
baka? Bringa det inför Gud, han 
kan stilla ditt hjerta, och sedR.n skall 
det visa sig, bvad som verkligen är 
af den onde. Icke blott med masken 
och den stora fisken, äfven med en 
fallen änglafurste blir Herren snart 
på · det klara, sedan han först redt 
upp allt med dig. Du bar icke att 
göra med fienden, utan med din Gud. 
Afhandla grundligt dina förhållanden 
med honom och säg: "Jag vill gerna 
tusen gånger låta mig bringas på 
skam, tala blott dn, visa mig du, 
hvad du anser rätt." ::5å händer det 
mangen gang, att man maste åter
komma till gamla historier, karn; ke 
ända från barndomsdagarne: man 
måste uppenbara och bekänna dem 
för menniskor, annars skulle de kunna 
komma tillbaka pa döds bädden. Har 
cln någon gång hört en dödsrossling? 
Vet du, hvacl som kan försigga i 
dödsstnnden? Vet du, · att saker, 
som länge slumrat, plötsligen kunna 
vakna till lif? Böj dina öron, ly ss
na, följ noga med allt ifrån dess 
början, bringa det inför Uud, fråga 
hvacl rätt är i ha ns ögon r Han fran
skiljer, hvad som icke är af honom, 
han bestraffar deras trälaktiga sin
ne, som aldrig vagat komma med 
alla sina förhåilanden till Gud, eme
dan de icke litade på hans faders
bjerta. Han löser från sjuklig skru
pnlositet, från lagisk bundenhet. 

Har en gang hela din väg, bar 
hvarje pulsslag i ditt väsende kom
mit i . Guds hand, har du med alla 
ditt lifs yttre och inre drifter viindt 
tillbaka till källan, till din verkliga 
lifsgrund, då är du icke längre så 
rädd om din frihet. "Den som So
nen gör fri , han är verkligen fri". 
Fria äro endast Herrens lifegna, 
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hvilka känna sig såsom hemma hos 
honom och under hans ögas kon
troll, de som öf va sig i att gifva 
akt på Guds hand och vink och 
språk, för hvilka det värsta vore att 
nögas tänka sig. det Gud skulle 
kunna på något enda område af de
ras inre och yttre lif, så obetydligt 
det än kunde synas, i läsning, bref
skrifning o. s. v., öfverlemna dem 
at sig sjelfva. Hå länge din Guci 
ännu är dig till besvär, så länge du 
ännu gerna vill hafva stunder, då han 
öfverläte dig åt dig sjelf eller lem
nade dig ensam med andra, och me
nar, att Gud dock i.cke behöfver be
kymra sig om allt, så länge du skulle 
vilja så raskt som möjligt göra upp 
med Gud och ha.ns Ande, och söker 
om än sa korta vederkvickelsestun
der fjerran ifrån honom, så länge 
finnes intet lyssnande öra hos dig. 

"Om dn troget hör och böjer dina 
öron." 'l'vänne gånger upprepar den 
Helige Ande samma sak. ·B'ör lom
hörda och förströdda menniskor nöd
gas man upprepa hvad man säger, 
och det är ett, oärnlligt nedlåtande 
hos Gud , att han gör det. Paulus 
skrifver i l:<'il. 8: 1: "Att skrifva till 
eder om samma sak är för mig icke 
besvärligt, men för ed er tryggt." 

"Om du haller", - det hvartill dn 
ti.nner lust och glädje, kraft, hegåf
ning och tålamod h os dig? nej! -
utan alla ~ han.'f stadgar". l\[an ryc
ker icke bla.d ur :5in bibel och ord 
ur de t~o ?uden. Alla _ha:ns stadgar 
skol11. v1 balla: det är hf i dem alla. 
Herren har icke behag till något 
fusk eller styckeverk ; han vill 
göra nagot helt af oss, något som 
harmoniskt öf verensstämmer i alla 
sina delar, nagot honom värdigt. 

"Om du haller alla hans siadgar, 
sa skall jag i cke lägga på dig någon 
af alla de plågor, hvilka jag lade på 
egy ptierna... 1\Ied detta "all11Y öfver
ensstämmer "icke någon". "Hans bud 
äro icke tunga; hans ok är ljufligt 
och hanR börda är lätt. 14 Salig den, 
som böjer; sitt öra, salig, icke den, 
som är lekamligen besläktad med 

Herren, utan den som hör och gör 
Guds ord. Sådana kallar han bröder 
och systrar (Luk. 8 : 21). Men ve den, 
som hör hans ord och icke gör dem ; 
han bygger på sanden, och när fl o
derna komma och vädren slå mot 
huset så blir dess fall stort (Mat t . 
7: 27). 

Unge vä11! 

Unge vän, som tanklös irrar 
lTppä syndens lireda stig, 
D öden 'hem sk och hotfull stirrar 
Alla s tunder emot dig! 
Stanua nu och dig besinna, 
F ly t ill J esus. vännen J!Od; 
Och du Jif och fricl ska ll finna 
1 hans helga sår och blocl. 

Yerlden ingen ro dig u nnar; 
Helt dig vänd fri\n henne om! 
Lemna hennes usla br unnar 
Och t ill H erren J es us k om. 
Han för intet vill dig gifva 
Frlilsning ifrån synd och död, 
Och din hjelp hau sjelf vill blifvri 
l't i både Just och nöd. 

Hynden kan ej t illfredssrnlla 
8ällhetstörsten i din s jäl; 
Kom till lifvets klara kiilla, 
Allt skall genast då bli väl. 
Dri ck ut af dess friska flöde n, 
,)ch du skall ej törsta mer. 
Lif och hopp i sjelfva döden 
Denna kiillas vatten ger. 

Kom från verldens brus och villn 
'l'ill din Gtid och Friilsare ! 
Hedan blif hos honom stilln 
rti både vid och VP,. 

l hans s tarka kärleksannar 
Kan d u hvila trygg och säll, 
Om än hela ver lden larmar 
Kring d itt lilla, rin ga tj1ill. 

Kom till Gud. förr'n kraften tryter 
Och dit t lif blir t ungt och ar mt! 
Kom. Jä blodet ännu flyter 
I "ti dina ådror varmt! 
Börja i din ungdoms dae;ar 
~'ölja Lammets helga spår, 
I nu an lifvets stränga lagar 
8ilfver strött uti ditt hår. 

,/ 



P ugtlomstiden är den bästa; 
Offra dcu åt Herren Gud! 
Må dn icke som de Hesta 
Trampa fräckt hans helg_a bud! 
Ej är tid att längre synua 
Och i verldens lustar le; 
Nej stä genast up~ och skynda 
'l'ill din vän och l rHlsaro ! 
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l"e, han står med öppna armar 
Och dig ropar huldt vid namn. 
An lrnus hjerta sig förbarmar, 
Hkyncla, Hyg uti hans famn! 
Han helt visst ock dig skall skilnka 
Nåd, förlåtelse och frid. 
Och ej någonsin mer tänka 
På din synd till evig tid. 

G. R dt. 

"Som ljus i verlden." 
ll. 

l·r bref från l\lina Hedlund, missoniir i 
Kiua och martyr, till regementspastor G. 
Bergström ltl~l3-181J5. 

(.!!'orts.) 
är man far syn på Jesus, blir det 

• mycket, som förändras af det man 
förut satt högt. Inom kyrkan ha ju så 
ofta de, som börjat se en annan väg, se 
Jesu ::; , den nya och lefvande vägen, och i 
enfald hållit sig till hans ord, blifvit döm
da som villfarande. Mången har i redligt 
uppsåt varit trogen sin kyrka och bekän
nelse, men fått ögonen öppna för Jesu 
härlighet genom Anden. Med det nya 
ljuset kommer ny trohet mot församlingens 
Herre och ny kärlek till alla, som äro 
födda af Gud, och blir det strid emot alla 
ondskans makter i verlden, går det dock 
från ljus till ljus, friln seger till seger. 
Dyra syskon, låtom oss aldrig nedlägga 
vapnen, ej frukta faran, utan i vår ko
nungs namn draga ut i fejd mot satan, 
aldrig visa någon skonsamhet emot det, 
som står Jesus emot eller förringar hans 
ära, iklädda hela vapenrustningen, följan
de Jesu fotspår, alltid framåt! 

l'lfä Jesus alltid fä gömma eder under 
sina vingars skugga, att ej någon så
rande pil från fiendens läger må hinna 
eller såra eder, utan att I alltid mån jubla 
och prisa Gud, om I fån en föraktlig 
blick, ett sårande ord, eller blifva miss
förstådila, äfven då I han de allra renaste 
bevekelsegrunder. "Min frid gifver jag 
Eder". "Edert hjerta vare icke oro· 
ligt". 

?:· * 
* 

Yangcheo. 

Nu är jag framme i Kina och har blif
vit iklädd kinesisk dräkt. Jag skulle så 
gerna vilja varn iklädd den andliga dräk
ten, Jesusdräkten, hvarom Kol. 3: 12, 13 
talar: "!kläden t-.der derföre, såsom 
Guds utkorade, heliga och älskade, en 
hjertlig barmhertighet, mildhet, öd
mjukhet, saktmodighet, långmodighet, 
fördragnnde hvarandra, om någon har 
klagomnl mot någon. Såsom Kristus 
har förlåtit eder, så gören ock I". 

Nog var resan skön, men vi började 
längta efter hamnen, och vi ha nu nått 
den, det land, hvarest vi vilja tjena och 
vänta Jesus, som snart skall komma. 

Den första nyhet, som mötte oss i Shang
hai, var att vår käre broder Emanuel 
Olsson fått bryta upp och gå hem. Så 
har han efter en kort arbetstid fullbordat 
loppet, kämpat den goda kampen, hållit 
tron och väntar nu på. den dagen, då rätt
färdighetens krona skall räckas honom och 
alla, som vänta Jesu uppenbarelse. .Jag 
kände, att jag ville lefva ett lif så helt 
utgifvet för Jesus, som hans. 

* * * 
Vi ha bär språkstudier, 6 timmar alla 

dagar, utom lördagar, som vi ha fritt, för 
att ordna med våra rum, brefskrifning m. 
m. 'l'vå timmar dagligen läser jag för 
kinesisk lärare, och en timme för en af 
systrarna på hemmet, öfriga 3 timmar 
stndera vi, deröfver får ingen studera här 
på hemmet, och jag känner, att det är 
nog. Vi hlifva verkligen trötta, och sä 
få vi en timme att gå ut, och så ha vi 
bönestunder, och dagen går så fort, som 
en ström. 0, hvad Gud är god! 

.. . 

I lördags voro vi uppför den lilla flo
den med en kinesik lusthåt. Det var skönt 
att komma ut i den friska luften och få 
gå ute i det fria. 0, bvilken härlig dag! 
Hade jag haft artistens gåfva, skulle jag 
kunnat sända eder de skönaste målningar, 
men nu kunde jag endast beundra och 
tacka min Gud derför. 

I dag, onsdag, har posten anländt men 
ej något bref. Men det är en lexa, som 
man får lära i Kina, det är tålamod. Må 
Jesus sjelf alltid för oss vara först. och 
så vårt verk för honom det andra! 

De t'ilskade ej sitt lif intill döden. 
De orden sägas om dem, som gått ge
nom död till lif och pä hvilka Jesu ord 
gått i fullbordan: "Der jag är, der skola 
ock min tjena1 e vara". Död medför 
ju smärta, men så blifva vi likgestaltade 
med Jesus, som sjelf blef fullkomnad ge
nom lidande. 

"Pörnndrtn eder derför icke," dyra 
vänner, "öfrer den glöllhetta, som eder 
vedtrfares, ty i den mån I deltagen i 
Kristi lidanden. så glädjens, pa det 
att I ock man glädjas och fröjdas i:id 
hans härlighets uppenbarelse. Om I 
blif1:en smädade för Kristi namus skull, 
saliga ärm I. 

Det är en stor nåd, att icke blott trn 
på Kristus, utan ock lida för hans skull. 
Ja det är en stor nåd, ty nu se vi, hvad 
verlden är, äfven då den tagit på sig 
gudaktighetens sken, och så mycket mer 
få vi trösta. på Jesus, som är med oss, 
äfven dil. vi vandra genom dödsskuggans 
dal. Derför frukta vi ej ondt. Ty då vi 
kommit genom dalen, kunna vi ändra rö
sten och i stället för att vi talade om · 
Jesus, att han är vår herde, att han leder 
oss o. s. v., så få vi nu tala direkt till 
Gud. "Dn är när mig, du bei·eder mig 
ett bord" o. s. v. Sa se vi i stället .Fa
dern, som beredt ett bord för sina barn 
och det midt inför våra fiender - ära 
vare Gud! 

Det är skönt för eder, syskon, att all
tid få vara redo att gå dit Jesus kallar. 
Huru trött han var, stod han alltid till 
tjenst; midt i natten hade han tid för 
Nikodemus, midt i middagshettan för kvin
nan vid Sikars brunn. Må vi alltid vara 
redo att göra Guds vilja, så som han var 
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kommen, icke att göra sin vilja. utan 
hans ti(ja, som sä11dt honoin." 

Mä vi ej heller akta på, hvad det ko
star oss. Det kostar oss mer, om vi för
summa tillfällena att tjena Herren, än om 
vi äro honom lydiga och följa tätt i hans 
spår. Han fordrar ej mer af oss än han 
gifver. Den, som dricker ur källan fö r 
egen del, kan leda andra till dess lef
vande vatten. Ja, "han har i s ig en 
källa med spr ingande ratten till evigt 
li f." Jag har mycket saknat de välsig
nade tillfällen Herren gaf mig i Sverige, 
då jag fick vara ett redskap i Herrens 
hand för att dela nt det lefvande brödet 
till hungrande skaror. l\Ien ~den gren, 
som bär frukt . re1tsar hau, att clw 
må bära men 1 fru kt." Att så här 
komma bland menniskor, hvilkas språk 
man ej förstar, att blifva kastad at sidan 
och ej duga till något, och vara en främ
ling för alla och dessutom se mycket om
kring sig, som kostar bittra tårar, det 
blir ett eldsprof. men Gud vare lof, att 
han sjelf är med oss för att afvärja !a
gan, och "han 1:et, hi:ad för ett 1•erk 
vi äro." Och när hans tid är inne, f01 
han oss ur elden; och se, intet har kun
nat skada oss t n ba fått lemna slagget 
kvar och komma renade fram, vi ha fatt 
göra nya, saliga erfarenheter, och Jesus 
är oss nu dubbelt dyrbar. 

Han maste ha tomma käril för att fylla 
med sin kraft, och derför utblottar han 
oss först. " [,"tan honom kumw vi in
tet göra ," men "ge110m honom öf1•er
vinna t'i i allt." 

Detta f1r en hård lexa att lära, att vi 
till ingenting duga, och den läres ej sa 
fort, jag tror det räcker hela vårt lif att 
läsa på den. Men frukta ej! Guldet tar 
ingen skada. 

Hvarje lördags e. m. ga vi på prome
nad i skilda hopar, för att ej väc ka upp
seende, utom stadsmuren, der vi kunna 
få frisk luft, och detta är mycket veder
kvickande. Dessutom bafva vi en timme 
hvarje dag att gå ut, då bruka vi gä till 
en missionärs trädgård här i närheten. 
Der kunna vi gå så fort vi vilja, ja sprin
ga, ty det är en hög mur rundtomkring. 

Gud välsigne Eder, kära i>yskon ! M:i 



han få bevara oss obesmittade af verlden 
samt bruka oss efter sin vilja. Jag be
höfver mer och mer af hans kärlek, som 
gaf sitt lif för fåren, och som alltid hade 
ett öppet bjerta för alla. Af mig sjelf 
kan jag ej älska alla Guds barn, derför 
behMver jag fyllas af hans kärlek. Och 
hans kärlek beh\ifver · jag för att älska 
syndare, jag kan intet af mig sjelf. .Men 
Jesus är nog för allt! 

Hvart man går, ser man grafvar, men 
hvart ha deras själar tagit vägen! Här 
äro afgudatempel öfver allt. I gar kasta
de de stenar in i vara rum fråu deras 
tempel, och ibland har jag under natten 
hi•rt ett fiirfärligt lif i dessa tempel. Uå 
Gud förbarma sig \ifver detta arma folk 
och lära dem första, att de ha verkligen 
intet att vara stolta Ofver! :\Ia han gifva 
oss visdom att vinna dem för Kristus! 
'i'r•itten ej att bedja! 

Jag blygas, dl\ jag betraktar Emauel 
Olsnns lif, men känner på samma gång 
behof af att ånyo offra mig mera helt för 
min Jesus, ty det itr det enda lif, som 
är värdt att lefva. Mitt enda mal är att 
Jesus i allt ma blifva förhärligad, både i 
Jif och död. 

Vi ha den varma årstiden här. Vi ha 
di•rren ,-,ppen till verandan både dag och 
natt, .1ch ända är det så varmt. I dag 
har det varit ljufligt och svalt på veran
dan, mlln jag måste ända lägga bort bo
ken en balftimmti, innan tiden var inne. 
Jag blef alldeles trött i mitt hufvud; och 
det bänder en och annan gang, att jag 
k•inner det sa; men det blir bättre efter 
eo stunds hvila l 0, hvad Gud är god! 

I går afton var det stor eldsväda ej 
långt härifrån. Det säg ut att vara myc
ket nära, men var dock utanför stadsmu-

ren. Det är ej så sällan vi se detta, 
dock bevarar oss Herren för allt, ära vare 
hans namn! 

I afton kan jag ej skrifva många ord. 
Mitt hjerta är djupt bedriifvadt. En af 
våra dyra systrar, som är en af de tje
nande här vid hemmet, har ju nu rest 
ned till Chinkiang, mycket sjuk. Hennes 
stilla, ödmjuka vandel ibland oss och hen
nes sjelfuppoffrande sinne bar varit en 
tydlig bild af honom, som var mild och 
ödmjuk i hjertat och var allas tjenare. 
Hon har varit mycket klen och svag sista 
tiden och har dessutom svag kropp, men 
nu måste hon fara till ('hinkiang för att 
fä bättre vård och bättre hvila än här. 
Der är ocksa bergluft och friskare. Här 
i Kina får jag mer rm någonsin lära, att 
vi äro gäster och pilgrimer, ty här mö
tes och skiljes man, mötes såsom fritm
lingar i ett främmande land och blir der
för innerligt förenad. Hätt som det är, 
kommer bud att den eller den måste till 
en annan plats, och innan nästa morgon 
fllr man hafva packadt och färdigt och 
gifva sig i väg inät landet för att kan
ske aldrig mötas. 0, hvad det är ovar
aktigt, men vi ha en stad, som har grund
valar, och vi sträcka vår färd dit, och 
våra öiron blicka upp till u .Jernsalem, 
r("tra högtillers stacl, elit stam marnn 
draga upp," och der vi ej mera behöfva 
upprycka varn bopålar. 0, hv:id det skall 
blifva skönt, när den triumferande skaran 
bigar in "genom portarna i staden!"' 
Ma vi alltid "trä ni.ra kläder, att vi 
nHi. hafca tilltrii<le till lifvets träd och 
genom portarna inga i den himmelska 

· stoden." O, må vi vara mycket verk
samma denna korta tiden, ty den är ju 
så kort! (Forts.) 

F:rån våP Zulumission. 
Bethel M. S., lnyoni P. 0. H3:de juli Ul01. 

Älskwle sy.skon eich missionsränn~r ! 

"Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gifver se~er". 
Det är nog ej alltid vi kunna se, att tro; och hvad som förut bar skett och 

HE>rrens hand gifver seger; men då få vi blifvit upptecknadt är egnadt att styrka 
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1SS i vår tro under sådana stunder, då 
allt synes mörkt. Detta hafva vi bär vid 
Hethel nu en tid fått erfara. }'ienden 
har rasat och har nog lyckats att till vår 
- och, jag är viss om, äfven eder -
sorg, fälla några. Men ändock resa sig 
äfven 11u våra hufvuden, ty vi äro vissa, 
att äfven detta skall i sin män tjena ha
de oss oca Guds rikssak i sin helhet. 

Jag önskar deana gång taga eder med 
ut på stridsfält~t, men icke för att göra. 
eder modfälda, utan på det att I mån 
med ännu mera heligt allvar, under all 
akallan och böo, gripa verket au! Der 
hafva vi fienden. Satan med hela sin 
hiir; han gör sitt yttersta; han begagnar 
alla medel för att tjusa och bedraga den 
arma verlden. Det största och äfven det 
första band, med hvilket han binder hed
ningen, är okunnight:t. Och när sedan 
okunnighetsmörkret skingras genom evan
gelium, söker han än med trug och än 
med smicker att behålla de arma kvar. 
.'.\Iängen arm zulukaffer ser och erkänner, 
att <le äro fångna under satans välde, 
men de våga icke bryta med fädernas 
stadgar, våga icke utsätta sig sjelfva för 
lidande, förakt och fattigdom. Andra åter 
igen älska sitt gamla, syndiga lefverne 
för mycket, för att kunna lemna det. Att 
icke få. taga mem än en hustru, icke fa 
1lricka öl, icke dansa, och icke fä. Iefva i 
orenlighet och utsviifninirar, det iir allt 
för. mycket för dem. .Men trots trug, 
smicker och allt, är det dock en liten hop, 
s?m tror på Jesus. Och att satan gcir 
sitt yttersta, för att få dessa tillbaka, är 
för oss en väl känd sak. "Lyckas han?" 
frägar du. Till vår sorg måste vi svara: 
"Ja, ibland lyckas ban att bedraga o~h 
pa nytt insnärja en och annan u. Det 
kännes bittert för oss, när så sker. Men 
skola vi derföre uppgifva hoppet och lem
na arbetet? Ja, nog vill satan det. l\len 

lofvad vare Gud! - det iir klart, att 
det var fienden, och ej Gud, som sade: 
"det tjenar till intet, Jemna dem, använd 
<lin tid bättre och förspill den icke ibland 
dessa försjunkna kaffrer". Och om mina 
läsare få, under det jag här omnämner 
~ägra bedrlifliga verkligheter, höra ni'lgot 
liknande, så tro mig, det är ej Gucls röst. 
Ty Gud gaf icke hoppet förloradt, fastitn 

hans eget folk förkastade Sonen, som 
sändes till dem. Hedningarna korsfäste 
honom; Judas, lärjungen, sålde honom; 
Petrus, klippan, förnekade honom, och de 
andra lärjungame förlorade hoppet. l\Ien 
Gud uppväckte honom ifrån de döda och 
hjöd oss predika i hans namn bftttring 
och syndernas förlåtelse. 

För nagon tid sedan började vid en af 
utstationerna en yngling att på allt sätt 
motstå evangelisten, emedan denne icke 
lemnade honom och andra ostörda i syn
den. Slutet blef, att han ville döda evan
gelisten. Jag blef dit kallad och gjorde 
mitt bästa båiie att finna ut orsaken samt 
att styra till rätta. Ynglingen ville kallas 
troende, ehuru han aldrig varit omvänd. 
Det gick en tid och det blef än värre, 
och nu hade denne onde man fAtt indra
ga två andra ynglingar, om hvilka vi 
förut haft godt hopp bAda tillhörde 
församlingen - och de blefvo som voro 
de besatta. De störde mötena, så att 
folket vågade icke att komma, och evan
gisten fruktade för sitt lif. Vi hade att 
anmiila dem för magistraten, och de fiugo, 
efter att hafva hört en allvarsam predi
kan af magistraten, som är en troende 
man, hvar sin månads fängelse och upp
rorsstiftaren sjelf tre månader. 

En annan dag kom en kvinna, som va
rit troende omkring fyra års tid, hit och 
sade, att hon nu skulle gifta sig med en 
otrogen, och det dertill en, som redan 
förut hade en hustru. Både vi och de 
troende sökte på allt sätt att få henne 
att lata bli; men hon var fast i sitt be
slut, bedårad af satan. Hon 11ade, att 
hon vi1:1st inte ville lemna Gud, hvilket vi 
naturligtvis sade henne, att hon gjorde. 
Kort derpå fingo vi en annan sorglig un
derrättelse, nämligen om en yngling och 
hans fästmö, att de båda gatt tillbaka 
till synden. Vi gingo dit och funno det 
vara sa. }'lickan var mycket olycklig, 
men icke mannen. En annan dag fingo 
vi höra, att en af de troende männen, 
för att få 10 kor, ämnade att tvinga sin 
likaledes troende syster att gifta sig med 
en otrogen man. FlickRn ftr förlofvad med 
en troende yngling, men denne har ingen 
utsigt att i en snar framtid skaffa alla 
korna. Jag gick genast till mannen; och 



när jag frågade honom, erkände han allt 
för mig. Dagen derpå kom han hit och 
var ledsen samt sade: "Satan förde mig 
upp på berget och visade mig korna, och 
jag var nära att tillbedja henom". 

I dag hafva vi haft församlingsmöte. 
Vi hafva haft en känsla af att somliga 
af de troende börjat att dricka öl, hvilket 
i år finnes i sådant öfverflöd. Några er
kände att så var, men ville på nytt st:l. 
upp ifrån det. livad våra hjertan känna 
vid sådana jobsposter, vilja vi icke slika 
att förklara. Men ett äro vi vissa om, 
att "Herrens högra hand gifver seger, 
Herrens högra band upphöjer". I Her
rans kraft skola vi hålla ut. Men, sy
skon, vi fräga eder i Herrans namn: 
Hvad viljan I göra för oss och för dessa 
våra arma bröder och systrar? Hvad vil
jan I göra för dem, som sitta bundna i 
djupt mörker och elände? Offra en kro
na emellanåt är nog godt, men icke nog, 
att känna litet medlidande och kanske pa 
ett möte stå upp och bedja en varker 
bön för oss och missionen är, ehuru godt, 
icke heller nog. Vi behöfva en skara, 
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som i den ensamma kammaren kämpar 
med Gud för oss. 

Hvem är villig att låta sig inskrifvas 
som en medlem i bönekedjan? Icke i en 
bönelista, som kan blifva sedd och utba
sunad vida omkring, utan i "Guds min
nesbok". Hvilka ibland eder äro villiga 
att börja nu och fortsätta, tills vi mötas 
inför tronen~ Rörjen nu, och om jag en 
annan gång får nåd och tillfälle att skrif
va, hoppas jag att få omtala en ljusare 
sida af arbetet. Den som beder om nå
got visst, och beder i tro, skall då få se 
och höra, att vi hafva en bönhörande 
Gud. 

Vill också nämna, att vår kära syster 
Jenny Häggberg är mycket sjuk; hon var 
på väg hit upp till oss, men blef för svag 
att fortsätta och måste stanna hos våra 
syskon Hagemans i Natal, der hon nu 
skötes af fru Hagman och fröken Amy 
Bull. . 

Hjertliga helsningar fran min hustru 
och fröken Witt. 

Eder i .Jesu kärlek och tjenst 
Hans Ni/son. 

Anteckningar från ett evangelistmöte i kyrkan vid Floragatan i 
Stockholm den 18 Aug. 

I ofvannämnda kyrka hade vi, några 
Herrens vittnen, glädjen att inför en rätt 
stor skara åhörare upphöja Herrens namn 
efter den gåfva, Gud gifvit hvar och en. 

.l'ilötet börjades kl. 11 f. m. med sång 
och bön tiil Gud om hans egen närvaro 
ibland oss, hvarcfter missionär K. Nord
ling predikade öfver dagens text. f,uk. 
18: 9--14. 

Egenrättfärdigheten är motsatsen till 
den rättfärdighet, som kommer oss till del 
genom tron på Kristus (Rom. 5: 1). Lik
som etiketten pa en flaska angifver flas
kans innehåll, så kännetecknas den egen
rättfärdige deraf att han föraktar andra 
(v. fl). I bönen kände fariseen större tack-

samhet mot sig sjelf än mot Gud. Han 
var i sig sjelf "rik och hade öfverflvd 
och behllfde intet" (Upp. 3: 17). Fari
seen hade nog kommit till denna sjelf
rättfärdighet genom att se på andra. Ma 
vi komma. fram inför Gud, och han skall 
uppenbara vår ställning. 

Publikanen deremot drifves af sitt hjer
tas nöd att bedja om nåd. Han har en
dast synd och brist att komma. med, men 
i samma i;tund, han ropade, blef hans 
namn skrifvet i himlen. Herren Jesus 
prisar honom rättfärdig. Och "säll den, 
hvilkens öfverträdelse förlåten, bvilkens 
synd öfverskyld är! (Ps. 31: 1). 

Undertecknad läste Efs. 1: 3-7. 

· Alma lVisth uppmanade oss med led· 
ning af Ehr. 10: 35, att fasthålla frimo
digheten, som har en stor lön. Om vi 
se på hvad Gud har gjort för och med 
oss, "de dyra och stora löftena, som iiro 
oss gifna" samt den nåd, som är oss 
skänkt i Kristus, s:i skall detta verka 
frimodighet bos oss. Många äro ganska 
frimodiga, när man talar med dem i 
deras hem eller i det enskilda, men 
när de komma ut bland folket, så likna 
de Petrus vid stockelden, (Luk. 22: 55). 
Den som eger frimodighet inför Gud 
har och frimodighet inför menniskor. Det 
heter: "Den rättfärdil!'e, iir frimodig in 
i döden." Herren gifve oss mer af fri
modighetens ande, att vi ej må blygas utan 
kunna säga med Paulus: "Jag vet på hvem 
jag tror." 

Härmed var förmitldagens möte slut. 
Eftermuläage-r1s möte börjades af ev. 

A.rel Andersson med Es. la: 1-3. 
Esaias var en profet, sänd af Gud till 
Israels folk. Han kunde sä~a: "Herren 
Guds Ande är öfver mig." Esaias stod 
i ett rätt förballande till Gud. Dessa upp
lästa ord äro äfven en profetia om Kristus. 

I 'nder sitt kf•tts dagar gick han om
kriug och badade glådje ät de arma, fiir
band förkrossade bjertan, predikade frih!'t 
för de fångna O<'h ff.rloi-sning för de 
fängslade. Vi, som 1{enom Kristus blif
vit frigjorda från !>y11<le11H fllngenskap, ilro 
också kallade att förkunna. frihet genom 
Jesus Kristus, som dog för alla döds
fängar, på det att äfveu dessa matto bli 
lösgjorda från sina band. Det ftr gläd
jande för oss, att vi ej äter heböfva blif
va fångar under synden, blott vi taga emot 
kraft af Gud och "1>e på trons begynn<lre 
och fullkomnare". (Ebr. 12: 2). 

Mathilda Pfffsson. päminde om Jesu 
ord i Matt. 11: 28-30. Det har under 
alla tider, sedan synden kom i verlden, 
funnits menniskor, som varit arbetande 
ocb betung<>de under syndens tyranni och 
en trälaktig gudsfruktan. Till alla. dessa 
ljuda från Jesu läppar de sköna orden: 
"Kommen till mig" och ~jag skull veder
kvicka eder". 

Hos Jesus få vi ock lära verklig hjerte
ödmjukhet. Paulus uppmanar de troen
de att vara "så till sinnes som Kristus 

Jesus var". (Fil. ~: 5). :\ta vi taga 
emot mera af Jesus sjelf, sa skola vi 
också likbildas med honom i detta afse
ende. 

Bilda Karlsson läste 1 Sam. 19: 5. In
gen kunde väl tro, att David skulle vaga 
att ga emot felisteen Goliat, bvilkens ord 
hade gjort Israels barn mycket förskräck
ta 1 l Sam. 17: 11). Men David hade ej 
blott herdestafven, väskan, slungan och 
stenarua. utan hans vapenrustning var: 
"Herren Zebaots namn". David tog eu 
sten ur vf1skan och slungade den ast::td i 
"Herrens namn", och Goliat blef träffad i 
pannan och dog. Hela Israels här vann 
en stor seger genom David. ;\fven för 
Davids telning och ättling var det en bård 
strid att utkämpa, när han slog dödens 
furste, djefvuleu. Vår konung vann se
ger på Golgata genom sin död. Han 
drog ut segrande och för att segra. (l'pp. 
fi: 2 1. Han öppnade en ny och lefvande 
väg. tEb. 10: 20). Han vann seger för 
dig och mig. Jag tycker mig se det 
glädjeskimmer, som bestrålar hans ansigte, 
när han bar den frälsta skaran hemma 
och får säga: "Se jag och de barn, som 
Gud bar gifvit mig." (Ebr. 2: 13.) 

David Höglander talade om de Guds 
löften, som innehallas i 2 l\Ios. 23: 20-23. 
Gud gaf Moses löfte att vara med honom 
och gifva honom kraft att anföra Israels 
folk. Och Gud infriade äfven detta löfte 
genom att sända sin ängel, som skulle ga 
framför honom. Guds Israel under när
va1 ande tid bar samma löfte af Gud. För
bundets ängel, Jesus Kristus, går framför 
oss. Vi äro ej hemma ännu; men gå vi 
till Gud med Davids bön: "Bevara mig 
Gud" (Ps. lfi: l ), så gå vi till den rätte 
mannen, som blide vill och kan bevara 
oes och leda oss framåt på den rätta vä
gen till den ort, som han har heredt för 
dem, som älska honom. 

[Jnclertecknacl afslutade dagens möten 
med att anföra Martas ord till Maria: 
".Mästaren är här och kallar dig till sig." 
Joh. 11: 28. 

Genom dessa enkla och ofullkomliga 
vittnesbörd bleho mångas hjertan veder
kvickta. Deras glada ansigten visade, att 
så var. Efter ett hjertligt tack till Gud 
för baus godhet emot oss och fiir hvad 



han under dagen gifvit \'åra bjertan, sjöngs 
gemensamt sången: "0, hur saligt att få 
vandra" etc. 

En innerlig fridshelsning till vännerna 
i norr och .söder, särskildt till dem, bland 
bvilka jag i sommar vistats. Kommen 
ihåg mig i edra böner! Gud med oss! 

Broderligen 
Erik Selin. 

Adr: Hemling, Bjöma. 

t 
Ett dödsbud från Zulu. 
Fröken Jenny Hii.ggberg, som h1isten 

1893 utgick till 7.ulu för att arbeta i mis
sionens tjenst, alled derstädes den G:te 
augusti. 

Hon var född den 13 okt. 181}() i Al
mundsryds församling i Småland. På vå
ren 1884 flyttade hon till Örebro, som 
blef heoues andliga födelseort. Hon blef 
nämligen här omvänd till Gud 1887. Troget 
och ntbälligt bar bon verkat sin Herres 
verk. Under tilltagande kroppslig svaghet 
höll hon dock ut på sin post, så länge 
det var henne möjligt. 

Nu har hon för alltid blifvit aftöst och 
fatt ingå i sin Herres hvila. 

Yi bifoga här ett bref anglienile hennes 
sista sjukdomstid och bemförlofning. 

Bethel M. S., Ioy1)mi P. 0., Zululand 
aug. 8:de 1901. 

Alskade A. Prid .' 
· Det har denna gäng blifvit min smärt
samma pligt att frambära ett sorgebud
skap, nämligen att var himmelske Fader 
den ():te augusti kl. 3 f. m. behagat i sin 
hvila inkalla sin trogna tjenarinna frö
ken Jenny Hftggberg. Ehuru hon tre må
naders tid varit mycket sjuk och svag, 
kom likvil dödsbudet så smärtsamt öfver
raskande, ty såväl hon sjelf som fiere af 
oss hafva ändock hyst det hoppet, att 
Herren ännu , en ,gång skulle resa henne 
npp och ännu n:l.got lata oss fa behalla 
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henne ibland oss. Jag trur det \"ar i 
maj hon lemnade P. M. Burg för att då 
kommR. hit upp till Betbel. Men redan 
under resan bit UJlP blef hon allt för svag, 
så att 1100 orkade ej längre än till våra 
kära vänner Hagemans vid Sinkwazi. Af 
dem blef hon på allt sätt kärleksfullt. 
skött och vårdad ända tills en vecka före 
sin död. Hon ilnskade då mycket att få 
komma öfver till Ebenezer samt blef den 
29 juli buren dit i en hängmatta af nå
gra af de troende frän Ebenezer. Fröken 
Amy Bull, som hela tiden hos Hagemans 
sklitte Jenny, följde äfven nu med och 
skötte henne, tills dess anden flytt. 
Yid E. kände hon sig så pass kry, att 
hon till o. m. satt med vid middagsbor
det ända till sista dagen. Närande hopp 
om att Herren ater skulle stärka henne, 
kände bon sig likväl så svag, att hon en 
dag sade till Anderssons ocb Amy Bull: 
"Bedjen särskildt för mig, att jag ma få 
kraft att hålla nt tills Emanuel11sons komma." 
Hon längtade mycket efter att få se dem. 
Hon hade sista tiden mycken feber och 
vanligen alls ingen sömn, så att hon kän
de sig så trött. Hon skref då en gang 
till mig: "Jag känner mig så trött, att 
jag kan nästan ibland iinska att få som
na in för att aldrig mer vakna här· pa 
jorden." På natten en timme innan hon 
C.og, hade de !Jaft en bönestuud tillsam
mans inne bos Jenny och derefter upp
manade hon dem alla att gå och lägga 
sig, ty de "voro sömniga och be!Ji,fde 
hvila", och så var ock hon, sade hon. 
Hon var enträgen, och så gingo de. Till 
sist släckte hon sjelf ut sitt ljus och lade 
sig till att sofva. .Men helt snart hörde 
Amy B., huru hennes andedrägt plötsligt 
förändrades, och da hon genast rusade 
till hennes säng, låg Jenny med stirran
de ögon. Anderssons kallades, meu då 
de kommo in, hade bon redan insomnat, 
så fridfullt, lugnt och stilla, utan kamp, 
och smärta. Och nu hvilar bon frän sitt 
arbete, vår älskade syster och medarbeterska. 
Innerligt älskad bar hon varit af både oss 
och de svarta och alla. som hon kommit 
i beröring med. och derföre är hon ock
så djupt saknad. 0, hvad det skall blif
va härligt att få mötas på uppståndelsens 
morgon! . 
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Vi känna ock djupt deltagande med 
Emanuelssons, hvilka vid sin ankomst 
måste mötas af detta sorgebud. Jenny 
var så glad, att vi lofvat ga ned till 
Durban för att möta dem. Elin och jag 

't\ 11"orts.) 
.rJ enna s:lg upp till ~refren med sina 

trobj artade ögon och svarade: "Gud 
hjelper oss nog den bär gången också." 

"Såå," sall.e grefvcn och tillade: "Har 
du bedt honom derom då?" "Ja då vi 
ha bedt alla tre, hade mormor Lisa ~ch 
jag." ' 

"Lisa, hvem är det?" frågade grefren. 
"Syster mi, förstås," sade Frans. 
"Nå, hvad h1•ter du dä, min gosse?" 
"~ag heter Frans jag, efter mormors 

grefve." 
"Hvilken grefve?" 
"Mormors grefve i Småland, för vi ha 

ingen annan grefve. Men mormor har 
ej hört något från honom på länge så 
hon undrar ibland, om han är död-'och 
det vore så ledsamt!" 

"H varför det då?" frågade grefven med 
stigande intresse. "Jo," sade Frans, "för 
då kunde vi icke bedja för honom mer, 
som mormor lärt oss." 

"Nej visst; men om han lefver da, hur 
gören I då?" "Dä bedja vi förstås," 
sade gossen med glad röst. 

Här blef samtalet afbrutet af auktions
förrättarens starka stämma, som med vig
tig min uppläste kungörelsen för den stun
dande auktionen. Lemnande sin ridhäst 
i smedens förvar, skyndade vår unge grefve 
att taga plats ibland de köplystnas skara. 
Sedan en del åkerbruksredskap hade auk-

sta just färdiga att resa i morg1 •1•, om 
Gud vill. Innerliga belsningar friin osi; 
alla! Bedjen för oss, att äfven vi m:itte 
vara trogna intill slutet ! 

Din i Jesu kärlek och tjenst 
Amy Nilsson. 

"' FA.. 

tionerats bort, ntbjiids mor Gretas stuga. 
Ingen ville bjuda nagot -- alla de när
varande tyckte synd om den fattiga enkan 
oc.h hennes barnbarn och skämdes pä 
IDJölnarens vägnar. l\Ien denne stod tjock 
och röd och sag med myndiga blickar 
omkriug ~ig, tills hans ögon upptäckte 
den spenslige hyskräddaren och blinkade 
betydelsefullt åt honom. Denne förstod 
tecknet och ropade med ·pipig röst: "50 
kronor för skräpet!" 

"60," ljvd nu smede11s allvarliga bas
röst. 

"70 kronor, men inte ett öre mer," 
pep skräddaren. 

"75 kr.,'" hördes smedens stämm&. 
Skräddaren så~ försigtigt på mjölnaren, 

denne bredde nt sin näfve till tecken pä 
att ännu en femma kuade han gå med. 

"Nå, sa ta· atti dä, så ä dä jemna 
pengar." 

"Atti kronor! Atti K:rouor! Första, an
dra gången," ropade auktionisten och slig 
bort till smeden. - - Men denne hade ty
värr måst skynda ned till väntande kun
der i smedjan. - ".\ tti kronor, för första, 
för andra, för tredje - " Nu kunde man 
se, hur mjölnarens feta anlete log. Men 
just som han var säker om, att hans 
handtlangares, skräddarens bud skulle ni
da, hördes en klar rt•st ur folkhopen ropa: 

"Etthundra kronor!" 

• 
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Med stor förvåning vändes allas ögon 
mot det håll, hvarifrån rösten kom. -
De sågo blott en ung student. - Icke 
kunde det väl vara han, som ropat? 

Auktionisten fortsatte : "Etthundra kro
nor för första, för andra, för tredje - - -" 

"Etthundratio," ljöd en hes röst - och 
si, det var sjelfve mjiilnaren, som ropade, 
röd af förargelse. 

"Etthundratjugu," envisades den unge 
studenten. "l<~em dertill,'' ljöd mjölna
rens röst, hvarvid han armbågade sig fram 
till studentens plats. Denne såg sin mot
ståndare öppet i ansigtet och ropade med 
hö~ röst: "Etthundrafemtio.·' 

Nn kunde ej mj ölnaren tillbakahålla sin 
ilska, utan utropade: "Go' vänner, dä ä 
bara en student, som vill· drifva skoj med 
oss. - Tro'n inte!·' "Tyst, mjölnare! 
Ingen får störa en laglig förrättning," 
bjöd auktionisten, s11m också var byns 
n ämndeman; och så fflrtsatte han utropet: 
"Etthundrafemtio bjudet, för första, för 
andra, för tredje gången; '' och så föll 
klubban midt för mjölnarens gapande mun, 
som blifvit så förbluffad af sin supbroder 
nämndemans tillrättavisning, att han rent 
af glömde att ropa på. Men saken var 
den, att hela byalaget hade fått nog af 
mjölnarens dryga sätt orh öfversitteri, så 
att de med nämndemannen tyckte, att han 
kunde behöfva en näsbränna för sin obarm
hertighet mot den fattiga enkan. 

Emellertid ropades den unge köparen 
fram till auktionsf(•rrättaren och ombads 
säga sitt namn och betala inropet. Grefve 
Frans sade sitt namn och betalade med 
nva riksbankssedlar sitt inrop och bad att 
blifva förd till sin nya egendom. Nämn
demannen mottog djupt bugande sedlarna 
och sade sig stra' vilja stå till herr gref
vens förfogande. Allt detta fick nu mjöl
naren och hans snopne handtlangare stå 
och ase, men då de sågo sig vara före
mål för byamännens försmädliga leenden, 
drogo de sig skamflata undan och syntes 
ej mera till den dagen. 

Nämndemannen gjorde sig just i ord-

ning att följa Sumpens nye egare till 
hans egendom, då lille Frans kom ridande 
med unge grefvens häst. "Nå, ingen kan 
väl bättre visa mig vägen till enkan än 
du min gosse," sade grefven; "men efter 
som nämndeman lofvat ledsaga mig, kan 
ju du, Frans, förbereda mormor pä vårt 
besök." Det var ett ord, som ej behöf
de sägas två gånger. Svingande sig upp 
på grefvens häst, satte han hälarna i 
springarens sida, så att det bar af som 
en stormvind. 

Lisa, som såg honom från fönstret, 
ropade genast: "Mormor! Mormor, se på 
Frans, som kommer ridande, han ser så 
glad ut, så säkerligen har han goda ny
'heter för oss." "Herren gifve det! " sade 
gamla Greta och torkade tärarna fran sina 
bleka kinder och lade ifrJn sig glasögo
nen, ty hon hade alltsedan auktionen bör
jade, enträget sökt sin tröst i det välsig
nade Gudsordet. När Lisa störde henne 
i läsningen, hade hon just satt sitt finger 
vid näst sista versen i den 91 Psalmen: 
"Han åkallar mig, derför skall jag svara 
honom. Jag är med honom i nöden; jag 
skal\ rädda honom och låta honom komma 
till ära." 

Vid lilla Lisas utrop skyndade hon sig 
med Lisa ut i förstugan, för att af Frans 
få höra, hvad som stod på. 

Denne kom och berättade nu, att en 
fin herre ifrån staden hade ropat in mor
mors stuga, och att han och nämndeman 
i Hälla voro på väg bit och skulle strax 
vara här. "Jaså! Jaså,11 sade den gamla. 
"Smeden ropade inte in min stuga! 
Han lofvade dock göra, hvad han kunde. 
Så ske Guds vilja då! Han vet n&g, hvad 
som är bäst för gamla Greta. Hjelp mig, 
käre Herre, att vara tacksam i allt." Sor
gen tog dock ut sin rätt, den gamla sjönk 
ned på pinnsoffan och grät i sitt förkläde, 
och i denna ställning med barnen om
kring sig, hvilka sökte trösta henne, funno 
nämndemannen och unge grefven henne, 
dit de gjorde sitt intrlide i stugan. 

(!<'orts.) 
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Väckelserop. 

* en'sl{:1•. kan du ej förn~mma, 
~ Hur i nattens tysta timma 
Herren kallar dig? 
Si, det är hans röst, som ljuder 
Och sä allvarsamt dig bjuder: 
Lemna syndens stig! :,: 

Snart skall domedagen bräcka, 
Dä han skall ur grafven väcka 
Syndens arma träl, 
Och till evig eld dem döma, 
Som hans nåd försmå och glömma. 
0 betänk det väl ! :,: 

Vill ock du den dagen vara 
Bland den blinda men'skoskara, 
Som i mörkret gär 
Och som vallas här af döden 
Och sitt lif i afgrundsglöden 
Evigt ångra får? :,: 

(Melodi : Suom ia •An10. 

Kära själ, som ännu t vekar 
Att fly ut ur sy ndens lekar, 
Skynda, rädda dig! 
Ty, som fö rr sk all elden falla 
Och förtära alla, alla, 
Som ej bättra sig. :,: 

Om du än hans näd föraktar 
Och hans ord med hän betraktar, 
Arma själ, det vet, 
Att hans vrede snart skall brinna 
Och hans dom dig rättvist hinna 
F ör din fåviskhet ! :,: 

Derför, själ, jag nu dig beder: 
Fall i dag för Herren neder 
Och din synd bekänn! 
Si! dä skall han sig förbarma 
Och upptaga dig, du arma, 
S äsom barn och vän. 

Eric. 

Sen, huru de växa! 
\tJ5 kaden liljorna på marken, huru 
I§ de växa: de arbeta icke, ej hel
ler spinn a de. J\len jag säger eder, 
att icke ens Salomo i all sin härlig
het var så klädd som en af dem. 
Matt. 6: ~8, 2'J. 

När frälsaren pekar på markens 
blomster och bjuder oss att betrakt a 
dem, så är ju den närmaste afsigten 
dermed att från Guds barn t aga bort 
bekymren för det ta lifvet. "Kläder nn 
Uud så gräset på marken, hvilket i 
dag st år och i morgon kastas i ug
nen, skall han icke mycket mer k läda 
eder, I klentr ogne?" 

i\len det är också en annan sak 
med afseen de på markens blomster , 
som det för Guds barn är värdt att 
lägga märke till : "huru de växa" -
ja icke blot t huru de växa p å mar
ken , utan lm rn de vii~:a, niir de bli fNt 
ornplantercule i våra tr<tdgårdar. D e 
blommor, som växa i våra trädg år
dar, äro ju mycket skönare, mycket 
fullkomligare än de, som växa p å 
rnar}ren . Och dock är detsamma blom
mor, blott omplan terade i den frukt 
bara, inhägnade trädgården, b lott 
komna under trädgårdsmästarens 
behandling och värd. De kunna da 



ofta förändra sig och utveckla sig, 
så att man alls icke kan känna igen, 
att det är samma blommor, som for
dom stodo och växte på marken. 
Det gilr ju på samma sätt med frukt
träden i våra trädgårdar. De äro 
ursprungligen vilda triid fråu mar
ken, som hära sina naturliga, onda 
och sura frukter, men genom att 
omplanteras i våra triidgardar, ge
nom ympning oc.:h skicklig skötsel 
hafva de blifvit helt och hållet oigen
känliga, ett helt nytt slags träd med 
en helt ny slags söta, välsmakande 
frukter. 

Detta är en stor bild på Guds rikes 
hemlighet. hurusom en menniska, som 
af naturen är såsom blommorna på 
marken, som det vildt växande trä
det med de onda, sura frukterna, 
kan blifra omplanterad och under 
frälsarens vård omdanad till en helt 
och hållet ny, oigenkäulig menniska, 
hvilkens lif kan hära ett helt nytt 
slag af blommor och goda frukter. 
Denne. omplantering sker genom tron 
på Herren Jesus Kristus. Vi in plan
teras i frälsarens heliga trädgård, i 
nådens heliga jordmån såsom Guds 
heliga barn. Men nu gäller det, 
"hnru de växa?" - om de fått lof 
att växa der under frälsarens stän
diga omsorg och vård. Liksom ett 
ympadt träd, planteradt i den frukt
baraste trädgård, kan skjuta sil. många 
vilda skott nedanför det ställe, der 
ympningen skedde, att det kommer 
att växa som ett fullständigt vildt 
trii.d, och ympningen är förspilld, så 
kan ju den, som en gång kom i lifs
gemenskap med Kristus, återigen 
begynna växa vildt efter sin egen 
onda natur d. v. s. gifva köttet fritt 
lopp och så lefva efter köttet. 

Derför skola n Guds barn stän
digt se på oss sj elfve., "huru vi växa r" 
- om vi växa som nya menniskor 
med nye. blommor och nya frukter? 
Och detta kan endast i:;ke genom 
att dagligen vara under frälsarens 
vård, liksom blommorna och träden 
i trädgården ständigt äro under träd
gårdsmästarens vård. Blommorna 
och trädeu maste beskäras, de vilda 
skotten måste skäras bort, för att 
den nya naturen ma kunna växa med 
de nya blommorna och frukterna. 
8annerligen, ett Gud::; barns hjerta 
och lif maste ock oaflåtligen beskä
ras af frälsarens egen hand. l\Iä.nga 
vilda tankar, många vilda bekymmer, 
många vilda lu::;tar och planer maste 
skäras bort sasom vilda skott. Och 
det gör ondt, när han kommer med 
den skarp!i. knifven genom lifvets 
pröfningar, eller när han gör ett 
djupt snitt in i värt hjerta med sitt 
ord, det skarpa, tveeggade svärdet. 
Men när Herren blott far skära bort 
dessa vilda skott hos Guds barn: 
•se, huru de växa!" - ja, se, huru 

1 det hjelper, se, huru de växa i glädje 
och frid, i lust att göra Guds vilja 
och lefra honom till behag, såsom 
blommor med ljuflig lukt, sasom träd 
fyllda med skön frukt till Jesu 
Kristi ära. 

:Men det är en skillnad mellan blom
morna oc.:h dig. Blommorna oppo
nera sig aldrig emot hvad trädgårds
mästaren gör mot dem, men du kan 
dåraktigt nog motsätta dig, hvad din 
fräl::;are vill göra med dig. Men gör 
det icke, utan blif som blommorna. 
och låt honom dagligen sköta dig, 
som han vill, , så skall det ordet 
komma att passa in på dig: "se, 
huru de växa!" Amen. 

Hvarför bon alltid besökte sammankomsterna. 

p ransis R. Havergal, en bekant kri
sten författarinna, afgifrer följan

de skäl, hvarför hon alltid sökte öf
vervara de andliga sammankomster

. na äfven pa söndagar, da vädret vår 
obehagligt. 

"Hud har välsignat Herrens dag 
6ch helgat den utan afseende på om 
den är varm, kall eller regnig. Jag 
väntar, att min predikant skall vara 
i Hamlingslokalen. Jag skulle blif
'\'a förundrad, om han stannade hem
ma för vädrets skull. Om hans hän
der sjunka af vanmakt, skall jag 
hafva stor orsak att anklaga mig 
sj~lf, om jag icke stödjer honom med 
mm f örhön och nän·aro. 

Om · jag blifrer borta, skall jag 
komma till att förlora Huds väl
signelse, som skulle he.fva kommit 
mig til~ del genom bön och predi
kan. l\11~1 närvaro är derför mycket 
nödvändig. 

H vilken ställning jag än intager 
i församlingen, skall mitt exempel 
h.afva inHytande pli andra. Om jag 
sitter hemma, hve.rför kunna icke 
andra göra på samma sätt:' 

När jag de öfriga dagarne i vec
kan har nödvändiga ting att uträtta.t 
blir jag icke hemma pa grund at 
?beha~ligt .väder. :Mitt deltagande 
i de offentliga sammankomsterna är 
mycket nöd,·ändigt i Guds ögon; då 
bör det också vara det i mina. 

Bland massorna, som söka nöjen, 
kan jag se, att icke något slags vä
der e.fhaller ömtålige. kvinnor frän 
att besöka baler, sällskaper och 
teatrar. 

Obehagligt väder skall visa mig, 
hvad slags tro jag har, det skall öf-

verbevi::;a .mig om, hur mycket jag 
älskar Knstus. Sann kärlek skall 
ogerua försumma ett utsatt möte. 

Sådana, som blif rn borta från för
samlingen pii. grund af att det är 
för varmt eller för kallt eller för 
regnigt, vilja ofta hälla sig borta, 
äfren da det är vackert söndagsvä
der. Jag måste akta mig för att 
tag~ ett steg i denna riktning. 

Afven om mina skäl kunna till
fredsställa mig sjelf, så maste de 
dock underkastas Guds pröfning. 
Och de måste va~·a väl grundade, 
om de skola gälla .i bans ögon. 

Det är ett särskildt löfte, att hvar 
två eller tre äro församlade i Her
rens namn, der vill han vara midt 
ibland dem. 

När ett öfvervinnerligt hinder hål
ler mig borta från sammankomsten, 
då är detta ett tecken på andlig till
b!l'~agäng. . Lä~·jungar, som följa 
Kristus pa afstand, skola snart likt 
Petrus, icke känna honom. Min tro 
hör framträda i ett sjelfnppoffran
de och kristligt lif och icke vara be
roende af termometerns fall eller 
stigning. 
~ädan eftergifrenhet för öfvervin

ner~&a h~der be~ed~r vägen för ef
terg1fter i blott m b1llade svårighe
ter. tiålunda är det tusenden, som 
aldrig gå till. någon andlig eamman -
komst och hkväl tro, att de hafva 
giltig orsak för i;å.dan försumlighet. 

.Jag vet icke, huru många flera 
söndagar Gud vill gifra mig pa jor
den; och det skulle vara en dålig 
f ~rberedelse för min första söndag i 

1 himlen att hafva försummat mm 
sista på jorden. 
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Manasses synd. 
(Ett ord till tle unga.) 

lfanasse förförde dem att göra mera ondt 
än de folk. hvilka Herren hade utrotat undan 
för Israels barn. 2 Kon. 21: 9. 

fr" et minsta organ, so1:1 angrip~s inbördes ntöfva pa hvarandra. Hur 
J:li af någon sjukdom, bidrager till mycket mera måste d~t i.cke vara 
kroppens lidande. Den sj!1ka le~- förhållandet med menmskan - en 
men kan till och med sasom vid lefvancle Rjäl begåfvad att t. o. m. 
kaUbrand, förorsaka ~eia k~oP.P.ens känna de osynliga tingens inverkan 
undergång

1 
om den lCke afskil1es: att hon drages af den ande, :som 

men de friska organ, ~om re~~lbun- verkar på henne. Och den före-
det ntöfva sina förrättmngar, 01draga ning, som bildas af intimare ?e-
genom att 11nderf'tödja natnrens egen röring är medelpunkten för vårt m-
kraft till sjukdomens häfvande. Hå- flytande. Inflytandet, som ~lltid 
:som lemma.rne' återverka på hvar- är något af personen sjelf, blifve~ 
andra under utöfningen af sina för- derför allt kraftigare, ju närmare vi 
rättningar, så är det alltid en vexel- stå hvaraadra. l\Iedlemmarne af en 
verkan inom hva.rje organism. rerklig förening stödja sig mo.t hvar-

Bilden af en kropp leder våra andra, och den, som har vnnmt men-
tankar till skriftens sköna framställ- niskans hela. förtroende, blifver ock 
ning om en församl~g, der a~.la äro hennes ideal. Tiden iir icke 
inbördes medansvange, derfor att främmande för mer eller mindre lyc-
de äro hvarandras lemmar. 1 Kor. kade kopior af nagon framstående 
fä. .Men alldenstund vi alla utan per:sOnR egem;kaper. 
undantag äro "Guds slägte", Apg. Jag sag ett par .ungdomsvänner, 
17 ntöfvas en stark, om än fördold, hvilka troget höllo sig till hvarandra, 
ve~kan af individerna i "hans slägte" smaningom upparbeta en så lika 
för eller emot dess höjande. I<:n handstil, att man . svårligen kun-
person mil. vara aldrig sa ringa, ~ä de skilja den enes från andres; men 
utöfvar han dock ett inflytande till r-;jelfva visste de ingenting der.om. 
godt eller ondt. Andens tysta dagg- Hå har kärleken under alla tuler 
dop är sammansatt af fl~ra ~betyd- kunnat omskapa menniskans lif. Och 
liga droppar. Osea 14: b. Dm.sam- hunt skulle ieke en helhjertad öfver-
verkan med det hela gör ditt mfty- låtelse åt Herren kunna göra unge 
tande af stor betydelse. Utan di~- män till apostoliska vittnen! ."Ty 
ma ingen regnskur, utan .perso~hg- vår he1·ömmelse är detta, nämligen 
heter ingen allmän utvec:klmg. \ erl- vårt samvetes vittnesbörd, att vi i 
den mfu.:te antingen blifva bättre el- (Jud1; enfald och renhet, icke i köttslig 
ler sämre, derför att du lefrat. rishet, utan i Gnds nad hafua vandrat 

()fyerallt inom naturen gör sig in- i verlden och isynnerhet blan(l eder." 
fiytandet inom ett slägte gällande. 2 Kor. 1: 12. Inflytandet af den före- · 
Den kemiska frändskapen haT t. o. ning, som de unge männen knöto 
m. satt sjelfva materien i r~rels.e, med Jesus från N asaret, sträcker 
.,å att lifiösa atomer förena s1~ .. till sig, sasom den åt alla utlofvade väl-
något gnmdämne, och denna ~ure- signelsen , Hal. 3: 14, g!'lnom alla 
ning uppstål' genom den .dragnmgs- tidsåldrar in i det oändliga. 
kraft, som, Rå att säga, hka naturer Menniskan drages dock hufvnd-

sakligen till de andar, som motsvara 
hennes vii.sen: och hon samlar :-:jelf 
de liksinnade omkring sig, såsom 
magneten drager filspånet. 8å finna 
vi, att ungdom söker ungdom, och 
att de unga hafva en synnerlig makt 
öfver hvarandra, då deremot alder
domen har sin egen verld och de 
gaml&. förstå hvarandra bäst. Äfven 
yrkes- och fackföreningar bilda ett 
broderskap, :som tyvärr kan leda 
menniskan bort ifran G uo och till 
-och med understundom vara högst 
·~emorali~erande. Den ställning, vi 
intaga till hvarandra med hänsyn 
till ansvar och pligter i det f. ord i ska, 
gör, att vi utöfva ett :större e ler min
dre intlytande. Kamraterna utöfra 
inflytande pa hvarandra, föräldrarna 
pa sina barn och barnen på 1:1ina 
föräldrar o. s. v. l\Ien källan till det 
inflytande, som menniskan utöfvar, 
ligger dock djupare fördold. Den 
kommer ifrån varelsens grund och 
fortplantar hos omgiiningen något af 
vår sedliga natur. De rena aragas 
till de rena. De orena dragas till 
<le orena. Den listige Jakob finner 
alltid nägon Laban. Den, i-;om är 
fallen, möter någon fallen. 

Sålunda behöfver ingen söka upp 
sina fränder. Hyskonsjälen uppen
baras genom symvati. Andras kär
le.k ti~.1 oss ~1ppenbara:-; ofta ge~.i?m 
.var kctrlek. till dem. Hamma lw1el
ser förena till ett mål. Yår sanna 
karakter afspeglas i de menniskor, 
som balla sig intill oss. Deraf ord
. språket: Säg mig, hvem du umgas 
med, så skall jag säga dig, hurudan 
du är! l\Iin vän, hvilket sälbkap 
har du under färden~ 'Enda vägen 
att komma ren genom denna öfver 
allt besmittade verld är att bei·aras 
ren. "Om någon häller :sig ren frän 
sådana menniskor, va.rrler han ett 
kärl till heder, helgadt för husbon
den och nyttigt till allt godt verk. u 
"För den rene är allting rent, men 
för de besmittade och orena är allt 
orent." Och omgifningen vittnar 
om hrem du c'ir. Dina vänner äro 

en del .af dig sjelf. Du är moder
stam till din vänkrets. 

Den som :söker nagon anledning, 
blir frestad. Utan svarighet kan en 
lat tjenare bli ond. En konung, som 
ej vill strida, faller i vällust. ~ Ham. 
11 . Den som vill synda far tillfälle 
att göra det. Satan f''i.nder sina red
skap i det för hans . JJlaner gynn
samma ögonblicket. Då Guds folk 
hade öfrergifvit Herren, blef ],fa
nasse konung. De ville synda; och 
konungen, som under den tiden all
tid synes vara envåldsherrskare, blef 
nn djefvulens redskap till deras un 
dergi'tng. Berättelsen härom är kort 
men gripande: "Och Mana.sse för
förde dem till att göra mera ondt 
än de folk, som Hen·en hade utro
tat undan för dem." Men de pri
sade honom, derför att han upplöste 
banden och gjorde menniskan fri. 

Den historien upprepas än i dag. 
De fallna föras bort af de fallna. 
"'l'y under skrytsamt, fåfängligt tal 
locka de i köttets lustar med lider
ligheter till sig dem

1 
som knappt 

hafva m1dkommit de i villa varande, 
och lofva dem frihet. fastän de sjelf
va äro förderfvets ti·älar." Hvilket 
groft han med denna frihetssträf
van. Förderfvets trälar draga dju
pare ned i dyn dem, som äro för
derfvade. Och deras vapen är lider
lighet, deras mål förtappelse. Men da 
menniskan förlorat den .~anna frihe
ten, blifver hon slaf under verldens 
lustar. Men alltid höres det vilda 
skränet om frihet . 

Men hvem kan uthärda Manasses 
dom~ "De grepo Manasse med ha
kar och bundo honom med koppar
fj ettrar och förde honom till Baoel." 

.qa var det slut .På konungens gäc
ken. Han bad till Gud. Ean öd
mjukade sig ltögligen. Och Gud fräl
ste honom ur Babel. Hista åren af 
sitt lif nedref han sina altaren och 
sökte omvända folket. Men sitt lif 
kunde han dock aldrig återkalla. 
Ingen kan utplåna intrycket af det 
lif, han lefvat. Hnru många altaren 



än nedrifvas, fortlefva dock syndens 
verkningar. "Folket~ 14 heter det, "off
rade ännu på höjderna. 14 Häden växer 
öfverallt i din omgifning, och skör
den vittnar om, huru clu lefrnt ! Och 
någon Amon skall fortsätta den för
i)delse,)lanasse börjat. Dessa, på hvil
ka du inverkat skola i sin ordning 
öfverlemna dei; arf, som du gaf dem. 

För nagra år sedan blef jag kal
lad till en hopplös kvinna. Under 
ropet: "Förlorad! Evigt förlorad!" 
vred hon sina händer; och jag kunde 
icke trösta henne. På min fråga 
om hon hade någon särskild synd 
på sitt samvete, bekände hon med 
brnten stämma, hnru hon inledt barn 
i sjelfbefiäckelse. Ehuru mitt hjerta 
greps af osäglig ångest vid denna 
bekännelse, kunde jag dock aldrig 
för::-:ta, att denna synd var oförlat
lig. )len ingen kunde ens för ett 
ögonulick lindra hennes kval. En 
tid derefter hörde jag, att hon var 
död. Hon Jörkortade sitt lif. 

" Ve rerlden för förförelsernas skull, 
ty förfiirelserna måste komma, dflck 
litl den mennisket, ue1zom ltcilken de 
kommci." Den, som icke känner nå
got ansvar för t>itt lif, är icke värd 
att lefva. Och den, som är ovär
dig att Ief va, kan icke lefva. 

H vart går du? 

~~ .f: 

E. G-n. 

"Som ljus _ i terlden." 
Il 

Ur bref från Mina Hedlund, missouii.r i 
Kina och martyr, till regementspastor G. 
Bergström 1893-18%. 

B 
(Forts.) 

är ha vi mycket varmt, och det har 
nedsatt mina krafter, så att jag ej 

kan studera alla dagar, fast studietiden 
blifvit inskränkt till 5 timmar dagligen 
för värmens skull. Men jag är ej orolig 
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deriifver, ty jag vet, att Gud skall gifva 
mig språket i sin egen tid, ty jag filr
tröstar på honom och 'ir stilla. Det är 
en stor nåd att jag får vara frisk, ty jag 
känner ej, att jag är sjuk på nagot sätt. 
endast att jag känner mig så svag i min 
kropp, att jag ej kall göra något om ef
termiddagarne. På förmiddagarna är det 
alltid svalare och litet vind, och då går 
det sa bra. Somliga af systrarna ha det 
på samma sätt, men somliga iiro starka 
nog samt vana vid klimatet. .NysP. kom 
ett telegram, att Gud kallat hem den unga 
systern, om hvilken jag senast skref, att 
hon rest ned till Cbiukiang. Hon fick ej 
vara der längre än en vecka, förrän hon 
fick gå hem. Nu är hon hemma, fri från 
plågor till sin kropp. 0, hvem kan tänka 
sig, bvad hon vunnit? Hon hade varit i 
Kina fyra år, och vid slutet af sitt lif 
kunde hon säga: Jag vet, att jag med 
hela mitt hjerta har tjenat Jesus på den 
plats, der han stält mig, och hade gerna 
velat gå tillbaka till Yaugcheo o"ch tjena. 
min Jesus än en tid, ty det var så väl
signadt, men nu bar Jesus kallat mig 
hem, och jag är så glad att få ga. Se
dan bad hon för oss alla här på hemmet. 
nämnande hvars och ens namn och sjun
gande sången: 14 J,ike a rii•er glorious~ 
is God's ver/'ect veace". Sedan insomna
de hon, men hennes minne lefver och skall 
förvisso lefva länge i allas våra hjertan. 
0, hennes stilla, 1idmjuka vandel, hennes 
kärleksfulla och sjelfuppoffrande sinne, 
huru skönt de afspeglade honom, som. var 
mild och ödmjuk af bjertat! Nu hvilar 
hennes stofthydda å begrafningsplatsen i 
Chinkiang. Der äro 8 missionärers graf
var nu tätt intill hvarandra. De äro nu 
hemma och känna ej någon smärta; so
lens hetta eller månens skall ej falla på 
dem, de skola ej hungra eller törsta mera. 
O, hvad de äro lyckliga! :\len, det fin
nes bjertan, som blöda. Jesus skall hug
svala dem. Gud gör aldrig misstag, han 
vet, bvad han gör, och vi må ej fråga. 
"hvarför". Må vi blott bedja, att han 
sänder andra i de bortgångnas ställe, ty 
fälten bvitna till skörd. Nu har jag i 
mina studier kommit till 14:de versen i 1 
kap. i Johannis evangelium. Det är ro
ligt att komma frfo radikalerna in • 
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lexicon, och det blir mer och mer intres
sant att få studera bibeln på kinesiska. 

'fisdagsafton. I dag ha vi haft "cool 
and nice weather". Pris ske Gud. "Han 
kommn ihåg, Jii·ad /lir ett rerk i;i äro, 
han vet, att vi äro stoft", och derför 
ger han oss emellanåt en kall dag. Äf
ven förliden natt var kall och skön. Her
ren låter oss stundom få känna vår van
makt, att han matte få visa oss sin makt, 
och .så vill han föra oss den väg, han 
Jedt sina heliga fordom, hvilka "efter 
HM{Jhf't blift'it starka". 0, hur väleig
nadt att fä gå i Jesu skola och liira af 
honom! Huru mycket vi h att lära! 
Men han är ej en bard och sträng lä
rare. 0, huru tålig och mild, och ju 
bättre vi lära känna Jesus, desto dyrba
rare blir han för våra hjertan, eller hur? 

Jag har sändt eder ett par smä skrif-
1er om missionen. .Jag vet ju, att ni 
älskar den, och jag älskar den också. 
Det är godt, att mer och mer få sätta 
sig in i hedningarnas niid och både i tal 
och predikningar, ja äfven med pennan 
få tjena detta stora mål. "Tiden är 
kort". Må vi "verka, medan dagen är, 
natten kommer. då ingen kan t•erket". 
Jesus välsigne eder, l!nskar eder i lidan
det och hf1rligheten delaktiga M. 

* * * 
"Jfitt ansigte skall gå med dig, och 

all min godhet i;ill jag låta gå fram· 
för clig. 2 .Mos. 33: 14, 19. 

Vi behöfva ej frukta, att gå vilse då 
Herrens ansigte går med oss, och vi be
böfva ej frukta att sakna något, ty all 
min godhet vill jag IAta gå framför dig. 

Jag bar nu varit mycket svag under 
den starka, ihållande hettan. Men jag 
vet, att intet skall skada mig och intet 
kommer min Faders vilja förutan, och 
derför är jag vid godt mod och vet, att 
han tager aldrig något, utan för att gifva 
bättre igen, och när han tager ifrån mig 
min styrka, gör han det derför, att han 
måtte få uppenbara sin kraft, samt att 
jag måtte förstå min egen vanmakt. Jag 
bar talat om a11t för honom, min Fader 
och min läkare, ocl! jag väntar hjelp från 
honom, som skapat himmel och jord och 

som danat mig. Han vet, "hvad för 
ett verk jag är". 

Hedningarna här bafva haft fasta och 
bön många dagar och hela nätter. De 
ropa och messa (deras prester förstås). 
Jag bar ofta under nattens timmar hört 
deras jamande, om jag så får kalla det, 
ty man hör ej något tydligt ljud, utan 
de liksom sjunga sin enformiga sång. 
Detta är att bedja. Arma folk, hum myc· 
ket de än skrika, fasta och vaka, huru 
många ljus de än må bränna, sä är det 
allt förgäfvcs, deras gudar kunna ej gifva 
regn. Nu få vi snart lemna Yangcheo och 
gå norrut. De tillfällen till studier vi här 
haft, få vi nog ej igen. Hur vigtigt är 
det ej att använda de närvarande ögon
blicken. "I dag iir välbehaglig tid". 
Jag läste nyss i en engelsk tidning om 
en förening af unga flickor, hvilkas motto 
var: "For otllers", och jag tycker, att 
detta är det skönaste valsprak, som fin
nes. Jag beder Gud tala detta i mina 
Oron och i mitt hjerta öfver allt. Kristus 
- täcktes ieke sig sjelf". utan han lefde 
helt och ballet {Ur andra. Nu skiljas 
vi syskon, som bott tillsammans här, kan
ske för att aldrig mötas förrän på skyn. 
Må Gud hjelpa oss att, medan vi vandra 
tillsammans och hafva tid, göra godt och 
bära hvarandras bördor. Må Jesus hjel
Jla oss att mer och mer lefva i väntan på 
på hans snara återkomst, ty tecknen synas 
ju allt tätare på hvarandra, och "då detta 
begynner ske, då nalkas eder förlossning". 

* * 
Ghinkiang. 

:Nu ha 2 manader gätt, sedan jag sist 
skref Jag nämnde sist, att jag varit 
litet klen. Det tilltog mer och mer, så 
att jag flera veckor har måst stanna i 
min bädd, och detta är nu tionde veckan, 
som jag varit oduglig för studier och 
allt arbete. Jag har ej ens förmått att 
skrifva bref, förutan ett par bref under 
första veckorna. 

Jag har fått så mycken kiirlek och 
vård här, och Gud har så tydligt visat 
mig, att han vill vara min läkare, att jag 
ej velat taga läkemedel, ehuru jag sett, 
hur Gud välsignat dem på andra. Han 



har så tydligt många, många gånger ta
lat till mig om att jag skall vänta pa 
honom, ty han skall aldrig lata mig kom· 
ma på skam, och ej heller komma för 
sent med sin hjelp. Och de som vänta 
på Herren få ny kraft. Och då sä man
ga vänta under åratal på mensklig hjelp, 
skulle jag ej då hafva talamod att vänta 
på Herren, som ännu aldrig har besvikit 
en enda af dem, som förtröstat på honom, 
utan de alla kunna med Josua säga; 
"Icke ett af hans goda ord har slagit 
fel." Och skulle det än ga till det yt
tersta, såsom med Lasari syster, så veta 
vi, att Herren är mäktig äfven att upp
väcka från de döda och "kalla de ting, 
som icke äro, som om de vore". Nog 
har djefvulen kommit på alla sätt med 
sina frestelser för att draga min blick fran 
Kristus, och han har talat så förstandigt, 
att jag ibland blifvit bedragen och trott, 
att det varit Guds röst, men då jag gatt 
till Gud i l>ön, sa har det hlifrit för 
mig omöjligt att gå till Egypten efter 
hjelp, utan jag har kunnat blifva stilla 
-0ch förtrösta, bara förtrösta, ingenting se. 
Då Herren sa tager ifran uss allt, da al
la stöd ramla, och man blir lemnatl alle
na, sa att man, så att säga, kommer likt 
Jesus, då han säger: "Jag säg mig om, 
men dt1r var ingen hjelpare~ och sasom 
Paulus säger: "Ingen menniska stod mig 
bi, men Gud stod mig bi," så förer oss 
Herren i de lägen, der vi dock icke äro 
allena, utan han sj elf är när oss i sitt 
fasta och orubbliga ord, som skall bestå 
äfven då himmel och jord förgås, och . 
hans löften äro alla ja och amen i Kri
stus. Han har sagt: "Jag skall inga
lunda lemna dig'", eller någonsin öfvergif
va dig." "Jag, Herren, är din Gud. 
Jag skall styrka Jig, och jag skall hjel
pa dig, och jag skall uppehalla dig med 
min rättfärdighets högra hand." Och om 
du ginge genom vatten och eld - - -
så är jag med dig. Ja, han har ej lof
vat, att vi ej skola komma i nöd, ty "det 
går ej utan smärta att bli så genom
frälst!" Och för att af en, som ge
nom synden blifvit sä förderfvade, som vi 
fallna menniskobarn, upprätta ett Guds
beläte, en afbild af Jesus, att vi må kunna 
blifva hans Sons brud och till lof och ära 
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på jorden; för att genomföra denna här
liga frälsning måste han ofta föra oss 
genom många bedröfvelser, ty den gren, 
som bär frukt, rensar han, att den ma 
bära mera frakt. Ja, för att vår tro skall 
blifva bättre än guld, som pröfvas i eld, 
så maste äfven vi i elden för att slagget 
ma komma bort. I!Ien jag ville hellre gå 
genom de hårdaste prof här för att blifva 
renad och luttrad samt till största möjliga 
välsignelse för min Jesus, än att blifva 
lemnad på jorden, då Jesus tager hem 
sin brud, och stanna i den stora veder
mödan samt genomgå den frestelsestund, 
som skall komma. Då skall det förvissu 
blifva hetare eldsugnar att genomgå. In
genting sker af en slump, utan all ting 
samverkar till det bästa för dem, som 
älska Gud - pä det vi må blifva hans 
Sons bild like. Rom. 8: 28, 2!l. Och 
kunde ej han fullkomnas utan lidande, sa 
kan det ej gå bättre väg för oss, och 
Gud nöjer sig med ingenting mindre än 
fullkomlighet, men hvad han fordrar är 
han också mäktig att utföra, endast vi 
släppa till oss och blifva ett ler uti hans 
hand. Ja, "öalig den du utväljer", sä
ger David. Saligt att vara utvald för 
Herrens särskilda fostran; vi först:l då, 
att han ämnar oss för något, som är 
bättre, ty Herren tager ej något från oss 
utan att gifva oss bättre igen. Och 
"denna tidens lidanden äro att akta för 
intet emot den härlighet, som vå oss 
itppenbaras skall"", så säger Paulus, 
som noi;t har pröfvat på hvad lidande och 
svagheter vill säga, och emedan han hade 
funnit så mycken vftlsignelse just genom 
dem, säger han, att han har sin lust i 
svagheter o. s. v. 0, hvad jag skall 
tacia min Gud för denna tiden, o, så väl
signad den varit! Herren har mer än 
någonsin låtit mig förstå hans kärleks
fulla och sjelfförsakande sinne utaf de 
kära, som bevisat mig sa mycken hjelp, 
då jag varit i behof deraf. Och huru 
dyrbart är det ej att få känna sin egen 
svaghet och vanmakt för att sedan fa 
blifva till hjelp för andra svaga och hug
svala dem med den hugsvalse, h varmed 
man sjelf blifvit hugsvalad. Och hvad 
Herren har lärt mig förstå och se om 
verldens nöd och hvad som är att göra, 

om vi verkligen vänta och längta efter 
hans ankomst. När Herren så kommer 
nära med sin kärlek, och man får se dessa 
millioner dyrköpta själar med evigheten 
mycket nära, då kännas det, som om 
hvarje fiber rördes till deltagande och jag 
Yill på nytt helga mitt lif, alla mina kraf
ter och känslor, min penna och allt för 
detta höga mäl, verldens evangelisering 
och Jesu snara ankomst. Vi kunna ej 
tänka oss verldens frälsning, f!irrän Je
Jesus kommer och satan blir bunden, men 
vi m~'i göra allt för verldens evangelise
ring, att Herren frän alla folk mä få 
uttaga ott folk för sitt namn, innari han 
upprättar Davids fallna hydda (se Apg. 
15). Och skulle ej vår älskade Jesus 
få sin längtan uppfylld och sin befallning 
åtlydd: "Prediken evangelium för hela 
skapelsen!" Förvisso längtar hans bjerta 
efter att hafva en förstlingsskara utaf alla 
folk och slägter att framställa inför sin 
Fader och sina änglar. 

* * * 
Ja, Herren har ballit sitt löfte: "Jag 

är med dig i nöden". Han har va.rit med 
mig, och han har också börjat uppfylla 
det andra löftet: "Jag skall taga dig 
derur", ty nu är jag så mycket bättre och 
blir bättre och bättre dag för dag, ära 
vare Gud! Han skall vidare uppfylla se
nare delen af versen: "Jag skall upphöja 
dig", men här på jorden har han ej lof
vat att gifva oss några äreplatser, men 
om vi följa Lammet, hvart det gar, sä 
f:i vi också följa honom in i härligheten, 
och "den som öfvervinner, honom skall 
jag gi('rn "att sitta rned mig 1lå min 
tron, såsom jag öfi·enmnnit". Ja, Gud 
vare lof för allt! 

Här är det alltjemt ett kommande och 
gående. O, huru många kära barn ha 
icke Herren här, som herbergera, och de 
sky ingen möda för att hjelpa oss under 
resor. I morgon fara vi, om Gud vill, 
upp till Yangcheo och fortsätta sä vår 
resa nppför kanalen till Shansi. 0, huru 
tacksam man känner sig mot alla kära 
syskon inom denna C. I. mission! De 
äro alla så hjelpsamma pä allt sätt. Ja, 
Gud vare lof för alla vänner han gifver 

oss på vår vandring mot hemmet. :Man 
finner ej sådana i verldshopen, det är en
dast bland dem, som följa i Mästarens 
fotspår, hans, som blef allas tjenare. 

* * * 
Kanalen, på rag till Sltansi. 

Det var nog tomt att ej få några jul
bref, men innan julen kom, hade Jesus 
tagit bort allt och han fröjdade våra hjer
tan och var i sanning nog för oss. 0, 
att han mer och mer finge öppna våra 
ögon) att vi må se, hvad vi hafva uti 
honom, i hvilken Gudomens hela fullhet 
är förborgad! Anden har blifvit oss gifven, 
"att vi må se, llvad som iir oss skllnkt 
af Gud", 1 Kor. 2: 12. Julaftonen stan
nade vi på båten, som låg i land vid en stad i 
Anhuei, som hette Taiho, och firade vär för
sta julafton här i vårt trånga kyffe pa 
båten, men vi hade nog mycket bättre 
än den julnatt, som Jesus först firade 
på jorden. Han, som blef fattig för vår 
skull, att vi genom hans fattigdom skulle 
blifva rika, utblottade sig på allt hvad 
himmelen har att erbjuda, och kom 
ned till vår jord. Der han steg djupare 
och djupare ned och utblottade sig pa 
allt hvad jorden kunde bjuda honom samt 
gaf sig sjelf helt och odeladt för oss, 
för mig. Hvem kan fatta denna kärlek? 
Den kunna vi nog ej fullt fatta, förrän 
vi komma hem. 

Jag skref om vårt tränga kyffe. Det 
är verkligen så trångt, att man ej kan 
resa sig och stå, i ena båten. I den an
dra, der jag bor, kunna vi stå, men ut
rymmet är så trängt, att vi måste hålla 
oss i bädden hela <lagen med allt hvad 
vi göra. Vi läsa och skrifva, bedja och 
arbeta, äta och sofva i våra bäddar, hvil
ka äro två till antalet, och det är nästan 
all den plats vi hafva. Nu äro vi i sista 
veckan af året. Huru mycket ha vi ej 
att tacka Gud för, då vi blicka tillbaka 
pa det flydda året. Allt hvad Herren har 
sändt oss, har ju åsyftat vårt biista och 
varit ämnadt att bringa oss till att blifva 
hvad vi af evighet voro bestämda till, 
"lika hans Sons bild." Och ju mera vi 
få lära känna Jesus, desto mera få vi ju 
också lära oss inse, huru djupt synden 



bar bringat oss, samt huru långt vi äro 
från hvad vi skulle vara. Och huru dyrbart 
är det ej då, att få öfverlata sig åt den 
gode Fadrens ledning och fostran, vetan
de, att han vill och skall utföra sitt eget 
verk och bereda oss till bvad vi äro be
stämda för, endast vi blifva stilla för ho
nom. Vår Fader är vingärdsmannen, och 
han renf;ar grenen endast derför, att den 
må bära mera frukt, ädlare fruk -. Det 
kunde ju vara värt sista år, Jesus kan
ske kommer, eller vi kunde blifva kalla
de hem. Må Jesus då få oss så helt om 
band, att han kan utföra hvad ban vill 
hafva ' utfördt genom oss, och skulle det 
behaga honom att kasta oss åsido en tid, 
må vi vara nöjda och tacksamma äfven 
ilerför. Herren vet nog, bvar han behöf
ver oss, och när han behöfver oss, må vi 
Jerför alltid vara stilla, så att vi äro re
do, då han kallar oss. Men det fordras 
i sanning mera. nåd att stå stilla, än att 
~ä framåt. Dock är det så godt att veta, 
att det hetyder ej sa myzket för Gud, hvad 
vi göm, som hvacl i-i äro: Att jag måt
te varda funnen i honom. Glömmen ej 
att bedja för mig, att jag må blifva stilla un· 
iler Herrens forstran, så att han må få 
utföra sitt eget verk. Låtom oss ej för
tröttas att bedja för verlden, att evange
lium snart må blifva förkunnadt för allt 
folk. l\Iå vi blicka uppåt alltid, ej 
omkring oss; snart iiro vi hemma, och då 
skola vi ej mer känna till detta bräckliga 
tälthus, ty vi ha blifvit öfverklädda ~etl 
vår boning från himmelen. Gud g1fve 
Eder ett välsignadt nytt år, med rik väl
signelse och härliga segrar! :\lä vi det
ta år bättre lära känna Jesus, än de före
gående, och må vi blifva Jesus mera ~ika 
samt passande för himmelen. "Att bhfva. 
lika hans död, att känna honom och 
hans uppståndelses kraft", må detta vara 
vårt mål! (Forts.) 

En varning till de unga. 
Hvad en menniska sär. det 

skall hon ock skörda·'. ·Gal. 
ti: 7. 

Med den n!l.d , G\1d gifver, vill jag här-
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med framdraga några erfarenheter. ~u· mi.tt 
eget lif, <;om jag önsk:ir skola hhfva till 
nytta och välsignel,.:e för mänga. 

1 mina lJarndomsAr, jag tror det var vid 
!l eller lll Ars 1\lder, hlef jag af en kamrat 
förledd att utöfva den hem><ka Ol'h för
färliga synd, som kallas or,iani ell~r sjelf
berlllckelse. Så ung och oförståndig, som 
1ag Yar, vi;;ste jag· ej. att det. var något 
farligt, ut_ an forts~tte dermecl .. till~.Herr~n 
vid ~2 Ars ålder tick frälsa mm siäl. ~ilr 
Gud tick han<l om mitt hjerta, trodde jag 
det nog vore bäst att sluta upp . med 
denna sak: men pä grund af okun111ghet 
undrade jag emel1Rnät .. om clet v~rkhgen 
var nägon ~vnd. J ng fick dock efterhand 
klart för mig, att jacr ej kunde vara lyck
lig, o!n .i ag. i>j sitt tacfe upp dermeo. "hlen 
att öfverg1fva en sädan mrotad syndav1ma 
v11r frke sä llitt. ~og har Gud makt at~ 
frälsa den allra djupast sjunkne, men Vl 
måste afgjordt lemna synden och öfver· 
lemua oss helt åt honom. Gång i>ä :.;Ang 
föll jng för den svåra frestel!'en, hnlket 
ofta förorsaknde mig mvcken oro och 
m1\nga tå.rar. );°:ir jag hacte fallit. ~rlit pig 
och l1ad om förlätebe samt lofvaae hud 
att aldrig göra sil mera, men om någon 
tid då frestelsen kom åter. mottog 1ag 
ej 
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kraft från Gud, utan föll i\ter igE'.n, 
trots mina milnga beslut ~tt akta 1111p;: 
Det var med m1" såsom l aulns säger 1 
Rom. 7: 15: ''.Jag'\·et icke _hva~l jap; gör, 
tv hvnd jag vill, det p;ör iag icke, utan 
livad jag hatar, det gör ing:· J ng hade 
ej helt lemnat mig åt Jesus,. utan ~·ar en 
trlll umler Ingen. () hvad iag grat och 
kilmpa<le ! Jag \'amlrade i .öknen o<?h led 
stor lirist: men det \·ar mitt eget fel, .ty 
Kanaans .lantl lå~ öppet f~1~. mii;; att ,m
taga. Löfte~ om f~1llkomh~. fralsnm~ (r.br. 
7: 25) var för mig. så val som for alla 
andra: men synden var mig för kär, för 
att helt öfvergifvas. Gud hielpe alla, soi:n 
vandra i en sådan öken. att <le mätte fä 
syn pi\ att .Jesus är en fullkommen fräl
sare! 

Efter genomlä!.andet af en bok, som 
talade om denna synd och dess h~mska 
följder, blef det allrnrli~are för 1~1g att 
Uta Jesus frälsa mig helt äfven från en 
älskad skötesyn<I. Gud vare lof, att han 
kan frälsa och det fullkomligt. alla dem, 
som geno~ honom komma till Hud. Jesn 
hlod har nog kraft att rena, men synden 
mllste hlifra. synd: och vi måste af helt 
hjerta vam villiga att försaka alla. sköte-
;;vnder. Älskade unga \•änner ! l\Iitt hjerta 
b1öder och mina ögon fuktas af tårar, niir 
jacr tä~ker pA, hur många ~e äro. som llro 
sl~fvar under denna förfärliga i'ynd.. Flyn 
till Herren .Jesus! Tv endast han förmår 
att frälsa och frigöra" från _synden. . .. 

Sedan jag hlef omvänd till Jlerre_n, for
sökte jap; att vända mina tankar till det 
andliga och himmelska. ).:[en mina tankar 

och min f .. nta!.i voro så förstör<la. att jag 
hacte mycket svll.rt derför. Detta var en 
följd af denna SYnd. )Jen ännu mera fick 
jae; qkönla efter· ett sAdant utsäde. Efter 
någon tid blef jag mycket npn·i;\·ag, en 
sjn1ulom, som är mycket sdlr Att om
tala de lidanden, jag fick genome;å. ilr 
alldeles omöjligt. Jag var sjuk i hnfrn
clet och bröstet och för öfrigt matt i hela 
kroppen. )len had(' det ej varit annat än 
dessa kroppsliga liclnnden, s:\ hade det ej 
varit ,,å svårt. J)(' stunder. jag somnade 
om nätterna, besvilrndes jag af sA.dana 
förfärliga drömmar, att jap; vid up~wak
nanclet var så up)'skaka1l och oredig i mitt 
hnfrucl, att jng nästan var från mina sin
nen. lllina tankar blefro mycket orediga 
och forn hit och dit Jll('d en s1\clan fart, 
att det var omöjligt att fästa dem vit! 
någon viss sak. Alln möjliga ting oroade 
mig, så att lifvet blef si\. svårt och tune;t 
för mig, att jaµ; tvckte. att det va1· nlistan 
omöjlie;t att ki11m"a lefra i ett sådant till
'ltånd. l:'ie11de11 sade många gånger till 
mig, att jag skulle göra ett slut på mitt 
eländiga lif. ty dt't vore det bib;ta. 0. 
hYilka gräsliga kval! En menniska, som 
ej erfarit det. kan pj tänka sig, 1ttt dPt 
1>kall kunna finnas sAdana lidanden på. 
jorden. Det kan ej p:\ något siltt jemfö
ras med lidanden till kroppen. Dock, un
der allt detta var det Herrens hand, som 
upnehöll mig och bevara.de mitt förstånd. 
Gud vare derför evigt tack och lof ! 

"Herrens nåd är det. att det icke iir 
ute med mig... Gud mfiste !äta sin I\ ham 
irenomgå luttringsel<len för att upp en hara 
clet slagg. som vicllåder tlellJ. ,Jag tackar 
Guc~ fö1: hv~rl jag genomgått. De~ har 
varit n:1g till stor nytta. .T np; är 1 dag 
glad öfver, att jag är lmns: och att jag 
vet., att Jesus vill hjelpa mig i fortslltt
ningen för sin trofasthets skull. 

Kära unga vänuer. tagen eder till vara 
för denna synd! En orsak till mångns 
klenhet och sjuklighet, förstörda nerver. 
svårmod o. s. v .. är säkerligen den stora 
ntbredninp;, som denna last fått. För nå· 
gon tid sedan talade jag vid en ung man, 
sorn äfven hade varit slaf under clenna 
syntl. Han sade. att han knappa.st trodde, 
att det var någon af de unga i det sam
hälle. der han hodde. som ei utöfracle 
denna synd. Det är ju r\'sligt att tänka 
på. H\•ad skola vi göra; för ntt hejda · 
denna syndaström, som uthreder sig pA 
ett !.iHlant sätt och drager så många med 
i förclerfvets gro)' 'I Skola ''i liigga hii.n
derna i kors oc i ej hry oss om något'! 
Nej, vi måste taga n1ra pA Yil.ra bröder. 
Jag kan ej omtala, hvacl som rör sig i mitt 
hjerta, niir jae; ser de unga, sköna plan
torna vii.xn upp med rosor pA sina kinder, 
men sedan bee;ynna att redan i unga Ar 
vissna och förlora kinden~ blonunor. 
MAnga af de ktira unga äro nlldeles oktm-
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niga om denna syndens henu,ka följder 
och äro derför ej <;å rädda för den. <hu 
de till och med blifva varnade en eller 
två gAn~er, hvilket nog sällan händer, 
akta de det för intet, utan fortsätta der
med. Tv det llr ju in~i>n. som ser det 
och kan 'straffa dem derför, tro de. De 
"'!ömma att Gud !'er dem, han som ej IA· 
ter nA~~n synd blifra ostraffad. LA.ton~ 
oss derföre, kära bröder, göra hvad n 
kunna för att bringa de unga \•ännerna 
kunskap om hur nemsk denna synd lir 
och hvilka gräsliga följder den medför. 
Pöriildrar lärare. predikanter och e\'an
gelister, ..;ören h\·atl ] kunnen för att riid
ila de unga ur detta förderf ! ~lån~et f~
ders- och modershJerta har krossats <lcn
genom att de sett sitt l~a1:n 11nti11gen fi!
ras till dårhuset eller 1 förtv1fian sielft 
p;öra slut på sitt elilndie;a ~if. <.~: om de 
visste huru dvrt de fl't. plikta for dessa 
ll]Utni'ngar i svndeu. så skulle de alurig 
mera befatta. s]g denned. 

Bland böcker, som på ett npplysnde och_ 
godt sätt hehandla detta iimne, kunna v1 
rekommeudera •·den smygande s~ oden'·, 
utgifren på E. J. Ekmans förlag. Htock
holm. .Jag har talat mNl sil.dana, som ef
ter läsandet af en sådan bok, genast af
stått ifrån lasten. emedan de cTerigenom 
fått reda J?A. hvilka hem;.k~ följder cl~u 
har med sig. :llAnga, som iag talat nd. 
l1afva sagt: 0, att jag _iindä v~tnt, hur 
farligt det ii.r, så skulle iag aldrig hetat
tat mig med sådant!'· Kll.ra unga viinner, 
l, som ännu icke lemnat ede>r :\t ,Jesus, 
tlyn synden och 1>1 ten Herren fr!llsa ed~~·, 
iunnn det blifrer för sent! Det skall bhf
va förfiirlio't för hvar och en, som fort
siitter i sin';. synder. '!'\'eker dn dig vara 
en stor syndare. sA är "det vltlsignndt, att 
Jesus kommit för att frilisa jnst sådana. 
Han har sjelf sagt: "])en som kommer 
till mig skall jag sannerligen icke kasta 
ut! 1 .Jesu blod lins rening från alla 
svnder. Gud \•are lof för denna stora 
n·A.d ! tor. 

Småplock från m ina 
resor. 

llå jag i aftonens sena timma vandra
Jr de bland skogens träd och sågo de 
vissnade löfven falla ned från träden och 
fladdra omkring framför mina fötter, kom
mo den forntida, inspirerade skaldens ord 
i mina tankar: "Vi i.kola alla förvissna 



såsom löf." Och med melankoliska käns
lor upprepade jag dem. Jag satte mig 
vördsamt ned på marken under ett jätte
träd och afhörde det döende arets melan
koliska liksång uti de fladdrande löfvens 
ljud. 

Allt inom naturens verld, som uppväx
er och dör, framhåller för oss den lär
domen, att äfven vi måste dö. Den ena 
generationen af menniskor efter den andra 
uppträder och försvinner liksom trädets 
löfverk. Hvarje grästrå, som faller till 
marken, hvarje vissnadt löf på skogs
vägen, hvarje kal gren, hvarje återvän
dande Mst med dess kulna dagar och 
kyliga vindar - allt detta upprepar för 
oss den sanningen: "Menniskan växer upp 
såsom ett blomster och faller af." Yi 
äro gäster och främlingar på jorden, bvarje 
steg förer oss närmare evigheten, och vi 
böra allvarligen fråga oss sjelfva, hvad 
skall möta oss i det landet, hvarifrån in
gen resande atervänder. Millioner menni
skors lif är kortare än liifvens lif. 1\Iån
ga af dem, som vi hade i sällskap vid 
resans början, hafva utträdt ur våra led 
och fallit för dödens giftiga pilar, och 
snart nog skola våra dagar glida oss ur 
händerna och försvinna för vår blick, li
kasom morgondimmorna försvinna för den 
uppgående solen. Xär vi hafva lärt oss 
att lefva rätt här på jorden, så äro vi 
bäst passande att dö. Om vi lefva i för
ening med Gud, så skola vi finna, att det 
är lätt att dö i förening meJ honom. En 
fridfull och salig död är det naturliga 
slutet på en rättfärdig mans lif. 

Sommaren med sina högtider och mis
sionsfester är förbi; men många saliga 
minnen och djupa impulser skola förblif
va i våra hjertan. Lifligt minnas vi den 
till storlek enastående missionärskonferen
sen i Stockholm med sin utpräglade anda 
af Jjuflig brödrakärlek. Knappast var den
na afslutad, förrän vi hade den stora ~läd
jen att åter samlas på solhemmet Torp 
i Nerike, der vi fingo fira vår lö:de irs
konferens, och der den "stora slägten" sam
lades under Fridsfurstens baner. Vi känna 
ännu vårt värdfolks varma handtryck
ning och tycka oss ännu förnimma de him
melska sångfåglarnas röster och doften 
från bönealtarna i den lummiga parken, 
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sä väl som de andekraftiga vittnesbörden 
och föredragen i vår präktiga "domkyrka". 

Mitt öga vill tåras vid tanken pä all 
den uppoffring af krafter, tid och medel, 
som årligen oförminskadt aterkommer vid 
dessa konferenser och som jag i år varit 
i tillfälle att skärskåda. 

Ingen, som ej varit närvarande, kau 
göra sig en förestälining om hvilka an
strängande förberedelser, som göras för 
dessa möten af våra gästfria vänner och 
derai:, villiga tjenare. rirä vår trofaste 
Gud och Frälsare rikligen välsigna dem 
och gifva dem näd att sasom hitintills öf
verflOda i allt godt verk. Han skall sjelf 
vara deras ganska stora lön på uppstån
delsedagan. Före detta stormöte hade jag 
glädjen närvara vid flera mindre missions
möten i N erike, der vi ähen fingo känna 
Herrens närvaro. Efter ett hjertligt far
väl till vännerna i Nerike styrdes min 
kosa söderut till Malmö, der jag fick när
vara vid missionsvännernas dyrbara års
möte i "gasverkssaleu". Ifrån detta var 
jag af omhuldande vänner inbjuden till 
en välbehöflig hvila i det natnrsköna Uam
lösa. .\nnu kan jag drömma mig tillbaka 
på balkongen till mitt rum, der jag om
flägtadcs af de friska hafsvindarna fran 
det solglittrande Öresund, och der jag off· 
rade mina läppars morgonoffer till skapel
sens Herre och mitt hjertas konung, tän
kande i bönen på alla mina vänner när 
och fjerran och ej minst på mina kära 
kineser. Från detta hvilans Elim ilade 
jag hem till min hembygds dalar, der jag 
med glädje deltog i missionsmötena i R:s 
kyrka, Nosenfors, Hultsfreds lägerplats med 
flera ställen. 

Sasom en gäst och främling i denna 
verlden hade jag nu återigen att packa 
min kappsäck och anträda min resa till 
Sunne i Jet mångbesjungna Yermland, 
der missionsmöte var utsatt till söndagen 
den I sept. Yid Halsberg mötte jag mitt 
ressällskap, sangmästaren Onkel Eric, och 
snart kilade vårt tåg af till Kil, under det 
vi liftigt samspråkade om Herrens vägar 
och särskildt om honom såsom läkare, 
dertill föranledda af medresande, som skul
le besöka farbror Boltzius i dessa bygder. 
Vid Fryksta gingo vi ombord på en ånga
re, som förde oss öfver de stålblå Fry-

kensjöarna, förbi de majestätiska och in
ponerande skogklädda höjderna, bär och 
der afbrutna af bördig:-. dalar, der mån-. 
ga af våra trossyskon uppslagit sina tjäll 
och der talrika bönhus vittnade om en 
offervillig gudsfruktan. 

}'ramkomna till Sunne mottogos vi på 
Jet hjertligaste af vännerna 0. på pil
grimshemmet Terfnäs. 

På lördagskvällen den 31 aug. öppna
des mötet af predikanten på platsen Ad. 
Thomander med orden: "En menniska kan 
intet taga, om det ej varder henne gifvet 
från himmelen. Han (Jesus) måste till
växa, men jag måste aftaga," h varmed 
han belsade oss välkomna. 

Derpå följde ett allmänt vittnesbörds
mvte, i hvilket flera deltogo med omväx
ling af bön och sång, och Herren var oss 
tillmötes med sina välsignelser. 

Söndagsmorgonen uppgick ömsom i moln 
och solsken med sakta milda brisar öfver 
Frykensjöarna, och jag tyckte mig i den 
lilla evangelisttruppens anleten se, att 
hjertats haf vaggade af bön, hopp och 
längtan vid tanken på dagens viktiga och 
stora uppgift. Folkskarorna samlades från 
vidt skilda trakter, och på bönemötet för
spordes djupa bjertebehof. 

Kl. half tio sågo vi den sillverhåri ge 
"Onkel Eric" med sitt solljusa ansigte 
stå framför en Iiflig och vårfrisk barna
skara, som med stora uppmärksamhet hörde 
honom tala om de tre lammen. Det stör
sta bland dem var Guds lamm. Salen blef 
sedan fullsatt af äldre barn; och evangl. 
Larsson frambar det första vittnesbördet 
•Jm Herrens godhet och menniskokårlek, 
grundadt på llerrens ord i )lath. H: 36. 

Ev. f,ovisa Rnnqvist talade öfver frå-
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gan: "Kan något godt komma från Na
saret?"' 

Karin Andersson påminde om Moses' 
sista stunder och det vittnesbörd han af
lade om Guds trofasthet. 

F. m:s möte afslutades af underteck· 
nad med korta erinringar om Guds verk 
i Kina. Den ande, jag erfor, och den 
rika kollekt, som gafs, vittnade om, att 
Kineserna hafva vänner å!ven här. 0, 
må aldrig missione11s eld slockna på edra 
hjertealtaren, kära Sunnebor ! 

Eftermiddagens möten öppnades af syst
rarna Ljungström, som till välsignelse 
arbetat för själars frälsning i dessa byg· 
der. Sedan kom Onkel E. åter upp på 
plattformen och talade om "lifvets långa 
resa." Hans sångarbroder ( 'onrad tände 
upp ljus för att uppleta några af de för
lorade penningarna. 

Mötet afslutades af undertecknad med 
påvisande af Jei3u sjufaldig(t härlighet. 

Mötet i sin helhet präglades af en god, 
sund, fridfull och kraftig anda. Påföljan
de dag var pa e. m. anordnad en miseions
afton fi)r Kina, då jag sökte för de när
varande visa hvardagslifvet derute bland 
hedningarna. såväl i staden som på lands
bygden. Sedan Onkel E. med: "Jlin fräl
sare och jagu låtit oss blicka in i sitt 
sångarhjerta och våra systrar på platsen 
i sång gifvit oss e:o: fridshelsning, afslu
tades mötet med tack och bön af bröder
na Olsson och Thomander. Må utsädet vid 
detta evangelistmöte i Sunne bära de ri
kaste frukter till evinnerligt lif i allas 
vara hjertan, som der deltogo ! 

Frambärande mitt hjertliga tack för 
all gästvänlighet ach kärlek, beder jag 
eder ihågkomma mig och Kina i edra bö
ner. 

Aug. Karlsson. 

FPån våP Zulumission. 
Betania, Umhlangeni, Port Shepstone Natal S. Africa, den 9 aug. 1901. 

K<lre pastor Kihlstedt och Wsare af Trons Segrar! 

Bedjen för oss, att Herrens ord må hafva framgA.ng 
· och varda förhärligadt, som ock hos Eder. 2 Tess. '3: 1. 

Paulus var en bönens man från den från den stunden var han också observe-
stund, han "mö{te Jesus i väge:;.'' - och rad i himmelen: "Si han beder." Han 



trodde på bönens mal.i, och derför upp
manade han de troende i Tessalonika 
att bedja för honom och hans medarbe
tare, att herrens ord måtte hafva fram
gång. Törhända någon, som läser dessa 
rader, en gång varit en bedjare för evan
gelii framgång, men nu sällan eller aldrig 
beder för missionen. Vakna då upp I Hur 
kan du sofva, då hedningarna ännu i sin 
hopplöshet ropa till sina gudar och upp
offra sig och sitt för att vinna frid! Yän
ner, bedjen mera innerligt för hedningar
nas omvändelse! I bönen skall också 
Gud uppenbara för dig, hvad du hör glira 
personligen och genom medel för evange
lii framgång. Huru kunna vi med Panlus 
säga: "Vi hafva Kristi sinne", om själars 
frälsning är oss likgiltigt, då det är Je
sii enda lifs11ppgift att frälsa det, som 
var förtappadt? Huru skall den helige An
de, Kristi Ande, kunna trifvas i våra lif, 
om vi ej arbeta, bedja och kämpa för 
evangelii framgång? Låtom oss betänka 
detta! Stora och kraftiga dörrar öp~nas 
- motståndarna ä.ro manga - Paulus 
(som betyder "den lille") söker Titus, sin 
medarbetare. Hvar är han? Bedjen skör
dens Herre, att han utdrifi·er "arbetarn" 
t ej "predikanter" anmärker F. Fransson) 
till sin skörd. 

Yi ha nya bevis för att Guds Ande 
verkar i det fördolda här på denna plats. 
Höfdingen för denna stam, kallad Ensim-

"~ a, här ser Ni nu er egendom, min her
re," sade nämndemannen, då de stego 

öfver tröskeln, och tillade vänligt: "Stor 
är den ju icke, men rent och pyntadt ha.r 
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bini (= i jernet), angreps af lungsot, och 
då han kände, att döden nalkades, sände 
han bud efter vår medarbeta1 e Moses La
leni, om hvilken han förut sagt, att ba.n 
icke fick visa sig i hans kraal, och bad 
att han skulle komma samt hafva alla 
våra troende med sig, för att bedja och 
sjunga i hans hydda. På bestämd dag 
voro vi alla der och fylde hela hans 
hydda: och nu blef det sång och bön i 
just den kraal, från hvilken han sjelf för 
en tid sedan drifvit bort sin egen dotter, 
derför att hon sjöng andeliga sånger; äf
ven hon blef på det sista bjuden att kom
ma och bedja för honom. Vi hade ett 
kraftigt möte der, och jag talade också 
personligen med honom, det kändes att 
han var öppen för ordet. Han dog 4:de 
dagen efteråt, och huruvida han kom till 
tron sjelf kan ju betviftas. Men hans 
vittnesbörd, som han lemnade efter sig, 
gjorde ett djupt intryck på dem, som bo 
häromkring. Herren fullborde sitt verk I 
De troende växa i nåden och vår Herres 
Jesu Kristi kunskap. Yi ha möten hvarje 
kväll nu en tid. Yi ha genomgått Dani· 
els bok och hålla nu på med Uppenba
relseboken. "'riden är nära'"'; Jesus kom
mer snart. Södagsskolan, som min hust· 
ru håller, är besökt af 30 a 40 barn. 
~lå Jesus, barnens vän, bli känd och iil
skad af dem! önskar edra ringa med-

11 arbetare 
8. och K J. Johanson. 

alltid mor Greta, som Ni ser!" "Ja, ja," 
sade grefven, och med ett: "Guds frid 
härinne/" gick han fram till gamla Greta, 
som torkande bort tårarna, nigande och 

förlägen stod framför de besökande. "Tack, 
tack," sade hon, "för den Jjuftiga hels
ningen, den kan just behöfvas, den, för 
mitt stackars oroliga bjerta." "Nå, hvad 
är det då, kära mor, som gör edert bjerta 
så oroligt?" sade unge grefven deltagande. 
"Ack, huru skulle jag kunna vara annat 
än orolig?" svarade den gamla kvinnan, 
i det att tårarna pa nytt banade sig väg 
öfver de infallna kinderna. Jag är ju en 
fattig enka, som har en bård fordrings
egare, som da jag ej med bästa vilja har 
kunnat betala honom de penningar, som 
jag är honom skyldig, i dag bitit min 
lilla stuga gä under klubban. Här hafva 
jag och barnen lefvat sä lyckliga, och 
här har vår Gud och Frälsare så under
bart gifvit oss vårt uppehälle -- ingen
ting har fattats oss, till dess den envisa 
gikten ansatte mig, så utt jag ej mer 
kunnat sitta i väfstolen. Nu har jag in
gen annan utsigt för framtiden än fattig· 
huset för mig och barnkräken." Här höll 
den gamla upp, liksom öfverväldigad af 
sin sorg. Snart blef hon dock stilla igen 
och sade med förtröstansfull stämma: "Det 
står dock sä många löften i Guds heliga 
ord till alla enkor och faderlösa, att jag 
borde ej misstri•sta så, som jag giir. Jag 
läste ju nyss i Davids Ul Psalm, att den, 
som sitter under den Högstes beskärm 
och bvilar under den Allsmäktigas skugga, 
han säger till Herren: Du är miu till
flykt och min borg! Och da borde väl 
gamla Greta ej vara utan husrum?" Här
vid log den gamla mellan tårarna, sa att 
den annars sa verldslige nämndemannen 
ej kunde annat än rörd svara: "Yar sä
ker på det, mor Greta. Gud vet nog nå
gon råd; och denne unge herre ser mig 
icke ut, som om han ville drifva er ut 
pä landsvägen med det första." Med 
dessa ord tog nämndemannen afsked och 
gick, lemnande unge grefven ensam med 
den fattiga enkan. När dessa båda blif
vit ensamma, satte sig grefven på pinn
soffan bredvid Greta och tagande den gam
las skrynkliga hand i sin sade han: "Be-_ 
rätta mig nu eder lefnadshistoria, mor 
Greta." Och gamla Greta berättade nu 
för den unge studtinten allt det, som vi 
redan känna till ifrån första delen af be
rättelsen, huru som hon hade Hyttat med 

sina barn hit upp till l"psalatrakten från 
sitt kära hem i Småland. l\led stigande 
intresse åhörde grefve Frans den gamla 
pröfvade kvinnans lefnadssaga, som var 
så rik på både nöd och nåd. När hon 
hunnit till berättelsen om den aldrig för· 
glömda tiden hos grefvens på Stensnäi:
och hon med sorgsen och vemodig röst 
sade: "Förvisso bar gamle grefven redan 
glömt bort sin gamla trotjenarinna efter 
de många årens skilsmessa," steg den 
unge studenten upp frän sin plats, och 
ställande sig midt framför gamla mor 
Greta sade han: "Nej, mor Greta, hvar
ken den gode Guden eller gamle grefven 
hafva förglömt er, utan här framför eder 
står uu er gamle husbondes son, som 
Xi en gång burit i edra armar och vill 
i någon mån godtgöra Eder för de gangna 
årens lidanden, i uet han till eder Ofver
lemnar detta edert kära hem att åter taga 
det i full besittning för Eder och edra 
barnbHrn." Här blef det en paus. Se
dan reste sig den gamla kvinnan: "Hvad 
hör jag! bvad hör jag?" framstammade 
hon. "Är - lir är det här verkligen 
unge gref .Frans "lillgrefven"? 0, du 
gode Gud, så du öfvcrraskar gamla Greta!" 
Och Greta fattade den unge grefvens hän
der, dem hon under tårar kysste, ömsom 
utropande: "Tack, gode Gud!" och: "Tack, 
midi grefve!" "Se så! se så!" sade grefve 
Frans och tillade: "Det är jag och min 
far, som f:i tacka er, som haft oss och 
hela vårt hus i ätanka i edra förböner 
och äfven lärt barnen bedja för oss. 
Tack! tack derför ! Men nu måste jag 
gå tillbaka till mina väntande kamrater, 
som äro lägrade nere vid sjöstranden. 
Farväl nu! Gud välsigne Er! I nästa 
vecka skall jag komma åter och hafva 
gåfvobrefvet på er lilla stuga med mig. 
Farväl!" 

* * * 
Gifvande den förtjuste lille Frans en 

blank silfversp11sie svingade sig unge gref
ven upp på sin häst och red i sporrsträck 
ned till sjöstranden, der han snart blef 
öfverlupen af hundratals frågor angående 
sin langa bortovaro i den närgränsande 
hyn. 



"Lugnen eder! Lugnen eder, och lå
ten mig få del af eder svalkande lemo
nad, så skall jag berätta eder en den 
intressantaste historia, upplefvad här pä 
tre timmar i det verkliga lefvande lifvet. 
Och kunnen I tänka eder, att jag och 
en gammal kvinna utgöra hufvudperso
nerna deri ! Och h vad som är det allra 
bästa i hela historien ii.r, att den gode 
Gudens hand hållit i ledtråden hela tiden." 
"Låt höra! Låt höra!" ljöd det i korus 
från studentkretsen. Och så måste grefve 
Frans berätta från början till slut histo
rien om gamla Greta i Sumpen med alla 
de skiftande erfarenheter, hon fått göra 
under sin trogna vandring med Gud. Och 
när han slutade, tillade han med öfver
tygande röst och med en högre rodnad 
på sina kinder: "Nu har det blifvit visst 
för mig, bvilken Gud jag vill tjena -
det är min Faders Gud! Det är "de 
gamles" Gud och Frälsare, som så tro
fast vårdar sig om sina barn. Han skall 
från denna stunden helt ega mitt hjerta. 
0, kamrater, må denne Gud få ega edra 
också, ty han ensam är värd att ega dem I 
Herre, ske alltså i Jesu namn!" 

De unga muntra studenterna sutto länge 
tysta och berörda både af den sällsamma 
historien och det varma vädjandet till de
ras hjertan från deras kamrat, hvars ädla 
handlingssätt mot den fattiga ankan de 
både beundrade och gillade. Vid hem
komsten tryckte de varmt sin kamrats 
hand och försäkrade honom, att denna 
hans födelsedag var en den skönaste dag, 
de upplefvat under sin studietid. Och du, 
kära barn I H vad tänker du? Skulle du 
vilja, liksom unge grefve Frans, lemna 
ditt unga bjerta åt Gud, din Frälsare, och 
blifva lika lycklig och nyttig som han? 
frågar din vän Onkel €ric. 

P. S. Till Barnens tackoffer har ytter
ligare inkommit 12 kr. för zulubarnen från 
-söndagsskolan i Af van, Sunderby, och från 
en 85-årig gammal kvinna med missionsin
intresse. Gud välsigne de kära gifvarne ! 
Håll ut i tron! Herrens små. medarbetare 
i vingården skola en dag blifva rikligen 
belönade, när Herren Jesus skall utdela 
kronorna. D. S. 

En liten helsning från 
Amerika. 

Käre väm1e1· i Herren ! Frid! 
Det torde vara pA sin plats, att jag s!ln

der några rader till Trons 8egrar än en 
gånf; från detta land. Herren har varit 
trofast mot oss och gifvit oss nåd att 
äfven hll.r i Amerika arbeta för missionen 
i Kina. \'i ha pA ett och ett halft års tid 
haft sA nära tre hundra möteu blund sven
skar och amerikanare; och Gud har gif
vit oss mll.nga vllnner, som komma att 
bedja för oss och vårt arbete i Kina. :Nu 
äro vi på väg till det afHlgsna landet i 
Östern. Det är öfver en vecka sedan vi 
lcmnade vårt hem, kanske för alltid. Vi 
stannade i X ew-\"ork ett par dagar; och 
i går kväll hade vi vårt sista farvälmöte, 
innan vi lemnade Amerika, i första sven
ska baptistkyrkan i Chicago, hvarest vi 
ha flera hundra vllnner, som vi lärde kän
na ganska vlll förra vintern, dA vi arbe
tade i ofvannilmda församling n~ra vec
kors tid. I morgonkväll lemna vi denna 
plats med dess många ljufva minnen, för 
att hinna fram till San Francisco till den 

• 12 sept., di\. vår fmgnre lemnnr vestkusten 
för att taga oss till Yll.rt kära Kina igen. 
Det tager oss öfrer 3 dygn på jernvllgen 
frA.n ( 'hicngo till Han Francisco. Det blir 
nog litet tröttshmt att vara pA det rullan
de tåget natt och dag. Men vi äro j11 
vana vid vilrre iin så i Kina. Missionens 
reskassn var tom. dA det var fråga om 
vår resa till Kina. )len d:\ det omtala
des J)å vår stora konferens vid Old Or
char i aug., sA insamlades inom 15 mi
nuter allt, som behöfdes till vårt utsän
dande genom frivilliga gA.fvor frA.n folket. 
Herren förser uti allt. Ara vare hans 
namn! Om resan gär lyckligt och vill 
öfver Stilla hafvet, äro vi 1 Shang-hai i 
början af oktober. Jag behöfver icke tala 
om för alla, som känna mig i Sverige, att 
jag är mer iln glad, att det lJlifvit så stilla 
i Kina, att vi kunna Atervända., eftersom 
oroligheterna cler varit det enda. hinder 
för vårt utgående. .Tag har brådtoro, så 
att jag skall icke göra mitt bref längre 
i dag, utan i stället lA.ta höra utaf mig, 
när vi komma fram. Herren välsigne alla 
vänner, som bedja för missionen och mis
sionärerna. 

Kllra helsningar frän i Herrens tjenst 
utgifna 

Emma Ekvall. 
Chicago den 6 sept. 1001. 

Min stående adress blir c·a C. &. )I. A. 
\Vuhu, Uhina. 
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'· 3au kan icke räkna dem alla, 
e; De gåfvor, }ag {ätt af mir' Gud. 

.Jag kan icke räkna (le smycken, 
Han skänker i kärlek sin brud. 
I skiftande mängf ald han ger dem 
I tider, det passar mig lJäst. 
.llfen högt öfver qåfvor så rika 
Jag älskar dock gifvaren mest. 

Jag kan icke räkna dem alla, 
De gånger, han fröjdat min själ. 
.Jag kan icke räkna de sorger, 
Han sänclt till min fostran jem1;äl. 
1l!en alla de ~?enat mitt biista 
Och dragit rnig närmare Gucl 
Och lockat sä ofta i nöden 
Ur h'lrpan de klaraste ljud. 

Jag kan icke räkna dem alla, 
De faror, han hulpit mig iir, 
Då han omkring själen har slagU 
Sin kärleks beskyddande mur. 
Jag kan 'icke räkna de gånger, 
Han tystat min jämmer, mitt knot, 
Och lärt mig att taga det bittra 
I stillhet vid Mästarens fot. 

Jag kan icke riikna dem alla, 
De stunder, han nc'idefullt satt 
Vicl sjuklingens ensliga läger 
Och bringade ljus i min natt. 
Jag kan icke räkna rlern alla, 
De ljufva hugS'valelsens ord, 
Som föllo i svidande hjertat 
J,ikt dagg på (len törstande jord. 

Jag kan icke räknn <lem alla, 
lJt löftin, jag fr'itt i hans ord. 
De stråla som stjernor tmot mi{I, 
När nattm omhöljer vår jord. 
Men fastän jag ej kan clem räkna, 
De äro <lock mina ändct, 
Förgingos än himlen och jorcl1:n 
Mecl allt, hvacl som är cleruppå! 

Ack nej, de st1i ej til.l att räkna, 
De talrika ynmstbevis, 
Jag röner hvar stuncl af' min Herre. 
Hans namn vare ära och pris! 
Jag kan endast tacka och tofva 
Och höja i stoftet min ton 
Ti!l <l~ss jag mec~ jublancl~ tftnga 
Fu.r SJitngancle stn vi<l hans tron. 

Eric. 

H e I g e d o m e n. 
Af K- dt. 

. "De skola göra mig en helgedom, att jacr 11111 bo 
ibland dem." 2 )[os. 25: H. "' 

I. 
~ I gamla testamentets tid förbere-
4.-, des frälsningen i Kristus. Genom 
,.;in heliga lag vill Gud väcka Israels 

~kuldJ'.!ledvetande och ett djupt och 
~nnerhgt_ behof efter frälsning. Och 
i prof et1orna Höker han rikta deraR 

"' Kan i::junga.-; som: ".Jag har varit al]Pna med Jesus!" 
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blickar och <leras hjertans längtan 
framät till den kommande förlossa· 
ren, i och genom hvilken det efte~ 
frälsning tränande hjertats behof 
finna sin tillfredsställelse. 

Men liksom en jordisk fader eller 
lärare söker genom bilder o. s. v. 
för barnens blickar åskådliggöra de 
i:;anningar och lärdomar, han söker 
inprägla hos dem, så har ock Gud 
under verldens barnaålder sökt ge
nom förebilder i tydliga och hand
påtagliga drag inför Israels ögon 

· måla den kommande nåden och fräls
ningen i Kristus Jesus. Gu~ har 
alltid i rikt mått betjenat sig af 
ai:;kädningsmaterial i sin skola. De 
mest betydelsefulla förebilderna äro 
de som vi finna i tabernaklet och 
te~plet med alla dess anordningar 
och heliga kärl, i prestadömet, tempel
tjensten, _offren o. s. v. Det _är läro
rikt att i nya testamentets lJUS och 
under Andens ledning studera pro
fetiorna. Det tjenar till att ~tärka 
oss i tron och befästa oss i san
n~ngen. De dyrbara. frälsning;r;sa.~
mngarna skola dervid framsta for 
oss i ny klarhet. Och v~ra hj er~an 
skola fröjdas med en helig och dJUP 
glädje, särskildt da vi finna, huru: 
som den helige Ande på förhand i 

underbara drag tecknat Kristi kors, 
försoningen, reningen och helgandet 
at Gud genom offret på Uolgata. 

Hade man med djupare helig vörd
nad för all Guds uppenbarelse aktat 
på förebildernas hemlighetsfulla och 
dock för det enfaldiga lärjungasin
net fattbara teckeuspräk, så skulle 
man icke äfven i fråga om skriftens 
grundväsendtliga Hanningar kommit 
så på sidan om väg_en, "~om. man_un
derstundom äfven i var tid giort, 
midt under det man bekänt sig vilja 
afgjordt_ fasthålla skr~ften~ l~r~_. . 

Förebildernas studmm i SmorJel
i:;ens ljus skall ock hos oss fördjupa 
och stadfästa vissheten om skriftens 
inspiration eller ingifvelse genom 
den helige Ande. 1

1 

I va~ tid göras und~r en högfö~- 1

1 näm mm af vetenskaplighet de kraf-

tigaste ansträngniuga~ att frånröfv_a 
osH tron på biblen sasom ett allti
genom inspirerad~ Gud::; o~d. . .. 

Men ju mer v1 tränga m i fo~e
bilderna, dessa "skuggor af det till
kommande goda", desto mer sko~a 
vi finna hum noggrant de ända m 
i enskildtheterna passa in med verk
ligheten, med "tingens verkliga ge
stalt... Och detta skall i sin man 
göra att biblen skall komma att in
för vårt hjertas ögon fr~m~ta _sasom 
en enhetlig, genom helig mgifrelse 
tillkommen skrift, som alltigenom 
bär sanningens prägel. Och n skola 
med djup vördnad och beundran 
skåda detta sanningens heliga tem
pel såsom ett alltigenom harmoniskt 
helt. Tiderna och förhållandena, un
der hvilka det bygts, hafva ,·arit 
vidt skilda, arbetarena, som lagt han· 
den vid verket, hafva varit många 
och mycket olika i flera af~eenden. 
Men byggmästaren, som gJOrt upp 
planen "oC'h riluingen och ledt arbe
tet har hela tiden varit densamme. 
Sanningens Ande har på hela detta 
tempel och pa hvarje dess del satt 
sin tydlige. prägel. l\lå han. ocksa 
nu lära oss och leda oss till hela 
sanningen, och må vi med lärjunga
öron, som han i:;jelf väckt och öppnat, 
vara uppmärksamma på hans under
visning! (Es. 50: 4, 5. 

Il. 

"'De skola göra mig en helgedom, 
att jag ma bo ibland dem." ~ådan 
var (fuds befallning till Israels barn 
genom l\Ioses. Det. ~1ar under. alla 
tider varit Gud~ nlJa att sta i e_tt 
så nä~a och inne~~~gt förhållande till 
menmskan som mo1ligt. Han skapa
tle he1me till sin afbild, på det att 
hon skulle lefva i den innerligaste 
kärleksgemenskap med honom. Och 
sedan hon genom fallet kommit bort 
ifrån honom, har han alltid sökt att 
åter vinna hennes hjerta och åter· 
föra henne till sig. Och han har 
dervid i sin visdom och kärlek städse 

gått underbara ,·ägar såväl då det 
· gällt den enskilde som hela slägtet. 

Så afsöudrade han fran jordens 
öfriga folk, som tillsvidare lemnades 
att gå sina egna vägar, ett folk till 
sitt egendomsfolk. För detta folk, 
l,.;rael, nppenbarnde han sig, sin he
liga lag och i-;ina nadesafsigter, på 
det att de skulle lära känna och äl
:-ika honom oth fostras till att i sitt 
sköte mottaga frälsaren och sedan 
framhii.ra fräli:;uingens budskap till 
de öfriga folken. Ett uttryck af 
(~uds vilja att komma sitt folk så 
nära ~~m möjligt tinna vi ock i denna 
hans tillsägelse, att de skulle göra 
honom en helgedom, att han mätte 
bo ibland dew. 

Och )foses gjorde helgedomen i 
allo efter den förebild. som blifvit 
honom visad pa berget. Och när 
hela arbetet Yar färdigt, när Herrens 
helgedom var i ordning, sä tog Gud 
sin boning i besittning, såsom det 
heter: "Och molnskyn öfvertii.ckte 
församlingshyddan, och Herrens här
lighet uppfyllde tabernaklet. Och 
Moses kunde icke ga in i försam
lingshyd<lan, Hå länge molnskyn stod 
deröfver och Herrens hHrlighet upp
fyllde tabernaklet. u ~ J\Ios. I(): a.,i., il:). 

Längre fram i tiden, då Israels 
folk för längesedan fnnuit ro i löf
teslandet, tänkte konung DaYid byg
ga ett tempel at J eho,·a. Ty han 
ansåg det vara otillbörligt, att han 
sjelf bodde i ett hus af cederträ, 
men Guds ark i ett tapettält. :!\[en 
Hud tillät honom ej att bygga temp
let, emedan han varit en stridens 
man, som utgjutit mycket blod. Her
ren lät säga honom, att "han (Her
ren) i stället ville göra honom ett hus." 
!ilen hans son Salomo (den fridsam
me), en passande förebild till ]'rids
forsten, skulle bygga ett hus ät Her
rens namn. Orh ater igen finna vi, 
hurusom då templet var färdighygdt 
QCh im·igdes åt Herren, han tog 
denna sin boning i besittning. "Her
rens hus vardt uppfyldt af en moln
sky, så att !)resterna för molnekyns 
skull icke rnnde stä. och göra sin 
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tjenst, ty Herrens härlighet uppfylde 
Guds hus." (~ Krön. ö: 13, 14). 

Och i sin härliga invigningshön 
(kap. G) bad ~alomo Herren, att han 
Hkulle frän sin bonings rum, fran 
himmelen höra sitt folk Israels bön, 
som de bådo på detta rum eller vända 
emot detta rum. 

Och Israel blef slaget af sina fien
der, derför att de syndat emot ho
nom, eller om himmelen rnr<lt igen
lyckt, så att intet regn föll, eller om 
hungersnöd blef i landet eller pest 
eller sot eller rost pa säden, eller 
gräshoppor kommo eller någon annan 
1>laga eller sjukdom inträffade o. s. v., 
så skulle Israel - det är här Halo
mos bön - få. komma inför Herren 
på detta rum eller vända mot det
samma, för att bekänna i:;ina synder, 
hvarigenom de ådragit sig Renens 
tuktan, och bedja om hjelp. Och 
Henen skull~ bönhörai förlata 
och hjelpa. Afven om det var en 
främling, som der sökte Herrens 
ansigte, skulle han icke ga ohörd 

· bort. Och Herren svarar Halomo pa 
hans bön: "Nu skola mina ögon vara 
öppna och mina öron uppmärksamma 
på bönen från detta rum. ( )ch nu 
har jag utvalt och helgat detta hus, 
att mitt namn skall vara der till evig 
tid, och mina ögon och mitt llj erta 
skola vara der i all tid." (2 Krön. 
7: 15, 16). (:b'orts.) 

Ett upplysande svar. 

.'.frltn mjölnare från landet berättacie r för någon tid sedan, huru han 
med en väu tagit pl&.ts pä. e1t soffa 
uti en offentlig park och samtalat 
med denne, då en fin herre från sta
den kommit och slagit sig ned hos 
d_em, hvarvid följande samtal utspann 
sig: "Han I da hört," sade herrn 
fran staden till vår landtlige vän, 
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"att vår R. här i;ä plötsligt dog i 
går afton'? Skada pa karl! . B:an 
var en duktig affärsman och t1lhk_a 
en myt•ket älskvärd säll~kapsmen!11· 
ska." I denna ton fortgick ?et, t1l~s 
den språksamme herrn ändthgen slot 
med det tröstordet: "Na, h~n har 
fört ett ganska angenämt hf och 
förstod att rätt njuta af l.ifvet; det 
är hufvndsakeu · ty då v1 en gång 
äro döda, är j1{ dock allt slut!" 

använda orden: "Horn trädet f~ller, 
så blir det liggande." In~en bild~r 

1

1 sedan någon mer årsri1~g, mgen ~hr 
tjockare eller längre, eJ heller hatt-

\ 
re eller sämre; hvad hvar och ~.n 

I 
blifvit medan den ännu stod, det ar 
den bch i intet afseende kan nu· 
me;a något förändras. :Men, käre 
herre, ännu återHtår hnfvudsakeu med 
afseende på träc~stamn:~;na, under 
det jag gb.r omkrmg profva~1de och 
mätande stam för stam. Pa grund 
af hurudan stammen då befinnes va
ra heter det derpa: Denna duger 
till byggnadsvirke, den der lämpar 
sig ti11 s1öjdvirke1 men d~n oc~ den 
kan ej användas till ';1-nnat an brr~n~~e: 
den måstEI vandra i elden..- N~ f~r-

"Är allt slut?" frågade landtmannen, 
i. det han rusade upp. "Menar ni 
verkligen, att allt är slut med dö-
den'?" "Åh," svarade den förr~ 
skrattande "ni är väl ännu kvar 1 

den gamla' vidskepelsen? H vad skall 
det oa blifva af oss efter döden'? 
8åsom trädet faller, så bli.r det lig
gande." - "Rätt,". svarad~ mjölna· 
ren "som trädet faller, så blir det 
liggande. -- Men tag _icke. illa upp: 
om ni med detta sprak vill bevisa, 
att allt är Hlut med döden, Hå har 
ni icke rätt uppfattat det; ty denna 
tolkning passar :-iåsom knytnäf~en 
för ögat. Her ni, jemte clet att. Jag 
sköter min kvarn, har jag en hte~ 
vedhandel. Jag köper många. träd l 

skogen och l_ater • fiilla dei:i. -~fta 
har jag härv1d sttltt Jr.amfor fal~da 
stammar och tänkt pa JUSt de af er 

1! står nu hvad jag menar! Da sag 
herrn fi?an staden helt förbluffad ~1~. 
Han hade trott att han kunde dnf
va. gäck med bonden i. dennei:l en· 
fald1ga tro; men ~u hade bladet 
vändt sig, och han s]elf va: den slag
ne. Ja, med döden är eJ allt slnt, 
tv då först skall komma hvad so1~~ 
står skrifvet uti 2 Kor. Z>: 10: . ":Y,1 
maste alla varda uppenbarade mfor 
Kristi domstol, på det. att hva: och 
en skall få igen sitt lifs germngar, 
allt eftersom han har handlat, ehvad 
det är godt eller oudt." 

Manasses synd. 
(Ett ord till de unga. ) · 

Och han gjorde hvatl ondt v.ar i Herrens ögou 
efter ue folks styg"'elser, hv1lka Herren hade 
fördrifvit undan för fsraels barn. 2 Kor. 21: 2. 

g vagheten för .det,. som roar, l~.ar 
~ ledt mången m pa syndens vag. 

Förespeglingar om lycka draga tusen 
till det land. der menniskan blif ver 
en förlorad 'son; och den, som. fö~
spillt ~itt ~if ~bland skökor, Luk. lo, 
är vanhgtv1s SJelf (Orlorad. Genom SJ!.!· 
dens återverkan på hans karaktar 

kan syndaren {Urgtis, m.edm~ __ llan ter 
ver. Ingen förlust kan Jemforas med 

1 förlusten af sig sjelf: . . 
De största medgangar leda icke 

menniskan framåt, om ho11 tager ska· 
de. till sin själ. livad hjelper det 
menniskan, om hon vinne: he~a v~~l~ 
den, men tager skada till sin S)ctl. 

- HOll 

Det största arf kan icke göra den 
menniska rik, som är en förlorad 
i:;on. För att lefva konungsligt, må· 
ste menniskan vara /.-0111mgslig. För
ståndet kan ej ensamt npphöja dig, 
om du har ett onclt hjerta: och dm 
makt öfver ordet ii.r beklagansvärd, 
om din mnn sitter på ett oxhorn. 
Dan. 7: t;, 

Hjömanuen kommer icke rätt ge· 
nom maguetnalens riktning, utan ge
nom rätt ku rx. Sjökortet ga~nar 
ieke den, som färdas utom limen; 
och cl in kunskap om sanningen blif
ver al<lrig frälsande, förrän du lyder 
80111ii11gm. HiHkias son syndar ej af 
okunnighet. Han seglade mot fyr
båken och gick under. Kunskapens 
värde står i förhållande till dess in
flytande pa dig. Endast den sanning, 
som gör dig bättre, har någon bety· 
delHe för aig. Det vetande som 
gör dig sann, ii.r i sanning värdefullt. 
All kännedom till lif är oskattbar. 
När allt kommer omkring, så är än
da lih:et menniskans egentliga vär
de. S]elf gar bon hort med- döden 
men icke sa hennes lif Alltid ned· 
lägger hon 1rngot intryck, som fort
plantar hennes lif. 'l'illfredsi:itällan
det af köttet gifver näring åt dess 
lustar, och mennisktln dör genom öf. 
verträdelser och synder, ty hon har 
ingen gemenskap med Gud ; och den 
är bevisligen död, som icke har nå
gon korrespondeRs med lifvet. Skrif
tens lära om synden såsom dödens 
ori:lak har en långt mera omfattandEI 
betydelse, än de fieste bibeltolkare 
hafva gifvit den. :b'ör syndens skull 
är menniskan icke blott förgängel
sen underkal:ltad, utan H)'1lden är jeru· 
väl dödande för meuniskans ädlare 
li(. De stora egenskaper, som vä
sentligen hafva höjt menniskan öf. 
ver det djuriska, förclerfvas genom 
synden. Deu som lefver för att sy
nas, måste förlora lifvets verklighe
ter och blifva en skrymtari:. Den, 
som iilskar orättfärdigheten, måste 
blifva orättflirdig, och hjertatli hem
liga 11lsräf11i11var leda till samma mitt 
som den 11p2)enbara sy11Clen. Falskhet 

i anden gör äfven menniskan falsk. 
Den, som gjort till sin vana att öf
verdrifva, är en lögnare. Fortsatt 
kränkande af sanningssinnet är des.s 
undergang. Den, som icke vördar 
samretets bud, förhärdas. 

Den, som lefver djuriskt, förlorar 
sitt andliga 11rsprung. Den, som vill 
tvifia, blir otrogen. 

Hynden är mera fruktansvärd än 
helvetet. 8ynden är ett brott emot 
Gud och gör hans höga plan för 
menniskan<> lif om intet. Synden 
är ett brott emot hela den skapade 
verlden och ett spjut för syndarens 
hjerta. Hyndaren begår moraliskt 
mord. Hvarje synd är ett slag pa 
lifvets åder. Den är ett uttömmande 
af sedlig kraft. Ju längre menni
skan fortgar på syndens väg, desto 
mer förvildas hon. Försvagandet 
af viljekraften star oftast i förhal
lande till syndens makt hos menni
skan. Den synd, menniskan lefrer 
i, dödar henne. Att menniskan syn
dar är beklagansvärdt; men att hon 
blif ver så försvagad att hon icke 
vill eller kan unClerkasta sig kam
pen för ett högre lif, det är ännu 
sorgligare. Syndaren är förslöad, 
drinkarens ånger skenbar. Han li
der af syndens följder, men icke af 
~ynden sjelf. Den förlorade vill ha 
hjelp, men icke frälsning . Det har 
icke alltid varit sa. 

Hyndans verkningar äro de sam· 
ma öf ver hela verlden, hvarför ock 
heduingarne stå som varnande ex
empel på andlig slöhet. Ty de haf· 
va, trots sin kunskap om Gud, blif
vit fafängliga i sitt hjertas tankar 
och omtöcknade till förståndet, der· 
för att de känt Gud och icke ärat 
honom. Rom. 1. Ungdomens för
vildning har sin rot i slägtets sedli
ga förfall. Sedan öfverty~elsen om 
det verkligt afHkyvärda i syndens 
utöfning blif vit utplånad ur folket:-. 
medvetande, känner menniskan in
gen blygsel. Jakobs höjder göraH 
till afgudaaltaren, och de religiösa 
tingen handhafvas ~ed ett till hyck
leri gränsande lättsmne. Lasten ut-



öfvas :;åsom ett oskyldigt nöje. Och 
den vällustige är le(cancle död. 1 Tim. 
5. Förmanmgens ord hånas. 

Fastän död genom synden har 
dock r menniskan vissa förutsättnin
gar, för att under inverkan af den 
kommande verldens krafter uppta
ga den panyttfödande säden och för
nyas till bättring. Men skulle hon 
sa hafva trotsat Herren, och skulle 
hon så hafva kränkt !'in öfvertygel
se, att Guds Ande har öfvergifvit 
henne, är hon oduglig till tron och 
kan icke förnyas. Om denna förö
delse af menniskans ädlare lif talar 
skriften på följande sätt: "Den jord, 
som har druckit det regn, som of
ta faller derpä, och som framalst
rar tjenliga växter åt dem, för hvil
kas skull den ock brukas, blir del
aktig af välsignelse från Gud; men 
bär hon törnen och tistlar, är bon 
oduglig och nära förbannelsen, 
och hennes slut blifver att brännas. 
Ebr. Li: 7, 8. Tistlarne äro den o
fruktbara jordens svar till den allt 
uppoffrande åkermannen. Men han 
öfvergifve1: icke jorden, derför att 
hon bär tistel och törne, utan der
för att hon är till naturen sa ofrukt
bar. Synden gör menniskan till syn
dare. Och menniskan dömes ej alle
nast för hvad hon gjort, utan ock i 
all synnerhet för hi·ml hon är. Syn
daren förgås genom sin synd, 

Yär tids ungdom sväfvar i den 
största fara genom medveten synd. 
Att trotsa sm öfvertygelse är ett 
valdförande på sin själ och leder till 
morali~k förhärdelse. Jag vädjar till 
ditt medvetande och frågar, om du 
icke Yill hafva så stor aktning för 
di9 sjelf, att du lyder sami:etetsj bull. 
"~~en", klagar du~ "jag är redan iör
härcl ad!" Din sorg öfver ditt hjer
tas hardhet har öfvertygat mig om 
at.t så icke är. Gud söker dig, un
ge vän. Din skuld är försonad. Guds 
Lamm borttog all, ja all din synda-
skuld. Äfveu den som förslösat allt, 
far hlifva sin faders arfvinge. Din 
Fader kännes vid sin förlorade son. 
Kom hem! 

BlO 

Yill du nå fadersboningen\l Yan
dra, innan ljuset slocknar. 

E. G--n. 

Småplock från mina 
resor. 

Gwl iir tro/ a.9t. 

~ans ögon hafva ledsagat oss, hans ord 
j) = mättat oss, hans händer beskyddat 
oss, hans väsendes Jjuflighet ingifvit kraft, 
glädje och mod i vära bjertan under den 
tid, som nu gått, sedan jag sist skref till 
eder. Min reskamrat Onkel Eric jemte 
undertecknad fortsatte resan från Vermlands 
fagra bygder och gästfria hem, der vi så
som meJlemmar af Guds stora familj de
lat så många saliga stunder, till Yestman
land, der vi hado stiimt möte med näde
syskonen i Ställdalen och Kovparberg och 
der vi med både de stora och smil bar
nen samlades till u1)pbyggelse. 

Vära släktingar voro mycket glada att 
sammantriiffa med oss, liksom vi voro 
glada att sammanträffa med dem. Sär
deles dyrbart kändes den kärn bönestun
den hos "mor i Knappen", der vi kände, att 
vi hade godt rum bade i hjerta och hem 
och der den helige Andes olja tillfiödade 
oss. Men icke blott hon utan äfven flera 
af Guds familj visade oss der personlig 
välvilja och offervillighet för missionen. 
Detsamma rönte vi äfven i K., der Her
ren öppnade sin hand och mättade oss 
med sitt ädlaste hvete. ::llå fridens Gud 
i fortsättningen väli;igna dem p:t dessa 
platser! 

Derifrån begåfvo vi oss till Björnberget 
i Dalom, der vi ~jöngo och predikade Her
rens lof för små och stora. I Gränges
berg hade vi glädjen att bo bos Jen käre 
vaktmästar A. och sammanträffaJe <ler 
med vår förra evangelist syster A. B., som 
rmnu har sitt hem pä höjderna. I mis
sionshuset upplystes vi af Herrens här
lighets sken och sågo små och stora fröj-
das deråt . . Önskligt vore att Guds rike 
lika hastigt utbredde sig uerstädes, som 
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den storartade industrien. Der togo vi 
också i beskådande "Folkets hus", 
der gifvaren föreskrifvit, att alla slags 
nöjen och förströelser få förehafvas, men 
der Guds ords predikan är på det bestäm
das.~e bannlyst. 0, sorgliga tidens tocken! 

A.nnu en gång hade jag glädjen att be
söka BjörRhyttan, der vi hade ett stor
möte med "Je sma" och der vi samman
träffade moJ evangelisten Hilma A. :N'u 
fiögo vi af på en dalkärra till Häfvåla, 
der vi talade i goodtemplarlokalen, som 
till trängsel var fylld med en lyssnande 
skara. De osynliga läpparna talade både 
lj ulligt och kraftigt till våra hj ertan, så 
att vi kände oss både förkrossade och sa
ligt hugsvalade. De tviinne hem, vi gästa
de der, voro sannskyldiga evangelisthem. 
Må Herren gifva dom och alla våra 
vänner den nåden att ej förtröttas att 
tjena Herren Jesus i hans små på jorden. 

Söndagen uppgick striilande klar, och 
genom hemmets fönster sågo vi de sky
höga bergen, hvilkas hjessor sträckte sig 
mot himmelen, och som på ett imponeran
de sätt talade till mig om Guds storverk 
såväl i naturens som Andens verlJ. Hög
tidskliidd dalallmoge samlades på samma 
lokal fiir att emottaga sabbatsvälsignell;e, 
hvilken icke uteblef. Ilandlanden br. H. 
med fru gjorde oss sedan på e. m. säll
skap till Gonäs. Denna lilla resa var 
högst angenäm. Såsom de voro villiga 
att tjena, så var också deras häst, hvil
ken ilade rastlöst upp och ned i backarna, 
öfver stock och sten, under Jet vi fin
go höra en och annan bemlandston af 
Onkel E. Pramkomna till G. funno vi 
missionshuset fullpackadt af dalfolk. En 
god ande kändes vara rådande, och, mån
ga mottagliga bjertan drucko djupt ur 
klippans flöden. 

Så afslutados denna söndag med mån
ga sköna och välsignade intryck af sab
batens Herre. Påföljande morgon rulla
de tåget af med oss till Falun, och vi så
go undel' vägen många af Guds storverk 
i skapelsen. Öfver Storvik och Ockel
bo fortsatte vi till Jädraås bruk, der vi 
åter af välvilliga syskon blefro på det 
hjertligaste sfitt mottagna. Som missions
huset låg ett godt stycke från stationen 
och min reskamrat ej var så stark fot-

gångare, så anskaffades kärleksfullt en 
bagarkärra, hvari han fick sitta upp och 
dragas af tvänne dyrbara hästar, som ut
gjonles af älskande och tjenande bröder. 
Dessutom hade vi i vdrt sällskap lamp
biirande män och segerfirande kvinnor; 
och fastän don lille passageraren satt bak
länges, gick det ändå framåt mot det efter
längtade målet. Här gladde det mig att 
se, huru villiga händer hade uppfört ett 
stort och präktigt missionshus midt i sko
gen, som nu var öfverfullt af nästan and
löst lyssnande skaror, hvaraf ungdomen ut
gjorde lrnfvudparten. Gud talade kraf
tigt till oss, om missionens heliga sak 
både genom predikan och sång. 

Dagen <lerefter kommo vi till Vintjern, 
der vi i den lilla prestgården sammanträf
fade med många af våra kära kungliga 
släktingar, som hade samlats från nHr och 
fjerrar till högtidsfesten. Sången förstiirk
tes hår genom de ungas kraftiga hjelp, 
hvilket bidrog till höjandet af våra möten, 
hvilka äfron här voro talrikt besökta. Det 
skönaste af allt var dock vår frälsares 
närvaro, som briit brödet och mftttade oss 
rikligen. 

Afren dennt1 gång erhöll jag djupa in
tryck af mina itlskade medsyskon i Her
ren; deras offervillighet och kftrlek är en 
underpant på den missionslåga, som mis
~ionens Herre tändt i deras hjertan. 

Ma Guds rika frid hvila öfver mitt kära 
dalfolk! 

Fnder resan fran Vintjern kom en evan
gelistmamma och trakteraJe oss med kaf
fe på tåget, då det stod viJ Jädraås, der 
äfven vår vfm banmästaren hade sitt hem. 
Efter en hisklig fart rullade vi sedan in 
pa Bollnäs station, dor vi möttos af en 
evangelist1)appa och af var aflidne kina
missionftr P. 0. Larssons broder. 

På kvällen hade vi ett mycket dyrbart 
möte i den statliga och ändamålsenliga 
lokalen, som våra frisinnade vännor pa 
platsen öppnat för oss; och Guds kraft 
var der. I de olika landskap, som jag nn 
har besökt, ha vännerna talat mycket godt 
om våra kära evangelister och deras verk 
i Herren; och i allmänhet önskas de till
baka till sina respektiva fält för att upp
taga striden mot mörkrets furste och för 
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att eröfra dyrköpta själar. Guds ljufva 
frid hvile öfver eder, mina stridskamrater, 
och ma denna frid bo ocksä öfver alla 
de pilgrimstjäll, vi _hafv~ gä~tat! Detta 
önskar eder medarfvinge i Kristus Jesus. 

Aug. Karlsso11. 

Korta erinringar från evan
gelistmötet i Boarps mis

sionshus, Vireda, 
den 28 och 29 Sept. 

Enligt sitt gamla löfte var Herren midt
ibland O!lS under dessa dagar. Och der 
Herren är, är det alltid godt att vara, 
vare sig det är pä. förklaringsberget eller 
i smältdegeln, i den ensamma bönevrån 
eller vid sammankomsterna omkring ordet. 

Under söndagens möten var det rymli
ga missionshuset till trfmgsel fyldt af en 
uppmärksamt lyssnande åhörareskara. Och 
att se en menniskoskara, som under An
dens mäktiga inverkan stilla och andakts
fullt lyssnar till det budskap, som Herrens 
vittnen hafva att frambära från himmelens 
Gud, är en bland de skönaste syner, man 
kan se pa jorden. 

Väl kunna vi icke vänta att undgå rttt 
få göra samma erfarenhet, som den stör
ste bland såningsmän fick göra hämere. 
(Mark. 4: 1-- 20). Icke allt utsäde faller 
i god jord. Men Herrens fasta löfte, att 
hans ord icke skall vända tillbaka fåfängt, 
utan göra hvad honom täckes och bafva 
framgång i det, hvartill han utsänder det -
gör oss frimodiga att sä den ädla säden 
och vänta frukten af honom. 

På lördagen, då mötet började kl. 3 
e. 111., läste K. Ander;;en Ps. 27 och 
framhöll, huru godt och nlidigt det var 
att bafva Herren till sitt ljus o. s. v. 
u-ndertecknad läste och talatle om Guds 
andliga Israel såsom ett folk, heligt åt 
Herren, sin Gud, ett folk, som han utvalt 
till sitt egendom8folk. (5 Mos. 7: G-8). 
Aug. Karleson läste en del af l<'i\. 3:dje 
kap. och betonade särskildt, att vi icke 

ännu fattat Kristus, såsom vi blifvit fat
tade af honom. 

På söndagsförmiddagen inleddes mötet 
af ev. Josefsson som läste Ebr. 12: 1-3. 

De gamla hafva segrat genom tr~n. 
Äfven vi segra pä samma sätt. Men har
vid gäller det att lägga af allt, s~m tyn
ger, och rensa sig frän synden. V1 knnna 
eljest ej se himmelen öppen s~som Ste
fanus. (A.pg. 7: 56). En kvinna, som 
låg på sin dödsbädd, säg uppåt. Och 
man frägade henne, om hon såg himme
len öppen. Ty bon var känd såsom ett 
Guds barn. Men hon svarade: "Jag ser 
bara mjöl". Hon hade nämligen, då hon 
tjenade, då och då stulit l~tet m~öl _fran 
sin hnsmoder för att så förbattra sm nnga 
lön. Men n~ skymde det stulna mjö_let 
utsigten uppät. Först sedan bon bekant 
synden för sin fordna husmoder, blef ut
sigten uppåt klar. 

Det gäller vidare att kämpa itt!iålligt. 
Kraften dertill få vi genom att se pa Jesus. 

Aug. Kctrleson höll derefter en inne: 
hållsrik predikan öfver Ef. 4: . 1 - 16, 
hvarvid han särskildt betonade v1gt~n af 
att bei;ara A11dens enhet yenorn fridei!!:J 
band. Det är mången, som ledes af sin 
egen ande, i tanke att det ä! Guds Ande. 
Vär egen vilja måste korsfastas, på det 
att Guds Ande må få rum att leda o~s. 
Köttet söndrar, men Anden förenar. Slit
ningar, förtal o. d. äro icke Anden~ verk
ningar, utan köttets. Genom_ ödmJukhet, 
saktmod ocb undergifvenhet for hvaran~ra 
i Kristi fruktan skall Guds församlmg 
undgå att genom pa~ti ocb sö~dringar 
sära Gu<l.s Ande. Vidare framltolls det, 
att vi skola viLrdera äfven de ringaste 
lemmarna i Kristi kropp säsom de der 
äro högligen dyrbara i Guds ö.gon. Det 
vore vidare angeläget att de gafvor, Gull 
enligt v. 11 gifvit församli_ngen! ~å upp
väckas och komma i bruk till Kristi kropps 
uppbyggelse. 

Ev. Rosa Johansson lliste Jer. 8: 7 
och gjorde med ledning deraf några 
träffantle tillämpningar, bvarpä muler
tecknad afslöt förmiddagens möte med 
att i nagra fa ord inskärpa vigten af :itt 
gömma det hörda ordet. J,uk. 11: 28. 

Pä eftermiddagen begynte underteck
nad med att ur biblens sista kapitel fram
hälla åtskilliga såväl allvarliga som nä
defulla sanningar, grupperade omkring 
Herrens löfte: Si jag kommet· snart! 

Fr. Math . .Jansson, tillhörande Skan
dinaviska Alliansmissionen och som under 
tltskilliga år verkat i Kina, talade derpå 
om tre: .Jag 1•ill från Jesu egen mun, 
hemtade friin Matt. 8: 3, Matt. 20: 13 
ocb Joh. 17: ~4. 

Fr. Alma Strcmd, som likaledes tillhör 
8k. Allians-Miss. och under ätskilliga år 
arbetat i Kina, talade om offer, dels Gucls 
offer (Ef. 5: 2) och del~ vara offer. be
stående i frambärandet af våra krovpur 
till ett offer (Rom. 12: 1); vidare i bö
nens rökoffer (Ps. 141: 2) och lofoffer, 
läpparnas frukt, (Ebr. 13: 15) ; och slut
ligen sådana offer, som bestå i att "göra 
godt och dela med sig (Ebr. 13: 16), 
hvarvid berördes nåden och välsignelsen 
i att gifva och offra till missionen. 

Karl Arulerzlin ahlntade mötet. Som 
han nu stod färdig att lemna vännerna, 
för att snart resa ut till London och deri
från till Kina, var hans predikan äfven 
ett afskedsord till dem. Vireda-kretsen 
bar särskildt åtagit sig Anderztin för att 
med förböner och underhall stödja honom 
i missionsarhetet. Han intril.der i detta 
afseende i vår mördade missionär Sven 
Perssons ställe. 

Till grund för sitt vittnesbörd lade han 
2 Krön. 4: !:I, 10. Vi återgifva hår nå
gra grunddrag af detsamma. 

Jabez bön var i sanning underbar. "0, 
att du ville välsigna mig!" Den Gud 
välsignar är välsignad för evig tid. På 
honom biter ingen förbannelse. Bileam 
sökte att förbanna Israel; men han måste 
si1ga: "Huru skall jag kunna förbanna 
den, hvilken Gud icke förbannar?" Den 
man, som förlitar sig på Herren, är väl
signad. Jer. 17: 7, 8. 

Men det gäller att komma i en sadan 
ställuing, att Herren kan välsigna oss. 
Kärlet mäste renas. Låtom oss komma 
fram i ljuset, så renar Jesu Kristi, Guds 
8°'1s blod, från all synd. 

"Utvidga mina gränser". "Hvarje plats, 
hvaruppä eder fotblad träder, vill jag gif
va eder". 
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Äro vi komna in i löfteslandet, ftro vi 
funna i Kristus, så låtom oss ej stanna utan 
gå framåt. Johannes tabr om barn, yng
lingar och fäder. (1 Joh. 2: 12 - 14). 
l\Iå våra hjertans käril vidgas till motta· 
gande af större välsignelse! .Ma vi ej 
vara nöjda med att knappast tro synder
nas förlåtelse! 

Herren vill införa oss i den h'i;il«, 
bvarom skriften talar (Fil. 4: 6, 7). 

Under det vi hvila i Herren, fostrar han 
oss, så att vår andliga karaktär utvecklas. 

Och äro vi trogna Herren, så torde han 
ock vidga gränserna för vår verksamhet, 
så att vi kunna göra mer än vi hittills 
gjort; och i alla händelser skola vi kunna 
tjena Herren bättre pa den plats, han 
satt oss, så att bvad, som uträttu genom 
oss, mera helt blir hans Andes verk. Es. 
54: 2, 3. 2 Kor. 9: 8-11. 

"Och att din hand vore med mig". 
Herren vill följa, leda och föra oss med 
sin band. "Alla de heliga äro i hans hand". 

"Ocb du så lagade, att intet ondt gjorde 
mig smårh". 

Många äro mycket känsliga, så att de 
lätt blifva missmodiga eller ot4liga och 
häftiga och försynda sig, då något "ondt" 
möter dem. Herrens frälsning kan in
försätta oss pä ett område af frid och seger. 

Gud lät ske sasom Jabez begärde. När 
vi bedja efter Guds vilja, sä hafva vi det 
ombedda. 

Efter ytterligare bön och sång var nu 
vårt möte slut, och skarorna åtskiljdes. 
Btt evighetsutsäde var gjordt, och Herren 
skall gifva växten. K - dt. 

Tankekorn. 
Om du kan tänka på att blifra 

segervinnare i de utvärtes frestel
serna, måste du blifva det i hjertat. 
Genom små :prof skall du öfvas att 
blifva segervmnare i det stora . .Ja
ga det onda bort fran dina tankar 
och segra öfver det der, och du 
skall öfvas till att segra öfver det 
också i lifvet. Kalla intet för små
saker i det andliga. Bed Gud om 
ett ömt samvete, som $aras af den 
minsta skugga af det onda. 



Södertelge-konferensen 
den 2-5 okt. 

.. 
1/ttven i är gaf Gud mig tillfälle att 

;= bevista denna dyrbara konferens och 
sitta. som en lärjunge vid )lästarens föt
ter till stor vinst för min evighetsvarelse. 

Vi hafva orsak att vara tack~amma till 
Gud. att dessa konferenser kommit till 
stan.d. Do hafva säkert en stor mission, 
och vi bedja ocb tro, att i.le skola utöfva 
ett djupt och förblifvande inflytande, göra 
en rik och välbehöflig insats i det krist
liga lifvet inom vart land. 

Intresset för och tillslutningen till dem 
synes· ock :lr för år blifva allt större. 
Vi vilja. i ett kort referat något redogöra 
för hufvudpnnkterna i tlet som talades. 
Oc·h vi bedja Gud, att hans Ande, som 
hvilade öfver konferensen, också mä göra 
de nedtecknade sanningarna lefvande för 
läsarna. 

Konferensen tog sin början onstlagen 
den 2 okt., dä prins 0. llernadotte säsom 
konferensens ordförande öppnade densam
ma med biin och läsning af ps. 36: 8-
10. Huru clyrbar är clin näd, o Gucl. 
Guds nåd är dyrbar, ty den har kostat 
mycket, nämligen Kristi lif, hans dyrbara 
blod. Vi hafva ock ett outsägligt gagn 
af nåden. Blir den dyrbar för oss, så 
stämmes bjertat till tack och lof. 

)hi. ock vi nu, då vi af Gud fått den 
nåden att pä detta sätt komma tillsam
mans, hålla Herrens nåd så dyrbar, att 
drn ej får gå förbi oss. 

Låtom oss pa fullt allvar taga vår 
tillflykt under Guds vingars skugga och 
varn stilla der, och vi skola varda mät
tade af Gnus hus' rika hafvor och få dricka 
af hans Jjuflighets ström! Jag tror, att 
det är särskildt fyra välsignelser, Herren 
vill gifva oss. 

l:o ). Han vill ransaka oss. lnfiir 
Gnus ansigte och i hans onls ljus skola 
värt andliga lifs brister och våra synder 
blottas, uppenbaras och dömas. 

2:o). Han vill i Kristi blod rena oss 
från allt, som Anden dömt ut. 

3:n). Han vill upprätta oss. Han 
vill taga sig an de bedröfva<le, vacklande, 
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ostatliga och ovissa, resa upp dem och ställa 
dem pa klippan. 

4:o). Han vill blifva uppenbar såsom 
elen bevarmule kraften i vårt lif. Her
ren vill icke blott gifva oss några intryck 
för stunden, utan något, som räcker långt 
sedan vi skilts åt. Han vill st1rka och 
vattna vårt inre och göra oss brukbara 
för sin tjenst. 

"Hos dig är lifvets källa." Jag läste 
nyligen i en tidning om Pn gammal offer
källcl, der folk i forna tider offrat mynt 
för att få välsignelse. När Jenna källa 
gäng efter annan rensades, så gaf den 
mynt ifrån sig. Den skatt, som kan hemtas 
ur denna källa, ilr dock icke outtömlig. 
Men Kristus är en källa, som aldrig si
nar ut. Der finnes alltid natlens mynt. 

Derefter talade mr Hamilton från Eng
lantl. 

Han tog till utgångspunkt ps. ll!J: lli5. 
Skriften talar om två slag af frid. l:o) 

Frid me<l Gud. Horn. ö: 1. Huru bar 
denna frid förvärfvats? Vi se det i slu
tet af fiireg. kap., ltom 4: 25. J!lsns har 
blifvit utgifven för våra synders skull och 
uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. 

Det är synden, som är orsaken till ofrid. 
Jesus kom för att borttaga synden. På 
korset lades näpsten för vara synder på 
honom. Och der på korset har Jesus å
stadkommit en fullkomlig försoning. Och 
följJen deraf är, att den troende har frid 
med Gud. Jag hoppas, att vi alla bafva frid 
med Gud genom blodet på korset. 

Ett annat slag af frid läsa vi om i 
l!'il. 4: 7, nämligen den frid, som Grnl 
har. Gud meddelar sin frid åt sina barn. 
Denna frid öfvergår allt förstäntl. I ti
der af svarighet och nöd skall hans fricl 
berara våra hjertan. 

I Joh. 14: 27 talar Jesus om båda 
dessa 6lag af frid. "Frid efterlemnar jag 
åt eder." Det är friden såsom ett arf, 
förvärfvadt åt oss på korset. "Min frid 
gifver jag eder." Detta är Jesu egen 
frid, som han egde på jorden och som 
han eger nu pä Majestätets högra sida. 
Denna frid vill Jesus dela med sig ät 
oss, sä att vi kunna vantlra i hans fet
spå.r och bevaras i frid under svåra om
ständigheter. Det är en stor frid. Har 
du denna fritl, som bevarar dig stund fiir 
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stund? Yerlden skall då fiirsta, att du 
eger ndgot, som den saknar. 

Hvilka ega denna frid? Psalmisten 
svarar: 

De S'im (ilska din lag. .Men huru 
kunna vi älska Guds lag? Slå upp Ebr. 
10: 16, och se huru Hutl i nya testamen
tet .kommer vårt hebof till miites. "Jag 
skall gifva mina Jagar i deras bjortan 
och inskrifva <lem i deras sinnen". 

Korset täcker all vår skuld. Alla våra 
synder äro utplånade genom blodet. Men 
vidare gifvor Gud sina lagar i vårt hjerta. 
Han inskrifver dem i sjelfva centrum af 
var varelse. Ver!den menar, att vi äro 
liksom inhiignade genom föreskrifter och 
att vi gå liksom med skygglappar för våra 
ögon, med munkafle i vår mun och med 
vata öron igenstoppade, hftnderna bundna 
och futtarna intvingade i en bestämd rikt
ning, men att under allt detta i vårt hjer
ta är en ifrig åstnntlan efter det förbjudna. 

)len det är icke så. Gud bar förändrat 
var h.åg, sa att vi vilja det Gud vill. Och 
tia är det ej svårt att göra det. 

Gud häller sitt förbund. Så att om du 
.!inner det svårt i något af scende alt göra 
Guds vilja, så påminn honom om hans 
förbund med dig. Och han skall rena 
ditt hjerta och gifva dig kärlek, sa att 
du gerna gör hans vilja och kan säga: 
Guds lag är i mitt hjerta. Det blir din 
hvgsta förnöjelse att stund fö11 stund giira 
Guds vilja. 

"Jag skall inskri(va mina lagar i 
deras sinnen. u Så skola vi känna Guds 
viljct. Studera din bibel, för att fa veta 
Guds vilja, så skall Guds Ande inskrifva 
den i ditt bjerta, så ntt du i lifvets an
gelägenheter skall kunna första hvilken 
väg du har att vandra för att tiickas Gud. 
Det finnes tider i vårt lif, då vi stå frå
gande, hvilken väg .Yi skola gä, till hö
ger eller venster. .\!ska vi Guds vilja, 
så skall han snart undervisa oss om den. 
En mau vandrade pä en väg efter en gam
mal gumma. Han märkte, att hon vitl ett 
vfigskäl tvänne gånger kastade upp sin 
kiipp i luften. Då han upphann henne, 
frågade han, bvarför hon gjerde så. "Vi 
hafva en sed vänja bär på trakten," sva
rade hon, "att göra så, när vi ej veta, 
åt hvilket håll vi skola gå. Åt det hål-

let, h varat käppen faller, gå vi." "Men", 
fragade han ater, "hvarför kastade Xi den 
två ganger?14 "J o, första gången föll 
den ej, som jag ville." Yi böra förvissa 
oss om, att vi verkligen älska Guds vilja, 
sa skall Gud säkert visa oss sin viljas 
väg. 

Vidare behöfva vi kraft för att göra 
Guds vilja. GuJ möter äfven detta behof. 
Slå upp Hes. 36: 27. "Jag skall iugif
va min Ande i edert bröst, och så göra, 
att I vandren uti mina stadgar och hål
len och gören mina rätter." Vi försöka 
kanske i egen kraft hålla Guds bud. Vi 
iiro starka i oss sjelfva och i vår inbil
lade styrka kämpa vi. Och Gud låter 
oss kämpa, tills vi ej förmå mer. Da vi 
kommit till insigt om vår makthishet, gri
per Gud in och uppenbarar sin allmakt 
i vår svaghet. Hans kraft f1tllkom11as 
i vår svaghet. 

Gud gifvcr aldrig någon befallning utan 
att också på samma gång gifva förma
ga att lyda. Pa detta sätt ligger i hvar
je befallning också ett löfte. 

Följden af att balla Guds lag kär blir 
stor friJ. "Och intet finnes, som brin
gar dem på fall. u Intet skall gifva dem 
anstöt. Intet kan triiffa dig utan att Gud 
tillåter tlet. Det må komma fran din 
vf1rsta fiende, det skall blifva Guds vilja 
för dig, när det når dig. Allt samvel'kar 
till det bästa för dem, som älska Gud. 
Se clerför ej på mellanorsakerna, utan se 
på Gud! Knorra ej öfver dina förhållan
den och din omgifning! Ty du knorrar 
dä mot Gud. Blodet bar utgjutits på 
korset, för att undanskaffa allt, som gör 
det svårt för oss att säga till Gud: "Ske 
din vilja!" 

Det gäller för oss att icke draga ned 
Guds lag till vår ståndpunkt utan i stäl
let komma upp till Guds lag. 

Eftermiddagens möte börjades af un
dertecknad med bibelläsning, hvarvid vi 
med utgångspunkt frän 2 ~fos. 25: 8 
läste något om Herrens temptl eller 
Guds boende blancl menniskorna. N åg
ra af de tankar, som uttalades, komma 
att inga i detta. och följande nummer af 
T. S. 

:i\Ir. Hamilton fortsatte med att tala om 
Guds rikes lagar. Vill Gnd, få vi i följan-
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de nummer i någon mån atergifva de vigtiga 
sanningar, som då och följande dagar 
framböllos. Herren gifve, att de må bringa 
dem, som läsa referatet, något af den väl
signelse, förkrosselse, förnyelse och ande
uppfyllelse, som säkert kom många mötes
deltagare till del. 

K dt. 

Ett brer från Kina. 
'l'ientsin don 20 juni 1!101. 

Dyre broder Attg. Karlsson! 
Edert bref har jag bekommit. Vi äro 

glada böra, att Ni är fullt upptagen med 
arbete. Chang-tien-kong har för länge se
dan återvändt till sitt hem. Jag vill öf
versätta det engelska brehet och öfver
sända det till honom, men jag vet inte, 

· när jag skall blifva i tillfälle att sända 
det, och ännu svarare är att sända de 
250 taels, som Ni bad mig sända honom. 
Jag tror, att Ni kau gå tillbaka till ert 
forna distrikt. ]l[en det finnes icke nå
got postkontor eller någon bank, hvarige
nom bref och 1>enniogar kunna sändas. 

Det kan hända hvilken dag som helst, 
att någon kan komma från det aflii.gsna 
distriktet till oss, och då vill jag sända 
dem. En llroder till Cbia kom för en tid 
sodan från Jangi-huo; han sade, att det, 
som de kristna förlorat, genom man
darinerna blihit återstäldt och återbetaldt 
och han sade äfven, att sk-Orden blifvit 
god, och att frid är radande. Och jag 
tänker derför, att det icke just nu är nå
gon paträngan<le nöd; och städerna Ta
tong och Sophing-fu äro i samma läge. 

Men det är manga svåra förhållanden, 
som föreligga, och äfven affal ibland •sö· 
karne," så att pastors värd är af stort be· 
hof. 

Det är mitt hopp, att Gud mycket snart 
skall leda eder tillbaka hit upp i no1ra 
Kina. 

Eder sanne viln D· J. }11ills. 

J3ref Jråri Större ]'{ew Yor~. 
Dyra t·ä'1111er i gamla Sve1·ige, 

liisat·e af Tt·o11s Segt·a1· ! 
.Niira ett halft år har gått, sedan jag isist 

skref nå.,ot från det stora landet i \'ester. 
der sil. n~ånga skandina\·er och i synner
het svenskar funnit ett nytt hem. .Jag 
skulle i dag vilja skrifva nagot föt·st om 
ett t•<i"lsig11adt he11i i denna Jiltlestad ocl1 
sedan något om ett 1rnr nå jättestadens 
utkant österut belägna s. k. sw1m1erresorts. 
som Jap; besökt. 

Det :\syftade hemmet. cler ja<> haft för
månen tillbringa fullt l månader, är de~ 
Skanditiaviskii Bar,.hemmet i\, li7 gatan 1 
13rooklyn. Dess gr.undHiggare _och f_örc· 
ståndare itr Gustaf Källman frän h .. arl· 
skoga, känd af mig sedan elen underbara 
,·itåelscn derstädes våren 1888. Han kom 
till Amerika. 18!!4 på. vintern, icke för ntt 
förtjena penningar. utan för att \'erka det 
v1>rk Herren <ler kunde anvisa honom. l 
Sverlge hade han ,·arit mäl_are och .. f?rt· 
satte här i samma yrke till en horJan: 
förtj1mande dermed ett rikligt uppehälle. 
samt alltemellanåt som en barmhertig 
samarit uppsökande och vä.i:dande dl.'. 
mll.nga l'liln<li..,.a, f'junkna skandmaverna 1 

jättestaden. Detta arbete upptog honom 
snart till den grad. att han ej tick nAgou 
tid att arbeta som målare. De mänga 
viirnlösa, öfvergifiia. barnens nöd blef un
der tiden tung för hans hjerta, och leddl:l 
omsider till öppnandet af detta hem 1 

början nf 18HS. Dii plant~rades detta .~e
nnpskorn som .~edan vuxit med l~~n. for
ökelse. Gud gdv1t, vuxit och bhfv1t e11 • 
stor vilh;ignel:;e. llemm~t bor nu 1 egt•t 
hus, en vacker, rymhg villa med tre ,·å
ning~r; och ett _på gärde.n v~rande stall 
har fö1Tnntllats till "kyrka , d. a. hvardag,., 
och samlin~~rum för barnen, nu !lf) till 
antalet, och hospital, tl. _v. s. ett P.ar rnm, 
der i händelse en smittosam siukdom 
skulle utbrvla i hemmet, de sjuka kunde 
afskiljns och vårdas, och som eljes !-_ln· 
vändas som gli.strum. Barnen, som at•o 
mellan två. och fjorton år, gossar och 
flickor. hafra här af de faderlösas Faller 
beskärts ett sannskyldigt hem ?Ch en ö.m 
fader äfren på jo1·der.. De fostras har 
till lydnad och arbetsamhet. G.u<ls 01·1l 
finnes i·ikligen i hemmet, O?h _likaledel' 
bön och sång. Barnen liro riktiga säng
fåglnr och lära svenska_ och engelska 
sånger med lust och glä~Je. Den tid, Jltll; 
vistats på hemmet, har iag leclt morgon 
och al'tonbönen samt lärt barnen utn11t1ll 
sj nuga omkring ett dussin sä.nger, i-om 
liga mycket. långa, så.som: "Jag hat· 1·11 

t•iin så lierrli?," ''Det skall ske, hva<l so111 
Rfå1· skrifrd.' "Jag 1·ti_qen ifr" o. s. '" 1>1• 
brn si~ förn\nande lätt och fort htlllt• 

.. 
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ord och melodi, och be.~ökare il hemmet 
tycka, det är mycket dyrbart höra vära 
.,angfåglar, som ock öfverhufvutl iiro bed
Jare. Herren har gjort stora ting för dessa 
fattiga barn, som under lien starka som
marhettan haft den oskatthara förmånen 
att Ju.fva riklig tillgång på luft, grönska 
och utrymme, så atl de föga lidit af het
tan - rle få sorr:martiden mest hela da
garna vistas ute i det fria och gröna och 
iiro riktiga bilder af helsa ocl1 blomst
ring, fast många vid intagandet voro för
-,kräckligt eländiga ech kommo från de 
uslaste nilsten. 1-:J underligt, att öfver 
tvåhundra barn f"örgilfves sökt inträde 
- (ler 1ins CJ rnm för dem, och en ut
vidJ!:ning vore ytterst nödvltndig. Hem· 
met består utei;lutande po\ frivilliga gA.f
vor af \'li.nner, mestadels af arbetsklassen, 
ilr en mycket tilldragandl' plat.~ och be· 
.~ökes mycket, isynnerhet i-;ommnrtiden. 
.:\. kta nordisk gästfrihet öfvas, hvilket för 
Yisso hii.r vad lag främjar hemmets intres
-;en. :\länga vänner till hemmet. snickare, 
timmermän, skräddare, trädgårdsmästare 
och sömmerskor komma och tillbringa 
1lagar eller veckor här, skänkande sitt ar
hate fritt till hemmet, som sålunda uppe
hålles, uppbygges och förskönas. Dess 
föreståndare är en bal'tnlierti.Q sn111arit. som 
mell ord och exempel lär: "Haliga äro de 
hannherti.,.a:' logen skandinav, som kom
mer till ifew York, hör fö1·summa hesöka 
the Kiillman Standinavian Ot·p/iat.a,ge. 

Hemmet är beliiget å Hrooklyns syd
vestra utkant, niirn hal\·H. Reser man 
med SJ;?:irvägen sy(lost hilri fl'lln, kommer 
man till större .'le\\· Yorks största, me!'lt 
kända s1mm1.wreHm·t, cl. ä. för! m;tt> lseort 
om sommaren, nämligen Crmc,11 fslrmcl, 
egentligen en hel stad af idel förlustl'lse
platser, restauranter och krogar, varitl•er 
af alla tänkbara slag, karnseller, J•'el'l'is
hjul, teatrar, danslokaler och alla slags 
dylika niisten, matstånd m. m. -;amt, biL-;t 
i en mAtto, väldiga. badinrättningar för 
präktiga hafsbact. 'l'usenden och tiotu
-.,enc1en af ~e,,·yorkare förfriska, roa och 
förclerfva sig dag och natt vid ( 'oney Is
land, hvars gator, särskildt kvällar och 
nätter. vimla af mlin, kvinnor och barn. 
Hafsbatlen här i Amerika förete den e~en
domligheten, att män och kvinnor, iförda 
haddrägter, som man får hyra pil. t>latseo, 
bada tillsa111t111m11. 1 allmänhet stannar 
man länge i badet och sträcker sig allt
Pmellanåt rakläog i den tina sanden vid 
:stranden. Baden äro präktiga. Den krist
liga k!trleken har i detta stora syndanäste, 
tler mängder gå under, inr!l.ttat en mis
-;ion. Det finnes en stor sal, der smn, 
möten ofta hålla!'l, och med tillhjelp af 
elektriska anordningar kastas ofta i el<l 
pA natthimmelen orden: .JPHtM SnrNI (.Je
,;us frälsar.) 

Ofverhufvu<l besöke::; iC'ke ( 'oncy Is
land af tle förmögna och rika ::\ ewyor· 
karne. :\Iångmillionärerna bafva sina egna 
slott eller lu:>tjakter, å hvilka de tillbringa 
sommaren. och de. som i rikedom stå li· 
tet nedom dem, hafra aristokratiska "som· 
marresorts " vid Brigliton och Manhattan 
Beach, öster om ( 'oney Jsland. Der fin· 
nas med öfverdildig lyx inredda palatsho· 
tell för denna bördsadel, som <ler o(' k har 
tillfälle till hafsbad och att njuta af mn· 
sik, fyrverkerier och alla sällskapslif-
vets förlustelser. .\ :\Innhatlan-hotel
let kostar rum och bo:wd minst 30 <lo!!. 
( = 110 kr.) i veckan. och inga judar få 
på nligra villkor taga in tler. Brighton· 
hotellet har varit uugefär lika fint, men 
sjunkit något i anseendo och pris, sedan 
egaren ej längre förmådde hålla judar 
(lerifrån. Det lär vam förnämligast judar, 
som boarda der. ~gendomligt är, ntt all
mänheten alldeles fritt fll.r promenera 0111-
krmg det aristokratiska 1Ianhattan-hotel
let. sätta :sig på cle vidstrilckta veran
dorna, lyssna pä musiken och se pil. fyr
verkerierna. SA gjorde vi, ett litet säll· 
skap från barmhemmet, i går afton be
sökande de tre niilnnda ":summerresorts'· 
i Brooklyns östra utkant. Det som mest 
af allt imponerade pA oss var hafvllti
t•'.ån, nilr det vräkte sig mot fördämnin
garna. och för vArt sinne ljödo orden i 
aen !JH ps.: "Väldigare än d1\net af stora 
viildiga vatten och lin hafvets hriinoingar 
ilr Herren i det höga." 

T ~cw York linnas troligen verldens 
t~llra. rikaste m!in, såsom Roockefeller, "olje
kungen·' Vanderbiltarne Cnmegie J>ier
pont Al~rgnn, Gonld et~., knngar { makt 
och lyx, fast ej till namnet. Aro de lyck
liga? En ~ ew York tidning innehöll 11y
ligen några anmärkningsvärda :xttranden 
af dem, hvarur vi anföra följande. 

lVen J(. Wandet·bilt, egare af 70.CXXJ,om 
dollar sliger: 

'':\Iitt lif var aldrig egna<lt att vara riitt 
lyckligt. - Det har lemnat mig11tat111ågot 
att hoppas, utan 11ågot att söka eller efter
,qtriifva." - .\.rfll rikedom lir säker död 
för ärelystnad liksom morfin fclr sedlig
heten." 

At1clrew Cat·11egie har gått li1.11g1·e il.n ~fr 
~Wanderbilt och förklarat, att den ma11. 
som rlöt· rik, dör t•m1iirad. 

Jo/in Rockefelle1" den rikai;te man i verl
deot s!iger: Den fattigaste man i 1•et'lden 
är aen, som har e11clast pengar. "Rikedom 
kan endast medföra lycka i den meoin· 
gen, att elen gifver oss större tillfällen att 
göra andra lyckliga." 

Pierpo11t Morgan, föclcl millioniir, il!· en 
mycket olyckli~ mnn, kilnnetecknad för· 
utom genom sin rikedom af sitt Htiincligt 
vresiga lynne, 'lina. st1incliga hekymmer. 



John D. Rockefeller lider af dålig mat
smältning. 

Henry Flagler, af oljetrusten, har nysl:i 
i;kilts från en yansinnig hustru för att 
gifta l'ig mell en ung, frisk kvinna. 
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\\·an ·wanderbilt skildes 189! fri\u sin 
fru. Rom anklagade honom för otrohet -
Lycka utan Gud eJ finnes, utan Gttd ej fiu
nea frid. 

Rrooklyn, september 1901. 
Nelly Hall. 
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Kiira8le små ränner! 
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.Je/skoten i famn burna 'i:arda, orll 
pd knä skall man Uufligen latlla edi:r. 
Deona helsning fick eder gamle Onkel a~ 
sända eder i dag. 

I vcten nog alla, hvilkens famn är den 
allra tryggaste, ja t. o. m. tryggare än 
faders- och modersfamnen - det är Jesu 
famn. I den famnen önskade jag, .att 
alla de kära baro, som läsa Onkels liref 
i T. S., skulle bvila. Det. är så lugnt 
att sitta i den famnen, när ulf1·en kom
mer. Dit i famnen kan han ej komma, 
han kan blott stå nedanför L>Ch ryta, men 

"Om ulfren ryter aldrig sä, 
Han lilla lammet ej kan nä!" 

Om du ii.r Jesu lilla lamm, kan du icke 
ba en tryggare fristad än Jesu famn. 
Är vägen stenig, Jesus bär dig. Är vä
gen backig och besvärlig, Jesus bär dig. 
Går vägen genom bedröfvelsens vatten
ttoder - Jesus bär dig! Det ftr ingen 
fara, att vågorna skola dränka dig, om 
du blott ligger still~ i den famnen. Ve
ten I, baro, att jag bLirdc nyss om en 
liten flicka i Kina, som rnr så rfu.ld att 
1ifvergä en flod, som m1~tte i hennes väg. 
Hon var med sin fader, men änd.t var 
hon räd1l flir den strida floden. Då tog 
fadern henne i sin famn för att bära henue 

öfver och sade: Nu skall min lilla flicka 
icke se pä •ägorna, utan se in i mina 
ögon, så slipper hon att rädas. Och si, 
det gick l>ra ett långt stycke. Men så 
steg fadern djupare och djupare i floden. 
Då blef den lilla förskräckt igen och bör
jade grata. l\Ien <la sade hennes fader: 
"Blund11, mitt barn, så ser dn ej vägorna." 
Och det gjorde hon. Och när bon om 
en liten stund slog upp sina ögon, da var 
hon redan på den andra stranden af flo
den. Kära barn! Så fän I också göra, 
oär vi skola cfrer svårigheternas mörka 
vatten. n fä blunda, medan Jesus här 
C•SS ioher. Vi få "blindt" förlita oss pa 
hooom; han skall nog föra. oss oskadda 
iifver. Det är sa mycket vi beböfra blun
da fiir här i det brusande menniskobafvet. 
Cigonen hafra begärelse efter verldens 
bländverk, rikedomens kalla glitter och 
skenfagra nöjen; alla •ilja de fä.nga oss 
och föra oss med sig i den strida ström
men. Likaså kLittets begärelse, d. v. s. 
vär meuskliga, besmittade natur \'ill ochu 
föra oss djupt ned i lustarnas strömvirf
vel, der vi ga under. Och allrame!>t IJe
böfven I, älska1le små vänner, blunda, n1ir 
vä<,"en gnr fram genom fåfängans mark
nadsplats. Ty der, om någonstädes, iir 
Ejälaf:lngarens snara utlagd, för att filugu 
tlet unga sinnet. 

Bluo<la bam ! Sitt upp bättre i Jesu 
famn, och han skall bära dig ren och 
obesmittad genom detta marknadsbvimmel. 
Blunda bara och blif stilla i famnen, sä 
skall du, när du siar upp dina ögon på 
lifsflodens härliga stränder mättas af hans 
åskådning, som burit dig öfver floden. 
Yidare stod det: Och på knä skall man 
ljufligen hålla eder. När Jesus gick 
bär nere på jorden, tog han barnen u11p 
i sin famn och välsignade dem. 0 hvil
ken ära för de barnen, och jag tänker, 
att de smögo sig som små fogelungar 
djupare och djnpare i den famnen. Men 
jag tror också, att mängen gosse och 
flicka fick sitta pa hans knä - såsom 
t. ex., uär han gästade hos Sakkeus. Alla 
voro der så glada, att Jesus ville stiga 
in öfver deras tröskel, och icke minst 
barnen. J,illa l\Iaria skrndade emot ho
nom och helsade honom ~älkommen. Lilla 
Sara gaf honom den vackraste kudden att 
sitta på; och fars ögonsten, den svart
lockige lille Markus, kröp strax upp i 
hans knä. och såg med barnatillit upp i 
hans ögon och förtrodde den ärade gästen 
alla sina små hemligheter -· och Jesus 
log emot honom och höll honom stadigt 
på sitt knä. och berättade för honom och 
hans små systrar om fadersbemmPt derof
van och sin faders stora kiirlek till alla 
menskobarnen. Och ännu är Jesus den
samme. Arven i dag vill han balla sina 
smä barn på knä. Hvarje gång, du söker 
upp din lilla bönevrå, mtlter han dig der 
och haller dig icke blott på sina knän, 
utan också på clina egna knän. Och, 
sä.g, lilla ~laria, är det icke ljulligt att 
få böja sina knän vid .Tesu knän och 
säga honom allt, allt, hvaraf bjertat är 
fullt, tala om för honom, att du hatar 
synden och l'il! så gerna vara en snäll 
liten flicka, som kunde lefva sin frälsare 
till behag och vara lydig och nyttig i 
hemmet, uppmärksam och flitig i skolan, 
öm och kärleksfull mot syskon och kam
rater, vänlig och tacksam mot jungfru 
Anna och aldrig, aldrig pina något djur, 
hvarken kissekatten eller gamle l'ollnick 
i hundkojan? Ja, pä knä vill han ljutli
gen hålla oss, och der förtror han iifven 
oss sina hemligheter. Der i böuevrån 
säger han oss manga förborgade ting och 
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hela planen med vårt lif bärnere. IJer fä 
vi veta, att nöd, sjukdom och tr:ingmal 
äro hans tjenare, som fått i uppdrag att 
lära os:. den svåra lexan tålamod. Kär
lek fa vi lära oss, om vi se pa, huru han 
behandlar sina fiender ocll uppsöker de 
förlorade. Tjenstvillighet, då vi se, l.turu 
han gar långa mödosamma vägar för att 
giira sjuka helbregda, mätta hungrande, 
trösta sörjande. Allt detta få vi .lära af 
honom pa våra hjertans knän i hans ord 
och i vår bönevrå. Älskade barn, har du 
någon bönevra? Och hvem har lärt dig 
att bedja? Har din moder eller din fa
der det? Lyckliga lilla barn, om sa är! 
0, huru stort att ega en bedjande moder! 
Det var en gäng en liten fattig llicka, 
som egde en bedjande moder. Ehuru de
ras lilla vindskammare var mycket trdng, 
hade de likväl rum för en bönevrä, och dit 
gick modern ofta ocl.t tog sin lilla Karin 
med. I samma hus i första våningen 
bodde en rik fru, som också hade en li
ten flicka. Men lilla Ebba såg aldrig sin 
mamma söka upp någon bönevrå. Det 
fans ej rum för någ11n sådan i den stora 
eleganta våningen. Båda dessa små ttic
kor voro dock goda vänner ocb lekkam
rater i sandhögen ute på gardsplanen. 
En dag kom lilla Karin ned tiil sin rikare 
lekkamrat på lek1>latsen med ett så Sllrg
set ansikte, att lilla Ebba strax frrlgade, 
hvarför Karin var. sa ledsen. Jo, sade 
Karin, jag är sa hungrig, och mamma 
gråter deruppe, för att bon har ingen 
mat att ge mig. Kan du icke f1ta smör
gås och pannkaka da, så att du blir miitt 
såsom jag? sade lilla Eb~a. Ack, sva
rade Karin, mammas sk:lp är alldeles tnmt 
nu, men både mamma och jag ha talat 
om det för vår vän; och bara han f:lr 
tid, säger mamma, kommer han nog till 
oss med mat. livad heter 'eran' vän? 
frågade lilla Ebba. Han heter Jesus, 
svarade Karin. livar bor han då? frå
gade den .lilla vetgiriga Ebba. Jo, han 
bor emellan dragkistan och sängen, sva
rade lilla Karin; och der hruka alltid 
mamma och jag tala vid henom. Se 
barn, der hade mor och <lotter sin bGne
vrå ! livar har du din? Den rika frun 
en trappa upp, Ebbas mor, hade barnen 
ovetande åhört deras samtal på sandhf•-



gen. Hennes ligon tårades vid att höra 
lilla Karin tala så om den vän, hon sjelf för 
länge serlan glömt. Hon kände ett stygn 
i sitt annars så lugna samvete och sade 
till sig sjelf: De der fattiga menniskorna 
i vindskupan äro dock rikare än jag i 
all min rikedom - de hafva en vän att 
lita på, men det har icke jag, trots min 
stora viinkrets. 0, att äfven jag kände 
denne vännen ! Kanske skall hon, den 
fattiga enkan deruppe på vinden, kunna 
lära mig att finna honom. Med dessa 
tankar skyndade hon sig ut i kliket och 
tillsade sin tjenarinna att taga fram en 
stor korg och packa den full med mat 
•>ch följa med henne upp för de 4 trap
porna till det lilla vindsrummet, der Karin 
och hennes moder bodde. 

Här fick nu tjenarinnan till den fattiga 
enkans förvaning plocka upp på bordet 
hela den stora korgens rika innehåll af 
mat. Stora tårar rullade ned för ankans 
kinder, då hon utbrast: Tack, Herre Je
sus, att du kom med bjelpen så snart, 
och tack kära frun som fått gå hans 
ärende I 

Sedan tjenarinnan gätt, hade den rika 
frun och den fattiga enkan ett längre 
samtal med hvarandra. Vi kunna nflstan 
ana, om hvilken detta samtal rörde sig. 
Säkert är att äfven den rika frun ifrån 
denna stund fick rum för en bönevrå i 
sitt eget hem, sedan hon fätt smaka den 
frid, som öfvergår allt förstånd i den fat
tiga cnkans. Derför, fllskade små, bed
jen, och I skolen fä, söken, och I sko
len finna, klappen, och eder skall varda 
upplåtet! Söken ofta upp eder bönevrä, 
<ler I skolen bäras i famn och ljuftigen 
hållas på knä; och glömmen icke då i 
dessa heliga stunder att bedja för eder 
tillgifne vän On~el €ric. 

P. S. Som jag nu är på resa genom 
Vermland, Vestmanland, Dalarna och Norr
land, vill jag nästa gång omtala nägot 
om mina erfarenheter derifrån och munt
ligen mottaga helsningar från de barn, 
som möta mig i dessa bygder. Till dess 
välsigne Herren eder alla! D. S. 

Kina-Karlsson helsar alla de små hjert-
ligen ! D. S. 
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Hvarthän? 
Da jag en afton ville begifva mig 

hem fran en :;ammankomst, maste 
jag betjena mig af elektriska :;pår
vagnen, da vägen var för lång. En 
vännina och en äldre herre, en pa
stor. ledsagade mig. Blott med mö
da 'uppnådde vi vagnen,. och just 
då vi tagit plats, hörde v1, att kon
duktören ej så litet grälade öfver en 
man, som just måste lemna vagnen, 
emedan han hade gått fel. N agra 
minuter senare kom han till o:;s för att 
sälja biljetter. l\Iin ledsagare s~ a~
v~rligt på .. ho~~om. oc;,h ~.:å~.ade: Mm 
vän, hvarfor ar m sa fortornad, vet 
ni dlt bestämdt, hvart ni vill?" "Na
turligtvis," var svaret. "Hvart då?" 
frao-ade pastorn. "Jo, denna vagn 
ga? till W. och sedan åter tillLaka." 
"Och hvart skall ni sedan?" fråga
de pastorn vidare. "Jo, sedan må
ste vi göra ännu en tur denna afton; 
och sedan kunna vi gä hem," ljöct 
det något förlägna svaret. "Jag tän
ker," svarade pastorn, ni har ett 
högre mål, än att blott fara fram 
och tillliaka mellan H. och \V.?" 
"Jag förstår er icke,"' svara?e kon
duktören kärft. "'Jag vet icke om 
något annat mål." Mannens förlä
genhet och rodnad förrådde dock, 

· att han väl visste om ett högre mål, 
fastän hans lif icke ledde dit. Emel
lertid hade vi nått vårt mal; våra 
medresande sutto stilla och eftertänk
samma, ty enhvar hade uppmärk
samt hört på. Nu måste vi stiga ur. 

O, min vän, som läser detta, vill 
du icke lägga tidningen åt sidan och 
en gång tänka efter, hvilket mål din 
pilgrimsfärd på jorden har? Har du 
till mal valt det himmelska J emsa
lem och tagit J esns till din vän och 
ledsagare( Eller befinner du dig 
ännu på den breda vägen, som sa 
många vandra? Skynda och nnd
sätt din själ! 
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H e I g e d o m e n. 
Af K-dt. 

llI. 

V i finna af :-4alomos bön, att det 
u var kändt äfven för gamla testa

mentets gud~· folk, att de fingo ga till 
Gud med alla :;ina behof. Mycket 
mer böra ju vi, som fått barnaska
pets Ande, första och veta, att vi fa 
gå till var himmelske Fader med allt 
l:lOm angar oss och vart lif. Vi bör~ 
väl s.å '·~änna vår Faders hjertelag, 
att v1 forsta, att det iir dyrbart för 
honom att finna, att vi, hans barn, 
hafva både hjertebehof af att göra 
alla våra ön~~nin~ar kunniga för ho
nom med bon, akallan och tacksä
gelse, och äfren ett Hådant förtro
ende till honom, att vi genom bön 
i tron öfverläta det ena som det 
andra, som möter oss i lifvet. i hans 
hand. Icke böra vi väl klaga öfver 
vara själsskador, vår slöhet och lik
giltighet, vår otro och vara frestel
l:ler för arma hngsvalare, usla läkare 
(Job 13: 4), unaer rlet vi gå förLi 
honom, den rätte läkaren, som grund
ligt känner sjukdomen och såren, 
och som kan och vill rena från alla 
missgerningar och förlata alla syn
der, lwarmed vi syndat emot honom, 
lägga förband pa våra sur, läka och 
bota dem samt låta frid och sanning 
i rikt mått vederfaras oss r J er. 33. 
I denne vise och mäkt.ige läkares 
hand kunna vi tryggt förtro oss. 
Han formar att fullborda sitt päbe
gynta verk i oss, sa att vi en dag 
skola stU. obesmittade och oförvitliga 
inför Guds ögon. Han har ock lof
vat det. Lii.tom oss inför honom 
blotta och framlägga alla vår själs 
bebof. Det stora malet med all hans 
ledning med oss och med allt, hvacl 
han tillsänder oss, är att rena och 
frigöra oss och bereda oss för sin 
härlighet. Hela vår vareli:ie, detta 
tempel. som genom synden lilifvit 

lagt i ruiner, vill han aterställa och 
upp~ylla m~d s~g sjelf, att hans e~en 
har~~het till sist skall kunna oför
dunklad utstråla derifran. 

l\Ien vi få dock icke mena, att han 
är så "'andelig", om vi fä så Häga, 
att han endast tänker på och vill 
t~ga befattning med vår själs friils
nmg. Han vet, att vi äfven hafva 
en luopp. Och han tänker pa :;in 
lilla, hemåt vandrande pilgrimskaras 
lekamliga behof (Matt. n: B~l. Tänk 
icke, att det är nagon sak i ditt lif, 
som det är opassande att tala med din 
himmelske Fader om! Tänk icke, att 
det ii.r något, som är för stort att fram
lägga för honom! "Var lind är i him
melen; han kan göra hvad han vill!" 
Äro dina svårigheter aldrig i:;ä stora, 
så kan han dock hjelpa.. Hynes din 
ställning Yara än SR invecklad, ja, 
förtviHad, :;å vet. dock Herren räd. 
Liksom hans öron aldrig äro lomhör· 
da, sa är icke heller nagonsin hans 
arm för kort att hjelpa. Den mest 
tra~sliga härfva kau han reda ut, ur 
de me~t invecklade lab;yrint.e:i; kan 
han utföra dig i det fria. "Afven 
~ig loc~~r han ~räu nöden8 gap ut 
i det fria, <ler mgeu trängsel mer 
är, och der ditt bord hlifver fullsat.t 
med läckra räLter." Job. Bli: rn. 

"Äfren om du säger, att du icke 
ser honom, lig~er dock din sak for 
hans ögon, och du ma förliida ho
nom." Job. 35: 14. 

Klagar du: "Jag har sjelf gjort det 
så mörkt genom mitt oförstånd och 
min synd,~ så förmar dock han göra 
det ljust igen genom sin när!. Be
känn din synd l'iir honom och förtro 
hela din sak at honom, och vflr sedan 
stilla och bida efter honom. l-lal1 
skall hjelpa enligt Hina trofasta liif
ten. 

Ju mer det blir vår öfning och 
vana att Lringa allt fram inför vår 



Gud och Fader i bön, desto innerligare 
blir var gemenskap med honom. Jn 
mer vi praktisera att verkligen öfrer
lemna allt i hans hand, desto orubb
ligare blir vårt förtroende till honom, 
desto mer fa vi genom erfarenheten 
lära känna hans trofasthet, kärlek, 
visdom och makt. 

Ingen sak är för ringa och obe
tydlig för att tala med Gud derom. 
Aldng mä du tänka: "Icke går det 
väl an att besvära den store Guden, 
verldsaltets skapare och uppehål
lare, med mina små angelägenheter. 
Icke har väl han tid eller hjerta och 
öra för sådana smasaker?" 

Dessa "småsaker'" torde dock vara 
stora nog för att tynga vå ditt sinne, 
förtreta eller oroa dig. Tror du dä, 
att de äro för ringa för att utgöra 
föremal för din Faders lifliga intresse 
och hjertliga deltagande r Yisst vill 
han, att du skall anbefalla hela ~in 
väg åt honom och anförtro alla dma 
bekymmer, omsorger och behof ät 
honom. Yisi:.t vilr han frigöra ditt 
sinne från allt, som i minsta män 
är egnadt att betunga, störa eller 
oroa di~, på det att ditt hjerta må 
utan minsta afbrott hvila i honom 
och vara öppet för honom, stilla 
~ssnande till hans röst, och så. haus 

frid, som öfvergår allt förständ, be
vara ditt hj erta och dina tankar i 
Kristus Jesus". 

!ilangen tänker sig Guds storhet 
och höghet sadan, att han i oändlig 
sjelftillräcklighet tronar öfver mol
nen, obekymrad om den masken 
mennil:lkan och hennes behof. Den 
tanken, att han i kärlek och nedlå
tande skulle uppmärksamma och taga 
sig an icke endast de stora och vig
tiga tilldragelserna och omständig
heterna i vart lif, utan äfven det 
som rör vart alldagliga lif med dess 
sma förhallanden, är dem helt och 
hä.l!et daraktig. l\Ien så l:ltOr är var 
Gud, att han räcker till för allt, äf
ven det minsta i värt lif. Latom 
oss derför gifva honom med fullt 
förtroende del af allt, som rör vår 
tillvaro härnere ! En anderik för-

fattarinna säger: "H varför behandla 
din himmelske vän med mera för
behållsamhet och mindre förtroende 
än en jordisk vän? ~varför ~ök.a 
hans hjelp och sympati endast l ti
der af höiYsta. nöd:-> Och dock later 
han sig finna äfven af dem, som 
blott äkalla honom i nödens stund, 
ty han kan icke förneka sig sj_elf. 
"! sin nöd skola de uppsöka mig." 
:Men hvarför icke antaga den ge
menskap, ~om kastar ~jus öfver ha!1.s 
försyns mmsta handlingar och g1f
ver clem ord1 så at~ vi .kun11a tyda 
hans kärlek timme för timme, stund 
för stund? 

Är det väl den köttsliga eller den 
andliga menniskan, som pastår, att 
"det finnes otaliga saker och förhål
landen, som äro allt för obetydliga 
att frambära inför all verldens Gud"? 
Bekräftar Guds ord detta, eller hvem 
är så vis, att han kan säga, hvad 
som i sanning är stort eller smått 
i den Allsrnäktiges ögon!' Hkola vi 
väl då säga: "Jag vill anförtro min 
själ åt alla goda gåfvors gifvare, 
men icke gafvorna sjelfva," och 
så i yttersta nöd bönfalla honom 
om hjelp, men under bördan af dag
liga sma motgångar vanära honom 
genom att misstro hans omsorg och 
betvifia hans kiirlek? 

Hvem kan väl säga, hvad som öf
var inflytande på det andliga lifvet 
och hvad som icke gör det? 

Det oLetydliga :sandkorn, som för
dunklar var syn, kan till slut för
derfra den. 

'l'örntaggen i vandrarens fot, en 
förlagd eller tappad nycke~ och ännu 
obetyclligare saker än dem, jag nämnt, 
kunna kasta skugga öfver den star
kaste själ och förändra ett helt lifs 
lopp, un~er det å ~ndra s~dan d~
lika förbisedda :smatmg hafva varit 
med bland de gyllene länkar, som 
dragit själen till en fullare känne · 
dom af den lefvande Guden." 

IY. 
I gamla testame.ntets . barnaåld~r 

hade Herren hänvisat sitt folk till 

• 
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en viss plats, der han stämt möte 
med dem (2 Mos. ~u: ~~ 1, och der 
de visste pa grund af eU :särskildt 
gifvet löfte, att de alltid skulle kunna 
träffa honom. Det var derför som 
de fromma i hrael alltid, da de icke 
kunde komma upp till templet, hYar
heldst de voro, vände jag mot Je
rusalem, der templet var, om hvil
ket Herren sagt: "Herren hafver ut
valt Ziou och hafver lust till att bo 
der. Detta är mitt hvilornm för evig 
tid; här skall jag bo, ty till det rum
met hafver jag min lust." Ps. 13i: 
13, 14. Det var derför, som ock 
Daniel, dä. han "knäföll tre gånger 
0111 dagen på sina knän och bad och 
tackade inför sin Gud," hade "fön
i>treu i sin sal öppna mot Jerusalem 
till." 

Men nu i Andens tidsalder haf va 
vi icke längre ,·issa htliga rum, der 
vi företrädesvis kunna vänta att fa 
möta Gud. 

Den samaritiska kvinnan framlade 
inför Jesus deu gamla tvistefragau 
mellan ~amariterna och judarna anga
ende rätta platsen för Guds tillbedjan. !' 

"\'åra fäder," säger hon, "hafra till- · 
bedt på detta berg (lfarizim , och I I 
sägen, att i Jerusalem är det ställe, 
der mau bör tilluedja." Men Jesus I 
:>äger till henne: "Kvinna, tro mig, I 
att en tid kommer, då 1 hvarken pa 
detta berg eller i J ernsalem skolen 
tillbedja Fadren. - - En tid kom
mer och iir redan inne, då sanne 
tillbedjare :skola tillbedja ~'adern i 
anda och sanning. ty Fadren söker 
ock sadana tillbedjare. Gud är en 
Ande, och de som tillbedja honom 
höra tillbedja i anda och sanning." 
Joh. 4: 20 24. 

Hvarje plats, der en troende bö
jer sina knän i Jesu namn, ä~helgad 
genom Herrens närvaro. Hvarhelst 
en kristen ma befinna sig, vare 
f;ig i bönenån, i lönkammaren, i 
barnkammaren eller köket, ute på 

arLetsfältet eller i det brusande ruen
niskovimlet, så nå hans hjertesuu
kar och hjertesamtal med Gud npp 
till Guds tron och hjerta. 

Liksom i gamla testamentet Her
rens härlighet uppfyllde hans helge
dom, så vill ock Gud gifva oss sin 
Ande och så taga sin boning i osi,i. 
I var varelses innersta djup vill Gud 
inträda för att bo der. Yår ande 
vill han göra till sin helgedom. Der 
vill han blifva trodd, känd och till
bedd. I det ljus, som anden upp
tänder derinne, kunna vi fatta och 
lära känna det himmelska, det som 
tillhör Guds Ande. "Den andlige 
bedömer allt, men varder sjelf af 
ingen bedömd." För den naturliga. 
d. ä. köttsliga menniskan iir dere
mot det andeliga och himmelska ett 
främmande område. Hon förstar icke 
det Guds Ande t~llhör. Och det kan 
för henne icke blifra fråga om nå
gon gemenskap med Gud. Hon kän
ner icke Gnd, älskar honom ej och 
har intet verkligt förtroende för ho
nom, och kan derför icke heller nal
kas honom, för att akalla, bedja och 
tacka. 

Guds ande är banwskapi:ts Ande. 
I denna Ande ropa vi derfor: Abba, 
Fader! Vi stå i ett förtroligt och 
barnsligt förhallande till Gud och 
kunna derför umgas med honom, 
såsom gode barn med sin käre fa
der. Det blir då en tillbedjan i san
ning. Ty den går af hjertat. Och 
endast sa mycket som det är hjer
tats begär och behof, som uttalar 
sig i var böu, är det verklig bön. 
Da Gud är en Ande, så vore det j lt 
orimligt att tänka, att en rätt till
bedjan skulle kunna besta i blotta 
ceremonier och atbörder eller läp
parnes ljud. Det är endast från rö
kelsealtaret i vår inre helgedom, som 
eu välbehaglig doft kan uppstiga till 
Guds nadastol. 



Småplock från mina 
resor. 

"Tala med jorden, och den 
skall lära dig." 

från Bollnäs fortsattes resan i sällskap 
med min broder 0. E. till Norrbotten, 

som är det största och nordligaste länet 
i Sverige och med afseende på ytinnebål
let utgör en fjerdedel af hela Sverigos 
rike. Det är större än konungariket Por
tugal och hälfäm så stort som Skottland, 
men bebos endast af en 47:del af hela 
Svel'iges befolkning. Under resan upp 
genom dessa trakter får man se en del 
af Guds skönhet inom naturens verld. O, 
lluru har icke Gud, vår Skapare, upptor
uat de höga bergen, gräft flodernas ström
fåror och beredt slättmarkerna samt i 
dessa sina fiirrädshus nedlagt stora rike
domar, hvilka skola tjena oss till nytta 
och gagn! Outt\imliga rikedomskällor har 
han gömt i bergen och skogarna, i floder
na och i hafvet, så att vi borde högstämdt 
och med djup erkänsla tillbedja, lofva och 
ära hans stora slcaparenamn. 

Hvarje drag i jordens ansikte, hvarje 
11y upptäckt af dess outtömliga rikedomar 
visar oss, huru ömt och faderligt han har 
sörjt för viira behuf, innan vi kommo och 
togo värt jordiska hus i besittning. Bor
de vi icke med ett ödmjukt bjerta knä
bilja och gifva honom vår hyllning; och 
offra våra läppars oxar åt slägternas store 
familjefader Jehova, som icke allenast har 
gifvit oss timliga gMvor för vår tillvaro, 
utan hvad mera är, andeliga och eviga 
gåfvor, som göra oss bottenrika och odöd
liga. Yi minnas, hvad Petrns skrifver till 
de "ntkorade främlingarna", dd han pi1-
minner dem om, att allt, som hör till lif 
och gudaktighot, är oss skänkt af Gud. 
Jesus sade vid ett tillfälle: "Jag är upp
ståndelseu och lifvet; don som tror på 
mig, han skall lefva, om han fin dör, och 
hvar och en, som lefver och tror pa mig, 
han skall icke dö evinnerligen." Derför 
böra våra ansigten stråla af glädje och 
tacksamhet, alldeles s~tsom palmens Hif
" erk återkastar solstralarne, som falla 
deruppå. 

Tåget ilade genom berg och dalar samt 
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öfl'er djupa floder, såväl som öfver öde, 
uppodlade bygder och träsk, fram till Boden, 
som ligger 1,144 km. norrut från Stock
holm och godt kan kallas för norra Sveri
ges nyckel. F.:.stän platsen ligger 36 km. 
från Lulea, så höjer sig lamlet endast 14 
meter öfver hafvet. Mycket folk har här 
uppslagit sina jordiska tält, och ibland 
dem icke så få, som ha funnit sanningens 
väg och börjat vandra på densamma hem 
till evighetens hufvudstad. Pa stations
gllrden möttes vi af predikanten på plat
sen, hvilken beledsagade oss till den i 
Boden och trakterna deromkring välbekan
te gudsmannen Säfström, i hvilkens hem 
vi gästade under vllr vistelse der. Flera 
möten hade vi här både med de sma och 
stora barnen, och vi sökte sänka matkor
gen så lågt, att alla kunde äta derutnr, 
och Herrens kraft var <ler. 

I Beclen var en "helig s11mmankomst" 
anordnad först med söndagsskolebarnen 
och s<t med de äldre. Stor dimma hade 
lägrat sig öfver slätten i naturens rike, 
näshtu ogenomtränglig, men i bönesalen 
upplystes vi af stralar från de ofvan öpJl
nade fönstren, som värmde och e!Uade 
våra bjertan till fortsatt vandring på san
ningens väg och till ett djupare delta
gande uti Herrens missionssak. 

Nästa l>redikoplats var Säfvast, der 
pigrimsskaran samlades under korsets ba
nor, och der vi fingo erfara dess kraft. 
Våra himmelska släktingar voro alla gla
da; och uya förbund gjordes med Gud. 
I Hnnderuy samlades vi i skolhuset, der 
både lammen och fåren betade pä de 
grönskande ångarna, och äfven fingo vi 
dricka ur klippans flöde, som gifver lif, 
helsa och kraft Hos vår •evangelistpap
pa" vid Luleiielfvens s trand gästade vi Vf. 
ver natten och sjöngo vår morgonsang, 
som genljöd öfver elfvens blåa yta. 

Efter häst och i en Norrlands-kärra, 
fördes vi till Gammelstad, <ler vi vän
tades och emottogos i fru Engströms hem. 
i sanning ett kärt och trefligt evangelist
hem, der vi på allt sfttt blefvo omhnlda· 
do af vår "evangelistmamma". Jag mås
ste intaga sängen nästan en hel dag på 
grund af förkylning och fi ck således hvila 
från yttre arbete. Våra miiteu voro tal
rikt besökta, och vi förnummo Guds kraft 

.. 

ilJ!and oss. Bön och tackoffer framburos 
af många trogna hjertan; och Kinas sö
ner och döttrar voro icke uteglömda in
för nådens tron, utan en djup känsla 
förmärktes för detta folks väl. 

Resan fortsattes med jernväg till Luleå, 
der vi hade ett möte i missionshuset. 
Kära vänner frän olika församlingsgrup
per kommo tillstädes, och gemensamt slö~ 
to vi en ring omkring lifvcts furste och 
dödens beherskare Jesus Kristus; vi hörde 
honom tala, vi sågo hans härlighet och 
förnummo hans kraft. Några älskade och 
dyra familjemedlemmar af den stora gn
dafamiljen följde os'> t ill båten "Haparan
da", på hvilken vi gingo ombord om nat
ten. Pä morgonen plaskade vi iväg mel
lan iiarne, men inneslijtos snart af en in
tensiv dimma, som hindrade oss en half 
dag. Men Herren vare pris, dimman sking
rades, och vi kommo så till Rcineå, der 
åter ett ljufligt hem var öppnadt för oss 
hos predikant Nilsson. Afven här gaf 
Gud oss några hvilostunder vid vägen, 
då vi förnummo vår Faders andedrägt och 
impulser från hans varm:>. hjerta. Pre
sten Per Larsson skjutsade oss omkring 
3 mil till Sveriges nordligaste station, 
Niemisel, som ligger 1, 176 km. norr om · 
Stockholm, h varifrån återresan begynte e. 
mot söder. 

För mig var det dyrhart att f:I sam
manträffa med så många k1lra och älska· 
de guds-söner och döttrar, hvilka 'dagli
gen äta bröd vid konungens bord och 
dricka lifvets vatten ur hans bägare och 
bada i hans ljusstrålar uppe i nöga Norr
lands bygder. Må Guds öga få leda oss 
i fortsättningen, hans muns ljuflighet ve
derkvicka oss och hans frid alltid fylla 
våra hjertan och styra oss att göra hans 
vilja med af~eende på oss sjelfva, mis
sionsarbetet här hemma och framför allt 
i hednaverlden. 'fack för eder gästvän
lighet och kärlek! Jag skulle ha önskat 
att stanna längre ibland eder och besökt 
många andra platser, men tiden tillflt mig 
icke det. Frid öfver e fra tjäll! Herren 
Jesus Kristus vare med eder ande! 

A ug. Karlsson. 
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Från vår Zulu
mission. 

7 P. M. Street, Pietermaritzburg, Nat:tl, 
S. Afrika den 7 september 1901. 

Och I skolen stl~n pi den 
dagen: Tacken Herren, ut
ropen hans namn, gö re n han!l 
yerk kunn iga ihland folken 
prisen honom ! Ty hans 11a1111: 
är högt. Es. 12: 4. 

I Herren älskade vänner, nåd och frie! 
af vår Gud l Herren är prisvärd fiir alla 
hans vi~lgerningar emot oss. 

Så har han återfört oss till vårt arbete 
bland de infödda i denna stad. Som jag 
vet, att många af v:1ra vänner önska höra 
något om, hurn vi haft det under resan 
öfver hafvet, så vill jag i korthet beritlta 
något. Jag skref sist från Las Palmas; 
jag vill nu fortsätta, der jag slutade. 
Vi lågo vid denna plats 8 timmar för in
tagning af kol, vatten, frukt och grönsa
ker o. s. v. Jag tillsammans med några 
engelsmän gingo i land för att bese sta
dens sevärdheter, men det var icke myc. 
ket af det slaget. Hva<l vi eägo var 
smutsiga gator och hus, för att ej tala 
om innevånarno; på gatorna syntes svär
mar af tiggare, och en stor del af sta
dens befolkning tyckes lefva af tiggeri 
samt af att bedraga de resande. Las 
Palmas är E':Il spansk hamn ; och befolk
ningen på ön, som säges vara omkriug 
40,000, utgöres till största delen af span
jorer. 'rill bekännelsen äro de katoliker; 
men hafva ändå sina fester, som alldeles 
likna de hedniska folkens. Den dag, vi 
voro der, hölls just en sådan fest, som 
jag hade tillfälle att bevittna. 

Det mest tilltalande i staden var dm 
stora katolska katedralen, hvilken togs i 
skärskådande. Vi hade äfven ett samtal 
med en af presterna, hvilken liknade gatu
pojkarne uti att tigga. De tiggde till 
det praktfulla templet. Omkring kl. 7 
på kvällen lyftes ankar, och vi gledo sakta 
ut från hamnen för att ej sätta fot pä 
land, förrän i Natal. Ty detta kompa
niets båtar gå direkt till N atal; de stanna 
endast vid Las Palmas; sedan har man 
3 hela veckor på öppna hafvet; och de 



syntes ganska långa. Ända till Las Pal
mas och under flera dagar längre syd 
hade vi det härligaste väder, som kunde 

· önskas, tills vi kommo på 18 lat. N. Der 
mötte oss sydpassaden med storm, som 
vi sedan hade emot ända till nära Kap
staden. Några dagar var den så våld
s:im, att vågorna gingo öfver båten. En 
sö!ldagsafton, då vi sutto vid middagsbor
det, kommo tre vågor efter hvarandra 
rullande öfver hela fartyget, så att vatt· 
net kom in genom fönstret på salongs
taket, ehuru det var tillskrufvadt, och 
ned på bordet, så att vi alla blefvo mer 
eller mindre genomvåta. Emelie var sjuk 
och låg i sin säng, men hade dörren öp
pen, så att vattnet kom in i hytten och 
upp i hennes säng. Något liknande har 
jag ej förr bevittnat. Lifvet ombord var 
jemförelsevis godt, då dessa båtar endast 
taga ett fåtal passagenre. På sönda
garna skulle gudstjenst hällas. Den för
sta söndagen, sedan vi lemnat Las Pal
mas voro alla passagerare sjuka, så att 
gudstjensten måste inställas, men på kväl
len voro de alla bättre, så att jag på 
dfick läste litet för dem ur biblen. 

.Nästföljande söndag var det något bättre 
väder. Jag var då ombedd af kaptenen 
att p1edika för dem på förmiddagen, hvil· 
ket jag med glädje gjorde. Den lG:de 
aug. kommo vi till Durban, der vi möt
te3 af fru Amy Nilson och Elin Witt. 
J\led glädje beträdde vi åter Afrikas jord. 

Den första underrättelse, vi fingo emot
t:J.ga, var den, att vår älskade syster Jenny 
lläggberg tio dagar före vår ankomst hlif • 
vit hemkallad till det land, der nöd och 
sorg ej merit finnas. En saknadens tår 
fuktade våra kinder vid tanken på att ej 
mera få se vår älskade Jenny ibland oss 
härute. Men vi vilja ej sörja eller klaga 
deröfver, ty bon har endast gått före till 
det land, dit vi alla, som älska namnet 
Jesus, en gång skola komma. 

Lördagen och söndagen tillbringades 
med möten bland våra landsmän i Dur
ban. Pa lördagskvällen var en fest an
ordnad för sjömän, der vi hade glädjen 
se två förvillade får återvända till faders
!Juset. Pa söndagen var det kärt att åter
se våra skandinaviska syskon i det lilla 
kapellet, der det kändes godt l"ittna. Måtte 
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Herren i fortsättningen få välsigna dem! 
Våra landsmän härute känna stort hehof 
af att nägon nppehölle verksamheten ibland 
dem, ty det är så länga tider l'mellan 
någon af os3 missionärer har tillfälle att 
besöka dem. 

Den syster från Lund, som under de 
gångna åren och äfven i år sändt Trons 
Segrar till sjömanshemmet, tackas derföre. 
T. S. är aJitid kärkommen till läsrummet. 
Vi fingo vänta 4 dagar i Durb~n, innan 
våra saker kommo i land och kunde sän
das med banan upp i landet. 

Den 20 aug. kommo vi till Pieter Ma· 
ritzburg. Vi fiogo här ytterligare vänt11 
8 dagar på våra saker, emedan banan 
ständigt är upptagen med krigsmateriet 
och soldater, som alltjemt komma, och 
af hvilka sednare en stor procent finna 
sin • graf i detta land. Smärtsamt att 
höra, att så många, som vi känna per
sonligt, både af skandinaver och egels
män, stop!it i detta i långvariga krig. 

Det var oss en glädje att återse våra 
infödda här i staden; och deras glädje 
var ej mindre att återse sina lärare. En 
engelsk missionär, sum förut arbetat i 
J ohannesburg, men på grund af kriget ej 
kunnat arbeta der, bar under tiden, sedan 
syster Jenny ej förmådde längre, sett ef
ter arbetet här tillika med de infödda 
medarbetarna. Kärlekens och fridens Gud 
vare med eder alla! Emelie förenar sig 
med mig i kära helsningar till alla kära 
vänner. 

E-ler i Herren förbundne broder 
Oscar Ernanuelson. 

Dethel M. S. lnyoni P. 0. Z:ululand . 

.Ai,skacle missionsvänner ! 
Fricl i Ji:siis ! 

Denna gång unskar jag att tala litet 
om vår sista konferens, som vi hade viJ 
Ebenezer frän den 31 aug. t. o. m. den 
2:dra sopt. Jag hade tänkt att sända 
referatet öfver mötet, men jag finner, att 
det skulle blifva alltför långt, hvarföre 
jag afotär derifrån. Vi hade tillmmmans 
med de svarta mycket välsignade dagar, 
som säkert skola bära evighetsfrukter. 
Många vittnen, både hvita och svarta, voro 
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närvarande, bland andra en infödd pastor, 
hvilken tillhör "The amerikan board mis
sion". Han var en mycket välsignad man; 
och hans vittnesbörd, som voro allvarliga 
och väl afpassade för de inföddas ställning, 
blefvo till särskild välsignelse. Vi hafva 
förut brukat hafva mycken tid anslagen 
för diskussion, men denna gång hade vi 
nästan bara predikningar och vittnesbörd. 
Eudast en fråga diskuterades, hvilken dock 
tog ganska mycken tid i anspråk. De 
infödda äro i allmiinhet ett mycket tal
trängdt folk; och de synas vara af den 
tanken, att det icke kan blifva fullkom
ligt, om icke de haft ett ord med. Vi 
hafva också haft en veckas bibelkurs med 
evangelisterna. Äfven under densamma 
hade vi det mycket dyrbart. Vi voro 
hungriga, och derföre smakade Guds ord 
dyrbart. Vi genomgingo i korthet föl
jande ämnen: evangelistens kallelse och 
utsänuande samt vigten af hans kall; hvau 
biblen Hlrer om Guds Ande; Kristi andra 
tillkommelse; samt evangelium. Eric 
Andersson, K. J. Johans.:.on och unuer
tecknad ledde undervisningen. En dag, 
när vi läste om Jesu tillkommelse och i 
sammanhang dermed viurörde något om 
Kristi och Guds rike, sade en af ev an· 
gelisterna: "ja, detta är så välsignadt, 
men hur skola vi kunna minnas det allt ?" 
Äfven här vid Bethel känoes det, som 
det började blifva lifligare. Sish sönda-
15en hade vi det mycket dyrbart. Guds 
barn togo nya tag och syndare Jcmnade 
sig åt Gud. Herren arbetar dock äfven, 
när vi icke kunna se det. Ordet, som 
utsås, bär frukt, om än det ligger länge 
doldt. För några dagar sedan blef jag 
kallad till en sjuk. Då jag kommit dit, 
sade han: "Bed för mig; jag önskar blif
va Guds barn." Jag gjorde så, och då 
'l"i bedt, . sade han : " Nu tillhör jag Gnd, 
jag är hans." Den som beder, han får. 

Hjertliga helsningar frän min hustru, 
fröken Witt och eder i Jesu kärlek för-
bundne Hans Ni/son. 

Brer från Kina. 
Shanghai deH 3 1 aug. 1901. 

Kära syskon i Herren! 
Guds fricl! 

'"En fast stad hafva vi." 
Es. 26: 1. 

Då vi nu äro färdiga at t åter begifva 
oss på resa in i landet, så löpa tankarna 
tillbaka till den tid, vi hafva vistats hilr, 
och stanna vid både ett och annat, som 
händt. På hvarje plats, man är, händer 
åtskilligt, hvaraf man får intryck; och 
dessa intryck framkomma gång efter an
nan i minnets panorama, t. o. m. då man 
minst förmodar det. Så ock med mig här. 

Shanghai är en stor stad, med en be
folkning, som säges uppgll. till en half 
million. De utländska afdelr.ingarna af 
den äro försedda med alla de bekvämlig
heter, som finnas i en europeisk stad, 
såsom väl anlagda och underhållna gator, 
vattenledning, gas och elektrisk belysning. 
Spårvagnu finnas icke ; men i deras ställe 
vimla på gatorna tusentals kineser med 
små dragkärror, erbjudande skj uts. Par· 
ker åro ock anlagda, en för utländingarne 
och en för kineserna. Jag har endast 
varit i den utländska, och den är mycket 
vacker, enligt . mitt omdöme torde den i 
skönhet tåfl a med parkerna i hemlånderna. 

Ett observatorium finnes, hvilket före
stås af katoliker. Här ä.ro flera prote
stantiska kyrkor och samlingsplatser, lik
som äfven katolska. K. F. U. M. har 
ett stort och väl inrättadt hus. Tre sjll
manshem finnas, två engelska och ett skan
dinaviskt. Bibliotek, museum och skolor 
finn as ock. Man kan knappt föreställa 
sig derhemma, att på Kinas kust ligger 
en stad, som på ett sådant sätt kontrol
leras af utländingarne. 

Det var hit, som de flesta missionfL-

11 
rerna flydde förliden sommar, för att här 
få en till flyktsort undan de rasanuEi kine-

1 

serna. 1\Ienskligt sedt var det ock rätta 

I 
platsen, ty här lågo i floden bred vid stora 
kanonbåtar, representerande verldens stör-
sta makter, hvilka voro färdiga att taga 
sina landsmän i försvar ; äfven voro här 
flera läger af soldater. 

Då vi kor:imo, möttes vi så kärleks-



fullt af en broder fran Kina Iulands-Mis
sionen, hvars styrande män hyrt ett hus 
för vår räkning. S :dan vi helsats väl
komna och spisat middag på deras hem, 
så begåfvo vi oss till vårt nya hem. Det 
sag då ut allt annat än hemlikt, och efter 
hvad man kunde förstå af utseendet der
inne, sil. läm icke hyresgästerna lemna 
husen rena efter sig. 

En lrnsfader och husmoder valdes, bvilka 
skulle styra om hushållets angelägenhe
ter. Syskonen Hydbergs åtogo sig denna 
syssla, som var allt annat än lätt, ity att 
hvarjehanda fattades, såsom spis, kokkärl, 
husgeråd m. m. Dock med Guds hjelp 
gingo de igenom sitt svåra uppdrag, och 
efter nagrn dagar hade vi det riktigt tref
ligt. 

Sådana fasansfulla berättelser, som vi 
fatt höra här i Shang-hai, kan en
dast den första kristna tidens martyrhi
storia uppvisa berättelser om missio
niirers brännande, sönderstyckande, bals
buggning och tortyrer - berättelser om 
de grufligaste umbäranden och lidanden 
af hunger och törst, hetta och nakenhet. 

Vi hafva ock hört, huru härligt Gnd 
räddade många af sina älskade. :Fastän 
döden för dem syntes oundviklig, så hade 
han dock redskap och medel att bevara 
och rädda dem. Alla ting äro hans tje
nare, och de sättas ofta i verksamhet för 
att tjena hans barn. Han begagnar för
äldrarna att rädda barnen, men han kan 
ock begagna barnen till att rädda för
iUdrama. Fastän kroppshyddan torteras 
och marteras, så kan han fylla själen 
med en sådan fröjd och öfversvallande 
frid, så att bugg och slag icke kännas. 
Herren kan ock trots umbärandena bevara 
sina barn friska och föra dem utur svå
righeternas ugn, såsom han förde de tre 
männen utur den brinnande ugnen. Om 
sådant och mycket mera bafva vi hört. 
Vidare bafva vi hört om förföljelsen af 
de infödda kristna och om det kors många 
af dem bära på sina pannor såsom minne 
af denna ödesdigra tid och såsom ett vitt
nesbörd om deras ståndaktighet i tron. 

Vid underrättelsen om den stora hun
gersnöd, som rasar i norra. Kina, ha. våra 
hjortan med verkligt deltagande ömmat 
o~b bedit för dem. Vidare har den stora 
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öfversvämningen i Yang-tsi dalen kommit 
till vår kännedom, och vi förstå, att här 
herrskar en förskräcklig nöd. Detta ar· 
rna folk hemsökes af krig, hunger, pest 
och flod. 

Minnet dväljes ofta vid den konferens, 
som anordnades förliden höst för fördju
pande af det kristliga lihet. Herren ta
lade mycket allvarligt till oss, och Andens 
tveeggade svärd skar djupt i våra bjer
tan. För att Herren må kunna välsigna, 
maste han först taga till knifven. O, 
det är viktigt att låta Herren handla med 
oss efter sin vilja vid sadana tillfällen! 

En annan händelse, som fäst sig i mitt 
minne, iir en bografning. En ung dansk 
man hade kommit från Siam, hvarest han 
strax före sin afresa gifte sig. Han lem
nade sin hustru och begaf sig hit, troli
gen för att här försöka sin lycka. Men 
lyckan flydde honom, och han insjuknade 
snart i klimatfeber och blef intagen i ett 
sjukbns. Ett par af våra bröder besökte 
honom der. Han var dä pä bättrings
vägen och tycktes ej mycket h:igad för 
att tala med dem. Efter nägra dagar 
fingo vi till vår förvåning höra, att han 
dött. En bekant till honom, som ock är 
dansk, bad oss vara med pä begrafnin-

1

1 gen. "Ty," sade han, "jag kan då skrifva 
1 till hans moder och trösta henne med, 
J att han fått en hederlig begrafning." Ja, 

verldens barn tänka pä hederliga begraf-
ningar, alldeles som om sådant kunde 
hjelpa deras arma, odödliga ande. Mon 
hvilken dålig tröst är det icke! Vi följde 
honom till graf ven; och der stodo vi, se
ende hurusom efter de sedvanliga cere
monierna hans stoft nedmyllades. Knap
pa~t n.lgonsin har en begrafning förefal· 
lit mig sä dyster. Han6 vän lade ett 
kors af hvita blommor på grufven. Det 
säges, att hvitt är en symbal af renhet, 
seger och festlighet, och korset bäres ju 
af Kristi efterföljare. Jag tänkte för mig 
sjelf: Är det tillbörligt, att detta hlomster
kors lägges på grafven såsom ett vittnes
börd om, att den, som hvilar här, har fått 
lägga af sitt kors och efter ett rent lif 
och vunnen seger ingå i de festliga bo
ningarna? 

Verksamheten ibland de skandinaviska 
sjömännen gliimmes nog icke så lätt. 
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Jag bar icke förut haft tillfälle att verka 
ibland sjömän. Men här hafva gifvits 
goda tillfällen dertill, ity att ganska 
många norska båtar gå här på Kinas kust; 
och på de flesta hafva de skandinavisk 
besättning. 

Man finner iblam1 dem förlorade söner, 
som hafva bedjande nära och kära, hvil
kas böner naturligtvis förfölja dom. 

Af deras berättelser får man en aning 
om de många faror, som en sjöman är 
utsatt för. Snaror och nät äro utlagda i 
hvarje hamn. Alla vilja ät deras pengar, 
och de få nästan alltid betala sina varor 
dubbelt mot hvad verkliga priset är. Det 
är så dyrbart att få för dem peka )Jå 
Gnds Lamm och ähen se en och annan 
böja sig vid korsets fot och der bekänna 
sina synder. 

En sådan förlorad son· försökte bröderna 
att hjelpa upp, fastän det misslyckades. 
Han Yar icke en verklig sjöman, utan 
fotograf till yrk11t och gick under falskt 
namn. Han var ifrån norra Sverige och 
hade rest öfver till New York. Pennin
garna togo slut och han kunde icke få 
något arbete. Hans hotellvärd förskaffade 
honom plats på en amerikansk segelsknta. 
Han inmönstrades olagligt. Han var föga 
hemma i det engelska spraket, och ovan som 
han var vid sin nya sysselsättning, väckte 
han officerarnas misshag och vardtmisshand
lad. Efter sex månaders resa kommo de hit, 
och här lyckades han rymma. En afton he
sökte han oss och var då mycket Letryckt. 
Han fick pengar till nattlogi ochlofvadekom
ma tillbaka dagen derpå. Följande dagfingo 
vi genom on annan sjöman underrättelse 
om, att han blifvit arresterad. Han blef 
derför ställd inför rätta och dömd till 
fängelse för rymningsförsök, till dess skn
tan äter skulle gå. Två af våra bröder 
gingo ock dit och kommo lyckligtvis, in
nan saken var afslutad. De begärde or
det och upplyste då om rätta förhållan
det, om hans behandling ombord samt 
hans olagliga inmönstring, hvilket kunde 
bevittnas af en svensk sjöm:m, som ock 
varit med ombord. Detta förändrade hans 
dom, så att han blef frigifven och erhöll 
full betalning. Vi gåfvo honom bättre 
och varmare kläder, och han fick tillå
telse att bo fritt på sjömanshemmet, till 

dess han lyckades fa nagot arhete. Brö
derna försökte äfven att skaffa arbete åt 
honom, och det var förhoppning, att ar
bete skulle erhdllas. Hans penningar hade 
konsuln hand om; och bröderna ville icke 
låta honom få några, ty de voro rädda 
för att han skulle förstöra dem. Han 
tyckte detta var för hårda band; och da 
han icke fick pengar, så gick han ut en 
afton och pantsatte nägon sak och drack 
sig drucken för pengarna; och då han 
midt på natten kom hem, var han högst 
förargad. Nej, fri måste han vara och 
hafva sin egen väg. Stackars man! Han 
besinnade icke, att det var donna hans 
egna väg, som fört honom i eländet, hvar
utur han strax förut blef räddad. Han 
föregaf, att han skulle resa till Hong
kong. Men vi fingo sedermera veta, att 
han icke reste då, samt att han blef sjuk 
och under yrsel sett fasansfulla ting och 
äfven sin moder, hvilken är en bedjande 
moder. Da han blef bättre, tog en svensk 
sjöman honom med till Hongkong, bvari
från de skulle taga båt till Amerika. 

Ett annat ledsamt minne är minnet af 
en sinnesrubbad norsk missionär, hvilken 
vi skulle försöka taga vård om. Denne 
missionär hade varit med under belägrin
gen af Peking. Yansinnet bröt då ut mer 
än tillförne. Det säges, att han rymde 
Uran den engelska legationen, hvarest ut
liindingarne höllo sig innestängda och 
gick öfver till boxarnas läger och lärde 
dem, huru de skulle skjuta. Förunderligt 
nog dödade icke boxarna honom, utan 
han kom tillbaka till legationen. Han 
höll dä på att blifva skjuten såsom för
rädare, men tillfölj e af sitt vansinne blef 
han skonad. Han kom att stanna i Pe
king efter dess intagande och blef derpå 
omhändertagen af tyskarna, som öfver
lemnade honom till den svensk-norske 
konsuln. Konsuln önskade, att fröken 
Andersson, förestånderskan för det skan
dinaviska sjömanshemmet, skulle taga ho
nom öfver dit, samt att vi skulle vakta 
honom der. Vi gingo in derpA, truende 
att han skulle blifva bättre genom mild 
behandling. Tyvärr blef han icke bättre 
ntan våldsammare, och vi voro glada, då 
vi åter fingo llfverlemna honom i kon
sulns händer. 



Ett nöje har det varit för os3, att ef
ter dagens studier taga en promenad utom 
staden och <ler se på landtfolket och de
ras odlande af grönsaker m. m. Genom 
den rikliga nederbörden har allt växt myc
ket fort, ja vi bafva nästan kunnat skönja, 
hnru det växt. De få två skördar om 
året. På åkrar, bvare;t de redan bafva 
skördat sitt hvete, står nu riset växande 
och har f1fven gått i ax. 

Ett smärtsamt minne fä vi taga med 
från Sbang-bai, och det är minnet af syn
den och ogudaktigheten. En troende ki
nes kom uppifrån norr, och han förvånades 
deröher. Han författade en sång derom, 
och det är mycket slående, huru ban der 
skildrar synden. En sak är att glädjas 
öfver, och det är missionärers offentliga 
protest deremot. Måtte Herren hjelpa oss 
att vara ett verkligt salt i förruttnelsen! 
Syskon, hedjen till Gnd aerom. Den in
nerligaste fridshelsning sändes till alla. 

Bro<lerligen 
Emil Johanson. 

Från London. 

lnglesby Hons~ den 7 okt. 1001. 

J(iire Jiastor JW1lstedt ! Jesro vår frid! 

l Herrens fruktan är ett mäk
tigt stöd, och för sina barn är han 
en tillflykt. 

Herrens fruktan är en lifvets kil.l· 
la, till att undvika dödens snaror. 

Ords. 14: 26-27. 

Horn jag vet, att pastorn m. tl. önska 
höra, hur det gA.tt för oss under resan, 
och hur vi befinna oss efter densamma, 
vill jag skrifva rni~ot litet clerom. 

Herren har varit med oss, och derför 
har allt gått bra för oss. Vi lemnacle 
Göteborg, som förut var bestämdt, tors
dagsmiddage? elen 3 okt:.~l.12 med ~ngaren 
'l'hule, som förde oss ofver till England. 
l'ncler vår vistelse i Göteborg hnde vi tvä 
möten i )Iajornas missionsbus. Nere vid 
hamnen hade mycket folk samlats, hvari
hland några. för att k.anske för s ista gän
gen trycka en kär fader~ eller mocTers, 
brodera eller systers, släktmgs eller väns 
hand I bland dessa många voro äfven 
11llgra, som voro nere för att säga oss 
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farväl och ånyo sända med oss ett : "Gud 
välsigne eder," samt minnesversar ur den 
kära boken bibeln. 

Missionär Aug. Carlsson, Xath. Högman, 
någrn. bröder från )fajornas missionsföre
ning samt en min broder, som på morgo
nen anlände till Götebore;, för att säga 
mig, som han trodde, ett sista farväl, 
voro de sista, vi sågo stil. på stranden, 
vift1mde med si1;a näsdukar. 

En liten stund, och vi se ej mer af 
Sverige. En fråga ljöd i mitt inre till 
mig sjelf: Skall jag mera återse detta mitt 
ki>ra fosterland och dessa alla käm tros
syskon, bland hvilka jag ~ätt ut och in 
under dessa sju år. jag 1 Sverige fått 
frambära vittnesbördet om Herren? In
tet svar gafs pä denna fråga. Det ligger 
allt i Herren s hand och vilja. Vi fä t aga 
en dag i sencler. Han skall leda oss ef
ter sitt råd och till sist upptaga oss med 
ära. Detta var det sista språket, jag läste 
på det sista mötet i Sverige. 

Min bön var: Gud vitlsigne alla kära i 
Sverige för all deras kärlek och uppoff
ring! 0, saliga dag. då vi slippa att skil
jas mer! Välsi~ne Herren oss, som nu 
äro pä \·äg till det land och folk, som Gud 
laggt pä vära hjertan ! Göre han oss till 
klarll. ljus bland hedningarne. 

Som jag sade på afskedsmötet i Nalavi 
missionshus, så silger jag äfven nu: J&.g 
är tacksam till Gud och glad att veta, 
att ja~ har mån9a, som följa mig med 
sina förböner. Gud villsigne eder alla, 
dyra syskon! 
. Pö. torsdagen r~gnade det: m.en .sjön v~r 
1 det närmaste stilla Innan vi gmgo till 
hvila på kvällen, hade vi fyra, som von> 
i sällskap - nämligen jag och mina kamra
ter Anderzen och Höglander samt fröken 
Palm, som liksom vi reste hit till London 
ett bönemöte tillsammans uppe pä cHtck. 
Gud kändes nära med sin Ande, och vi 
hlefvo välsignade och tröstade af honom 
sjelf. . 

Fredagen började det att bläsa litet 
hårdare, och fram på middagen voro 
många redan sjuka, och bland cfessa mitt 
ressällskap mer eller mindre. J11g slapp 
nu som några gånger förut, clå jag rest 
öfnr :N'ordsjön och Oceanen, undan sjö-
sjukan~ · 

Det var nog lite underligt, när yi spi
sade kvällsmat; vi voro endast 3 perso
ner vid bordet i stället för 25. 
Lördagsmor~onen, då vi vaknade, sägo 

v i land; och mom kort voro vi framme. 
Och nu äro alla pä benen, friska och duk
tiga igen. Och nu är det äter fullsatt vid 
bordet. En färja lägger intill vår båt, 
och vi stiga omlJord på densamma och 
föras så in i hamnen. 

Efter en timmas resa pä tåget äro vi 
långt inne i den stora staden London. 
Och sedan mäste vi ytterligare. för att 
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komma till målet, hyrn droskor för 
oss och alla Yårn saker. Våra koffertar 
ocli lådor packade de upp på droskornas 
tak, så det sllg riktigt lustigt ut. Vid 1-
tiden voro vi framme vid målet. Allt 
hade gått väl. ty Jesus var med i båten, 
på tåget och i droskan. 

I.örtlags e. m. var hllr bönemöte, di\ de 
äfren framburo oss inför Gud i hön. I 
dag skola vi begynna våra studier. 
Må Herren gifva oss näd och ki-aft att 
lära, för att göras skickliga för arbetet 
i Kina! Bedjen med oss Herren flitigt 
derom! 

Många helsningar från oss gemensamt. 
Broderi igen 

Oscar Car!C11. 
Adress: Jngleshy House 45. 
N ewington Oreen. London 'N. 

Södertelge-konferensen 
den 2 -5 okt. 

(Forts.) 

M r E. L. Hamiltons föredrag på ons! •= dagseftermiddagen. 
I Andens verlJ finnas tvänne riken: 

Mörkrets rike och Guds rike. Af naturen 
til!Mra vi det första. iHvergången deri
från ocb in i Guds rike sker genom ny 
fddelsP. Och såsom medborgare i Guds 
rike är det rätt och billigt, att vi hålla 
detta rikes lagar. Lydnadens väg ii.r vä
gen till välsignelse. Det är icke under
ligt, att Guds barn sakna frijd och att 
de äro svaga och vanmäktiga, då de dag 
efter dag bryh rikets lagar. I l\Iatt. 5 
finna vi några af dessa lagar. 

Vi finna bär (v. 21, 22), att vi blifva 
mördara icke blott genom att utgjuta blod, 
uhn ock genom att vredgas pi vår bro-
der. Är d~t någon, mot hvilken du hyser 
agg i ditt hjerta, så är detta ett bestämdt 
hin<ler för att mottaga välsignelse. Kri
stus dog på korset för att frigöra dig 
från vrede, otålighet o. s. ·v. 

Kanske är det någon, som har något 
emot dig ? Kanske har du genom häftig
het och otalighet försyndat dig mot nå
gon? Du måste då bekänna din synd för 

honom och bedja om förlåtelse, om Gu<l 
skall kunna välsigna dig och om din till
bedjan skall kunna täckas honom. Kan
ske lägger Gud sitt finger på någon öm 
punkt just nu? 

Kanske står du i skuld hos någon? 
Gör up}l din skuld, så snart som möjlit,·t. 
Guds rikes lag lyder: "Varen ingen nå
got skyldiga!~ R'lm. 13: 8. Huru mån
ga kristna försumma icke att betala sina 
skulder. Det der som du bort betala för 
ett år, fö r en månad sedan, ligger i vä
gen för att du skulle kunna uppfyllas med 
Guds Ande. 

Det var under Wesleys dagar en pre
dikant, som så ofta predikade om, att de 
troende skulle betala sina skulder, att 
församlingen ledsnade på att åter och 
åter påminnas om samma sak. Och de 
beslöto bedja W. tala med predikanten 
om saken. Och denne gjorde så. "Hvad 
skall jag då predika om?" sade predikan
ti!n. "Tala t. ex. öfver denna text: "Af 
nåden åren I frälsta genom tron". Pre
dikanten talade öfver denna text mycket 
dyrbart. l\Ien han slutade sin predikan 
med <lessa orden: "Af nåden äro vi fräl
sta. lien då vi äro frälsta, betala vi våra 
skulder". 

Himmelrikets lagar och grundsatser äro 
prakföka. Gud gör det möjligt för oss 
att icke blott älska utan ock hålla Guds 
rikes lagar. " Lagens rättfärdighet skall 
fullbordas i oss". R'lm. 8: 3, 4. Och 
så blifva vi välsignade med rikets välsig· 
nelse. 

Helgelsen fullkomnas derigenom att, så 
snart vi upptäcka något af det gamla, "i 
bekänna det och renas derifrån. Gud 
uppenbarar det gamla och frigör dorifrån. 
Kristi kors skiljer oss från det gamla lifvet. 

Torsdagen. 

Morgonbön kl. !) leddes af d:r K. Pries, 
som ock under konferensen tjenstgjorde 
såsom tolk. 

Kl. 11 talade missionär Blom frän Kina 
öfver Ebr. 10: 38. "Den råttfärdige skall 
lefva af tro". Det andliga lifvet är icke 
blott i sin början utan alltigenom ett 
troslif. Tron innebär ett öhergifvande af 
alla andra stödjepunkter, ett fönrnkande 



af alla andra lifskftllor fm Gud. Vi fa ej 
ens lita på vår egen tro. "Tron på Gud 
och tron på mig", säger Jesus. 

Sedan vi kommit till Herren, gäller det 
ock att (örblifva bos henom. Om vi i 
vårt sinne blifva främmande för Gud, och 
hans bud blifva tunga för oss, så bar han 
icke behag i oss. I Ebr. 11: 6 heter det, 
att "den som vill komma till Gud måste 
tro, att han år, och att han lönar dem, 
som söka honom." Tro vi att Gud "är 
den han är", den allsmäktige och kärleks
fulle, så få vi ock kraft att lefva för 
honom. 

Att tro innebär att bafva sitt fäste i 
Gud och lefva i hans gemenskap. Och . 
för oss, som tro, är han dyrbar. "Han 
lönar dem, som söka honom". Men skola 
vi bafva gemenskap med Gud, så gäller det, 
att vi rätta oss efter honom, foga oss 
efter honom och icke undandriga oss hans 
vilja, hans fostran o. s. v. Indianerna 
intvinga barnens hufvuden i en viss form, 
hvarigenom de till plattas; de kinesiska 
kvinnorna intvinga likaledes sina fötter i 
en viss form . Men pa detta sätt miss
bildas bufvudet och fötterna. Men deri
genom att vi inneslutas och på alla sidor 
omslutas af Gud, komma vi att återställas 
till det ursprungliga gudabelätet; vi lik
bildas med Gud, liksom det mjuka leret, 
som omslutes af handen, formas efter 
handen. 

J,iivet i Guds gemen~kap är i fortsätt
ningen ett troslif, der hvarje ögonblick 
har sin afgörande betydelse för det till
kommande. Intet ögonblick är utan be
tydelse, ingen sak ringa. Må vi ej genom 
oaktsamhet och ouppmärksamhet förlora 
något tillfälle att mottaga intryck af Gud. 

Rev. Hamilton fortsatte med att tala 
om Guds rikes lagar. 

Gud fordrar af sina barn renhet icke 
blott i handling, utan ock i hjertat (Matt. 
5: 27, 28}. 

Vidare måste vi såsom medborgare i 
Guds rike vara sanna. "Edert tal skall 
vara: "ja, ja", "nej, nej"; hvad derut
öfver är, det är af ondo". (Matt ö: 37). 
"Läggen derföre bort lögnen och talen 
sanning, hvar och en med sin ·nästa". 
"Ljugen icke mot hvarandra". Gud for
drar sanning i hvardagslifvet, i affärs-
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lifvet och mngängeslifi:et. Huru skulle 
vi kunna fyllas af Guds Ande, som är 
sanningens Ande, om vi ej vilja afstä 
frän öfvcrdrifter och all lögn! 

"I skoten icke motstå den, som är ond". 
(Matt. 5: 39). Det är icke Herrens me
ning, att vi skola söka afskaffa poliser 
och fängelser o. s. v. De lagar, bvarom 
vi bär tala, gälla icke folken i vår tid, 
utan endast de enskilda, som äro medbor
gare i Guds rike. Först när "verldens 
rike har blifvit vår Herres och bans 
Smordes", skola de tillämpas bland fol
ken på jorden. Men redan nu gäller dot 
för det nya förbundets barn att icke genom 

[/· hämndfulla handlingar, ovänliga ord eller 
upprörda känsler stå emot den, som är 
ond. Slå upp och läs Rom. 12: 17-21. 

• Hämnden ftr Herrens. Vi få stiga åt si
dan och låta Gud handla. 

" Gif den, som beder tl.ig" o. s. v. (Matt. 
ö: 42). Gud vill, att vi såsom hans barn 
skola handla såsom han. Han gifver ej 
efter förtjenst. Han frågar ej, om men
niskoma äro värdiga hans gåfvor eller icke. 
Men der ett verkligt bchof är, der fyller 
han det. Så skola ock vi, så långt vi 
kunna, afhjelpa ett verkligt behof, der det 
finnes . 

Kl. 5 e. m. talade först pastor C. Karls· 
son från Stockholm. Job. 17: 17. "Hel
ga dem i sanning; ditt ord är sanning". 

Jesu stora mission var att lägga men
niskans hand i Guds hand, göra oss del
aktiga af alla barnaskapets förmåner. 

Att blifva helgad är hos mången, som 
bekänner Kristus, endast en from önskan. 
Men Kristus menar, hvad han säger. Det 
är Jesu lärjungars förmånsrätt att helgas 
i sanning. Och detta innebär att afsön
dras frän det orätta och orena, att blifva 
lös och fri från verldslifvet ocb. verldssinnet, 
från sjelfviskheten. Detta är den ena sidan 
af saken. Gud renar oss från synden, 
för att sjelf intaga oss och göra oss 
brukbara i sin tjenst. Gud förmår af 
den orenaste och ovärdigaste menniska 
göra ett kärl till heder, blott han får henne 
såsom ett ler sin i hand. 

Han skall då rengöra hjertat genom 
tron och helga oss alltigenom. 1 'l'ess. 
5: 23: 24. 

Släpp derför in Gud i ditt innersta, i 
hvarje rum af ditt hjerta! Låt honom 
taga hand om hela ditt lif! Gud vill haf
va allt, så att intet blir kvar för oss sjelfva. 

Helgelsen är ett baroalif,der man inandas 
himmelska välsignelser. Och liksom ett barn 
bcböfver fostras och liksom det efterhand 
får klarhet öfver den verld, der det lefver, 
och tingen och förhållandena der, sä är 
det ock med ett Guds barn. En menni
i;ka mäste först /(idas till ett Guds barn. 
Ingen kan liiras att blifva en kristen. Men 
det af Anden födda gudsbarnet går från 
klarhet till klarhet, frän härlighet till här
lighet, fr:1n kraft till kraft under Andens 
ledning och fostran. 

I samma man blicken öppnas för Kri
stus, kommer han att sätta sin prägel p:\ 
oss. Vi likgestaltas med honom. Biblen, 
Guds stora uppenbarelse, skrifves om igen 
i våra bjertan och lif, och så kommer 
Gud att uppenbaras i och genom våra lif. 

Kristus Jesus har blifvit för oss till 
visdom fran Gud och till rf1ttfärdighet, 
och till helgelse och till förlossning. ( 1 
KH. 1: 30. 

I den män anden förklarar Kristus för 
oss, så att han i hvarje bänseonde blir 
för oss det, hvartill han är oss gifven, 
lefva vi lyckliga och M m:Het i triumf. 
Herren skall fullborda verket. Himmelen 
har börjat redan här. Lidanden möta, 
men de tjena till att fostra oss för här
ligb1>ten. 

Att frambära varn krowar till ett offer, 
som är lcfvande, heligt och Gud behag
ligt, är vår förnuftiga gudstjenst. Vi fä 
iiå detta sätt 7 gudstjenstdagar i veckan. 

Kärlek är kärnan i vdr religion. Vi 
äro skapade för att älska. Kristus äl
skade oss in i döden. Och han vann 
derigenom otaliga menniskobarns hjertan. 
Och dä han vunnit våra hjertan och deri 
utgjutit sin kärlek, så. blir det vår natur 
att älska - älska icke blott make och 
barn, utan äfven de ovärdigaste föremål. 
Kärlek är helighet. Kristi kärlek kan för
vandla den mest vresiga karakter, sa att 
den blir vänlig, tålig och saktmodig. 

Gnd förmår att göra utöfver allt, vida 
mer än vi begära, eller tänka. Ldt alla af
gudar fara, och Gud skall upplåta himmolens 
fönster och utgjuta himmelens välsignelse 
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mer än nog öfver edra bjertans torra, o
fruktbara åkerfält! 

Härefter fortsatte Rev. Hamilton att 
tala om konungarikets lagar. Matt. 5: 
43 48. 

Hvilka äro v.\ra fiender, som vi skela 
älska? De som förbanna oss och önska 
oss ondt. Dem skola vi välsigna. 

Vidare de, som hata och afsky oss. 
Mot dem skola vi göra väl. Vidare de, 
som försmäda, håna och förolämpa oss. 
För dem skola vi bedja. Vidare de, som 
förfölja oss. Förr förföljde man med 
svärd. Nu dräper man med tungan, som 
är värre än ett svärd. Jakob talar om 
tungan såsom en eld, en verld af orätt
färdighet, såsom värre iin det värsta djur 
- den kan icke tämjas - såsom ett 
obändigt ondt, full af dödande gift. 

För dem, som tala illa om oss och för
följa oss, skola vi bedja. 

Huru skola vi kunna göra detta? Den 
naturliga menniskan kan det icke. Men 
det är möjligt för Guds barn. Eljest 
skulle Jesu'! ej gifvit detta bud. Yi äro 
delaktiga af Guds natur. Jesus älskade 
sina fiender och dog för dem. livad skulle 
vål eljest hafva hlifvit af oss? Hvarjo 
Guds barn har Guds natur. Hvarför är 
det då för mången så svårt att halla detta 
bud? Jo mycket af det gamla lifvet fin
nes kvar, och det hindrar oss att älska. 
Vi behöfva komma till korsets fot dermed. 
Jesus dog på korset för att borttaga det 
och frälsa oss fran allt, som hör till det 
gamla lifvot, Den helige Ande vill föra 
oss fram till korset. 

Den menskliga, naturliga kärleken är 
sjelfvisk. Den lefver på andras kärlek. 

Den gudomliga kärleken är re11 och 
osjelfvisk; den lefver ej pa andras kärlek! 
Den lr opartisk. Den är icke sådan, att 
den tycker om somli!a, som äro sympa
tiska och behagliga iör en, under det 
man är likgiltig eller bar afsmak för an
ura. 

Vid korset kunna vi blifva kvitt den 
gamla kärleken, kärleken efter köttet, och 
få Guds kärlek. 

Vi skola bevisa oss såsom var Faders 
barn. 

Vi skola alltid stit i kil.rleksskuld. (Horn. 
13: 8). Den som älskar har fullbordat 



lagen. Vi balla alla rikets lagar, om Yi 
älska. 

Om det gamla lihet aftager, tillväxer 
Kristi lif. 

Fredag-en. 

l\Iorgonbönen leddes af major Tottie, 
som läste H. V. 4: 16. 

Pred. A. Tiselius från Stockholm pre
dikade kl. 11 med Ps. 106: 12 och Apg. 
27: 25 såsom texter. 

lsrael ropade till Herren i sin träldom 
i Bgypten. (2 Mos. 2). Och Gud hörde 
deras böner. Men när l\Ioses kom och 
förkunnade Israel förlossning, så hördo de 
icke Moses. Do äro härutinnan en bild 
af de själar, som vakna ur syndasömnen 
och ropa till Gud efter frälsning, men 
som äro så Eysselsatta med sig sjelfva, 
att de ej böra evangelium om näd och 
frigörelse. Det är en härlig upptäckt vi 
göra, när ri finna att vi ingenting äro, 
första eller förmå. När vi äro vanmikti
ga, så reso11nera vi ej, utan taga emot 
bjelpen. 

Herren förde Israel ut ur Egypten, på 
det att de skulle tjena honom. Vi äro 
ej våra egna. Vi äro dyrt köpta. Ge
nom sin stora kraft beredde llerren Israel 
viig genom bafvet. "Och lsrael såg den 
stora hand, som Herren hade bevisat på 
Egyptierna, och folket fruktade Herren 
och trodcle på Herren och på Mose, hans 
tjenare". Det är någonting utmf1rkande 
för Israels barn, att de trodde så långt 
de sågo. De lärde aldrig att sätta sin 
lit till den lefvande Guden. 
- Det är bättre att tro utan att se, så
som många enskilda äfven i gamla te
stamentet gjorde, såsom t. ex. David. 

Om vi öfvergå till nya testamentet, så 
fiDDa vi i Pauli troslif en bjert motsats 
till Israels förhållande till Gud. 

Paulus, som gått så långt i bitter fi
enskap emot Herren och hans församling, 
blef ett Guds utvalda redskap att predika 
evangelium bland hedningarna. När Her
ren uppenbarade sig för honom, mottog 
han uppenbarelsen i tron. Och i trons 
lydnad ställde han sig till Herrens för
fogande. "Herre, hvad vill du, att jag 
skall göra?"' blef hädaneftcff Pauli lifs-
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fråga. I dopets graf nedsänktes fariscen, 
och Panlus fick den helige Ande. Hans 
lif blef hädanefter en vandring i Anden. 
Och i de mest svåra omständigheter 
öfvervann han genom tron. Såsom t. 
ex. i Filippi fängelse. Han och hans 
medkämpe Silas öfverlemnade sig ej åt 
omständigheterna. De hade att göra med 
en lefvaucle Gud, och de vände sig till 
honom i bön och lofvacle honom med sång. 
Pauli lif är en genomgående lofäång. När 
han gripes i Jerusalems tempel, sa talar 
han ej till sitt försvar, utan han talar 
om sin Gud. På den svåra sjöresan, dtl 
han skulle fiiras till Hom, Libobåller han 
eusam mod och hopp, under det alla an
dra ombord äro rådlösa och förtvifia. Och 
d:i hvarken sol eller stjernor syntes pa 
liera dagar och stormen låg bårdt uppa, 
så att allt hopp om räddning syute~ ute, 
så uppträder fången Paulus midtibland 
dem och uppmanar dem vara vid gvdt 
mod. 'l'y Gud hade lofvat honom, att alla 
skulle räddas, som seglade med honom. Pa
ulus gjorde icke såsom mången, som ropar 
och ropar, utan att lyssna till hvad Gud säger. 
L'"taa han bad i tron och lyssnado till 
Guds röst, och så hade han någonting 
visst och säkert att förkunna. (A1Jg. 27: 
21-25). Och man hör på hvad fangen 
säger. Han är Herre öfver situationen. 

"Jag blef icke ohörsam den himmelska 
synon". Hau hade öfverlemnat sig åt 
Gud och hade förtroende till honom. Pa
uli kraft var Kristi kors. Han hade helt 
öfverlemnat sig åt korsfästelsen och dö
den med Kristus. Och derför var hans 
lif så fullt, så rikt, så öfverflödande. 

,\fven vi fa taga ut allt, som är oss 
skänkt i Krisus, lika väl som P.rnlus. 
.Någon sade om ett möte, sådant som 
detta: 11 Det var icke något nytt, som före
kom. Yi hafva det ju i vårt nya testa
mente". Ja, just så! Men det är olyc
kan, att vi ej taga ut det, så att vi få 
in det i vårt lif. 

P.istor Hamilton talade derefter. Apg. 
1: 8. 

För att kunna i ord och lif vittna om 
Jesus, är det för3t och främst nödvändigt 
att mottaga honom s:lsom Guds gåfva till 
oss, såsom vår personlige frälsare, och 
lära kiinna honom. (1 Joh. 1: 1, 3). 

Men för att kunna vittna med kraft, må
ste vi mottaga ännu en annan gåfva, 
nämligen Anden. Detta är ett behof både 
för den enskilde troende och för försam
lingen, för att vi må kunna lefva heligt 
och hålla rikets lagar. 

Hes. 36: 27. Det är många, som mot
tagit gåfvan til: verlden, Kristus, men ej 
gåfvan till fönsu.mlinyen, elen helige Ande. 

Pingstgäfvan astadkom en omhvälfoing 
i apostlarnas hela lif. Före pingsten var 
Petrus en feg förnekare. Efter pingsten 
bekände han frimodigt inför hela sitt folk 
den Herre, som de hade korsfäst. Hva
dan denua frimodighet? Han hade blif· 
vit beklädd med kraft af hi"•jden genom 
den helige Ande. Före pingsten ville 
Petrus nedkalla eld frfo himmelen öfver 
samariterna, för att förgöra dem. (Luk. 
V: 54). Efter pingsten nedbad han Mver 
dem en annan eld, den helige Ande. (Apg. 
8: 14-17). livad var orsaken till denna 
förändring? Den helige Andes gäfva. 
Äf ven med de troende nu för tiden sker 
en omhvälfning i hela lifvet, när de mot
taga Anden. Hvilka stora framgångar 
rönte icke missionen i Uganda, då en 
missionär, som i 3 lir arbetat utan frukt, 
mottog Andens gåfva, liksom han en gång 
mottagit Kristus, och då sedan hans med
arbetare och de kristna likaledes fördes 
till att mottaga Anden! 

Alla troende hafva erfarit Andens verk
ningar. Det är Anden, som öfverLevisat 
dem om synd och fört dem titl Kristus. 
Men detta är icke nog. Gud har mer att 
gifva. Vi behöfva emottaga Anden ver
Bonliyen, så att han får taga sin boning 
i vårt innersta och meddela oss den inre 
kraft, som sätter oss i stand att balla 
rikets lagar och fylla vår uppgift i lifvet 
såsom makar, föräldrar, Larn, husbönder 
och tjenare. (Ef. 5: 18; 5: 24, 23; 6: 
1-9). 

Det är manga troende, som äro i sitt 
inre smärtsamt medvetna om att de sakna 
denna kraft. 

Yilja vi på det sätt, vi nu sagt, 
uppfyllas af Anden, sa måste vi af bjer
tat bekänna: Il Jag tror, att det ar möj
ligt". Vidare måste vi ödmjuka oss och 
bekänna: "Jag är icke UJJJlf!Jlld med 
Anclen". Huru kunna vi veta det? Om 

vi ega medvetande om synd i hjerta och 
lif, eller med andra ord, om vi icke äw 
lösgjorda fran all synd, som kommit inom 
vårt m~dvetande, så äro vi icke uppfyllda 
af Anden. 

Pör det tredje måste vi bekänna: .. JJet 
är min egen skuld, att Anden icke fatt 
på deita sätt uppfylla milt hjerta och lif ... 
Vi äro sä benägna att tänka, att om vi 
vore i andra omständigheter, i en annan 
lefnadskallelse och omgifning, så skulle 
det gå bättre att lefva i Gnd och för Gud. 
Sådana ursäkter maste vi bortkasta. 

Och vidare måste vi blifva i bjertat 
öfvertygade, att det aldrig blir räl med 
oss, förrän vi mottaga den helige Andes 
gåfva. 

En ytterligare betingelse för uppfyllel
sen med Anden är, att vi lzelgu oss åt 
Gud, med ande, själ och kropp helt öf
verlemna oss åt honom och i tron mot
taga den helige Ande såsom den, som 
skall leda och herrska öfver hela vlirt lif. 

l'å eftermiddagen begyntes med bön och 
bibelläs~ing, hvarefter pastor Hamilton 
återigen talade. 

Apg. 15: 8--!.I. Det första Anden gör, 
då han kommer för att taga sin IJoning 
i oss, är att han renar hj ertat. 

Hvad menar skriften med hjertat? Det
ta ord förekommer omkring UCX> gånger 
i bibeln. Och endast fu gånger menas 
då bjertat i fysisk mening. Det talas om 
hjertat såsom afseende, 1 :o) taukarna 
(Luk. 1: 19), 2:o) böjelserna (1 Pet. 1: 
22), 3:o) t1iljan I Apg, 11: 23). 

Hjertat är vårt innersta medvetande, der 
dessa tre sammanlöpa. 

Det första jag finner af skriften är att 
hjertat är illfundiyure än allt annat och 
förderfmdt. (Jer. 17: 9.) I Marc. 7: 
20-23 finna vi af Jesus egen mun en 
skildring af hjertat, sådant det är af na
turen. Och det är en förskräcklig skild
ring. Och emedan det är synd i bjertat, 
sa är det ock synd i lifvet. Det första 
Anden gör, när han kommer för att taga 
sin boEing i hjertat, är att han dömer 
synden och renar bjertat. Och när han 
renar hjertat, så renar han ock värt lit. 

Men blir detta ej syndfrihet? Nej, det 
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finnes nog kvar synd och sjelfvisk het, 
som ännu icke visat sig för vart medve
tande. I det samma Anden tager oss i 
besittning, renar han oss från d~n mecl
v~tna synden. Hans fortsatta verk går 
ut på att uppenbara for oss den än11u för
dolda orenheten och sjelfviskhoten. Och 
i den mån don uppenbaras, ronar han 
derifran. Det rona. hj ertat är icke en na
tur, utan en ställning till Gud. Det kan 
derför förloras. Då Gud gifver oss ökadt 
ljus, och vi icke handla derefter, så för
lora vi det rena bjertat. Att vi få ett 
rent bjerta är ej liktydigt med, att vi blif
va felfria, men vi blifva otadliga (Pil. 2: 
15). Fullkomliga blifva vi ej, förrän vi 
se Jesus ansigte mot ansigte. Men ett 
otadligt lif kunna vi lefva, i det vi hand
la · i enlighet mod det ljus vi ega. 

Anden tillämpar på hjertat Kristi dyra 
blod; och synder, som vi kämpat emot i 
äratal, borttagas i ett !igonblick. 

Jag vill nämna ett par orsaker, hvarf!ir 
vi tro, att det är m!ij ligt att få ett rent 
hjerta. 

Först hafva vi Guds ords vittnesbörd 
derom. Läs Ps. 51: 12; !Ifatt. 5: 8; 1 
Petr. 1: 22; 2 'l.'im. 2: 22; 1 Joh. 3: 21. 
Vidare hafva vi många Guds barns vitt
nesbörd nr deras egen erfarenhet. 

Ptl lördoge11 
ledde pastvr Arbin från Norrk!iping mor
gonbönen. 

Pii. förmiddagen kl. 11 talade först nå
gra missionärer, pastor A. Svensson frun 
Afrika, tillhörande fosterlandsstiftelsens 
mission, fröken l\Iaria Pettersson frän Kina, 
missionär Stalhammar frnn Kina, fröken 
Maria Erikson frän Nordafrika samt lapp
rnissionären Levin. Af deras vittnesbörd 
framgick å ena sidan hedningarnes nöd 
och fattigdom samt å den andra evangelii 
fiirmäga att bringa frälsning, ljus och 
hopp. 

Derefter afslutade pastor Hwnaton med 
några ord konferensen. 

Joh. 14: 16. Anden kom för att stan
na för alltid. Vi kunna försumma och 
bedröiva Anden,~ så att han undandrager 
oss sitt ljus, sin kraft, sin fr!ijd och sin 
välsignelse. Men han förblifver dock en
ligt löftet hos oss evinnerligen. Och då 

vi hekäuna vår synd, hvarigenom vi sårat 
honom, återkommer han med sitt ljus, sin 
välsignelse, sin undervisning. 

Luk. 8: 12. "Sedan kommer djefvuleu". 
Djefvulen söker alltiu att hinura ordet att 
tränga in i bjertat; och då det inkommit 
i hjertat, söker han alltiu att f:t ut det 
igen. Han söker att få oss att rätta oss 
efter våra känslor i stället föl' att tro på 
de verkligheter, som ordet uppenbarar fOr 
oss. Och om han lyckas få oss att tvifla 
på ordot, skola vi snart förlora den väl
signelse, vi fått derigenom. Men vi be
höfva icke frukta; "ty den som är i eder 
är större än den, som är i verlden". An
den uppenbarar Jesus i oss. Och Jesus, 
boende i ditt hjerta, skall möta djefvulens 
frestelser. Innan vi mottogo Andens gäf
va, tyckte vi oss hafva Jesus utom oss, 
och vi måste skynda till honom, när fre
staren nalkades oss. Men djefvuleu fån
gade oss ofta i sin snara, innan vi hunno 
fram. Men nu bor Kristus i oss, och vi 
beböfva ej möta frestelserna på dot gam
la sättet, så att vi sjelfva söka bekämpa 
dem och så öfvervinnas. C"tan vi få med 
trons sköld utsläcka alla den ondes glö
dande pilar. Jesus är trons sköld, vi fä 
i tron se på honom. Han träder fram 
för att möta och tilbakaslii fienden, sa 
ofta han kommer och knackar pa hjertats 
dörr. På det sättet blir det alltid seger 
i hvarje frestelse. Liksom Anden uppen
barar Kristus i vss, så skall han äfven 
uppenbara honom i våra lif, så att de, 
som omgifva oss skola kunna se, att vi 
äro den lefvande Gudens tempel. .Men 
ännu ett ord: Sysselsätt dig icke med 
Kristus i ditt hjertå, utan med Kristus på 
Guds högra sida. Da du så gör, skall 
Anden uppenbara Kristus i våra hjertan 
och sedan ocks;i i våra lif. 

Nyutkomna böcker: 
1. En prinsessa i kalikå, af E. 

Ferguson-Rlack, iJ fyer s. från eugclskan, 
är en cliktn1l hcrllttel:se, men såsom si\dnn 
gocl: och tle unga som li\s n looken ~ch 
taga varn pli. dess hrdomar. s kola hnfvn 
god behällning af e.tt läsa den. 

2. Samma 01mlöme kan gifvas om 
Kassör Graff, originalberättelse af John 
Yahlborg. 
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En gång, en gång, 
Fast vandringen tröttar och vägen 

syns lång 
Och blicken af tårarna skymmes, 
Allt får du se klarare hemma en 

gång :,: 
En gång, en gång. 

En 15ång, en gång 
Dock morgonen randas, fast natten 

är lång 
Och mörker sig lägrar kring själen. 
in låter han solen dig lysa en gäng:,: 

En gång, en gång. 

En gång, en gång, 
Om pröfningar möta och f estelser 

mång', 
Förtrösta på Herren i nöden! 
Din fader, han hemtar nog hem dig 

en gång .,. 
En gång, en gång. 

0 gang. 
!tlelodi: Xn<lA. llrnlA. (l<'iirlrnndss. n:r HO). 

Håll ut, håll ut! 
Om moln skymmer solen, om allt 

tager slut, 
Och Frälsarens stämma ej höres, 
Så vet: Han dock leder ur dunklet 

dig ut ')' 
Håll ut, håll uti 

Håll ut, håll ut I 
Om medgång vill locka på afväg dig 

ut 
Och verldsglitter hägrar för blicken, 
Dig tätt till din Frälsares hjerta då 

slut:,: 
Håll ut, håll ut. 

En gång, en gång 
Ej nnden skall bindas härnere i tvång, 
Ej gruset mer tynga din vinge. 
Hvar oförstådd gåta får lösning en 

gång :,: 
En gång', en gång. 

A. L--n. 

Tag dig tid!*) 
Af G. D. Watson, öfversil.ttning för T. S. af Fr. N. 

Förhastande iir en af de svagheter, Att rusa i väg i tanke, tal och hand-
' som härleda sig från vårt fall. ling utvisar brist, på tro och behof-

*) 'fa~ dig äfven vid genomlä.~ningen af detta stycke tid att inför Herren be· 
gnmd~ det. 



vet af att fatta närvaron af Guds 
öfver allting herrskande makt. Det 
är sant i tusende olika ting, att den, 
i:;om tror, skall icke förskräckas (ha
sta). Att handla obetänksamt kän
netecknar barnet och vii:;ar en omo
genhet i sinnet. En af de lexor, vi 
lära mer och mer, i den mån vi blif
va intimt bekanta med Gnd, är den 
:,;tilla vandringens himmelska art. 
.Att lära· sig att rönt sig i;akta med 

Gttcl är icke lättja eller förspillning 
af tid, ntan det är den allra högsta 
Lild af det nit, som Lestär uti en 
vaksam punklighet. 

.Andlig öf verilning är en af orsa
kerna till tillbakablifvande. Hvar
est den mest fullkomliga nppmärk
:,;amhet är, hvilken alltid fäster sitt 
öga pä Hud och umgås med honom 
i det närvarande ögonblicket, der är 
för mycken vaksamhet, för att h~
i:;a i 1:äg, och för mycken pnnktlig
het för att handla obetänksamt. Det 
skall införa själen i en hel verld af 
framsteg i vårt andliga lif, om vi 
lära oss att taga oss tid. 

Vi muxte' taga O/;S tid att lJedja. 
Den största bristen i det kristliga 

lifvet i denna tid består deri, att vi 
icke taga oss tid till djup, eftertänk
sam, uttömmande Lön, d. v. s. tid till 
att framlägga ett böneämne inför 
Herren i alla dess detaljer; tid till 
att inlägga hela vårt hjerta och sill
ne i allvarlig bön samt tid till att 
lata den helige Ande tala till oss i 
djupet af vår ande och uppenbara 
för oss Guds vilja. 

Om den tid kristna tillbringa i 
ängslan eller med att söka råd af 
andra, med darakLiga spekulationer, 
med att uppgöra planer och bygga 
lufb.;lott o. s. v., tillLragtes uti tål-

modig, eftertänksam bön, hvilka oöf
verskådliga fält af tillfredsställande 
ljus och klar gudomlig ledning skul
le icke då öppna sig för dem! De 
skulle lära känna Guds vilja i alla 
stycken med en djup, fridsbringan
de förvissning, hvilken 

skulle göra dem till anclliga jättar. 

Om predikanter och evangelister, 
hvilka egna sitt lif åt att vinna sjä
lar, skulle taga sig tid att tillbringa 
timmar hvarje dag i djup begrundan
de bön till Gud, skulle de förvärf
va mera ljus i gudomliga ting och 
framsteg i andlig kunskap, en inre 
inblick i hela skapelsen samt en om
tänksamhet, hvilken icke hela >erl
dens universiteter kunde bi.bringa; 
och de skulle äfven förvärfva sig en 
djnp och ljutlig erfarenhet, som skul
le komma dem att blifra ett guclorn

ligt lifs kanaler för andra själar. 

Det är förvånande, huru liten tid 
äfven predikanter tillbriga i enskild 
bön. Detta emedan vi äro darakti
ga nog att inbilla oss, att vi maste 
taga hänsyn till så mycket annat, 
att vi icke kunna taga oss tillräck
lig tid till bön, men en dag skola 
vi finna, att tiden var oarbetadt guld 
och att buuen rar my11tverket, i hvilket 
ögo11blicke11 fiirvandlades till himmel1Sk 
rikedom. 

Tag tid till förberedelse för arbe
tet! 

Ju större arbete vi hafva att ut
föra, desto längre förberedelse gif
ver Gud fl.erför. Huru ifrig är icke 
den menskliga naturen att kasta sig 
in i ett företag eller gå ut på ett 
arhetsfält, innan der finnes en sann 
förberedelse! Att. beredas för en 
stor mission är någonting vida mt•r 

och högre än att genomgå en skola, 
lära ett yrke eller taga en examen. 

Furbereclelsen masfr uä djupare och 
tränga ned till hjertats och viljans ,., 
verkliga beskaffenhet. Det måste 
blifva en talmodig nthilllighet, be
grundandets djupa andedrag, en re
nad och kl11r andlig blick .. en alh·ar-
lig tanke på domens vikt, ett opar
tiskt och osjelfviskt handlingssätt 
och en stor, gudomlig ömhet gent 
emot dem, med hvilka vi komma i 
beröring; en obeskritlig beredelse, 
hvilken ofta ej utgöres af annat än 
lidande eller ensam ::sorg eller hvad 
~r af tålig väntan kunna uppenbara 
l oss. 

HviJken hel verld af kunskap in
hemta vi icke af Gud genom att 
studera, huru han handlat med i:;in 
:;kapelse och med sina tjenare under 
den tid, han summerat tilli:;ammans, 
för att bereda dem enligt sin egen 
afsigt. Y olymer kunde skrifras om 
detta. Han uppfostrade l\loses ~) 
är för en 40-årig t.jenst. ,Johannes 
döparen bereddes :11) ar för ett t\·a
ärigt verk, och Guds afhilcl danadei:; 
30 år för att blifva redo för ett tre
arigt arbete. 

Det ::-;ynes hafva \'arit den gamle, 
gode Sim eons Jifsmission att fä hälla 
J esut>barnet nagra få minuter i sina 
armar och uttala en härlig profetia 
öfver honom; och han förberecldes 
öfver ~I är för dessa ögonLlick. 

livad Yi kalla för förberedelse för 
ett lifsarbete är ofta sa ytterst mcnsk
ligt och så fullproppadt med mensk-

liga teorier, att det lilir ett direkt, 
hinder för den helige Aude. 

En förlierede//;e i öfr1:reusstäm11wl1Se 
med Gud8 ide innesluter manga sa
ker, som ligga utom var fattnings
förmåga. Ett kort arbete med en 
sann, gudomlig förberedelse bakom 
sig kan ntträtta mera än ett måug
arigt verk med endast en mensklig 
cl uglighet. 

Yi skola taga oss tid till att hälla 
oss sansade i Gud, d. v. s. att ef
tertänka, hurudana vi äro, hvar vi 
äro, och hvad vi göra, samt halla 
för vårt sinne den gudomliga nän·a
ron. Yerkan häraf skall blifva de1~ 
att vi kunna :-;a väl bida som handla . ' under det v1 bevara harmonieu med 
Guds vilja, hafva jemvigt till själen 
l~gn midt i alla omständigheter, ljuf~ 
hghet i anden midt ibland alla för
tretligheter och bevaras från att yt
tra ovänliga ord, fälla obetänksam
ma .domar, gifva förhastade utslag 
eller genom nagon häftig het af bryta 
den helige . .\ ndes tiöden genom Yåra 
hjertan och lif. Huru många tusen 

. gånger hafra vi icke sett; att vi gjor
. de ett köp, skref ett bref, gaf ett 
omdöme, yttrade en förebråelse, i 
en bön eller samtal uttryckte tankar 
nagot förhastadt, och att om vi va
rit döda frau allt Lråd:-;törtaude och 
i djup, lugn förening med Gud och 
tagit oss tid att i innerlig kärlek och 
stillhet följa hans vilja, sä skulle 

· snart sagdt oändligt bättre resultat 
blifvit ernådda. 

Hwm ntaf oss vill lära sig beskaL 
fenheten af att vandra stilla i Guds 
tid( 



-- 340 -

"Som ljus i verlden." 
Il. 

Ur bref från .Mina Hedlund, missonär i 
Kina och martyr, till regementspastor G. 
Bergström lh.<}8-18!!5. 

1 'heo-lda-kio. 

Edra href ha sannolikt gått före till 
Shansi. Jag bar nu stannat häri 7 veckor 
och Jet <l.röjer väl 10 veckor, innan jag 
kan få dem returnerade bit. Nog har jag 
längtat att fä höra något från eder. Dock 
Herren vot utaf allt detta, och bau bar 
ett bjerta för sina barn och vill leda allt 
till det bästa, äfven i sådana små saker. 

Jag ansägs ej stark nog att följa sy
skonen upp till Sbansi och fick derför 
stanna bär. 'fvå systrar här, en engelska 
miss 'furner och en syster fran Australien, 
miss Wallace, äro mycket snälla och hjelpa 
mig på allt sätt. I slutet af den andra 
veckan efter min ankomst hit blef jag så 
klen, att jag ej hade något hopp om lif
vet. Jag förstår nu, att Gud sa. vill lära 
mig att icke t.rösta på mig sjelf, utan pa 
honom allena. Han välsignar mig för att 
göra mig till välsignelse, och detta är helt 
visst svar p:i bön, ehuru i helt annan form, 
än vi hade tänkt. Huru måste ej Jesus 
sjelf, den helige, blifva "förtrogen med 
lidandPt, lära sig lydnad genom det lian 
l<>d och "fullkomnas genom liclande", 
samt ''tmcl.er starka rop och tårar åkalla 
honom, som 1tr mäktig att hjelpa." 
"Utan att hvetekornet dör, blifver det 
allena, men otn det dör, bär det mycken 
/'rukt". Det är ju vår dagliga önskan, 
att ej en dag komma allena, utan ha andra 
frälsta med, och da måste vi följa honom, 
"blifvande lika hans död", "dö vi med, 
skola vi med lefva". 0, huru vill ej den 
käre himmelske fadren också göra oss till 
lof och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse, 
och då maste vi föras i elden, att vår 
hepröfvade tro må befinnas kostligare än 
gnid, ja kostligare än helsa, studier och 
arbete för honom. Ära v&re Gud för allt! 
"Vi veta, att allt samverkar till det 
hii,sta för dem, i;om iil.~ka honom." 

Nu är det ett halft år, som: jag ej kun
nat studera. Jag är så glad, att Gud vet 

utaf allt detta och har sett och utstakat 
hela min väg, så jag behöfver ej vara 
orolig. Han gör aldrig misstag, och han 
säger: "Min nåd är dig nog". Missionä
rernas lif kunna ju råka i fara, men 
hedningarna äro i större fara. De förrn. 
fLro liftörsäkrade, de senare äro utan Gud 
och hopp. Ma Gud förbarma sig öfvH 
detta land och må en skara af vittnen 
vara redo att tåga in, då Herren öppnar 
dörrar. Iledjen derom ! Varen ej oroliga 
för min skull, jag är lycklig i all min 
hedröfvelse. Jag har all orsak att gläd
jas, ty "(medan Kristus led till köttet, 
Rå må vi väpna o.ss med Ramma sinne", 
och ha således orsak att glädjaR i elen 
num vi fci, clela han.s lidanden. 

* * * 
"Din kärlek ilr bättre cin vin." Vår 

brudgum har mera behag till vår kärlek. 
än till vårt arbete och allt annat, vi kunna 
gifva honom. Js, pris ske Gud, att han 
utgjutit sin egen kärlek i våra lljertan, 
så att vi kunna älska honom och längta 
efter honom med den kärlek, han sjelf 
tändt. 0, att det hlefve mer och mer 
rum för denna kärlek i våra bjertan, sä 
att han finge fylla dem, och Jesus allena 
blefve värt allt. så att vi finge nog bara 
med honom, samt att hans intressen blefve 
våra intressen och han& vilja vår Jag. 0, 
den kärlek, som utblottar sig på allt, off
rar allt och gifver sig helt i döden, för 
att vinna en brud, nog är den värd att få 
ära och pris genom att våra lif gifvas helt 
åt honom. 

* * * 
Chiakiang. 

Jag har åter kommit hit från Cheo-kia
k:eo. Gud hade andra tankar med mig. 
Jag fick ej fortsätta, som jag tänkt, upp 
till Shansi, emedan jag förhlef lilra klen, 
som då jag kom dit. Gud sände mig dit 
för att jag skulle lära känna honom och 
lära känna mig sjelf bättre, än när jag 
kom dit. Jag har nu i Shanghai sam
maotriiffat med d:r Taylor och d:r Steven
son och kommer att i morgon resa med 
ångbät till Kin-kiang och derifrAn till Ta
ku-tang för att hvila mig der. Denna 

sista stad ligger på bergkullar, iir frisk 
och luftig samt naturskön. Jag väntar, 
att Gud der skall välsigna mig till kropp 
och själ, så att jag till hösten fär gä upp 
till norden. Jag tror nog att Herren stär
ker mig med sin kraft dag för dag, min 
krOJ>P och min ande jubla mot lefvande 
Gud. Ja, lofva Herren min själ och allt 
det i mig är, lofve hans heliga namn. 

Snart kommer vår Jesus, och vi fa m1itas. 
Jag vet ej, huru det är, men jag känner 
mig l'å fri som en fogel, och min ande 
svftfvar i det fria, och mina vingar äro 
lösta. Mätte ej våra sinnen varda f\lr· 
tyngda pä nå.got sätt, så att den da!Z'en 
kommer oss för hastigt uppå. Se. jay 
komnur suart !" 

* * * 
'l'a-ku-tang. 

- - - Jag hörde af edert bref, att 
?i vuro mycket oroliga för min skull, och 
J .ig kan ej undra deröfver, då 
jag af T. S. såg, hvad 80m var 
skrifvet. Men Herren har varit 
med mig hela tiden, och jag har 
aldrig känt mig ensam och öf
vergifven, har aldrig känt mig 
missräknad, ty <la jag lagt mig 
i Guds hand, så behilfver jag ej 
frukb, ty han är sa 1:1kickhg mä
staren, att han för ,tår så vii l 
att fostra sina barn och bereda 
dem till såtlana redskap som han 
vill hafva, och di jag vet, att 
han aldrig gör misstag, så kan 
jag ej frukta. Nu tackar jag Gud 
för allt, allt har varit till vål· 
sil!'nelse för mig. ".'filt lif är 
sasom e11 herdes tält", lä~te jag 
i dag i Es. 38. Och i sanning, 
~å har mitt lif varit i Kina, ja, 
Jag kan säga, att hela mitt lif 
bar varit sa. Men Jet är ju sak 
samma, hvart den gode herden 
vill= flytta detta tält, endast det 
är på den plats, han vill haf
va det. Han sjelf vill ju ho och 
v~ndra uti oss. "Jag i dem", 
sager Jesus. Må han Ja fa 
bruka oss och gå med våra fötter, 
arbeta med våra händer, tala med 
vår tunga och våra läppar, älska 
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med vart hjerta. Ja, må vi endast 
blih'a tält, så att han får vara kraften 
och lifvet derinne och genom oss upp
söka de vilseförda, som irra omkring i 
hedendomens mörka natt, utan nägun 
herde. Och må llerren fä bruka oss 
också till att förbinda de sargade och läk;t 
något sår, som svider, ja öfverallt, hvarest vi 
möta lidande, sörjande, öfvergifna, någon 
själ, som behöfver vår sympati eller vän
lighet, det må vara vid sjukbädden eller 
eljes i lifvet, må vi da hugsvala dem med 
den hugsvalelse, hvarmed vi sjelfva blifvit 
hugsvalade. Och må Herren få använda 
oss att stärka någon svag eller svigtande 
gren, någon frestad brod11r eller syster, 
samt också att föt!a de små lammen, ma 
ock vi vara mycket rädda om Herrens 
ögonstenar. 

Här i Ta-ku-tang är naturen ett alpland, 
ett Schweiz med bergstoppar öfverallt och 
vatten emellan somliga, och grönskande 

En vy från Kina. 
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dalar. 0, huru frisk vinden susar här, 
och hvilken skön doft. Vi bo verkligen 
på höjderna, och det år alltid friskt att 
komma litet öfver de låga, jordiska tingen 
och lyftas upp till !let som ofvantill är. 
Här stå träden sa skönt i blomning. 
Strax utanför mitt fönster står en stor 
acasia, och den är här ett stort träd. Jag 
sänd<>r en acasieblomma till eder. Här 
stil ock i full blomning aprikoser, och hela 
naturen är högtidsklädd. Allt är så rikt 
och friskt och skönt. Hade jag konst
närens skicklighet eller skaldens gåfva, 
skulle jag kunna måla de vackraste taf
lor och sjunga de skönaste sånger. Men 
jag tackar Gud, att han öppnat mina ögon, 
så att jag kan se och prisa hans godhet 
llCh makt och höra hans röst i naturen. 
Ja, det synes, att Gud älskar kineserna, 
eftersom han gifvit dem så mycket skönt 
och med ymnig hand delat ut af sina 
gåfvor. 

.Mä Gud välsigna eder pä ett sätt, som 
aldrig tillförne, och uppenbara sig sjelf 
genom Anden i ett nytt ljus. .Må han 
fä väcka nya beslut att mera helt följa 
Jesus än tillförne, ty alltid, dit han up
penbarar sig för själen på nägot mera 
förnimbart sätt, så känner man ju, att 
man vill offra sig mera helt för honom, 
blifva honom mera trogen, mera lik Je
sus; man känner, att det enda, som är 
värdt att lefva för, det är Jesus, .fesufJ 
ullenct. Ja, mä han välsigna eder på 
ett synnerligt sätt, oclt må alla, som 
komma in i edert hem, känna den ljufva 
doften af Jesu närvaro, men ocksä den 
kraft, som hans närvaro medför. 

I dag är det jämt tva är sedan jag 
lemnade Sverige. 0, hvad Gud har varit 
god emot mig sedan dess, och hvad jag 
tackar honom för att han förde mig hit, 
•1Ch för hvad han under tiden lärt mig. 
Jag har ibland tänkt att det är värdt att 
gä till Kina för att lära känna Gud bättre, 
ty nog får man lära känna honom pä ett 
sätt, som aldrig förut, atminstone är det 
fallet med mig, och jag har hört många, 
som instlimma med mig här. Ja, Herren 
har i sanning varit god, och hans godtJet 
varar evinnerligen. 

Låt det döda vara diidt. Hvad vi en 
gäng lemnat bakom oss, må vi ej taga 

tillbaka, sedan Gud gaf OS3 mera ljus. 
Nu gäller det Guds vilja först och hans 
tankar. Paulus räknar allt fGr skada 
för Kristi skull. Allt~ som en gång intog 
hans bjerta, sä att det blef honom ett 
binder att blifva funnen i Kristus, det 
måste bort. Den, som är i Kristus, han, 
och blott han, är en lem i Guds sanna 
kyrka, som består af lefvande pånyttfödda 
lemmar i Kristi kropp, uttagna ur verlden 
och renade för att vara ett folk till hans 
namn och lof och ära. Vi, som itro Kri
sti lemmar, höra honom till, ej genom 
nAgon yttre förbindelse med kyrka, former, 
bekännelser och menniskostadgar, utan 
genom deu lefvande trons nya lif, som 
han i våra bjertan sjelf tändt genom sin 
Ande. Och denna enhet med Kristus är 
på samma gång en enhet med alla hans 
lemmar, emedan vi lärt känna honom, s11. 
att hans kärlek blifvit utgjuten i våra 
hjertan. Här ute i Kina kommer jag i 
beriiring med så många kristna af olika 
nationer och samfund, ty (', I. M. har 
medlemmar från alla möjliga samfund, 
;;ien aldrig någonsin kommer det i fråga, 
till hvilket samfund de höra, ty de älslm 
alla Jesus och vilja lefva och verka för 
samma mal, att göra honom känd och äl
skad i verlden. Må vi aldrig upphöra att 
tacka Gud för den nåd, som är oss ve
derfaren, ty Herren har i sanning gjort 
stora ting med oss, och må vi alltid gä 
framåt och mer och mer söka att lära. 
kP.nna Jesus och taga vår blick bort friiu 
allt annat, som vill skymma honom, på 
det att vi mer och mer må blifva honom 
lika. Vi hafva denna fullkomliga bild 
att se pA, och vi hafva Guds Ande i våra 
bjertan, som vill omdana oss mer och 
mer, att vi må gä från härlighet till här
lighet. "Kristus i eder, llät·lighetens 
hoz>p". .h det icke s~nt, att också verl
den skall få del af härligheten genom att 
se Kristus i oss och så dragas till tro 
pa honom? )lä då allt annat försvinna 
och vårt enda mål vara att blifva funna 
i honom l 

Tiden är nu så knapp för mig, att jag 
ej hinner läsa några tidningar. Får jag 
några skall <let bli roligt att fä titta i 
dem för att se, hvad t idrn lider, ty af 
allt, som försiggår nu, synes det, som om 

Jesu ankomst nalkas, och det vet jag, 
att då Jesus kommer, ej skall han före
brå oss derför att ,-i spanat efter honom 
och väntat hans uppenbarelse, utan vi 
hafva det löftet, att han skall !äta se sig 
till frälsning för dem, som vänta efter 
honom. (Ebr. !I: 28). Må Herren bjelpa 
oss att på allt sätt påskynda hans an
komst, och må vi alltid befinnas vakande 
och nyktra i vår ande samt i den ställ
ningen, att vi må kunna säga af hjertat: 
"Kom snart. HnTP Jesus!" 

* * * 
"Rn Gud, .~om iir nlira och icke 

fjermn". Ni bar troligen genom tidnin
garna sett, att 10 missionärer blifvit mör
dade i Fuchen i provinsen Fuh-kien. De 
ha fått följa i martyrernas, ja i mästarens 
fotspår och gifva sitt lif. Nn äro de 
hemma och vänta i salig förbidan, till 
dess de med andra martyrer få mottaga 
martyrernas krona. De blefvo mördade 
på olika sätt, somliga innebrändes så 
blefvo fyra kvinnliga missionärer dödade, 
medan andra dödades på annat sätt. Det 
var en Rev. Stewart och hans fru samt 
sexårige son. De andra voro kvinnliga 
m1ss10närer. Tre voro visst fran Austra
lien, de öfriga fran l•:ngland, alla tillhö
rande Church missionary society. 'fvä utaf 
mina kamratei: här känna till de flesta af 
dem. De voro varma i anden och hel
bjertade, två af systrarna kom mo hit fran 
Australien för endast kort tid sedan. "Han 
-~log {lere l'id sin död, iin under den 
tid han lefde"'. Så var det nog med 
dem. Förvisso skall dessa dyra vittnens 
lif blifva till välsignelse och frälsning för 
många. Kanske många af deras anhöriga 
och vänner skola blifva vunna för .Jesus. 
)fen nog behöfva vi bedja mycket för 
deras efterlefvande, att Gud måtte fä visa 
dem saken i dess rätta -ljus, så att de 
må se, hvilken salig förmån det är att 
få gifva sina barn för Herren, och att 
han har ansett dem värdiga att följa i 
Jesu fotspår. .Martyrernas blod har ju 
alltid varit kyrkans utsäde, så skall det 
nog också vara nu. Der i Fuch-kien har 
verksamheten pagätt under många år, och 
der är ett stort antal kristna, hiilften af 
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antalet kristna i Kina, säges det, och uot 
är ej underligt att djefvulen är vred, men 
Herren skall hafva en skara och kanske 
skela några af mördame en dag strala i 
mästarens krona, såsom skinande juveler, 
!atom oss bedja derom ! Det säges, att 
dot år ett h<>mligt sällskap, som mördat 
dem. Om deras mord är det hemskt att 
läsa. l<'lere hafva blifvit sårade, och bland 
andra tre af ofvannämnda mr och mrs 
Stewarts barn, af hvilka det minsta var 
endast 13 månader gammalt. En syster 
kom undan och lyckades fly tillika med 
sin tjenare. Ett svärd gick just förbi 
hennes hufvud och sårade henne i örat, 
men så lyckades hon att undfly till ett 
berg i närheten, hvarest hon stannade till 
morgonen, ty det var under natten mellan 
den 1 och 2 augusti, som detta inträffade. 
Der hon befann sig, kunde hon höra det 
förfärliga skriket, och se husen brinna 
inne i staden, bland annat brändes ett 
sanatorium tillhörande amerikanska mis· 
sionssällskapet. Nu har hon blifvit sko
nad för att omtala detta för andra. Jag 
vet, att I hafven deltagande med alla. i 
Kina. Men varen ej oroliga för dem, I 
älsken här, ty vi äro i säkert förvar. Fi
enderna kunna på sin höjd taga kroppen, 
men ha sedan icke makt att giira. nä-



got mera. det som är vårt allt, skatterna, 
vi ha.ha i himlen, värt eviga lif i Jesus 
och Guds e•iga nåd, det kunna de ej ta
ga ifrån oss. 

Från Sichuen höras ock onda nyheter. 
Vi veta ej, hvad som är Guds plan. Om 
Jesu ankomst kan blifva påskyndad ge
nom stundande oroligheter och Kinas evan
gelisering derigenom gå fram, så kunna 
vi ej annat än bedja: skP din 11ilje! 

Från Shansi och Kansuh ha också oro
liga rykten natt hit, men vi äro trygga i 
Jesu armar och jag är lycklig, att Gud 
sändt mig till detta land. Jag förstår, 
att det stundar någon genomgripande för. 
ändring i Kina, att Gud på ett sätt, som 
aldrig förr, vill hafva sin hand med i 
verket, samt att djefvulen nu också giir 
allt för att hindra och tillintetgöra Guds 
verk. Det skall dock visst ej lyckas 
bättre, än da han bringade Guds son på 
korset, ty dermed vanns den största se
ger, som någonsin blifvit vunnen. .i\.fven
sa tyder detta pa, att Jesu ankomst ma
ste vara nära för dörren, och i mitt hjerta 
säger <let: "Kom snart. Jesus". 

Är det ej saligt, älskade, att fa vänta 
vår Jesus? Ja, låtom oss vara nyktra, 
vakande till att bedja. 0, må vi bedja 
utan återvändo, bedja och ej förtröttas! 
Herren vill skaffa rätt åt sina utkorade, 
som ropa till honem <lag och natt. 

Jag sänder en talla öfver ett bröllop. 
Huru nselt än de ogifta kvinnorna ha <let 
här, så anses det förfärligt förnedrande, 
att ej bli gift, och de tro ofta att de ogifta 
måste vara dåliga kvinnor. 

* * * 
Den som öfvervinner och intill iindon 

gör mina verk, honom skall jag gifva makt 
öfver hedningarna, och jag skall gifva ho
nom morgonstjernan. :'.\la vi tacka Gud, 
att han ansett oss värdiga att vara hans 
tjenare och vittnen. Må vi befinnas trogna, 
till dess han kommer. Herren ser ej efter 
storverk, men han vill, att vi skola vara 
trogna. Jesus var trogen mot den, som 
sändt honom. livad som helst än ma 
hända, må vi alltid befinnas vakande och 
lika tjenare, som vänta sin herre, ty allt 
synes tyda på att Jesu ankomst ej är så 
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allägsen. 0, ma vi bedja flitigt för hans 
församling öfver hela jorden, att den ma 
blifva renad och luttrad samt fatta sin 
upp~ift att uppsöka de förlorade och gifva 
evangelium at dem, som ej hafl'a det. Yi 
ha just i dessa dagar vid morgonbönerna 
här genomgått 'fessalonikerbrefven, och 
det är underbart att se, hvilken ande, som 
brann i deras hjertan. Emedan hoppet 
om Jesu snara återkomst var så liftig för 
deras hjerta, kunde de med glädje uthärda 
förföljelsen af sina egna landsmän samt 
öfverllöda i tro och kärlek. 0, att det 
kunde sägas om Kristi kyrka i alla land 
uu: "Eder tro tillväxer rikligen. och 
den inbördes kärleken hos hvar och e11 
öfcerflödark (2 'l'ess. 1: 3). Ja, pris 
ske Gud för den ande, som börjat in
tränga på många platser och i många 
land, en renande och helgande ande, som 
på samma gång både separerar och före
nar, så att de kristna börja skilja sig 
från verlden och söka närma sig hvar
andra, oaktadt olika bekännelser och upp
fattningar. 

Modren till de 2 australiska flickor, som 
dödades i .Fuchen, sade när hon gaf sina 
barn till missionen: "Intet är (Ur dyr
bart (Ur Jesus". Nu har hon sjelf be
slutit sig för att gå ut och intaga den 
plats, som är tom efter hennes barn. Ära 
vare God! Detta är Jesu kärlek! Jesus 
gaf sig sjelf. Min varmaste helsning till 
eder i Herren älskade, samt till dem, 
som älska Jesus i ovansklighet! Ma vi 
ej förglömma att bedja för hvarandra! 
Eder i Jesus och hans kärlek innerligt 
förbundna syster M. H. 

* * * 
Den 26 okt. UW5 lemnade M. H. Ta

ku-tang och anlände öfver Shanghai, Gula 
hafvet, Tientsin och Peking till Tsoyen, 
der hon sedan under stora försakelser och 
många tårar men i brinnande böner och 
uthallig tro arbetade på kinesernas fräls
ning, tills hon den 29 juni UIOO omedel
bart efter en konferens i Soping-fa jämte 
10 syskon af Helgelseförbundet fick gifva 
sitt lif i döden som martyr. Hon har ofta 
talat om härligheten af en sådan fliid, och 
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sluthelsningen i hennes sista bref lyder: 
~Jag lefver, I skolen ock lefra." 

0, att fä hemma vnra 
l det underbara 
Paradis, der änglar sjung11, 
Lammets prii, vitl hnrpoljud. 
Att frän nöd och ilngslan tagen · 
Och från k\'al för morgondagen 
I oförmörkatl klarht'l 
Evigt bo hoi,; Henen Gud. 

(•Li 
.T:." 

Ur. C. F. Kings dagbok. 
(C . .!!'. King var fötld IHliH, utgick till Kina 

um, do~ <lerstildei,; 18!18.) 

Il \•ad llr en menniska, att . 
du til.nke1· pä henne, eller en 
menniskas sou, att du låter 
dig vårda om honom. 

(Ebr. 2: !i). 

J~l vad är menniskans lif p<l jorden? En 
[~ fläkt (Pa. 78: 33), en rök (Ps. 102: 

4), som snart försvinner. Det är 
ett iltåg genom ett främmande och fient
ligt land, der faror och död hota oss 
hvarje ögonblick. 'fäget går rastlöst fram 
öfver höjder och bråddjup, det passerar 
mången mörk tunnel, <ler man icke ser 
någon ljusstrimma; tn\'ll åter frambryter 
det vänliga ljuset, och man far genom 
leende nejjer, dar förföriska hägringar 
möta blicken, hvilka inbjuda oss att stanna 
och för evigt fästa v;\ra bopålar här nere. 
Det är väl, att Gud icke låter oss dröja 
länge på sådana förtrollande platser; ty 
då skulle vi snart förlora vårt stora evig
hetsmäl ur sigte och gliimma det rätta 
fäderneslandet hos vår himmelske Fader 
och de saliga der hemma. l•'ödelsen och 
diif.len äro de poler, mellan hvilka vår resa 
sträcker sig. På dess vägmärken äro in
ristade många minnesrunor af genomgångna 
strider och pröfningar, sorger såväl som 
fröjder. 

Födelse och ba rndom. 

Jag föddes den 25 juli 18HG pa Klip
pans gård i Gråmanstorps socken i Kri
stianstads län, hvarest min moder och fa. 
der tjenade. Min fader var vagnmakare. 

Inom denna socken tillbragte jag mina 
första 17 år i ett fattigt och ringa men för 
mig sa kärt modershem; ty fastän det mången 
gång var knappt både med mat att släcka hu11-
gern med och kläder att skyla kroppen 
med mot kölden, sä saknades aldrig den 
ömma moderskärleken. Ty då min mo
ders kärlek till min fader blef besviken, 
och hon, fastän med hela sin kärlek och 
sitt framtidshopp fästad vid honom, blef lem
nad åt sig sjelf med sin lille Carl, så 
öfvergick denna kärlek i dubbelt mått till 
den lille, som låg der i vaggan. Och 
denna min moders ömma kärlek har allt
jemt förblifvit och är densamma. Min 
moder kände d:l. icke Herren som sin Gud 
och Frälsare, men gör det nu. J,ofvad 
vare Gud! 

I mitt kära hem var Herren alltid nära 
och halp på ett förunderligt sätt. Da den 
sista brödbiten hade blifvit förtärd till
sammans med litet salt och vatten, så 
sände han alltid mer, antingen genom 
nägot arbete, som min moder fick att ut
rätta, eller genom någon kärleksfull men
niska, som sände oss näget; och verklig 
nöd vet jag ej om. Väl har det kunnat 
vara knappt mti.ogen gång. Mången kaka 
har blifvit bakad af ragmjöl eller "råg
skofter" på ringarnc af en liten jernugn, 
hvilken begagnades bade som spis och 
värmeledare i vårt enda mm och blifvit 
itten såsom en liickerhet. 

En afton var ej ull.got bröd eller pen
ningar kvar, utan endast litet rågmjöl. 
Detta kokades tillsammans med vat
ten till gröt. När det så skulle ätas, 
fans ej fotogen på lampan eller nagot 
ljus att tända för att fa rummet upplyst, 
så att vi kunde se fatet med gröten. Yi 
bodde i en liten stuga i skogen nära en 
by, som heter Husa. Vi hade derför rik 
tillgång på ved, som var torkad; ty deu 
hade sin plats på tvänne stänger, som 
voro fästade i loftet och gingo tvärs öf. 
ver kakelugnen bort till väggen. Vi klöhn 
nu långa stickor eller spånor af ett trä
stycke och en efter en annan, allt efter 
som de brunno upp, antändes nu i eld· 
glöden i spiseln och hölls i den ena han
den, medan gröten fördes till munnen med 
den andra. 

Denna afton kan jag aldrig glömma. 
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:Uörkt i rummet och ensam med min af 
ar hete och möda trötta moder, såg jag, 
der jag satt på en "palP', då mina ögon 
vände sig mot de små fönsterrntorna i 
det enda fönstret, manen der ute på fä- I 
stet, hlickande in till oss för att liksom '. 
vara ett tyst ögonvittne til1 vår aftonmål
tid. Ehuru allt var sa ringa, anspråks
löst och tarfligt, så är jag viss, att jag 
der jag satt med den sprakande spånan 
i handen, ätande gröten, kände mig myc-
ket lyckligare än den rikaste son vid de 
kostliga borden, fulldukade med alla slags 
läckerheter. Hvarför? Jo, jag hade icke 
sett nägot annat, och det förballande, som 
rådde mellan mig och min moder, och 
l!ertill Herrens välsignelse gjorde hemmet 
till bäde bröd och ljus. Detta ett af de 
många knappa tillfällen, men det var icke 
så alltid. 0, nej. Lofvad vare Herren I 

De första sex åren. 

Under denna tid var jag inackorderad 
hos morfars syster. Denna var en gammal 
kvinna på (j() il. 70 år, bvilken hade muda 
nog meJ att hjelva och se efter sig sjelf; 
och så skulle hon äfven draga omsorg om 
mig. Derför blef jag mången gång lem
nad åt mig sjelf att leka bort tiden ute 
i en sandgrop. 

En dag, då jag som vanligt hade öfver
lemnats här åt mig sjelf, hade jag be
hagat att marschera ut till en äng, i hvil
ken var en torfmosse. Under min mödo
~amma vandring - ty jag var endast tre 
år hade jag tumlat omkull öfver en 
tufva samt insomnat. Huru länge jag låg 
der, Yet ingen. ~len den lefvande Guden, 
som ej tager sina ögon från de små, hade 
ej glömt mig, utan ledde det så, att en 
man kom att gä öfver mossen i närheten 
af platsen, der jag låg. Då han på af· 
stånd fick se ett tygstycke, som tiaddrade 
fiir vinden, gick han fram för att se, hvad 
det kunde vara, och fick då till sin för
väning se ett litet barn ligga och sofva, 
som om det hvilat i eu med do mjukaste 
och finaste kuddar uppbäddad vagga. Han 
tog mig på ~ina axlar och bar mig till
baka in i byn, der jag snart blef öferlem
nad till min vårdarinna. 

En annan dag hade jag äter blifvit 
lemnad ensam i sandgropen. Jag hade 

dä ställt mina steg bortat en gångstig och 
kommit upp på en kulle, vid bvilkens fot 
var en öppen källa. Jag hade antagli
gen, då jag gick nedåt den branta slutt
ningen af kullen icke kunnat hålla ba
lansen, utan stupat omkull och rullat ned 
i källan. Men äfven bär hjelpte Herren. 
Lärarinnan i on på något afetånd lig
gande skola kom just att kasta ut ögonen 
genom fönstret, då hon fick se mina föt
ter svänga om i luften och min lilla kropp 
försvinna i vattnet. Hon skyndade da 
genast listad för att rädda mig. Men 
som hon hade 1>tt stycke väg att springa, 
var jag, easom det syntes, död, dil hon 
drog upp mig. Hon bar mig nu till mitt 
hem bo9 den gamla gumman, ty hon kände 
mig. Och efter en balf timmes gnidning 
och "valkning" slog jag till sist upp mina 
ögon till stor glädje för den gamla, som 
ju kände eig ansvarig för mig. 

(Sedan King härefter talat om andra 
faror, för bvilka han varit utsatt under 
sin barndom och om Herrens hjelp dernr, 
fortsätter han att berätta om) 

Arbete, mindre inkomstkällor. 
Elfva år gammal och ännu kvar i min 

moders hem hade jag åtskilliga sysslor 
att uträtta, för att, Eå långt jag kunde, 
bjelpa till med alt skaffa mig medel till 
föda, böcker och skrifmaterialier; ty min 
moder var så god, att hon lät mig gå i 
skolan både sommar . och vinter, för hvil· 
ket jag känner mig mycket tacksam emot 
henne. Jag var endast ute ett par som
rar och "vallade". Jag hemtade i on 
landtgärd mjölk åt båda skollärarna hvarje 
morgon kl. 7. För detta hade jag en 
liten veckopenning; vidare städade jag 
skolsalen, bar in torf, ved och vatten, 
eldade o. s. v. :\.fven för detta hade jag 
en liten veckopenning. Da jag hade hlif
vit nagot äldre, 13 år, läste jag med 
några äldre gossar vid 16-18 år, hvilka 
ej voro konfirmerade. För detta jemte 
skrifning och läsning med tvftnne yngre 
gossar, barn till rika föräldrar, fick jag 
en god middag bvarje dag i skollärarens 
hem. 

Vid 15 års alder, under min konfirma
tionstid, kom jag från mitt hem till ett 
mejeri. 0, huru smfutsam var ej afske-

dets stund! Jag bjelpte nu till i meje
riet med lättare arbeten, som jag kunde 
utföra, hvarjemto jag läste öfver mina 
lexor och tillsammans me1l de öfriga unatt
vardsbarnen" ~'j orde mina besök hos pre· 
sten, som bodde en balf mil från mejeriet. 

Efter konfirmationstiden tog jag tjenst 
i samma mejeri, der jag sedan fortsatte 
i 3 1/ ; år. Jag hade nu god lön, så att 
jag ej hlott kunde bestrida mina egna 
utgifter utan ock hjelpa min älskade mo
der genom att betala husbyran. Huru 
glad och stolt var jag icke deröfver l Det 
är en stor glädje i att kunna hjelpa, isyn
nerhet den, man älskar. 

l:nder denna tid kom jag mycket ut i 
s}'ndens hemska lif, ty mina. kamrater voro 
alla lättsinniga ynglingar. .Men "Herrens 
hand var lifver migu. Jag hade hört hans 
kallanuo riist flera gånger förut; och så 
iifven här. 

\'id 8 år kom jag att böra ett enkelt 
vittnesbörd om frftlsuingen i Jesus af en 
gammal man, som talade Guds ord på en 
krog. Dland andra gossar, som i:prungo 
till dörren och lyssnade, var äfven jag. 
l'nder min vandring från mötet genom en 
stor skog till mitt hem talade Herren så 
krafngt till min själ genom hvad jag 
hört, att jag lofvade bonom att blifva hans 
barn. Jag förstod iinnu icke vfLgen. Men 
till himlen, till Jesus ville jag. Det be
stämde jag mig för i skogen den aftonen. 

Och lofvad vare Gud! Han har hiirt 
min biin. 

.\fven under min konfirmationstid talade 
Herren sä mäktigt till min själ, men det 
var omöjligt för mig att se vägen. Hade 
jag fått böra ett klart och fritt evange
lium, sä ha.de jag siikerligen lemnat mig 
åt Jesus d~. l\Ien dä jag kom ut i lif
vet, rycktes jag med af den yrande hopen. 
Oupphörligt var dock Herren i min väg, 
så att jag aldrig hade ndgon verklig glädje 
i synden. 

Flyttningen till Svedala mejeri. 
Den l:sta november 188! kom jag till 

Svedala och studerade under 1 år mejeri
sklitsel. Här korn jag att stadna. Andra 
platser voro ifrågasatta, men jag fick dem 
icke, ty Gud hade beslutat att göra mig 
lycklig i Svedala och der giha mig den allra-
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största välsignelse genom att frålsa min 
själ. Lofvad vare Gud för all hans un
derhara ledning! 

l'nder aret 1887 gjorde jag mitt för
sta års vapenöfning. Hemkommen från 
denna gjorde jag pil. min husbondes upp· 
maning och bekostnad en resa till 
Köpenhamn för att bese staden och dess 
märkvärdigheter samt roa mig allt bvad 
jag kunde och önskade. Ung och rask 
som jal!' var begagnade jag mig vorkligeu 
af tillfället. Men äfven här klappade Her
ren på milt hjerta, på det att jag mätte 
lemna mig ät honom. En dag, då jag 
och min husbondes kusin sutto tillsam
mans på en trädgårdssoffa på upphlljnin· 
gen vid Fredrihborgs slott och sägo ut 
iifver staden, som låg vid våra fötter, kom 
en yngling gående raskt förbi; och da 
han passerade oss, stack han en traktat 
i min och min kamrats hand. 'l'raktnten 
lydde: "Hvad gör du med Guds bref bib· 
len?" Denna fråga kom så direkt till 
mig, att j:i.g ej kunde gä på teatern den 
aftonen, utan gick hem, gick till sängs 
och grät öfver mitt lif. Men nästa mor
gon var det glömdt igen, och jsg fort
satte !lit frossa i nöjen. 

1\ret 188H var just börjadt. Detta år är 
uet minnesrikaste llr i mitt lif. Dä för
vandlades mitt lif från sorg till glädje, 
från död till lif, från en förlorad ställning 
till en evig härlighet. Jag hade under 
de fyra sista åren varit öfvertygad om 
min syndfullhet och min förlorade ställ
ning och känt behof af förlossning, men 
drifvit bort detta behof genom kamr<.ters 
sällskap, rökning och romanläsning. Men 
många gånger var jag, särskildt under uet 
sista året, kraftigt sökt af Herren. Mån
gen söndag kröp jag in i en vrå och 
grät i stället för att gå ut tillsammani,i 
med mina kamrater. 

Jag försökte att bortlägga svordom, 
vrede och hemliga synder, men jag hade 
icke kraft, som jag hade vilja, och trots 
bvarje nyU beslut, föll jag igen och fi.ill 
djupt. Herren kfmner alla de beslut, jag 
fattade vid nyår, födelsedagar, början af 
en ny månad, vecka och <lag, att upphöra 
med det ena och det andra och sträfva 
efter rättfärdighet. l\len så blef det stän
digt fall i stället för seger. Det var en 
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hemsk pläga i bade ande, själ och kropp. 
Den dag, då jag föll till Jesu fötter som 
en arm, förlorad och utarbetad syndare, 
var derför en dag af stor bdtydelse. 

(Forts.) 

Småplock från mina 
resor. 

Kämpa trons gocla kamp/ 

M enniskosliigtets historia är en enda 
J ...... lång krigshistoria. Allt so fan fal
lets dag har en väldig jättekamp påg-ätt 
mellan ljus och mörker, Kristus och Be
lial. Denna strid gäller menniskans eviga 
lycka eller olycka, hennes frälsning eller 
förtappelse. Utgången af denna strid be
ror pä menniskan sjelf; ingen kan vara 
neutral. Det är icke blott en strid om 
menniskor ubn ock af menniskan. An
tingen är det menniskan i ormens gestalt 
eller menniskan i kvinnosädens gestalt, 
som kämpar om herraväldet i verlden. De 
flesta menniskor ha fva stilllt sig på vår 
afsvurne fiendes sida, för att s1Jrida nöd, 
död och förderf i verlden. 0. hvilken för
skräcklig mission, de utföra! Stackars 
folk, som äro satans sändebud! 

Kämpa trons goda kamv! Icke all kamp 
är god. Det fiones mycken äfian, kamp 
och strid för sjelfviska intressen. Det 
är mycket, som går under namn af tro, 
men som dock icke är annat än misstro 
och vantro. Sa kämpa manga för sina 
egna ideer, sina religiösa meningar, sitt 
eget, under tanken, att det är en god 
trons kamv, men sakna ett djupare in
tresse för själarnes frälsning och Kristi 
lemmars helgande och välstånd i Herren. 

:rila vi ransaka våra lif och fråga oss 
sjelfva: "Huru har jag det, hvad är min 
uppgift och mitt mål?" Den kamp är 
god, som utkämpas för ett ädelt och godt 
mäl. Den konung, under hvars fana vi 
strida såsom kristna, är en god och helig 
konung. Han har kallat oss med en he
lig kallehe och gjort oss till konungar 
och prester i sitt saliga rike. Den trons 
kamp är g<>d, som har till mal syndens 
utrotande, sanningens utbred:rnde och verl-

dens räddning från andligt och evigt för
derf. Nya testamentets missionsbud är: 
Gan ut [ hela verlden och gören alla folk 
till mina lärjungar! Det gäller för oss 
att lyd" och ej sitta i maklighet hemma 
och vänta, att verlden skall komma till 
oss för att mottaga undervisning om Kri
stus. Yi måste ut för att kämpa oss 
fram steg för steg, tills uppdra.get är full
gjMdt. Det gäller att drifva ut hemtjuf
nune ur eitt egna bo, innan vi kunna 
utdrifva dem ur andras hjertan. Tänk 
aldrig att kunna beherrska andra, om du 
ej kan beherrska dig sjelf. 

· Sasom en pil blef jag afskjuten till 
Vestergötland, och af Guds förutseende 
kom broder Högman att göra mig säll
skap, och plötsligt som en bomb st_odo vi 
i T.ireboda med Guds pilar en regm!:I' och 
miirk kväll och taiade till en handfull folk 
om trons goda kamp, och vår stridskam
rat G. F. sade amen. Pa söndagsmor
gllnen företogs resan till L'ndenäs, der ett 
missionsmöte var anordnadt. Skynda på 
maste jag, och da jag hade tillryggalagt 
halfva vägen, gaf Par mig en ny häst, 
som stampade i väg till bestämmelseorten; 
och omedelbart efter min framkomst gick 
jag in i missionshuset, der predikant A
gren talade om bönen. L'" ndertecknad blef 
sed,m uppmanad att afaluta fi-.rmiddagem 
möte och tiökte att leda bade lammen och 
faren ut på de grönskande betesmarkerna 
och till det friska källspranget, och Gud 
gaf oss att taga munnen full af rn3t och· 
dryck. På e. m. samlades vi äter ocll 
en stor ahiirareskara lyssna<l.e till vittoes
lJörden om Jesu frälsarekraft hemma och 
i hedna verld<'n. Guds barnall1Jck bftr tyck
tes må godt. 

I hiskelig fart skjutsades jag i v~g m_ed 
postkärran till Forsvik, der jag hJerth?t 
mottogs uti ingenii•r L-s hem. F~st~~ 
<l.et var regnigt och mörkt, hade likval 
måuga samlats i vännernas kyr~a,_ de~· 
vara. tankar riktades på Guds mss10n 1 

Kina. Herren var oss till mötes der sa
väl som i det kära hemmet. Pdföljande 
dag åkte jag flera mil efter häst; och 
som det var kallt, så blef j 1g af en Her
rens förvaltare i C ., broder H., mstoppatl 
i en präktig pels. Nu trotsade j.1g hade 
vind och köld och k>m så fram till Hof-

va, <ler jag åter sammanträffade med min 
kamrat Högman. På kvällen slog hela 
harnafiocken läger i missionshuset omkring 
Herrens nådeseld. "Jag har kommit att 
tända en eld på jorden, och hvad önska
de jag heldre än att den redan brunnel" 
0, måtte det blifva en an<l.lig eldsvåda i 
Hofva, der sa många dyrköpta själar bo! 

J<'ramkomna till Sjötorp gästade vi uti 
en af prestgårdarne, familjen Ljungstrllm. 
Här sammanträffade vi med 2 prester, 
som voro ute i samma offerfllrrättning, 
som vi. I aftonoffrets timma samlades vi 
i det runda missionshuset, som ligger 
hiigre än andra biijder i det samhället. 
Och med helig fruktan fördes vi in i Je
hovas observatorium, der vi skådade ut 
Mver missionens verld. 0, huru glänser 
icke evighetens himmel af frälsta själar, 
vunna och funna genom Jesu Kristi mis
sionsverk. Vi måste äter bryta upp och 
räcka banden till farväl åt kära vänner; och 
vfr resa fo1tsatte11 till Hassle, der vi un
der flera dagar gästade hos våra kungli
ga släktingar på kungaborgen Ingarud. 
Här voro både stora1um och vida bjertan; 
och vi slogo läger för fyra dygn. En 
utflykt gjordes till Kistegdrde:n, <l.er vi 
drucko ur klippans flöde och med Guds 
ljus sökte perlor i verldens syndasmuts. 
I Hassle hade vi skiina möten och silgo 
de saliga genom bibelns fönster och sökte 
äfven att läsa Guds fingers skrifter, som 
kasta ljus öfver tidens och evighetens 
dunkla gåtor. l·~n tripp gjordes till våra 
släktingar w. s i Hassletorp. c'°>fverallt 
funno vi vida och varma bjertan. "'ri
den går och klockan slår", och handen 
räcktes våra vänner i kungaborgen till 
farväl, under öfverenskommelse att vi all
tid skulle mätta våra själar vid Guds 
bord och alltid hafvaJehova till vårt bvar
dagliga stod. 

I Mariestacl hade jag glädjen att på 
söndagsmorgonen få tala till öfver 200 
små trelliga och uppmärksamma barn om 
"gossen Immanuel", och de klara ögonen 
vittnade om känsla och ungdomslif. Gud 
välsigne de små lammen! På e. m. voro 
vi åter samlade i missionshuset både un
ga och gamla, en stor skara, som begär
ligt lyssnade till Guds nådeverk ibland 
kineserna; och djupa biiner uppstego frfo 
mångas hjertan för kinesernas frälsning. 
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Fridfullt och godt pa allehanda sätt hade 
jag det hos broder Hemberg, hvilkens fa
milj jag gästade ett par daga1". 

Ett möte hade jag i St. Rucl, Lugnås, 
der en Guds barnallock bor. Jesu fotspar 
skönjde vi ibland oss i det prydliga, upp
lysta missionshuset. l\Iin värd patron Sven
son gör sina goda insatser för missionens 
bedrifvande här och ibland hedningarna. 

I Färed hade vi en aftonsammankomst 
i broder Knutssons familjesal, der mänga 
af Guds hnsfolk hade samlats till afton
måltid. Ej heller här blefvo vi utan af
tonvälsignelse, ty vi sågo hans eld ur 
den brinnande busken och hörde hans rllst 
genom eldens flammor, då han sade: 14Jag 
är din faders Gnd, Abrahams Gnu och 
Isaks Gud." 

Påföljand;, dag fo1tsatte vi resan till 
T1ireboda, hvarifrän vi med tåg fortsatte 
till Tibro. Ryttmästaren baron Pocks 
ekipage var oss till mötes och i en hisk
lig fart bar det i väg till Roder, der vi 
vänligen emottogos af hans trogna tjenare 
och tjenarinnor. llär var anordnadt mis
sionsmöte, och Guds ord frambars af On
kel Eric, Högman, Charlotte Karlman, Em
ma Pettersson och undertecknad. 

Det rymliga missionshuset var packadt 
till trängsel, och Herren, som alltid är 
trofast och gör, hvad han har lofvat, lät 
oss sitta upp på sina segervagnar, värmde 
de skepps brutna. vid "sina eldar", förde 
oss i "sina båtar", klädde oss i "sina 
prydnader", smorde oss med "sin olja" 
och uttalade sin •inskan att sända nilgra 
af de "nnds:uppna" till Sinims land samt 
sökte efter krymplingarne från Lodebar. 

Både de små och de stora barnen fingo 
mat och dryck från Guds bor<l.. Offer
villigheten för missionen var stor. En 
missionsauktion hade vi, hvars inkomst 
uppgick till 3!10 kr. - ett förvånande 
resultat i förhållande till de små gåfvor, 
som voro att försälja. Det beslutades att 
två tredjedelar skall användas för vår 
missionsverksamhet i Kina. och en tredje
del fiir vår verksamhet i Lappland. 

Ett hjertligt tack för all vänlighet och 
gästfrihet, som I han bevisat mig, dyra 
syskon i Vestergötland ! Glädje följe eder 
i allt, hvad I företagen, och talrika vare 
edra skaror och frid öfver edra hyddor! 

Aug. Karlsson. 



Från Neder-Luleå. 

Älskacle meclvatidmre till Guds stad, rlet 
nya Jerusalem. 

".:\.lsken icke verhlen, icke heller de 
ting. som il.ro i verlden. Om någon älskar 
verlden; i honom är icke Faderns kärlek." 

I denna otrons och Yerldslikställighe
teus ticl. huru behötligt är det ei att få 
tillropa hYarandra denna vär :Mästares 
varning! Ja, mä den med eldskraft lysa 
för hvurje själ, som ställt sin färd till 
Zion ! Jivad som nu kiinnetecknar till
stll.ndet inom Guds församling i våra. byg
der. det ilr, Gudi kla~adt, likgiltighet och 
verldskiirlek. Ack, oröder och systrar, 
låtom oi,is se till, att ljuset, som i oss är, 
icke varder mörker, atL saltet ej mister 
sin sill ta! Ty dA är det ju eJ dugligt till 
annat än att utkastas och förtrampas. O, 
hvad vi i närvarande tid behöfva. är en 
kraftil? Andens besökelse. en väckelse till 
lif i Gulls församling. Ty huru förfärligt 
iL1· det ej att tänka, att under det vi bedja: 
"tillkomme ditt rike'·. vi, Guds barn, skulle 
stil till hinders med \'A.r verklsliksUilli~
het och Herren Zebaols namn blifra för 
vilr skuld försm1idadt bland de otrogna. 
Jesus kommer snart, låtom oss vaka och 
vara nyktra, att lampan brinner klart, så 
att vi ej finnas bland dem, som bli ute
stängda ifrån bröllopsglädjen. 

1 värt lilla samhälle bildadei:; för i\·A. Ar 
sednn en ungdomsföreninv,. Liten och 
svag har den redan utstått många stormar. 
Affall, syndafall och annat har gjort 
~m!l1 tn. Men huru yäJsignadt är det dock 
att under allt fä hvila på rrtidsklippan 
fasta, som ej ens helvetf'ts krafter ilro 
ofrermilktiga! Ack, att Herren. h1erte
rausaknren, iifven om oss kunde sii~a: 
··se jag har gifvit. inför dig eu upp läten 
<lurt", ty du har rrnga makt. och du har 
hållit initt oril och icke förnekat mitt 
namn." 

"Hllden är mycken, orh arbetarne fä." 
En ung arbetare. som förra hösten bevi
stade bibelkursen i Götabro, håller möten 
under söndagarna. DessLttom anordnas 
större möten, Jå. predikanter från olika. 
platser tala Guds or<l. Ett så.dant mis
sions- och söndagsskolmöte hölls tlen 2ti 
och 27 okt. Det 11örja<les med bön af .J. 
Yikström, hvarefter R. Hiibinette läste 
.\.pg. lU och särsk1ldt stannade för orden: 
Hä ilro vi nu alia 11är inför Gud etc. Han 
lJetonade, huru ·outsägli~t viktigt det yore 
att samlas inför den lefrnnde Guden och 
önskade, att vi alla under detta möte 
skulle fi'l en lefvande förnimmelse af att 
vara inför Gud. :-ledan talade 0. E. Asp· 
lnn<l öfver J oh. 1. 16. Af hans fullhet 
hafrtt vi alla fått o. s. v. Skönt och lif
ligt framhöll han denna onts!igliga full
het af nåd, som kan upprätta de fallna, 
som räcker till friilsning. helgelse och 
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förlossning. På. söndagen den '27 talat.le 
Asplun<l både före och efter middagen 
öfver J oh. 4: ·10. Det var en pröfrande 
och allvarlig föräldrapredikan, som mäk
tigt gick åhörarne till hjertat och blotta.
de mycken synd, som råder inom famil
jerna. Hiibinette talade öfver orden: 
"Kommen till mig, I alle, som arbeten 
och ären betungade". Barnmöte hölls kl. 
1, dll. Yikström talade till de smil. och kl. 
:l predikade han öfrer 5 Mos. 83: 2ti och 
följ. Kl. half 7 hölls ungdomsmöte. .\.f
ven på måndagsaftonen hölls möte. Her· 
rens Ando verkade. Det var stilla, heliga. 
stunder; och Herren, den trofaste, som 
lofvat ynka öfver sitt ord och verkställa 
det till själars frälsnin_g. skall ej låta tlet 
komma äter fåfängt. .l';n hjertlig helsnin~ 
till Helgelseförbundets styrelse och alla 
evangelister, som besökt våra bygder, sär
skildt de kära hröder, som nu liöriat re
HC•n till det mörka Kina samt mi8sioniir 
Karlsson och Onkel Eric, som för en tid 
sodan fröjdade både stora och små med 
sina föredrag. Må vi alla mötas efter den 
stormiga färden på fritlens sälln. ~trand. 
Och ll\tom oss under Yäntetidcn ln·ila vid 
,Jesu hierta; der är lugnt. och snart kom
mer Herren, vår frälsare. 

BedJE>n för oss i höga nord önskar en 
lem i Jesu kropp. M. 

j{ågo\ för barnen an få. 
~Hn frid gifver jag eder; 

icke gifrer Jag eder såsom 
,·erlden gifrer. Edert hjerto. 
vare icke oroligt! 

~der Onkel är nu lyckligt och väl hemr kommen från sin langa resa i norden 
och har tusende kära belsningar till eder 
alla från allt "småherrskapet" deruppe. 
Jag lofvade att i ett följande bref skrifva 
något om min resa. men anser det nu 
vara öfvertludigt, da Ni redan i farbror 
Kina-Karlssons "Sm:iplock" sett, huru vår 
resa gått; utm vill jag i dess ställe om
tala för eder en berättelse om, huru Guds 
frid, som öfvergår allt förstand och som 
kau bevara vara hjertan och tankar i Je
sus Kristus, är det enda, som kan gura 
oss sant lyckliga i lifvet. 

Yi vilja kalla barättelsen 

Syslrarna eller de o lil{a pundefl. 
"llanulen hii.rmed, till::; jag 

kommer!" 
Yi inträda i ett förmöget hem. Allting 

bär prägeln af förfining och god smak: 

Det stora förmaket med de höga fönstren 
stå fyllda af blommande växter; allt ser 
så inbjudande ut. Lätta, bradskande steg 
höras i tamburen, draperiet drages undan; 
och en vaclrer flicka på femton är skyn
dar sig fram till siua föräldrar, som 
nyss slagit sig ned i den bekväma gamla 
soffan i hörnet. Plickans, den unga Al
mas ansigte glöder af glädje och stolt
het, då hon kastar sig i sin moders famn. 

"Nå Alma, det har gått bra för dig, 
kan jag se," säger hennes far, i det han 
lägger bort Aftonbladet. 

"Ja, pappa, här är mitt betyg." 
Alma lade dervid ett sammanvikct pap

lJer på bordet framför honom. Han tog 
det och läste med stigande helatenhet. 

"Det var ju riktigt vackert det här, min 
lilla flicka. 'l'ack skall du ha, flickan 
min, att du gör oss så stor glädje!" -
"Ja, tack, min älskling!" sade äfven mo
dern. Almas ögon strålade af Lelatenhet 
och sjelfkånsla. "Ja, tänk, jag tick Mg
sta betyget i franska!" - "Var det ingen 
mer, som fick det?" frågade modern. 

"Nej då! Jag var den enda!" 
"Jo, jag tackar, jag, det var ståtligt! 

Nå, hur gick det för stackars Ester 
dåligt kan jag tro ?11 

"Ja, hon fick underbetyg b:ide i franska 
och tyska. 1\Icn i;e, hilr är hon ju sjelf," 
tillade hon, da .Ester steg in i förmaket. 
Det ·glada och tiilfredsställda leendet i 
fadrens anlete försvann, då den bleka, 
tafatta Ester steg fram för att, äf
ven hon, framlemna sitt examensbetyg. 
Ingen kunde heller se mera olika systrar. 
Alma mörk och liflig såsom fadern med 
kloka, bruna ögon och sol och glädje öf
ver hda sin person. Ester deremot blek 
och blond med stora blå, tankfulla ögon, 
skygga såsom en liton skogsfogcl, 
med ett sätt, såsom om hon skulle göra 
afbön, för att hon kommit bit i verldeu. 
Något af nobless låg det dock öfver båda 
dessa flickor. Också var assessor Hjelm 
af en t:"ammal ansedd slägt; och det var 
hans stolthet att gifva sina harn den bä
sta uppfoi;tran, han kunde. Men denna 
hans stolthet fick alltid en bard knutf vid 
tanken på den "vanlottade Ester". 

Så var det äfven uu. '"Jo, det här är 
just vackra papper," sade han ocb sliiogde 
betyget till assessorskan. "K varsittare för 
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andra gången! Alma, som är ett helt 
år yngre än du, går om diir, och det gi•r 
väl Greta också. Det är då märkvärdigt, 
att du, som också är en Hjelm, icke har 
större ambition och bjuder till att arbeta 
och sträfva såsom de andra." Sägande 
detta gick assessorn in i sitt arbetsrum 
för att vid en pipa tohak söka glömma 
dagens förtretligheter. 

Lilla Ester hade ej rört sig; hon stod 
der alltjemt stilla och såg med ett trött 
och hopplöst uttryck framför sig. Hon 
genomgick i tankarna de langa vinter
kviillarne, då hon flitigt suttit lutad öfver 
sina böcker, långt efter sedan den begåf
vade Alma gå.tt till hvila. 

Franskan var hennes hardaste nvt att 
knäcka, så ock de invecklade räkneup1>
gifterna. Hur hon än pinade sin hjerna, 
sä var det lika mörkt för henne. En 
klass i skolan återstod ännu; och hon 
hade hoppats att tillsammans med Alma 
få flytta upp i den. Och nu var det hop
lJet fafängt. Ack, hvarför var hon sa 
·vanlottad". som far brukade säga - ja 
hvarföril Ilskade icke den gode Guden 
henne också, eller hade hon förtörnat äf
ven houom? Yid tanken härpå uppstego 
stora tarar i hennes ögon, och hon vände 
sig bort för att dölja dem. Huru ofta 
hade hon icke, just när Alma somnat, 
fallit ned på sina knäa, sasom "gamla 
l\lalin" hade lärt henne, och anropat Gud 
om hjelp för sina lexor - men ack han 
hörde hemie icke ! 

Hon afbröts i sin tankegång, då asscs
sorskau, full af bekymmer, sade: "Jag 
begriper icke, huru vi skola ställa till. 
Ester far naturligtvis läsa upp sig i som
mar; och du Axel fä hjelpa henne med 
den <ler odrftgliga franskan och det an
dra ocksä, ty icke kunna vi !äta Greta 
sluta skolan på detta sätt. Det var ju 
en skandal för vart hus och vart namn! 

Den tilltalade, som hitintills förhållit sig 
ty3t, var en en ung student, nyss blifven 
volontär vid ett af våra södra regemen
ten, svarade: "Tack, du mor, det blir skö-. 
na sommarutsigter, du rullar upp för mig l 
Läsa med Ester, som är så tjockhufvad 
- Jo, jag tackar och få hela min 
sommarsemester förstord. K ej vet du, 
mor, det går jag LI ock icke in på!" 

"Ja, vill inte du Axel hjel11a henne, d:l 
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vet jag då icke, huru det skall bli - då 
hlir det nog iegen Marstrandsresa af för 
någon af oss. Eller hvad säger du sjelf, 
Ester, hur skall det här reda ut sig?" 
"Ja, om icke Gud bjelper, sä vet jag ej, 
hur det skall g4," sade denna. 

"Gud! ~ud! Jag beder dig, Ester, 
lägg bort de der talesätten; de bara för
arga mig! Gud, tror du han bjelper nå
gra andra ån dem, som bjelpa sig sjelfva? 
Nej, var sllker på det". 

"Mor! Mor1" utropade Axel muntert, 
"tror dn icke, att Ester kunde passa till 
diakonissa, hon är ju redan inne i det der 
talesättet, och i kristendom har hon ju hög
sta betyget i skolan?" - "Fy Axel! Skämta 
icke med sådana saker! Tror du, att pappa 
skulle tillåta en Hjelm att bli diakonissa. 

"X:\ men Ester, hvad säger du sjelf? Vet du 
ingen råd?" Ester stod der tvekande. Icke 
ville hon inför dessa ytliga, gäckande menni
skor säga sitt hjertas djupaste önskan. 
Derför i; varade hon undvikande: "Kanske 
musiken kunde lyckas bättre för mig?" 

"Musik! musik," utropade alla gapskrat
tande. "Kan du spela Gubben Noak med ba
da h~nderna än?" frågade brodern spefullt. 

"Ahjo du, hon kan allt pekfingervalsen 
ocksä", tillade Alma; "och du skall få se, 
att hon nog kommer att gifva konserter 
barmbertighetskonserter förstås". - ".~bl 
då skall jag bedja om den barmhertigheten, 
att jag slipper biira dem", sade brodern. 

"Ja, A \el; det slipper du nog, bara du 
betalar din entn:, ty vårt lilla helgon ftr 
förfärligt snål efter pengar, och du kan 
tro hon använder dem nobelt. Hon köper 
stora högar af ullgarn. - Usch så det 
luktar ull deruppe i vårt rum! - och så 
stic'ka bon och gamla Malin strumpor till 
alla trasiga ungar i verlden". 

"Se så barn, lat det vara nog nu", 
afbröt modern. "M~m Ester, jag har tills 
nu glömt af att fråga dig, hvar du var i 
~är kväll, då vi voro pa teatern". Jt~n 
lätt rodnad flög öfver Esters kinder, da 
bon svarade: "Jag var nere bos Grönbergs". 

"Skomakarns i jordvaningen ?" frågade 
assessorskan och såg upp från sin bro
dersömnad. 

''Ja, mamma lilla", svarade Ester gladt, 
"och du kan tro, att deras minste lille 
gosse är söt!" 

"Usch då, barn, en sådan smak du har!" 
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"Jo, du mor", utbrast Alma, "det skall 
du veta, att din äldsta fröken dotter har 
en härligt utvecklad smak. Istället för 
att sitta med oss på teatern, slår bon sig 
ned i skomakarna kök och tvättar och 
kammar deras beckdoftande ungar och 
sjunger för dem vcb håller sina" -

" Harmbertigbetskonserter" inföll Axel. 
".Jaha, och förstör sin verkligen icke 

oäfna röst med att sjunga i sädana <ler 
kvafva kyffen". 

"Ja, det är skada, att .Ester tillhör .len 
bildade klassens menniskor; annars kunde 
hon ju bli barnpiga; och det är ju ocksä 
ett hederligt arbete", sade Axel. 

Ester hade lemnat rummet och hörde 
således icke broderns ord. 

Hon visste, att när Alma var i farten med 
att göra sig lustig öfver "Esters simpla. va
nor", som hon kalla<le det, var det blist 
att fly, t.Y hon hade ännu icke lärt sig 
att sä helt öfvervinna det onda mecl det 
goda, som hon önskade. Emellertid hade 
assessor Hjelms kommit i stort bekym
mer, h11r11 de nu skulle tillbringa ~om
maren. De hatle ju ämnat sig att mell 
hela familjen resa till Yestkust!'n; O<' h 
alla hade af tlenna -;ommarvistelse "äutat 
,.,ig den mesta möjliga gl:idje. Hå kom 
~;ster-; dåliga betyg som en Laklexa pi\ 
alltsammans. Den stackars Ester sjclf 
var icke <len, som mmst gick o-::h känclt
pä denna misstilmning 1 huset. (>frerallt 
kiinde hon sig Yllrn i vägen; snubhoroch 
speord vankacles dagligen. Allt detta 
kunde hon dock med ganska stort trtla
mod bilra.; men icke så. den tanken, att 
den gode Guden var förtörnad pA. henne 
och icke vidare hryclde sig om henne; 1let 
var för tung hörda för hem.e ensam att 
bära. 

nerför, så ofta hon kunde komma från. 
ilade hon uppför de f3:ne trapporna till 
"gamla )lalins·' lilla fridfulla vindsKam
ma.re och utgöt sitt öfverfulla hjerta för 
henne. 0<'h gamla Malin förstod hennP 
sA. "ill; l1on hade ju varit hennes och sy
skonens vårdarinna alltifrån d ... ras:ti<lig'o.
ste år och sökt att för dem förklara den 
frälsares kärlek, som i lång, lång tid va
rit gamla Malins största fröjdeämne. J,iJla 
Ester var den af de små. som mesi, om
fattade detta hennes bUllskap, och derför 
hade hon nu idel hugsvalelse att gifra 
sitt kärn "skötebarn·', "isande henni>, att 
den gade Guden visst icke hade öfvergif
vit henne, utan förvis<;o hade någon stor 
väl~gnelse i beredskap ttt Ester i stället. 
Huruvida denna hennes profetia skulle p/1. 
i fullbordan, skola vi se i nästa nummer. 
Gud välsigna alla mina smil. vänner till 
dei;s, önskar er gamlP vän Onkel Eric. ( 

s å lyc~lig jag är, om än allt går emot, 
'Cv Jimen sin qåd mig bes~är 
}4.tt bära milt kors utan klagan och kqot. 
Så lyc~lig, så lycklig jag är! 

Och under den Jiögstes beskärm får ja~ 
bo 

Och skåda hans ljuflighet här. 
'Cy Gud är min titlfly~t. miq eviga ro. 
Så lycklig, så lycklig jag är! 

Och när jag i nöden åkallar hans namn 
Och h1elp utaf honom begär, 
ljan tar IT\ig och sluter mig ömt i sin falJ\n. 
Så lycklig, så lycklig jag är! · 

Och snart ~ommer Jesus och htmtar sin 
brud 

från jordlifvets alla besvär. 
Och när jag får skåda min ljme och Gud, 
Så lyckliq, så lyc~lig jag är! 

Bearb. af E. li-n. 

Trefaldig öfvertygelse. 
Af' F. B. Meyer*). 

l iljen I i afton betrakta ett 
mycket bekant kapitel -
Esa.ias (j - medan jag ta
lar? Kär Esaias i lifvets 

vår blandade sig med skarorna, som 
trängdes på trappstegen till templet 
vid tiden för aftonbönen, anade han 
icke, att denna eftermiddag skulle 
förändra hela anblicken af hans lif. 
Han var icke mer medveten om den 
kommande krisen, än du var, då du 
för en liten tid sedan lemnade ditt 
hem för att resa hit. l\lim;t af allt 
väntade han, att han skulle blif va 
.öfverbevisad i sådan grad, att det 

skulle framlocka ropet: "Ve mig, ty 
jag är förlorad ." 

Det finnes tre öfvertygelser i detta 
kapitel: öfvertygelsen om själens för
lorade tillstånd, öf vertygelsen om 
Guds närhet samt öfvertygelsen om 
det enda sätt, hvarpå. själen kan blif
va helad. Der är öfvartygelse om 
ett förloradt tillstånd, och denna öf
vertygelse kom till en menniska, 
som sannolikt var sin tids främsta 
helgon. Om man hade talat med 
skarorna, som trängdes i templet 
och bedt dem nämna den man, som 
stod framför alla öfriga i helighet 

*) Ett tal hållet under Keswiks·konferensen, tisdagen den 13 juli l!lOl. 
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skulle de hafva h viskat: "Esaias." 
Det finnes ingen ibland oss, som lef
ver så nära Gud som han. Och 
likväl var detta den man, hvilken 
framför alla andra var mest medve
ten om sitt förlorade tillstånd. Det 
påminner oss om J ob, om hvilken 
Gud :i1ade: "Har · du gifvit akt på 
min tjenare Job?" och i slutet af 
boken utropar Jo b: "Jag tager allt 
tillbaka och ångrar mig i stoft och 
aska." 

Det var två ting, som förde Esaias 
till denna bekännelse. Det, för
sta var åsynen af Kristus. Det är, 
emedan menniskor jemföra sig med 
sig sjelfva och jemföra sig med an
dra menniskor och j emföra sin egen 
förträfflighet med andra menniskors 
förträfflighet, som de äro så lugna. 
)fen om vi i dag skulle se honom, 
som rör sig ibland oss denna stund, 
om vi kunde höra mm1iken af kloc
korna. omkring hans fötter, om vi 
kunde se Jesus och jemföra oss med 
honom, så skulle vi verkligen inse 
vårt förlorade tillstånd. Yill du öpp
na ditt hjerta för honom i afton; 
vill du låta honom lägga. sitt finger 
på den enda sak i din karakter, som 
hittills varit ett hinder för din frid 
och din kraft~ Jag skall aldrig 
glömma den afton, då jag böjde mi
na knän inför honom i mitt tysta 
rum och låste upp mitt hjerta för 
honom och sade: "Yisa mig, lär mig, 
uppenbara för mig hvad som ligger 
emellan mig och dig och hvari min 
egen vilja har fått ro.da:" och jag skall 
aldrig förgäta <len stund, då han la
de sitt finger på denna ena punkt, 
jag hade fasthållit vid och dolt och 
kallat vid ett annat namn. Jag skul
le hafva dömt den hos alla andra, 

men jag ursäktade den hos mig sjelf, 
och det var just deromkring hela 
mitt lif vände sig. Om jag hade 
beslutat att behålla denna synd, skul
le jag aldrig ha.fva varit här i afton, 
jag skulle hafva fångats i svallet af 
orenhetens flödande ström, mina föt
ter skulle hafva förlorat fästet, och 
det skulle hafva burit nedat, alltjemt 
nedat. Men jag är här i afton på 
grund af en kärlek, som icke ville 
släppa mig och som bevarade mig 
från denna ena synd, som till slut 
måste hafva flammat upp i full låga. 
Låt Jesus utföra sitt verk i dig 
under tystnaden i detta tält. Sjef
va lugnet, stillheten, den högtidliga 
känslan af evigheten, det faktum, att 
vi för ett ögonblick glömma hvar
andra och vår omgifning och tycka 
oss stå blotta och bara inför tronen 
af safir - allt detta bereder oss att 
höra hans ord, då han ransakar oss 
och visar oss, hurudana vi äro i hans 
ögon. "Jag vet intet med mig; dock 
är jag icke derigenom rättfärdigad, 
men den som dömer mig är Herren." 
0 Kristus, döm mig i afton, i tiden, 
på det du icke må nödgas döma 
mig i evigheten! 

Det andra, som öfvertygade Esaias 
om hans fö1·lorade tillstånd var o
sjelfviskheten i serafernas tillbedjan. 
"Med två betäckte de sitt ansikte," 
och "med två betäckte de sina föt
ter,'" af vördnad och så långt de 
kunde, dolde de sig. Och 1et tyc
kes mig, att det enda, som öfverty
gar mig om att jag är en syndare, 
är icke uppräknandet af de tio budor
den och försöket att infläta mitt yttre 
lif i deras maskor, emedan man nä
stan ii.r tvungen genom sin ställning 
i samhället att vara moralisk och 
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respektabel till det yttre, men det 
som mer än något annat fördömer 
en tänkande menniska är sje!f visk
hetens ande, det egna jaget, hvar
omkring hela vart lif rör sig. ]/öre 
vår omvändelse kläder sig det egna 
jaget eller sjelflifvet -- aposteln 
kallar det köttet - i smutsiga trasor: 
otukt, dryckenskap, vällust och an
dra köttets synder; men efter var 
omvändelse till Gud smyckar sig 
detta sjelflif i egen kraft, i eget sö
kande efter fullkomlighet, i egna 
goda föresatser. Det ligger under 
i vårt predikande, våra kyrkobesök, 
värt bevistande af en sådan konferens 
som denna, våra ansträngningar i hem
met för att erna helgelse och helt 
öfverlemnande. Och ju mer man ser 
af sig sjelf och jemför sitt lif med de 
s.aliga varelsers osjelfviskhet, outsäg· 
liga kärlek och fullkomliga öfverlem
uande åt Gud, hvilka icke hafva fallit, 
desto mer ropar man: "O Gud .. jag 
är förlorad!' 

Finnes det nagon predikant här 
hvilken kan med full tillfredsstiillel~ 
se blicka tillbaka på det flydda arets · 
predikningar, på sitt arbete i föri-;am
lingen, på sitt tillvägagående med 
menniskorna dels utom, dels inom 
församlingen? Tränger icke "jaget" 
mer eller mindre in i alla våra he
liga ting? Är det icke så mycken 
konkurrens, sä mycken jäsning, så 
mycken strid, så många nya försöks
företag, så mycken ansträngning på 
det andliga området? Och stundom 
veta vi, hvad det vill säga att pre
dika om ödmjukhet för tillfredsstäl
landet af vårt eget högmod. Jag 
talar nu icke om ditt yttre lif; jag 
talar om källan till handling, tanke 
och motiv. Det tyckes mig, att då 

Gud underhandlar med Hamv1-1t 1•t, 
börjar han med den yttre handlin
gen, <lerefter kommer han till tan
ken, så ned till känslorna och slutli
gen till de motiv, af hvilka vårt lif 
drifves ; och det är af den förbanna
de sjelfviskheten, h\·araf vi drif
,·as och om hvilken några ibland 
oss äro nästan helt och hållet okun
niga, som vi blif va mest öfvertyga
de, att; vi ii.ro förlorade inför Gud. 

Men hos Esaias fanns äfven öfver
tygelse om Guds närvaro. Han kän
de, att Gud \•ar der. Den man, som 
stod närmast, honom i skaran, såg 
icke hvad Esaias säg. Den mannen 
såg blott templet; Esaias såg Her
ren. Härom dagen gick jag upp i 
en omnibus. Det var en mycket 
mörk aft;on, och jag kunde icke se 
deras ansigten, som sutto bredvid 
mig. Konduktören trädde in för att 
granska biljetterna. Jag sade till 
mig sjelf: "Du kan icke se min bil
jett, det är för mörkt." Då märkte 
jag, att han tryckte pa en liten fjä
der nära hjertat, och en liten glas
kupa fylldes med elektriskt ljus, och 
jag varseblef, att mannen bar ljuset, 
hvarigenom han såg. 

J\iir man är i en rätt ställning in
för Gud, uppfylles hela jorden med 
himmelen, och man bär med sig lju
set, förmedelst hvilket Gud blif ver 
tydlig. Jag tror, att om några bland 
oss hade befunnit sig i det öfre rum
met på pingstdagen, skulle vi möj
ligen hafra hört bullret, men vi skulle 
icke hafva sett eldtungan på vår 
broders hufvud. Vi kunde hafra ar
betat bredvid Johannes i Patmos' 
grufvor, när han såg Gnd och hör
de den bimme!Hka musiken, men vi 
skuile blott hafva hört böljornac;; slag 

- --------~ - - - -
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mot klipporna. Om Petrus och Jo
hannes deremot sutte på denna plat
form till höger och venster om mig, 
tror jag, att jag skulle höra demsä
ga: "Ära vare Gud, han är här", e
medan dessa heliga män buro i sina 
hjertan ljuset, hvarmed de sågo Gud 
öfverallt. Han är här. Det finnes 
lika mycket af den helige Ande i 
detta tält, som det fanns i det öfre 
rummet i Jerusalem; det finnes lika I 
mycket Guds kraft sväfvande öfver 
oss, som det någonsin hvilade öfver 1 

någon sammankomst i den första för- I 
samlingen. Gud är här, Gud Fadern 
väntade att samla våra hjertan tili 
:;ig sjelf; Gud Sonen, väntande att 
vidröra oss med sin egen dyra hand, 
uppenbarande, hvar vi hafva fallit 
och återställande oss till sig sjelf. 
.Men bäst af allt, hör du icke ljudet, 
såsom af ett häftigt framfarande vä
der, såsom om Guds Ande sväfvade 
öfver denna plats? Du behöfver icke 
vänta, tills du kommer hem, du be
höf ver icke vänta, tills du är för dig 
sjelf, du behöfver icke vänta tills 
om fredag, när i detta tält Andens 
verk mer utförligt torde komma att 
afhandlas. Utan jag säger dig, att 
här och nu brinner busken af eld, 
här och uu sitter den välsignade 
Kristus på sin tron i sin härlighet 
för att mottaga din hyllning; här 
och nu väntar den helige Ande att 
komma. till män och kvinnor, hvilka 1 

blifvit öfvertygade om sitt förlora-
de tillstånd, och öppna för dem af 
den fullhet, som finnes i Jesus Kri
stus. 

.Men _här finnes äfven öfvertygel
sen om helande. När profeten sade: 
"Jag är förlorad," väntade icke se
raf en på att blifva tillsagd om hvad 

han hade att göra; han visste det, 
han hade gjort det så ofta, att han 
gjorde det utan tillsägelse. Alldeles 
som om en apotekarelärling i anled
ning af en epidemi i staden så ofta ha
de varit till medicinlådan efter ett 
visst slags medicin, att han icke be
höf de fråga hvilken medicin han 
skulle framtaga, ty han visste det 
på förhand. Och ögonblickligen fram
förde den välsignade Anden det 
glödande kolet, hvilket hade tagits 
från altaret och hvari eld och blod 
förenades - Jesu dyra blod. Skola 
·vi här och nu - skall hvarje indi
vid i Kristi närvaro två sina kläder 
och göra dem hvita i Lammets blod!> 
Skola vi bedja Gud glömma det för
flutna? Vi kunna aldrig glömma 
det, men han säger: "Jag vill icke 
mer ihågkomma dina synder." 

Jag tror, att vi, som stå på platt
formen, böra böja oss djupast af alla 
i vår längtan, att det förflutna -
det förflutna, hvilket vi icke kunna 
blicka tillbaka på annat än med sorg 
-- må från detta ögonblick fullkom
ligt utplånas, såsom vågorna utplåna. 
de byggnader, barnen bygga på san
den. 

8edan ett annat steg. 8kola vi 
ställa Jesu blod medan oss och den
na synd för evigt? Korset betyder 
så mycket för mig. En tid tänkte 
jag derpå blott såsom den plats, 
hvarest Jesus dog för min synd. Nu 
står korset med utsträckta armar 
mellan mig och mitt jag, mellan mig 
och mina forna. vanor, mellan mig 
och verlden. Vill <lu låta Jesu blod, 
Jesu kors för evigt isolera dig frän 
sjelflifvet, hvilket du har lefvat? 'l'y 
korset framställer sjeltiifvets kor.,'l
fästehie, och jag önskar du ville git. 

till det och stå under det och säga:. 
"0 du, som dog i syndigt kötts lik
nelse, jag lägger mit,t sj elflif der, hvar
est du dog. Nej, jag behöfver icke 
lägga dit det; det är der, och jag 
håller före, att jag från denna stund 
icke behöfver tjena synden." Och då 
skall den heliga, renande, tändande el
d~n, den eld, som brinner på hjertats 
altare, göra det omöjligt att älska syn
den, ty sil som solljuset utsläcker elds
ljuset, utsläcker Guds helige Ande 
passionens febereld. 

Pundita Ramabai 
och 

hennes flickor. 

Ofversättning nf N. H. 

P å kvällen sutto vi med korslagda 
ben på ett bräde på det simpla ler
golf vet och intog0 vår aftonmåltid 
med H.amabai och den uppoffrande 
kvinna från Amerika, som hjelper 
henne. Vi fingo ris och "emry", 
groft bröd och mjölk. Men det mest 
intressanta draget i måltiden var 
Itamabai sjelf. Hennes ansigte var 
ytterst intelligent och gladt, ehuru 
der är emellanåt i det samma ett 
drag af sorg. 

Följande dag var söndag. Vi un
drade, hvarför ingen frukost serve
rades, men fnnno, att flickorna för
·sakade sin frukost på söndagen, för 
att hjelpa de hungrande. Då de 
hundratals flickorna samlades till sön
dagsskola, nätta, rena, kvinliga och 
lyckliga, kunde vi ej annat än erfa
ra rörelse, då vi tänkte på det för
flutna, hvarifrnn de blifvit räddade, 
de sämst lottade från enkedom, hun
gersnöd, vanvård, synd och skam, 
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till och med de bäst lottade fran 
afguderi1 hem utan Gud, utan bibel, 
utan Kristus. 

I sitt tidigare lif fick Ramabai en 
undantagsuppfostran i sanskrit och 
andra indiska språk - hon kan nu 
tala sex sådana. Hon hade läst de
lar af skriften på sanskrit, men det 
var först under hennes resa till Eng
land, då hon insåg kristendomens 
öfverlägsenhet öfver hinduismen, som 
hon, ehum ännu oomvänd, vardt 
döpt. När jag frågade henne efter 
epokerna i hennes kristliga lif, sade 
hon: En dag läste jag Has1ams: Från 
Död till l..if. Då jag läste om hans 
omvändelse, sedan han blifvit pastor, 
såg jag genast, att jag blott hade 
en förståndstro ut,an lif. Då trodde 
jag på Gud och tog honom på hans 
ord, och min syndabörda rullade bort. 
Sedan dess har der varit oupphör
lig tillväxt. Derpå kom ett annat 
steg till tjenande för Gud. Jag ha
de läst om Georg l\iiiller och Kina
Inland-Missionen, och jag tänkte: 
"Om andra kunna göra sådant, hvar
för icke jag ock?" Und~r hungers
nöden 1&.)!) såg jag dessa flickor dö
ende och kände, att jag måste räd
da dem. Jag sade: "'Jag vill lita 
på Gud, icke på menniskor." Jag 
började taga emot dessa hungrande 
flickor, och fick först hafva dem un
der trädens skydd. Jag bad Gud 
om penningar till by_ggnader, och 
han har sändt öfver 2o,CO) doll. (= 
92,500 kr.) Han har sändt oss 50J 
flickor, och om Gud sänder dem, 
vill jag taga tusen till." Jag bekän
ner, att jag icke t rodde, hon rätt 
fattade, hvad detta betydde. För 
visso drömde min tro icke om tusen 
till, men inom sex månader från den 
tiden, säger mig hennes sista bref, 
att antalet redan uppgått till 1,500! 
(I vår sista rapport var antalet öfver 
1,700.) 

Den, söm icke är ansvarig för dag
ligt uppehälle för 1,500 hungriga barn 
för en daglig utgift 370 kr., 111,000 
kr. i månaden för alla utgifter, kan 
icke väl fatta storheten af ett dy-



ligt företag. Tänk pä en infödd kvin
na, i detta land med rädda. kvinnor 
so~ uppgör planritning och har öf~ 
':ermseende öfver byggandet af ofant
liga bostäder, förestar hundra lära
re, husmödrar och andra medarbe
tare, har uppsigt öf'ver icke endast 
tusen flickors. uppfostran utan ock 
för deras öfnmg 1 sömnad och väf
nad, hushållsgöromäl och jordbruks
arbete, i skötandet af ett mejeri och 
en oljekvarn, i kokning och sjuk
vård. Lägg härtill öfrerinseendet 
öfver nödhjelpsarbetena, hvari hun
dratals byinnovanare användas, och 
bärandet af evangelium till femton 
kringliggande byar, och lägg härtill 
sist 1,5(X) flickors räddning, försör
jande, fostran och kristliga under
visning, med ingen att balla sig till 
utom Gud! 

Hon sade mig, att Gud öfverfiö
dande fyllt alla 'hennes behof. Hon 
talade föga om sin tro, men mycket 
om Gnds trofasthet. Jag frågade 
henne efter den största lexa, hon 
lärt under dessa tre år. Hon sva
rade: "Att vi kunna fullt lita på 
Gud i hvarje pröfning, för hvarje 
behof. Så snart jsg börjar se till 
menniskor, gär något galet.·' 

Ur C. F. Kings dagbok. 
En dag af stor betydelse eller 

min omvändelse. 

~1et var söndagen den 2fl januari 1888. 
~ Vädret var kallt, marken frusen och 

öfvertäckt med Bores hvita sllijR. 
Luften var uppfylld med en lätt, tunn 
dimma, hvilken solen förgäfves försökte 
att tränga sig igrnom. Lugn och tyst
nad rådde öfverallt i den lilla byn Sve· 
dala; allt syntes hålla hvilodag. Det enda 
ljud, som jag med mina båda lyssnande 
öron kunde uppfånga, <ler jag stod på 
Svedala-mejeriets gård efter slutadt ar
bete i mejeriet pä f. m., var de kvarstan-
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nade småfåglarnas kvitter i glädjen öfver 
de små nakna ställen, hvilka solen före
gående dag med sina varma strålar på 
åtskilliga platser hade blottat, för att de 
sknlle finna någon föda. Allting var så 
tyst och stilla; kanhända inom en kort 
stund skulle återigen stillheten afbrytas 
genom skrik och larm af menniskor och 
tåg O. S. V. 

Jag var kommen upp på mitt rum och 
höll just på meJ att göra min toalliltt, 
för att sedan gå ut i byn att der glädja 
mig tillsammans med några af mina kam
rater. Jag hade mycket brädtom; ty kloc
kan var redan 2, och klockan 6 skulle 
arbetet begynnas igen, och jag ville hafva 
så lång frihet som mf•jligt. Som jag 
står vid fönstret r,ysselsatt med att taga. 
på mig kragen, får jag se en yngling, 
mejerist Persson, en s. k. läsar1>, komma 
gående. En tanke, ätföljd af en rysning 
genomfor mig: "Han må väl aldrig kom
ma hit uppi" Jag följde honom m!'d 
mina ögon. Och se, han viker verkligen 
af häråt! Det är således klart, att han 
ämnar besöka mig. Det var förfärligt sil. 
ledsamt. H vad skall han här alt göra? 
Nu blir det n~got annat än att gå ut 
bland kamrater och hafva trefiigt. Tänk, 
man har arb( tat hela f. m. och behöfde 
hvila och liwt tr<'fligt, innan man skulle 
börja igen och fortsätta till sent på kviH
len; men nu skall man i stället sitta och 
höra på hans "läsarcgriller". Skall jag 
låsa dörren? Nej, dlt kan jag ej; ty vi 
äro mycket goda · vänner, och han är för 
öfrigt en god menniska - med undantag 
af hans "läseri", så han får väl komma 
upp, och det fdr gå, bur det \'ill. Jag 
skyndade mig att blifva färdig med min 
klädsel. 

Han kom så upp, och \'i talade om 
många saker, men han ville alltid leda 
samtalet in på andeliga ämnen. Detta 
kunde jag som en naturlig menniska (1 
Kor. 2: 14.) icke fördraga och hade derför 
ett svårt arbete med att balla samtalets 
gång från sådant och in på verldsliga 
ting, hvilket passade mig mycket bättre. 
Det andra var så opassande, tråkigt och 
främmande för mig. Så höll han äfven 
nästan oupph{•rligt pä meJ att gnola på 
andeliga sånger, särskildt sången 3fi0 i 

Hemlandstoner: "Jag är främling här, 
hemåt färdeu bär" etc. Detta var äfven 
något retsamt för mig. Sånger, tänkte 
jag, äro bra, och andelighet är god; men 
detta har sin plats, och det är i kyrkan. 
Ty der skall man vara andäktig; men att 
sitta och prata om andliga ämnen och 
tona på religiösa sånger i ett personligt 
samtal, det är icke rätt, utan det är skrym
teri, fariseiskt hyckleri och stor skenhe
lighet. Om man skulle vara sådan all
tid, så skulle det blifva ett sorgligt, bun
det och obehagligt lif. När ban derför 
satt dar på soffan, gnolande på s:inger 
och talande om religiösa saker, så önskade 
jag, att hvarken han eller andeliga sån
ger eller ämnen hade funnits till. H vad 
var då all min fromhet? Stort skrymteri 
och en djefvolens list, för att hinda täc
kelset ännu bättre för mina ögon. (2 
Kor. 4: 4.) 

När vi hade så suttit en half timme 
Öch jag hade gått åtskilliga giinger fram 
och tillbaka på golfvet, längtande att blifva 
löst från denna fångenskap, så öppnades 
dörren till min stora glädje och en an
nan yngling N. Yitsell kom in till os's. 
Denne lättade min ställning åtminstone 
för en kort stund, men icke mer. Ty då 
vi hade samtalat några minuter om vä
der och vind o. s. v., sa passade I'. på 
att införa i samtalet sina saker om Gud, 
den himmelske Fadren, nyttan af friils
ning i Jesus Kristus och om niidviindig
heten af att lemna oss at honom, om vi ville 
blifva frälsta o. s. v., och Vitsen, som 
var uppfostrad i ett gu<lfruktib't hem och 
som hade - enligt hvad han senare om
talade för några är tillbaka lemnat 
sig åt Jesus, men fallit i fegketens och 
<len falska blygselns snaror och så blif
vit en stum och <löd "Lots hustrn", han 
insåg nog det rätta i P- s tal och hi>ll 
derför med på allt, så att snart var jag 
ensam mot två. "Det var en nnderlig fri
het, jag får i dag!" sade jag till mig 
sjelf. 

När vi hade suttit en stund, så var 
det tid för V. att för sin tjenstgörings 
skull vid jernvägen gå. Innan han gick, 
kom talet in på, att vi skulle gå till mi!l
sionssalen kl. 4. Och dii. de båda enträ
get både mig att gå med, så måste jag 
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till sist lofva att göra det. !\lon jag 
tyckte, att det skulle blifva förfärligt sv:irt 
att använda min återstående frihetstid till 
att sitta deruppe på salen och höra. och 
se på deras för mig underliga beteende 
vid gudstjensten; och dä jag dertill tänkte 
på Gud och min egen ställnillg till ho
nom, så ryste jag och kände mig förfär
ligt vemodig, så att jag önskade, att jag 
aldrig hade blifvit född. 

V. gick, och P. och jag satte oss ned 
för att invänta honom. Ändtligen kom 
han tillbaka. Jag hade för hvarje minut, som 
gått, längtat att han skulle komma, så att vi 
finge gå. Ty tiden med P. bl'gynte att 
blifva så långtråkig. Jag tänkte: "Kom
mer jag endast till missionssalen, så skall 
jag nog blifva kvitt både P. och V." Men 
en sak tog jag ej med i beräkningen, 
nämligen att jag ej kunde gömma mig 
för Gud. (Amos. H: 2-4.) 

l'nder vär vandring till missionssitlen, 
styrde jag det så, att jag kom att gå vid 
sidan af V. - P. till höger om honom -
ty jag blygdes att gä vid P- s sida, för att 
han var "läsare". Och ~indå vä.ndades 
jag gruffigt. "Nu sitta menniskorna i 
stugorna och se pa mig och utpeka mig 
sägande: "Se nu har han der nere pä 
mejeriet ock blifvit läsare!~ Af dessa 
och fiera dylika tankar, som djefvulen 
predikade för mig och som jag lyssnade 
till, led jag riktigt svårt. Jag väga.de 
ej att se mig omkring, men tyckte mig 
likväl kunna se, huru fönstren i hvarje 
hus voro upptagna af nyfikna ansigten, 
som betraktade mig, skrattade och gjorde 
spe af mig, derför att jag nu också var 
blifven "galen". 

Yi togo af åt venster hand inåt tor
get och voro nu vända mot missionshu
set. Då. jag såg detta, kom en tanke, 
att det var endast en galenskap, alt jag 
var på väg till <letta hus. Djefvulen tog 
sina tag för att behålla sitt rof. Men da 
jag säg upp på taket och fick se det 
lilla korset, som satt pä en spira öfver 
ingången, talade Guds Ande till mig, så
som så många gånger förut: "Jesus dog 
för dig, hvad gör du för honom?" Orh 
trotsande allt följde jag mitt sällskap. 

Framkomna stego vi in i förstugan. 
Här blefvo mina tankar ännu mera spända 
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än förut, i det jag undrade, hur det skulle 
taga sig ut, då jag skulle träda in i sa
len. När vi trädde in, nådde det sin 
hlljd. Jag kände det alldeles, som skulle 
jag brista ~önder. An kände jag det, 
som om jag med förakt såg på allesam
mans, som voro <ler före oss - vi voro 
de sista - än förargades jag öfver att 
vara kommen dit för att framställas som 
ett skådespel för alla dessa -- under det 
vi ·inför allas hlickar stego fram för att 
taga plats. 

Jag kom Eit bort och satte mig, men 
min önskan att blifva fri från mina följe
slagare biet icke uppfylld. P. följde mig 
nämligen, och han ställde så till, att han 
kom att sitta sitta vid sida med mig. 
Han kunde nu visserligen icke tala högt 
till mig personligen, men det var mig 
högst obehagligt att h~ra, bur han i korta 
meningar utgöt sitt bjerta för Gud. 

Då jag intagit min plats, böjde jag 
hufvudet ned i mina händn och läste tyst 
Herrens välsignelse, som min moder lärt 
mig. P. deremot böjde sig ned och sade 
högt några ord till Herren och bland an
sat: "Herre, fräls Karl!" "O, du skrym
tare och farin!, du tackar din Gud, att 
du är bättre än alla andra," sade jag 
för mig sjelf, och jag kände, att jag i 
min vrede skulle knnnat resa mig upp 
och kasta. honom ner från bänken - den 
fridstöraren! 

Då jag hade suttit en stund utan att 
böra på predikan, med ögon och tankar 
irrande omkring, och i mitt bjerta uppgö
rande många. planer, sett på mäns och 
kvinnors klädedrägt och utseende m. m., 
så blef jag helt plötsligt väckt ur mina 
fantasier och begynte med stor uppmärk
~ambet lyssna till predikanten, som om
talade en berättelse ifrån den trakt, der 
han hade varit, om en liten fyraårig flicka, 
som blef ett medel till sin moders fräls
ning. Modern var ogudaktig, men hen
nes lilla flicka hade varit inne bos gran
nen och der hört talas om Jesus, hvem 
han var, och huru god han var, huru han 
älskade, och huru godt det var att vara. 
hans tjenare och Guds barn. Plickan 

· kom så. hem till modern och sade: "Ack, 
hva' Jesus ä' snäll I" Modern snäste till 
henne; sådant skulle hou tiga med, men 

det frågade den lilla icka efter, ty hon 
var fullkomligt ~ss om, att Jesus var så
dan, fi'Om hon sagt, och sade derför åter och 
åter: ~Ack, bva' Jesus ä' snäll." Modern blef 
vred öfver detta. tal och tog barnet och 
ruskade hennes lilla kropp samt knuffade 
henne ifrfo sig, så att hon var nära att 
falla. omkull bland stenarne i det ojemna 
stengolfvet. Men när detta ej bjelpte, 
så tänkte hon, att riset skulle hjelpa. 
Men hvad Gud ha.de gjort, kunde bon icke 
göra om intet. När hon märkte, att bar
net teg, fastän hon gifvit det flera slag, 
så släppte hon ned det. Der stod den 
lilla martyren pä golfvet och säg med 
tå1 fyllda ögon upp i moderns ansigte och 
sade: "Mor älskar icke Jesus." När mo
dem såg sitt barn gråta för hennes sknll, 
så brast hennes barda hjerta och hon 
föll ned på sina knän och bad och anro-: 
pa.de Jesns, verldeus fräleare, som den 
lilla på sitt barnsliga vis hade prisat, om 
förlatelse för sina. synder och gaf sig åt 
Jesus, för att lefva med honom hela. sitt 
aterstående lif. Barnet steg fram och 
slog sina små armar om moderns bals 
och grät af glädje. 

Detta var för mycket för mig. Jag 
tyckte mig kunna se, hur det lilla barnet 
lad för hvarje moderns slag; och det var 
som om dessa slag träffat mitt eget hjerta. 
Ty da jag jemförde mig med detta barn, 
som i sin kärlek till Herren Jesus led sä 
tåligt och modigt för hans skull, så kände 
jag, att detta sinne hade icke jag. Jag 
tänkte med smärta på alla de gånger, jag 
varit olydig mot mina närmaste och mina 
husbönder, och huru ofta jag varit min 
moder till sorg i stället för nytta och 
glädje. Nu var mitt bjerta öppnadt. En 
hel tafta af synder, lustar, begärelser och 
orätta gerningar rullades nu upp för mig. 
Jag lyckte mig se Herren, jag kände min 
brottslighet och tänkte p~, hurusom jag 
snart kunde dö nch kallas att möta Gud, 
för hvilkens dom jag bäfvade. J)å jag 
stiillde mig inför Guds kärlek, kände jag 
mig värd att kastas till det mörkaste hel
vete. Hade jag under vägen och vid in· 
trädet i salen känt mig sårad till mitt 
eget stora "jag", så blef det något an
nat nu. Mitt samvete anklagade mig och 
min själ ropade efter frftlsning, befrielse 
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och förlossning ur syndabanden, i bvilka 
jag var insnärjd. Och då mitt eget kött, 
understödt af syndafursten, djefvulen, 
satt9 sig till motvärn, s:!. blef det ett 
fullkomligt tumult i mitt bjerta, en skak· 
ning i hela min varelse. Frågan var, om 
jag skulle välja verlden och dö eller Gud 
och få lefva.. (Rom. G: 23.) 

Jag kände, att jag var en stor syn
dare, värd att bortkastas från Guds an
sigte; och detta åstadkom en sådan sveda 
i min själ, att t:irarna runno ned för kin
derna och på kläderna. l\Ien mitt fasta 
beslut blcf detta: "Nu eller aldrig skall 
jag lemna. mig åt Ond." Det blef eit 
frågande: "Hvad ~kall jag göra? Hvart 
skall jag fly? l<'ins der nåd för migi' 
Vill han taga emot mig? Kan han glömma 
. • • och förlåta mig? Vill han . . . kan 
han . . . 0, om min själ vore bergll<l för 
evigheten! . . . • 0, om jag hade frid 
med Gud! 0, om jag vore en lyck-

, tig Rjäl . . . . 0, min Gud •... min Gud för
låt . • . . förlat . • • . förlåt . . . . mig .... 
mig . . . . mig .... " En röst bviskade: 
"Han kastar ingen ut." Det är väl, tänkto 
jag, men jag ville hem på mitt rum, <ler 
ville jag lemna mig åt Herren. 

(Forts.) 

Den indiska hungersnöden och . . 
m1ss10nen. 

Från eng. af lY. H. 

Pastor lnvin i Ratnigiri skrif ver: 
Hedan hungersnöden HlOJ tyckes 

vär mis!iion i vestra Indien träda i 
ett nytt skede af utveckling. Hun
gersnödens tryck har vändt folke~s 
uppmärksamhet yä den sanna kr~
stendomens välsignade och -pra~ti-
8ka resnltat och ställt dem i bJert 
motsats till den falska religionens 
frukter. 

Den bar vunnit förtroende af mäng
der, som blifvit räddade från hungers· 

döden och verkligen fört dem in i 
församlingen. Den har fört tusen
tals barn under kristlig undervis
ning och fostran i missionsharnhem
men. Den hn.r öppnat tillfälle att 
uppföra många behöfl.iga byggnader 
som nödhjelpsarbete. Den har fört 
missionerna i närmare beröring med 
folket och vidgat deras sympatier 
och verksamhetsomrade. 

Var vestra indiska mission har er
farit allt detta. Den har nyligen 
haft en insamling af f':>CD eller flere 
nyomvända. De hafva åtagit s.ig 
vården af mer än <llX) eller tlera för
äldralösa och värnlösa. De hafra 
ökat sina byggnader på alla statio· 
nerna. De hatva en ny station och 
skola öppna iinnu en, och de göra. 
nu upprop om tio nya missionärer 
- · tre af dem kdnnor och tva läka
re - med frikostig ut.rustning för hela 
mis~ionen för det vidgade verket. 

från vår. zulumission. 

Betania, C:mlilangeni. S. Africa Port 
Shepstone, N atal den 18 okt. UJOl. 

J(iirn t•ännei-, liism·e af T1·onR Segrai·. 
Lät ditt bröd fara öher vatten, ty nog 

får du det tillbaka i tidens längd. 
:r'ör de gåfvor, som vlinner i vårt kiira 

8verige '·låtit fara öfrer vattnen" mod 
våra syskon Ernanuelsons, vill jag i dag 
genom 'l'rons Segrar 8llnda v<\rt ge· 
mensamma. tack. Jag skullt1 nog hafra 
till gifvarna. skrifvit privata href. ~fen 
ehuru somliga af dem skrifvit sina namn 
pä de gåfvor, de silndt, sA var llock icke 
adressen till fullo gifven, så. att bref kunde 
komma till dem. De kläder och gAfror, 
som blifvit sända till skolbarnen, skola Yi 
gifva dem som julgåfvor; och! mAn nu icke 
glömma att sända ya1:ma förböner upp 
till Gud för oss vHl iulen, sä att dera!-. 
hjertan må uppvärmas af Guds och eder 
kärlek till dem - bevisad ~enom den gäf
van, Jesu<; Kristus, som Gud sänrlt, o<'h 
genom de gåfvor, SOID; t:l.ödat ut frän sat~l
ma kärleks källa. lhfye Gu<l oss n;\tl till 
att förklara detta för dem! 



_ _Yerksamhete~_bed_ri_fves oupphörlie;t och 
..,ondagsskolan ar flitigt besökt. Mm hu
strn har fått p! sin lott att hålla den 
m_edan jag gär ut till utstaticnen hvarj~ 
sön~ae; kf. 11 or.h 12. Kommen då ihäg 
01;5 1 edra böner! Vi ha också haft mö
ten hvarje k\•äll nu en längre tid, och det 
har icke varit fruktlöst. Ara vare Gud! 

Innerlig11. helsningar till ålla missions-
vilnner. S. & J(. J. Jolia11.sso11. 

Några minnen från mina resor 
i Dalarne ocb på Gotland. 

:\H vi få jubla öfver din 
seger och i vA.r Guds namn 
resa upp baneret. Ps. 20: 6. 

Jag hade länge önskat att fA göra en 
miss1onsresa i det minnei;rika Dalacne· 
och som Jag af e\•angelisten Fredberg 
li<:k ~n resetur utsta~ad, så begaf ja17 
mig 1 Rerrens namn 1 väg, för att utsa 
Guds \"!llsi~nade evangelium och på sam
ma gång tala s!v!ll om nöden ibland hed-
1~ingarna som ock om, huru Herren går 
fram och frälsar själar. 

Den lH augusti tog jag alltså farväl af 
mina kära i hemmet och reste öfver till 
Oimo, ~er Ja~ hade ett par möten, oC'h 
~edan till Gotte, der jag sammantr!iffo.de 
mPd några gamla vänner, med hvilka vi 
för 7 och ett halft är sedan hade välsi"'· 
nade stunder tillsammans, och det v~r 
!'.tort att nu finna dem bevarade i Herren 
Efter ~tt par dagars vistel«e der rest~ 
jag till Oc~eluo, <ler jag hade ett p~r mö
ten, hvaraf ett hos vAr käro broder Jo
hans!<<;>n. som varit evani;elist, men nu 
är smcknra deruppe; han är nitisk och . 
arbetar för sin omgifnings frälsning. SA 
hade jag ett möte i friförsamlingens rym
liga missionshns. l\Iycket folk samlådes 
till dessa möten, och Herrens Ande \•ar 
ihland oss. lJorefter ställdes färden till 
Jädrnds, <ler det på söndagen var mis
sionshusinvigning. Predikant Ol~on från 
Ockelbo. distriktsförest:\ndaren Erixon och 
undertecknlld framburo \•ittnesbördet om 
.Jesus, den korsfäste. Derifrän gick min 
viig genom s~ogen. ~il! \\'intjern, der Her
ren har en liten fr1g1ord skara, som vill 
~ölja det s~agtade r~ammet il?enom både 
ara och SID:älek. D~r hade v1 ett. välsig
nadt möte 1 deras hlla, trefhga m1ssions
hns: måuga unga deltogo i säng och bön 
m_ed lif och lust. Dagen derpå har det 
af ned till Linghed. der missions\·ännerna 
hade hyggt ett mycket stort mission~hus, 
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~om vi Jingo samlas uti till möte. Likaså 
1 Böle hade vi en dyrbar stund omkring 
Herrens ord. Yännerna på dessa platser 
underhålla en infödd evangelist i Zulu 
och voro mycket glada att få på detta 
sätt rnra med i missionsarbetet. 

Medan jag \•ar i Böle, besökte jag den 
i histori1>11 m;rcket omtalade !sala loge, 
der Gustaf \\ asa som en flvktin.., stod 
och ~röskade tillse.romans mecf drängarna. 
D~ Jag ~tod på denna lilla loge, så pä-
1mnte mig Herren, att den, som sig för
n~drar, han skall lJlifva. upphöjd. Mä Gud 
l11ellm oss att vara små! Från S~ärdsjö 
still des fiirden till Mora öfver Falun. Der 
hllde vi möte i en by, ett stycke frän 
~forn, som heter Fli.ruäs. Här voro många 
lyckliga Uuds harn. Flera nf dem voro 
Hilmn Anderssons och .J uclith Bergströms 
andliga barn sednn den tiden de verkade 
der. De sjöngo sil. lifiigt: "Jag lefver vid 
killlan,"' samt: "Jag ilr barn till en kung" 
o: s. v. )[A. Hud hjelpa dem att hålla. till 
vHl. kllllan,? . )fä 0-ud viLlsigna dig, gam
le Juong-br1k m. ft. som uppmuntrade mig 
så, clA jttg var hos eder f Herren löne 
eder! ~u har det af många mil inåt sko
gen till en by, som l1ette Yänjan. Här 
var det mycket folk. Det sades, att det 
var 250 grmlar i byn, men endast några 
fA Guds barn. ~en dessa fä arbetado 
med kraft pil att fA. upp ett bönhus 
att samla folket uti. Deruppe var det 
s~Jlan n~~ra vittnen, som kommo och pre
dikade for det stackars folket. De voro 
sä tllcksamma för ett besök. Det ii.r e
genthe;en vllra Dalaevangelister, som nä
gon gilng besökt clem. Derifrin gick fär
den genom skogarna till Öje uv, der det 
ocksÄ ilr mycket folk, men ej 1ni\nga, som 
tro på Gud. Yi hade dyrbara stunder 
der omkring Herrens orJ: Nu bar det af 
öfver sjöar och pi\. jernväg ned till Yans
bro, dP.r e~t alldeles nytt ~~mhälle har 
bygts upp 1 skogen. Bär dr1fves ganska 
stor sA~r;erksrör.els_e och finnes _mycket 
folk. Här !ta m1ss1ons\•ilnnerna fått upp 
ett ganskti stort missionshus, som vi linde 
möte uti. ~en folket syntes ej sA. villi"a 
att höra evangelium. Dock ii.ro äfven d'år 
några, som beslutat sig för att följa Je
sus. Rä fortsattes det till J erna., N ll.s och 
J,indesnäs, der öfverallt stora. massor af 
folk sn1ulades omkring; Guds ord. Missio
n~ns sak syntes ligga dem varmt om 
hiertat. Fr:\n Lindesnäs fick jag sällskap 
med evangelisten Hjelm genom skogarna, 
der ,.i öfver en vecka gingo omkring på 
bergen och uppsökte folket, som bodde 
der. .:\fen sorgligt nog hörde J. ag, att mA.n
ga af clem, som förlidet år emnade sig 
ät Gud cler, hade v!tndt tillbaka till svn
llens dypölar. Arma folk! )få Herren 
snart fA. föra dem tillbaka igen! Men 
nog ilro der många frigjorda Uuds barn 
ock~A.. ~lå. Gud välsigna eder, kiira vltn· 

1 

ner i Dalarne, för all eller gitstviinlighet 
och kärlek! Herren skall rikligen helönn 
ecler. Jag kommer ofta. ihåg eder\ som 
1ag lärde känna under mm resa. V1 mö
tns \•id nådens tron. Efter en månads 
Y_istelse i J?alarne re_stt' jag frlln. L~dvika 
till Enköpmg, der vi hade ett vills1gnadt 
möte i Brödraförsamlingens hönhus. Jag 
gilstade i vår kilre broder Fiigerstens hem, 
der j11g för 8 A.r sedan haile så m~Lga 
\•älsignade stunder. .I ag kom~er ihäg, 
då jag kom dit trött och utsliten, huru 
uppmuntrande det var att finna n~gon, 
som förstod, hvall man behbfcle. I 1 be
höfde mänga säclana hem och filder pä 
fältet. 

Efter nA~ra dagars hvila i hemmet styr
des färden till Gotlu11cl öfver SöderteJge, 
der vi hade en vii.lsignad konferens. Det 
yar så godt att få sitta ned och höra det 
Yillsignade ordet, som llr mat för värn 
sjillar. Dyrbart att se, huru pe_rsoner fri\n 
olika samfund sil. der komma t11lsnmmans 
endast för att få det andliga lifvet för
djupadt. En påminnelse om, hur ~et ska~l 
ulifva derh('lllllla en dag, dä det icke vi
dare skall blifra frAga om det ent\ eller 
andra samfundet utan endast de, som 
hafva sina. namn 'skrifna. i Lammets lifs
hok, skolll vara tillsammans och sjunga 
Lammets sång. 

.Jag lemnacte Hödertelge med ~1At ,~ön
clage11 drn li:te oktober oc~• kom till\ 1s~y 
pil. 1111\ndn~s~norg?nen. Efter en ~tornug 
natt pil. !talvet ar hamnen efterl:in~tad, 
orksil en pfl111innels<1 om hvilan <lc>r ofvan. 
RILrncre fil vi erfarn ntt vi äro gäster och 
fr1lmlingnr p:~ jordPn. !\l en under det man 
vandrar i frllmlingsskupets lanll möter 
mnn l1iir 0C'11 cler ni\gon eller nl\grn. som 
llro pi\. resa till samma mi\l. 1''ri\1_1 \'isliy 
gick i:ig med t.i'g till Isuins ~tat1on o~h 
var efter ytterligare n:'lgra mmutors v:lg 
framme vill Bomarfve, der jag hade mitt 
första möte pi\. Ootland. Uär samman
triiffade jag med eyangelisten Johanna 
Killlunder, som sedan stakalle ut min resa 
genom (;otJan1l, emedan hon häst kände 

· till platsern!\. Det ilr alltit~ kärt a~t !1~!11-
mantrilffn med .arbetarna }Hl de ohka fäl
ten. ,Jag ha.de äfven sällskap några dagar 
med en nf Gotländska missionsförbundets 
predika11tpr, en mycket k!lr broder. Vi 
tingo dela många viilsignelser med hvar
andra. Jag re~te öfver större delen af 
Gotland iincla ned p:\ söder. Men den 
käraste platsen var Hone, ller det va1· 
en grupp, som synte<i ha!\•a satt som 
sitt mAl att lefra helt för Jesus och vilnta 
honom såsom brudgummen, som enligt 
sitt löfte -.kall komma tillbaka, för att 
hemta de sina. De syntes också hafva 
missionsintresse. I\lå <+ucl villsigna eder, 

kära vilnner i Rone ! Hållen ut, tills J esns 
kommer. Föröfrigt fann jag nåp:ra hem 
hllr och der, som stodo öppna för våra 
evangelister; och de S.Ynas hafva giort 
ett godt arbete derute, fast motstände~ på 
mänga platser är ganska ~tort, särskilc_lt 
emot våra systrar. Jag förundrar mig 
öfrer att det ännu på många platser llr 
samn~a tal i detta stycke som förr, och 
att m:\nga hälla före att l>aulus mecl sina 
ortl i l Kor. 14: 34, 3.5 velat förbiuda 
kvinnan att vittna om Gucl. När jag kom 
till Afrika och fick några h~dnakris~na att 
fostra och leda, så milste Jllp; så vill som 
andra vA.ra. syskon, so~n arbeta ibland hed· 
ningarne, börja praktisera _detta att bedia 
kvinnorna tiga i församlingen. ·~·y de 
förstodo ej vara tysta, utan talade 1ula111l 
sådant som ej hörde till den ~ak, som 
var fö~e sä att vi finp:o lof att tillsäga 
dem att,' om de ville lrnfra reda pi\. saken, 
sä skulle de frilga sina mlln hemma. Och 
det \'ar till sAd:mn, som för kort ~id sedan 
voro hedningar, som Paulus skrel. T ~or
ska öfversiittningen heter det: En kvrnde 
tillaader jeg icke att_suacke ... ~tt mycket 
bra uttrycl!:. Dock u.r det n\ls1gnadt att 
se och höra, huru Herren har villsignat 
våra systrar i deras arhete till själars frilb
ning. Stort ii.1· det. att de h:Ula. ut trots 
allt motstånd, de möta. 

Efter en 3 veckors arbete pA Cotla111l 
Hck jag säga farviil till vännerna, som jag 
lärt kiLnna; och nu !lr endast minnet kvar. 
,Ja,,. önskar möta. eder hos Jesus. ~[en 
ett' hjertligt ta.ek till eder alla, som her· 
bergerade mi"' och bevisada mig kllrlek 
pli. allt sått. '"'J 11g är ovärdig allt. )fen 
kommen ihåg, att Jesu;: ,.:äger: Det I haf
,·en gjort en af des!>a minsta minn bröder. 
det hafven I ock gjort emot mig. 

l!'rAn Gotland reste jag öf\'er 8tockholm 
till Höclermanland. hvarest jng har min 
födelsel)ygd. Det iir sorgligt att se, huru 
mörkret ännu hvilar öfrer en <le! af vårt 
land. sllsom förhällnndet l\r i mellersta 
t'ödermunland. Yi, som äro Guds barn, 
mA bedja skördens Jlerre, att han mil. ut
taga många arbetare för den myckna skör
den bli.de för hemlandet och för hedna-
veriden. ](. r. [(arlsso11. 

Från Åland . 
1 Petr. 1 kap. 

Man ser ej ofta i Trons Segrar .något 
bref eller annan underrättolse frän Aland. 
Detta kommer sig ej deraf, att vi här på 
Aland skulle hafva gliimt bort våra kära 
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vänner_ derhe~ma, hvilkas tidningsorgan 
T. S. ar. NeJ och åter nej! L"nderteck
nad är färdig att säga till alla Helgelsc
filrbundets ledare, evangelister, missionä
rer och vänner, bvad Paulus vid eti till
fälle sade: "I ären i mitt bjerta för att 
~efva .och dö med mig." Mer än en gång 
ila mma tankar tillbaka till den tiden då 
jag .för fyra år sedan var med på de~ af 
andhga lärdomar så rika bibelkursen 
vid Götabro och sedan de anderika 
konferenserna på Torp, som jag fätt vara 
med om. Dessa hågkomster värma så ofta 
m.itt bjerta här i främlingsskapets land. 
V1 alla, som mottagit Jesus, äro ju, så
som det ofvan citerade kapitlet gifver vid 
h~nden,. ulkorade främlingar." Det blir 
bittert ibland för friimlingen, då han län
ge får vandra sin väg ensam. Sådan är 
oftast vår lott här ute på hafsöarna. Men 
så mycket ljuftigare kännes det då "frim-
1. " ' mgarne någon gång sammanträffa för 
~tt uppbygga hvarandra på vår allra he
hgaste tro. Ett sådant sammanträffande 
hade vi på Degerby (Åland) i medio af 
oktober, då br. Bengtson rar hos oss på 
genomresa till "högan nord" i Sverige, 
der han under den stundande Yintern skall 
böja korsets baner. Gud välsigne dig 
broder ! Håll ut, äfven om du skulle få 
känna andlig köld och frestelsens hitande 
vintervindar. Äfven hade syskonen herr 
oc~ f.ru H~lm, ledare vid frälsningsar
mon l Manebamn, på inbjudning af min 
hustru _o~h mig. kommit med för att hllja 
vår gladJe. V1 voro krigare fran olika 
kompanier - men vi tjenade dock under 
samma konung. Alla, som äro frälsta af 
Jesus och vilja tränga ut synden från 
verlden, äro våra bröder de må sedan 
hafva hvilket namn som b'elst. i\lå vi al
drig likna Kain, som slog ihjäl sin bro
der!. Vi hade. nägra härliga möten. Sång, 
musik och vittnesbörd omvexlade i vårt 
lilla missionsbus; och vi kände att "Gu
dasonen" var med oss, fast vi ej så
som N"ebudkanezar sägo houom. Men så 
~om skiljsme~rnos stund. De andliga främ
lingarna få i regeln ej stanna länge till
sammans. Nej, de maste ut på olika vä
gar, men alla med samma uppgift att föra 
syndare till Jesus samt att sjelfva mot 
frestelserna "kämpa för sällhetens krona." 

Det kändes tomt i vår krets sedan I rest 
bort, älskade syskon! Dock återseendet 
står kvar. Vi skola, om ej förr triiITas 
der ofvan, till bvilken plats säsom' "Onkel 
Eric"" sä träffande säger, "ingen reser på 
relur . Må Gud förbjuda, att någ1m af 
?ss skulle saknas der! Nej, låtom oss 
t Guds kraft gå igenom oudt rykte och 
godt rykte, menniskors pris och deras 
klander, ej falla åt vare sig den högra 
eller venstra sidan. 

Det ilr höst nu, det blir snart mörkt 
re.dan nu vid ~-tiden faller skymningen på 
mitt bref och Jag måste derför sluta med 
en broderlig belsning till Helgelseförbun
dets styrelse, evangelister och missionä
rer. 

En bland de utkorade främlingarna 

Il. Josefison. 

Hemma vi ej mera skiljas 
Då i }'aderns sälla hus ' 
Vi få höra harposången, 
Stark som Oodens vilda brus. 

Der ej sorgen mer oss fräter, 
Ingen frestelse oss när, 
Der ej något öga gråter. 

Glädje blott man evigt får. 

Från Bohuslän. 

Dyra 11ädessyskon! 
"Se, <lerföre skall jag 

locka henne och föra lieu
ne i öknen och tala till 
hennes hjerta." Os. 2: 1-1. 

Gud~ gamla förbundsfolk var olydigt 
~ot SID Gud; derför talar han på detta 
satt om det. Det kan äfven tillämpas på 
Guds folk i. våra . d~gar. Huru många 
gånger äro icke Knsb bekännare olydiga 
mot Herren! Vi kanhända hafva så myc
ket att göra med oss sjelfva och mr<I 
andra, att Herren ej kan få tala med oss 
på något annat sätt än att han först må
ste locka oss ut i öknen. De öknar i 
hvilka Herren i vllrn dagar för ut sitt foik, 
iiro af måoga slag t. t>X. sjukdom, felslagn11 

förhoppningar, förluster och dylikt. Det 
ser understundom ut, som om Herren 
straffade alltför hårdt och som om han 
lemnade oss åt oss sjelfva. Men nej ! Han 
är med oss i nöden. Han lockar oss ut 
i Clknen. Jag minnes, när jag var en li
ten gosse och vallade faren, hurusom jag, 
då jag vid tillfälleu ville bafva dem till 
något ställe, dit de ej så gerna ville gA, 
ibland gick efter och slog dem för att fä 
dem dit; men ibland gick före och locka
de dem. Jag hade då 11ågon brödbit eller 
dylikt, som de fingo vid framkomsten . 

llerren, vår herdo, går fdre och lockar 
oss ut i öknen. Du, som just nu är uti 
någon svår öken, var stilla ! Herren bar 
uägon god afsigt dermed. "Det är sil 
svårt att vara stilla", säger du. Ja, jag 
vet det. Det går så lätt att i medgångens 
och lyckans dagar uppmana andra att lita 
på Gud; men när stunden kommer, att 
man sjelf skall praktisera det, är 
det ej så lätt, som man trodde. Dock 
går det för sig att uti öknen vara stilla 
och tacksam för allt, men detta är en lexa, 
som Gud måste lära os~. Hvarför för 
Herren oss ut i öknen? Han vill der tala 
till vårt bjarta. Kanske det är något så
dant som högmod, egenkärlek, egenvilja 
eller dylikt, som du hyser i ditt bjerta 
och som han vill uppenbara för dig. Han 
bar sagt dig det m<ioga gånger förr ge
nom ordet och sina vittne11, men du ville 
ej lyosna dertill. Du kanhiinda tyckte att 
det passade brn för de11 eller den. Du 
ville ej erkänna din synd och skuld. 

Herren välsigne dig, broder och syster l 
Lyssna till hvad Herren har att såga dig. 
Böj dig uuder hans vilja! Det är icke 
af någon slump du kommit ut i iiknen. 
Htrren har fört dig dit, och han skall 
äfven föra dig derutur, når ba1u afsigt är 
vunne11. lian vänder allt till det bästa 
för sitt folk. Skulle din öken vara en följd 
af nagon synd, så. skall Herren äfven dä 
vända a!U till godo och göra syndens följ
der till en luttringseld, der slagget bort
hrännes. 

0, hvad Herren är kärleksfull! lian 
menar så väl med allt, fastän vi ofta miss
förstå honom. 

Jag kan ej uog tacka min Gud för de 
öknar och luttringseldar, jag Utt genom-

gil. Broder E. G-n säger i en liten 
skrift: "Kanske Herren fört dig till något 
svårigheternas röda baf, för att dränka en 
:Farao, som plägat dig i mångll iir." Ja, 
egenkärlek, högfärd och egenvilja äro 
svåra tyranner, som icke äro bättre att 
tjena ån Farao i Egypten. 

Jag skulle vilja skrifva mycket om min 
Herre och Gud, som gjort mig så mycket 
!<'odt, men uti ymmet medgifver det icke. 
Efter konferensen i sommar besökte jig 
nägra platser i Nerike, hvarefter jag reste 
hit till Bobnslän, för att helsa på mina 
slägtingar. Jag hade då ej klart för mig, 
hur länge jag skulle stanna här; men se
dau fick jag visshet om, att det var 
Guds vilj L jag skulle stanna här öfver 
vintern. Må Gud välsigna mig och göra 
mig till välsignelse bär i dessa mörka 
trakter! Det är nog Ullderligt för mig att 
vara så bär afsides och på många veckor 
ej få tala med någon, som jag i förtro
lighet kan tala med om Gud, men Herren 
är nog för mitt bjerta åfven hår. Han 
fyller alla tomrum. Kära vänner! Bt!djen 
för mig och mi11 omgifning! Mma tankar 
ila ofta till mina kära kamrater, som resa 
omkring och vittna om Jesus. 0, hur 
gerna önskade jc1g icke att fä göra eder 
sällskap! Det är min högsta åstundan. 
Men kauhänd:i Herren vill göra mig mera 
passande dertill derigenom att han tager 
mig afsides på ett sådant sätt. Genom 
allt hvad Herren hitintills gjort med mig 
har jag lärt mig förstä, att han uti allt 
sitt haudlingssätt alltid har sina kärleks
fulla afsigter med oss, och derför är det 
min dagliga. bön till Gud: " Herre, mä du 
vinna din afsigt med mig!• Jag brukar 
nu om söckendagarna sy.Jselsätta mig med 
kroppsarbete emellanåt or.h har möten en
dast om söndagarna. Ännu är jag klen 
till min kropp, men jag tror nog, att Her
ren skall göra mig frisk, när hans tid är 
inne. P.i honom hoppas min själ. 

Många kära helsningar till Förbundets 
styrelse samt kamrater och alla kära. vfu1-
ncr I Herren välsigne eder alla! Ilroder-
ligen · C. V. Gihlander. 

Min adress är Skindelsröd, 'l'ossene, 
(Bohuslän). 
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Käraste barn! Fricl vare Eder! 

vi vilja nu fo1tsätta vår bekantskap med 
de >tvänne systrarna> och se, huru un
derbart Gud leder den, han kär hafver. 

Just som Ester kom ned från Malins 
vindskammare, hördes glada röster i tam
buren; och då Ester skyndade in, stod ett 
resklädt fruntimmer der, vällromnadt på 
det hjortligaste af både assessorn och 
hans fru. Denna senare utrop;1de ~äng 
på gång: "Så snållt af dig, käraste Sofie, 
att du kom och helsade på oss! Nu blir 
du väl här några dagar eller hur?" "Nå
ja", sado denna, "ett par dagar bar jag 
nog att disp )nera, men jag måste nöd
vändigt hem till den 12:te, då min käre 
gubbe fyller GO år". "Men, mina damer", 
säger assessorn, "stigen för all del in i 
förmaket, och låt oss riktigt höra, huru I 
män der nere i H. både du och din man!" 

Och don så kärkomna frun, som var 
gift med tullförvaltare K-- svärd, en kusin 
till assessorn, berättade allt hvad hon visste 
från sitt hem och den lilla täcka sjösta
den H. vid ostkusten och tillade med en 
glad och frimodig blick på sina vänner: 
"Hitintills har llerren hulpit, och han skall 
nog också hädanefter hjelpa". "Ja visst, 
ja visst, kära Svfie, du talar då alltid som 
en bok, men nu måste jag lemua eder på 
en stund", sade assessorn och gick in till 
sig. 

De båda fruarna blefvo nu lemnade en
samma; och det dröjde icke länge, innan 
fru K- svärd hade reda pa herrskapet 
Hjelms stora bekymmer angående Ester 
och sin llarstrnndsresa. Men fru K. var 
en tänkande kvinna; hon gaf inl!'a förha
stade råd; hon ville först se Ester och 
hennes hem och litet mera känna asses
sorns familjelif, innan hon framkom med 
något förslag. 

När fru K. varit i huset i två dagar, 
hade hon sett tillräckligt för att förstå att 

lilla Ester var allas "hackmat" - än var 
hon i vägen här och än der. 

En dag vid en förtrolig språkstund me<l 
fru K. sade fru Hj elm: "Ack, Sofie, om 
du visste, huru jag grubblar om dagarna 
öfver, hvar jag skall göra af Fster, medan 
vi resa till Marstrand; ty icke kunna vi 
taga den otym1lliga flickan med oss i bad
societeten. Jag förstår mig ej på den 
flickan, bon har då icke förmåga till nå
gonting, tyckes det; icke har hon lust att läsa, 
icke att brodera, ingen ihärdighet i musi
ken - ja hon är fasligt vanlottad, det 
barnet, och ändå är hon en Hjelm ... 
Ilåbajaja !" 

"Ah, min vän, nu gör du bestämdt llic
kan orätt. Nagon gäfva, något pund att 
förvalta bar väl hvar menniska fatt", sade 
fru K., och · tillade sedan: MVet du hvad, 
min vän, jag har tänkt att göra eder ett 
förslag. Låten lilla Ester följa meJ mig 
hem till vart lilla idylliska H. Både min 
man och jag kan ju behöfva en ungdom 
i huset, och kanske hon der litet snarare 
kan utvecklas och blifva viss om den kal
lelse, Gud har för henne i Jifvet". 

Det var ett förslag, som togs emot med 
stllrsta tacksamhet af hela familjen. Pru 
Hjelm var så glad att blifva af med Ester, 
att bon mdste lägga band p.i sig, för att 
ej väcka anstöt. Karl Axel sade, att en 
rarare liten faster fanus ej i hela verlden, 
ty nu slapp han sitt "Marstrandsarbete". 
såsom han uttryckte sig, men beklagade i 
tystuet deu ädelmodiga, som åtog sig att 
hlifva "pundförvaltare"'. Emellertid blef 
saken uppgjord; och Ester, som roda11 
lärt sig balla af den präktiga och väl villiga 
"faster Sian", som barnen kallade henne, 
var idel glädjd att fil. följa med henno 
hem och slippa det bullrande sällska11slif
vet i Marstrand. 

Den förste, som fick <lel af den glad1' 

nyheten, var naturligtvis ~amla Ma.lin.: 
"Ja, hvad var det, jag sade ?arnet mi:t 
häromdagen? Jo, att den vähngnade, kare 
Frälsaren och barnavännen nog skulle ha 
någon välsiinad utväg ur detta trånga pass. 
Kunde han beställa en stor fisk ~t pro
feten Jonas, kunde han nog bes~alla en 
snäll faster åt lilla Ester. J o, JO men, 
han banar väg i sjelfva öknarna, han; 
och den, som sitter -unde~ h~ns hesklirm, 
behöfver ej vara radd for htet takdropp 
_ värst blir det för mig, gamla stackare, 
som mister mitt "lilla solsken", sade den 
gamla och strök en tår nr ögat: ~Ja, 
men, Malin"' sade Estor, "du bar JU s~elf
va solen kvar och då beböfver du icke 
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SörJ· a. dessutom skall du få ett. litet bref 
, d' " k"t b " till hvar söndag från itt s o e arn . 

är "fruntimret" nöjdt då?" sade hlla 
Ester skalkaktigare än man kur~nat tro. 

"Ja visst ja visst, barnet mitt, men nu 
måste vi också tacka den käre, gode Gu
den, som så härlige~ hör~ ~~ra . svaga 
bönesuckar och kommit sa i ratt tu i med 
bjelpen." 

Snart fylldes den lilla vindskammaren 
med tvänne tacksamma hjertans rökv.erk. 
Den lilla kanariefogeln i buren ku!1de i~ke 
hellor tiga stilla, uf1r han hörde sma .van
uers lof och tack, utan iifven. han prisade 
Gud med de klaraste drillar, Ja, sä högt, 
att gamla Malin maste säga: "tyst mt 
Pi·.'l'lpi" det är vår tur nu att tacka Gud, 

'L' ' , - d ·111" sedan må du fortsätta, så ange u v1 · 
Icke mycken tid behöfdes för r~sters 

utrustning. llon skulle ju bara till en 
"brackhala"' sade den öfverlägsna ~lma 
och tillade: •Nu måtte hon väl få an~and
ning för alla de ulls!ru?1por, hon st1c~ar 
åt sjömännen; och val ar det," så .. att Jag 
slipper känna. den~a lukt af få~ , ~lot~ 
jag närmar mig mm söta syster. u N~J 
men söta Alma," sade Karl Axel. Du ar 
alltfi;r oartig mot din kära syster. Har 
du ej hört, att bon lär ha "ett pund" 
a.tt förvalta. Hon är således mera ett 
punclh1tf vud än en - • fdrsh'alltJ" · " Ha 1 
ha! hal ha! hal" skrattade de båda sy~ko
uen, icke . aktgifvande pä den snyftning~ 
som hördes från den stora gar~eroh.' hvan 
föremålet för deras bitande s~amt. Ju.st nu 
höll pa med nedpack~ndet .af sma nuss1ons
arbeten och öfriga tillhörigheter. 

När de båda skämtande lemlla<le rum
met, kom Ester ut från sitt ofrivilliga 
gömställe, visserligen med förgråtna ögon, 
men med en stilla beslutsamhet, som gaf 
henno utseende af en mogen kvinna. ".Ja 
Herre" ' sade hon för sig sjelf med ~l.1c
ken lyftad mot den bla himmelen. Jag 
vill gerna vara. ett får, om jag blo~t får 
vara dilt får, och gerna anses for ett 
punclhufvitd, om jag blott troget kan ~ör
valta det pund, du täckes af .nad g1fva 
mig. Gud fräls och välsigna mma syskon 
och tillräkna dem icke deras skämt . . De 
hålla nog af mig på sitt sätt och," tilla
de hon liksom profetiskt, "kanske skola 
de en gång behöfva b:lde min "ull" och 
mHt "pund"! . 

Torkande tårarna från sina ögon gick 
hon sedan ned till middagen, som var de.n 
sista pa lång tid i föräldrahemm~t.. Ti
digt följande morgon afreste hon l srn fa~ 
sters sällskap till det nya hemmet, d11r v1 
få träffa henne härnäst. (Forts.). 

Nyutkomna böcker: 
1 Säg det åt Jesus, af Anna ~lnf" 
t~n . En mycket god bok, i1111.eh1\llnm e 
hrtakomster om en troende k\'lnna. som 
l;f~le et.t sär deles in!1!'rlip;t lif meu ~~ esus, 
Den på väckelser till ett .~ådant hf, r1~a 
skriften har af allt att donH~, deu,. ~tor~ 
förtjens ten ~tt vara en sann, icko n1ktac 
!>kildring. 

2. Skuggorna vika. Sol . g~r u~p~ 
af Betty. En spännande och h~1g skild 
ring som vill under diktens form n~etl· 
dela' kristliga intryck och grnndsatse1. 

3. Evangeliets segertåg genom 
verlden. Af denna intressanta,fö~·ti~nst· 
fulla och lärorika illustrerade m1s.~~ons· 
historia hafra nu 8:tle och !l:du haftena 
u tkom:.:m:i::t·:_ __________ _ 

På Trons Segrars förlag: 
I Gt:'DS SKOLA. Af E. G-n. Pris 10 öre 
DE'l' SAXXA YINTRADE'l'. Af C. J . 

A Kil1lstedt. Pris 25 öre an• I pr:s ra
b~tt di\. bö cker ta~as för 5 kr .•. 
KOPPAROR~CEN af ( '. J. A. l\.1hbtetlt. 

Pris 12 öre. k t t'll 
L ämplig att utdelas såsom tra ·ta 1 

oomvända. 
Yid partirekvisition god rabatt. 



En väggtafla: 

Emigranter till det nya Jerusalem. 
Pris 15 öre. Återförsäljare erhälla, dä 

25 ex. t agas, 25 proc. rabat t, då 100 tagas 
33' s, då 200 tagas 40 proc. rabat t samt om 
500 tagas på en gäng 50 proc. 

Mindre än 25 ex. sändas ej pr 
post eller jernväg. 

BARNENS MISSIONSTIDNING för 
1899 erhålles bunden till 60 öre och oin
bunden för 40 öre. 

För 1900 er hälles bundna ex. för 60 öre. 
Ingen hel ärgäng finnes oinbunden. Lös
nummer kunna erhållas till mycket bil
ligt pris. Stor rabatt, särskildt för sön
dagsskolor. 

Kan med fördel användas till ut delning 
i söndagsskolor dels vid fester och dels 
pä söndagarna under det kommande året. 

Götabro, K la i nov. 1901. 
C. J. A. Kihlstedt. 

Trons Segrar 
utkommer som hittills 2 gånger i må
naden i 16-sidigt format och vill söka 
komma de troende till hjelp, i hvilket 
stadium af kristlig erfarenhet, de än 
mä befinna sig; den vill gifva mjölk 
åt barnen och stadig 'fYI"f ät de 
"rättfärdighetens ord erfan .. ~. 

Som vi ännu ega efterlemnade, o
tryckta skrifter af 

Emil Gastaftsons han"' 
komma vi att äfven nästa är i män 
af uwymme i Trons Segrar införa &f 
dem och likaså af det rikhaltiga urval 
af otryckta andl. sånger, han efter
lemnat, samt anteckningar från hans 
bibelläsning ar. Äfvenså vii j a vi fort
sätta med utdrag ur Fr. Kings dag
boksanteckningar. 

I öfrigt påräkna vi bidrag frän alla 
våra gamla medarbetare. För barnen 
skrifver fortfarande Onkel Erik. Åt 
ungdomen vilja vi i korta stycken 
gifva det bästa, vi kunna. Vi bedja 
Gud särskildt välsigna de unga, och 
vi tro, att de haft och fortfaretode 
skola hafva förblifvande välsignelse 
af att läsa, och, der de så kunna, äf· 
ven sp rirla Trons Segrar. 

Feetfarande införas i Trons Segrar 
bref, reseskildringar och underrättel
l!ler från det vida missionsfältet i hed
navcrlden och hemlandet, uppbyggel
sestycken af in· och utländska förfat · 
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tare, lefnadsteckningar och blad ur 
martyrhistorien samt illustrationer, allt 
eftersom Gud i sin nåd förser och ut· 
rymmet medgifver. 

Trons Segrar kostar pä postanstalt 
i Sverige l kr. 20 öre, i F'inland 2 
mark 17 penni, i Danmark och Norge 
l kr. 1!0 öre. 

I Sverige bör aUtid prenumeration 
ske på närmaste postanstalt, då mindre 
än 5 ex. tagas. 

Prenumerantsamlare, som taga tid
ningen på postanstalt, erhålla i provi
sion l kr. 50 öre, då postkvitto ä 5 
ex. och 3 kr. 50 öre, då postkvitto A. 
10 ex. på en gång insändes till redak
tionen. 

Då prenumeration på 5 ex. eller der
öf ver sker hos undertecknad, kostar 
tidningen i Sverige endast l kr. (porto
fritt) och till utlandet l kr. 60 öre, 
hvarjemte på 5 betalda exemplar ett, 
det sjette, leronas gratis. Då mindre 
än 5 ex. tagas till utlandet, kostar 
tidningen 2 kr. 20 öre. 

Begynnen, kära vänner, i goa 
ti~l arbeta för tidningens spridning l 
Fle1a prenumerantsamlare önskas 
H vilken pålitlig man eller kvinna som 
helst antages dertilL 

Lösnummer säljas till 10 öre. Ater
försäljare erhålla hög rabatt. 

Må alla tidningens vänner göra. 
hvad de kunna för dess spridning, 
förvissade om, att det är en god mis· 
sion, de då utföra. Må alla Herrens 
vittnen, som lärt att fatta och värdera 
de sanningar, som Trons Segrar fram
bär, hjelpa oss i vårt djupt ansvars
fulla arbete med tidningen genom att 
befrämja dess spridning. Må alla 

Il 
evangelister särskild t göra silt yttersta 
i att förorda Trons Segrar och vidtala 

l 
lämpliga prenumerantsamlare på de 
olika platserna att taga sig an saken. 
I gifven oss derigenom en mycket väl
behöflig handräckning och uppmuntran. 
Skrifven och begären så mänga prof
exemplar, som I tron eder kunna göra 
bruk af! Profexemplar sändas gratis: 
till så mänga, som önska göra något 
för tidningens spridning. 

Götabro, Kumla i no\". 1901. 
C. J. A. KilJlstedt. 
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"' ' . ~ber ffola lomma, 
~ tiber ffola ~l}fta, 
''<" ' flägltn flola jöljn nnbra fläg' 

t ene gå n !l; 
albrig bod förftnnnnoe 
önglnffaralt!J ~d ening; 
ben ffoU ftäubigt ljnba i tuår ~il~ 

grimef åug. 

2lHglarno ben fiöngo 
förft för madene l) er bar: 
~rälfarcn är lommen, föbb i 1)auiM 

ftab, 
lJri\3 ifc ®nb i lJöjbcn ! 
fri b utöfluer jorbcn! 
~jnbe till ~luart ~jerto bcuna ijele~ 

uing glab ! 

CS:~er feflcrg tuäntan 
fingo fromma fiälar 
änbtligen i öfter fe ett ljn13 ltlJlJQ11, 

·l od) i julenatten 
lommer merlMförfonaru . 
i ett flläbbarne ffelJnab, lJtuHanbc lJti 

f trå. 

~räleningen fnnborbae, 
3efue återwänber, 
men är bod be fina alla bagar när. 
Dd) om blott bu HJOnar 
tJ.fi ~dig ftiUijet, 
~(nglaffarane ijelening ljubcr ännu 

l}ät. 

~öi b~ott fåfom forbom 
bina fnän tuib frnbban 
od) bitt ~da ijjcrta fram tifl l}onom 

b .. ' or. 
@)å flaU än i öfter 
morgonftjernan båba: 
matten är förgången! ~röt faren Ät 

IJiir! 
CS:ric. 

~OG-

•• 
Anglasång en. 

Ära vare Gud i böjden och frid pä jorden, 
till menniskorna ett godt behag. Luk. 2: 14. 

~et var änglames lofsång, säsom i höjden! " Ty detta är Gtrcls största 
~ den ljöd vid frälsarens födelse. ära, att han uttänkte detta under-
1\Ien h vad änglarne sjöngo julnatten, bara medel till syndares frälsning: 
har genljudit och skall genljuda från Att sända sin Son hitned för att 
alla. tr oende menniskor s hjer tan, tills bringa frälsning till det förtappade, 
frälsaren kommer ig en. ' att låta sin Son blifva menniska, för 

Och ·det första, som sk all ljuda i att kunna göra menniskan till Guds 
troende menniskohjertan på frälsa- barn . l\fan talar ofta om "naturens 
rens födelsedag är: 41 Ära vare Gud undert', och visserligen är det en 



mängd af un~er att finna i naturen, 
h vilka af tvinga oss denna lofsång: 
Ära vare Gud, den store skaparen 
af alla dessa underbara ting, som 
finnas i hans skapelse! Men alla 
dessa under äro blott småting 
emot det stora undret från Betlehem, 
emot den underbara. tanken hos Gud 
att låta sin Son blifva menniska för 
att frälsa oss, emot den underbara 
kärleken hos Gud att vilja bringa 
detta underbara offer att utgifva sin 
ende Son, på det vi icke må förgås, 
utan hafva evigt lif. Ty hvad kunde 
det gagna, om vi kände alla skal?_el
sens under och måste ropa: Ara 
vare Gud, som har skapat allt detta! 
när vi dock måste gå till helvetet 
med detta. rop, evigt förtappade!' -
Nej, ära vare Gud, emedan han i 
sin eviga kärlek och vishet uttänkte 
detta underbara råd att gifva oss sin 
Hon till frälsare. - Ära vare Oud 
för Jesus! - Först när vi kunna säga 
detta i full tro på undersbarnet i 
Betlehem, först då hafva vi gifvit 
Gud den rätta ära, som tillkommer 
honom. Att neka. härtill är att taga 
äran från Gud, såsom de många göra, 
som icke vilja tro, att Gud har kun
nat finna på denna tanke och utföra 
den. Men i de heligas, de frälstas 
hus skall det ljuda ett fulltonigt: 
Ara vare Gud för Jesus! JJå [rälsar ens 
födelsedag. 

Och det, som dernäst på denna 
dag, på frälsarens födelsedag, skall 
ljuda från troende menniskohjertan, 
är: "Frid på jorden!" Det kan blott 
ljuda från troende menniskor, ty utan 
Jesus är det ingen frid på. jorden, 
men blott ofrid på alla kanter af 
jordlifvet, ofrid mellan folkslagen, 
ofrid mellan politikerna, ofrid mellan 
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grannar, ofrid i hemmen och fram
för allt ofrid i hjertana. Men med 
Jesus kommer friden, Guds frid, till 
lifvet på jorden, frid med Uud ge
nom honom, som köpt oss med sitt 
blod, renat oss och gifvit os::1 det 
eviga lif vet. Och liksom det första 
gången ljöd till oss: "}frid vare med 
dig!" - så ljuder ännu samma frids
helsning till oss genom ordet och 
Anden. Och särskildt när vi med 
oroliga och förkrossade hjertan sjun
ka ned vid korset, visar J esns oss 
sina händer och fötter och säger: 
Frid vare med dig! Ja, det ljuder 
sa i de heliga.s församling, nii.r vi 
äro samlade i Jesu namn, liksom 
det ock ljuder från de troendes hem: 
Jt'rid på jorden, frid i våra hjertan, 
frid i våra hem, frid emellan dem, 
som hafra samma tro på i:mmme 
frälsare! 

Och det, som till sist skall ljuda 
från troende menniskor på frälsarens 
födelsedag, är: "Till menniskorne. ett 
godt behag!" - Ku kcm Gud hafi'a 
ett godt behag till menniskor ! Utan 
Jesus var det omöjligt för Gud att 
finna något hos menniskor, hvari han 
kunde haf va behag. Öfverallt möter 
honom i vårt slägte blott synd och 
syndare, och det är omöjligt för Gnd 
att haf va behag i någon synd eller 
i syndiga menniskors lif. :Men då 
lians egen Son, den enda syndfria 

. menniskan, född utan synd, låg som 
ett litet nyfödt barn ibland meoui
skorna, då var det något ibland men
niskorna, hvari Gud kund<> hafva 
behag. Och öfverallt, hvarest Gud~ 
Son lefver i menniskohjertau, trodd 
och älskad som den store Frälsaren, 
öfverallt, hvarest Guds Son är älskad, 
så att han kan taga sin boning i 

- 37L 

menniskornas hus såsom husets Fräl
sare och bäste vän, trodd och ärad 
och lofsjungen dagligen af dem, som 
lefva tillsammans i hemmet, der har 
Gud välbehag till menniskorna. Der
för skall det "ära vare Gud", som 
vi, Guds barn, sjunga på frälsarens 
födelsedag, sluta med, att vi hålla 

il jul med Jesus i hjertana., med .Jesus 
, i våra hem, så att all vår julglädje 
I 
1 samlar sig omkring honom, och vi 
1 

· icke kunna hafva med något annat 
att göra än hvad Jesus kan vara 
med om. Så har Gud ett godt be
hag i oss menniskor och vår jul. 

1 Amen! (Från danskan). 

Han bodde ibland oss. 
Af K- dt. 

'f .ti hafva förut talat om, hurn Gud ,a bodde i tabernaklet och temp-
let bland sitt folk Israel. Vi 

hafva häruti förebilder till Guds Sons 
boende ibland oss (.Joh. 1: 14), äfven
som till den helige .\n<les boende i 
den enskilda troende menniskan och 
i församlingen såsom ett Huds tem
pel (Joh. 14: 16 - 23; Rom. H: 9; 1 
Kor. :3: HJ, 17; ti: l!l, ~); ~ Kor. H: 
ltl; Ef. 2: 21, 2:>. m. :fl. ). Vi vilja i 
dag stanna vid Joh. 1: 14: "Ordet 
vardt kött, och han bodde ibland 
oss". 

Ordet är Guds Son. Liksom en 
menniskas ord nppenbarar hennes 
hjerta och karakter, så att man af 
hennes ord kan bedöma, hurudau hon 
är (Matt. 12: 24-37), sa är ock Guds 
ord - icke blott det skrifna. ordet, 
utan ännu mer det personliga Ordet, 
den enfödde Sonen -- en uppenba
relse af G~ds hjertelag och egens.ka
per, hvarfor ock Jesus kunde så~a 
till J?ilippus : "Den som har sett mig 
han har sett Fadren." Om detta Or~ 
afgifver J ohanues i början af sitt 
evangelium ett underbart vittnes börd. 
"I begynnelsen var Ordet, och Ordet 
var hos Gud, och Ordet var Gud. 

Genom detta är allt gjordt" etc. 
- Hum högt än en menniska kunde 
tänkas stå, vore hon än en med un
derbara. egenskaper utrustad ideal
menniska, så vore sådana ord dock 
alltför höga i fraga om henne. De 
kunna icke rimligtvis utsägas om 
någon annan än <len, som är sann 
Gud. Liknande utsagor om honom 
läsa vi i Kol. L Der heter det, att 
han är elen osynlige Gudens .afbild. 
förstfödd före all skapelse. Och vidare 
säges det, att allt är skapadt i ho
nom, genom honom och till honom. 
T ... äs äfven Ebr. 1: 1-.J. ! Och om 
detta Ordet, "Guds herrlighets åter
sken och haus väsendes aföild," heter 
det dock: "Ordet vardt kött". Hvil
ket djupt steg nedåti taget i den in
nerligaste kärlek til och barmher
tighet med vårt arma, förnedrade och 
i syndens och djefvulens bojor träl
bundna slä~te ! Han 11tbluttade sig 
på den härlighet, han hade hos sin 
Fader, förrän denna verlden var ska
pad, och vardt lik menniskor och i 
åthäfvor funnen såsom en menniska." 
Ett lif i jordisk herrlighet, makt och 
ära hade ve.rit en djup förnedring 
för "Herrlighetens Herre:• Men han 



antog en tjenares skepelse. Men
niskosonen kom icke för att låta 
tjena sig, utan för att tjena. Guds 
Son från himmelriket, han, som egde 
all himlens rikedom, blef född såsom 
ett fattigt menniskobarn. Pör den 
fattiga jungfruns barn "'fanns icke 
rum i herberget". "Räfvarna hafva 
kulor och himmelens foglar hafva 
nästen, men l\Ienniskosonen har icke 
någon plats, <ler han kan nedluta sitt 
hufvud", säger han sjelf. Och han, 
den salige och herrlige Guden, som 
i himmelen aldrig hade haft annat 
än vänner och varit omgifven af 
ä:i;iglaskaror,, som t~lbådo honom och 
vid hans mmsta vmk uträttade hans 
befallningar, han kom hit ned för att 
lefva ett lif af sorg och smärta ge
nom beröringen med ondskan, ot!"on 
och orättfärdigheten, som mötte ho
nom vid hvarje steg, han tog på den 
för syndens skull förbannade jorden 
och ibland det så djupt fallna, af 
otalig.a blö~ande syndasår vanställda 
och lidande Adamsslägtet, af hvilket 
han sjelf blifvit en verklig lem, dock 
utan synd, ren och helig; -- ett lif 
af sorg och smärta genom berörin
gen med verldsfursten, som genom 
alla upptänkbara frestelser sökte att 
leda honom bort från hans :Faders 
väg, från marternas och korsets stig· 
- ett lif af sorg och smärta, ett hf 
fullt af förbittrade fiender, som för
följde honom öfverallt med deras 
ondska, vrede, förakt, hån och be
spottelser h· ett lif så fattigt på vän
ner, att an endast egde en liten 
hop af vänner, som väl älskade ho
nom, men som dock, äfven de, ge
nom sin köttslighet, sin otro och sin 
oförmåga att förstå honom och arten 
af hans uppdrag och hans rike, så 
ofta och så djupt sargade och sårade 
hans hjerta, och af hvilka en för
rådde honom och en annan förne
kade honom och hvilka allesammans 
öfvergåf vo honom, och flydde, då 
hans väg blef som trångast och mör
kast, då mörkrets makter företogo 
sitt sista och mest fruktansvärda 
angrepp på honom. Men han måste 
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g.å denna djupa förnedringens och 
SJelfförnekelsens väg, "'på det att han 
skulle blifva barmhertig och en trogen 
öfverstevrest i Guds tjenst för att 
försona folkets synder. Ty derige
nom, att han sjelf har lidit och varit 
frestad, kan han hjelpa dem, som 
frestas > (Ebr. ·2: 17, 18). "Vi hafva 
icke en öfversteprest, som ej kan 
hafva medlidande med våra svaghe
ter, utan en, som varit frestad i all
ting, likasom vi, dock utan synd." 
(Ebr. 4: 15). 

Men vi måste följa honom ännu 
djupare. När han föddes hit till jor
den, så föddes han icke blott till et t 
lif af fattigdom, smärta och frestel
ser, utan han föddes, för att gifva 
sitt lif på Golgata. Korsets skuggor 
voro lägrade öfver hela hans lif, och 
de tätnade alltmer och mer, tills vi 
se honom i Getsemane djupt bedröf
vas, förfäras och änglas intill döden 
och under en mycket stor ångest 
"med starkt rop och tårar frambära 
böner och åkallan, till den som 
kunde frälsa honom från döden" 
(Ebr. 5: 7), under det hans svett 
vardt såsom blodsdroppar, som föllo 
ned på jorden. Kalken, som fadren 
räckte honom och som våra synder, 
hela slägtets, dina och mina ock, 
hade bräddat med förbannelsens 
galla, var så bitter, så fruktansvärd, 
så fasansfull, att han ropar: ":Fader, 
o att du ville taga denna kalk.ifrån 
mig!"' Men, o, Il.vilken söt lukt gaf 
icke brännoffret ifrån sig i den heta 
el~eu,. ~å han sä~er: "Ske doc~ icke 
mm v1l1a, utan dm. "Ilan ödm1uka
de sig sjelf och vardt lydig intill 
döden, ja, intill korsets döcl." Och 
när vi nu stå inför Golgata kors, 
månne det icke kan sägas till oss 
med ännu större skäl än det en g ång 
sades till Moses vid den brinnande 
busken: "Drag dina skor af dina föt
ter! ty rummet, der du står, är en 
helig mark! "Nalkas icke denna, den 
underbaraste, förskräckligaste, men 
ock för det nådes- och frä1sningstör
stande hjertat allra dyrbaraste plats 
med hvardaglighetens ytliga eller 

förnuftsspekulationens tomma tanka.-, 
utan böj dig djupt i stoftet för R.tt 
såsom den, som intet vet och förstår1 
mottaga undervisning af Guds ord 
och Ande! Se Guds rena och obe
smittade Lamm, som var förut be
stämd före verldens grundläggning, 
8lagtas, blöda och dö! 8e Golgatas 
stora seger i ljuset af dessa Andens 
ord i profetian: "Han blef sargad 
för våra öfverträdelser och slagen 
för våra missgerningar ; näpsten la
des uppå honom, att vi skulle hafva 
frid , och genom hans sar blefvo vi 
helade. V1 gingo alla vilse sasom 
får ; hvar och en sug uppå sin väg, 
och Herren kastade allas våra syn
der uppå honom" (Es. ö3: ö, ÖJ! 
Måste du icke, då du med känslan 
af ditt eget djupa förderf står inför 
detta den gudomliga kärlekens och 
nådens största under - denna dess 
hö~sta triumf - innerligt, djupt men 
saligt förkrossad utbrista: "H vad är 
en menniska, att du tänker på hen
ne, eller en menniskas son, att du 
låter dig vårda om honom!" "Af 
Guds nåd skulle Jesus smaka dudl n 
för alla." 

H varför måste viil den helige och 
rene, som icke visste af någon synd, 
smaka dödens udd i hela dess bit
terhet? Döden;; udd är ju synden. 
Skriften svarar: "Herren kastade 
allas våra synder uppå honom." Och 
åter: "Kristus har lidit för oss." 
"Kristus led en gång för synder, 
rättfänlig för orättfärd iga, åå det att 
han skulle föra oss till Uu . "' "Han 
bar sjelf våra synder på sin kropp 
upp pa trät. " Och kan än icke för
nuftet genomtränga <lenna gudaktig
hetens stora hemlighet, den förtap
pade, frälsningsbehöfvande själen fin
ner dock här sitt enda trygga, fasta 
ankarfäste. 

i:)å se vi, huru Gud blef uppenbar 
i köttet och huru helt han trädde in 
i våra förhållanden, smärtor.och fre
stelser, huru fullt han gjorde vår 
sak till sin egen, för att, bringa oss 
hjelp och frälsning. 
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Afgudatjenst i Kina. 
AI August Kar lsson. 

~ fgudatempel finnas öfverallt i det 
~ stora kinesiska riket, både i stä
derna och på landet. Ett af de mera be
tydelsefulla är "himmelens tempel" i Pe
king, i hvilket kejsaren, såsom "himme
lens son" förrättar sin gudstjenst. Inom 
en inhägnad befinna sig tre vackra te
rasser, byggda af hvit marmor. Den yttre 
mäter 210 och den inre 90 fot i diame
ter samt är belagd med hvita marmorskif
vor, som tillsammans bilda nio koncen
triska cirklar. I midten finnes en cirkel
rund sten, på hvilken kejsaren knäböjer, 
då han årligrn vid vintersolståndet tillbe
der himmelen. På ett annat ställe i sta
den finnes äfren ett stort tempel, som 
bar fyra altaren: ett för himmelens gud, 
ett för jorden, ett för planeten Jupiter och 
ett för Shin-nung1 uppfinnaren af åkerbru
ket. På himmelens altare finnas fyra mar
mortallor med namnen: molnens, regnets, 
vindens och åskans gudomligheter. På 
jordgudarnes altare äro namnen på be
ryktade bergs- ocll sjögudar. Stora offer 
frambäras till nio olika föremål: solen, 
månen, aflidna kejsares och konungars 
andar, hvilka regerat under gångna dyna
stier, Konfucius, silkes- och åkerbrukets 
skyddspatroner, himmelens, jordens och 
åreh gudomligheter. Mindre offer fram
bäras till läkekonstens samt allidna stor
mäns och filantropers andar, till natur
fenomen, flaggor, kanoner, nordpolen etc. 

Aftonen före det stora offret' vid vinter
solståndet bäres kejsaren i sin ~köna glitt
rande bärstol, åtföljd af tusentals hofmäo, 
lärde och musici till ett särskildt palats, 
der han bereder sig för den stora. offer
festen. Gudstjensten består uti böner, 
offer och rökelse, hvarunder han nio gån
ger bugar sig så djupt, att han vidrör 
marken med sin panna. 

Pii mina resor har jag flera gånger be
sökt köpingen " O'eng-Kong-pu", hvilken 
utmärker sig för sitt praktfulla afguda
tempel, hvilket likt en prelat i värdighet 
höjer sig öfver stadens alla andra bygg
uader. Såväl inuti som omkring detta 
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tempel mötes ögat af hundratals höga fanta
stiska sknlptnrbilder, framställande under
bara religiösa scener af mäktiga gudar, 
som tillbcdjas, hyllas och äras af alla. 
Då jag af tempelpresterna fördes omkring 
och såg templets prakt och härlighet, be
rättade de för mig, att uti de sjuttiotvå 
våglika trånga bergspassen finnas äfren 
10,000 · små och stora gudar och att en 
af dem var lGO fot hOg och hade fått 
sin plats midt i templet. 

honom, en känbar försakelse; allt hvad 
han egde. Då en hedning i ifver för sin 
tomma religion och gudsdyrkan kan pä 
detta sätt utblotta sig pä am, för att der
med, enligt hans förmenande, tjena sina 
medmenniskor och lätta sitt hjerta och 
lngna sitt samvete - huru mycket mera 
böra icke vi, som blifvit delaktiga af Kri
sti rikedomar, i kärlek till vår Jesus och 
våra hedniska bröder uppeggas till ifver 
emot satans mission, ryckande de dyrköp-

Afguda.tempel vid Hen-ts'uen nära Ping-yno. 

0 1 huru lögnens fader tjusar och för
blindar sina tjenare samt för dem nedåt 
i mörker och villfarelse. Märkvärdigt är 
äfveo att se, huru han lyckas att upp
egga dem till iher för lögnens mission, 
så att de uppoffra både sig sjelfva och 
sina egodelar för vinnandet af sina 
planer. Här ett ex. derpå: En kines gaf 
hela sin förmögenhet till uppförandet af • 
det omtalade templet, en summa omkring 
30,000 kr. Det var ett stort offer för 

ta själarna ur . mörkrets och villfarelsens 
garn. Må denna hednings exempel få 
tala till alla, som håra namnet missions
vännor, och föra os~ till sjelfkännedom 
om, huru långt vi ha kommit på sjelfupp
offringens väg, drifna af kärlek till Gud 
och de Krietuslösa hedningarnes timliga 
och eviga frälsning. Kanske att du har 
något, som är dyrbarare än Gud, och detta 
är din afgud. .För huru många är icke 
penningen deras gud, en blind, döf, stum, 

känslolös och hjert
lös gud! "Sen 
till och tagen eder 
till vara för all 
girighet", som är 
afgudadyrkan. Luk. 
12: 15. Hela folk 
ha blifvit förstör
da och dukat un
der för denna hed
niska synd samt 
mistat tro, ärlig
het, mod, kraft 
och karakter. Pen
ningen är en god 
tjenare, om han 
rätt brukas, men 
en dålig herre och 
Gud. 
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Ett heligt träd i };hansi. 

Bibelkursen vid Götabro. 

Sa. har nu åter en af dessa dyrbara 
välsignelsetider svunnit hän och utan 
tvifvel lemnat djupa spår efter sig. 

Det har för hvarje deltagare såväl som 
för lärarna varit rn tid med Gttcl. Och 
mången har fått höra honom tala till sitt 
hjerta (03. 2: 14) säsom aldrig förr, Det 
har hrtlat en mäktig ande öfver oss, en 
frukt af de mänga varma förböner, som 
uppsändts af troende, deltagande kristna 
öfver hela Tärt land såväl som i grann
länderna. Det kära hemmet Götabro blir 
nämligen me<l hvarje år kändt i allt vi
dare kretsar såsom en "andlig kurort", 
der genom det innerliga och trägna um
gänget med Gud och hans ord det and
liga lifvets nerver blifva stärkta och dess 
"parasiter" bekämpade, der nya imvulser 
gifvits för hela lifvet, och der Gud blif
vit känd såsom den, som kan och vill ge
nomtränga hela vår varelse med sitt lif 
och sin Ande. Många hafva också här 
förnummit Guds kallelse att afskilja sitt 

lif för att i hans · tjenst gå ut med ovan
golii budskap till murka trakter i vårt 
land eller hednaländerna. Andra haha 
fatt vis-het om, att Gud önskat använda 
dem till sitt förhärligande på den plats, 
der h:m ställt dem för at t fylla en jor
disk kallelse. Och de hafva gått till sina 
hem mera dugliggjorda att sprida den 
Kristi vällukt, som är en lifslukt till lif 
för dem, som varda frälsta, men en döds
lukt till död för dem, som varda förtap
pade. Salunda hafva många själar blif
vit förda till Kristus och vänner vunnits 
för förbundet, och vi hafva känt det väl
signade inflytandet af deras förböner. An
den har fört oss den gamla kända vägen: 
genom död till lif. Många höga tankar 
om oss sjelfva och våra framsteg hafva 
blifvit nedslagna, många sköna förhopp
ningar om duglighet och företräde hafva 
grusats; Andens vind har härjat mången 
fager blomste1gärd (Es. 40: G-8), och 
den bekännelse, som hörts från de flestas 



läppar, är den: "Allt det gamla har brun
nit upp". Sådana erfarenheter äro ju 
smärtsamma, men ack! så nödvändiga. 
I vår ytliga tid är man böjd för att taga 
allting ytligt och llälunda får äfven om
vfindelsen ofta ej gå längre än till det 
yttre. Hjertats förderf, köttets lif och 
jagets herravälde döljes ofta under en 
fager yta och en hög bekännelse. Eller 
har själen blifvit införd i en lagisk träl
dom, ett fåfängt sjelfarbete på sin hel
gelse och tillväxt, och det är omöjligt 
för Guds Ande att genomföra sitt verk. 
Hans verk. är att förhärliga Kristus och 
meddela hans lif åt vår hela varelse. Och 
detta kan endast ske i den mån vår 
troshlick riktas på den korsfäste. Andens 
uppgift har sålunda hufvudsakligen varit 
att föra oss till korset och visa oss detta 
såsom grunden för bäde vår rättfärdig
görelse och vår helgelse. Kristus har 
derigenom hlifvit outsägligt dyrbar för oss. 
Och hvad gör det då, om vårt eget har 
gått under och blifvit dtimdt vid korset? 
l\Ian ångrar ej den nyfödelsens smärta, 
hvarigenom Kristna vinner gestalt i hjer
tat (Gal. 4: 19). 

Jemte kursens ledare, pastor Kihlstedt, 
hafva missionär Aug. Karlsson och under
tecknad hiträdt vid undervisningen. Den 
förstnämnde har isynnerbet behandlat de 
viktiga ämnena: utkorelsen, återlösningen, 
nya födelsen, r!lttfärdiggörolsen, helgelsen, 
vårt saliga hopp, andlig nykterhet och Her
rens fruktan o. s. v. 1 Petri bref har genom
gåtts och en öfverblick tagits öfver Romare
brefvet. Aug. Karlsson har liist Apostlager
ningarne och dervid egnat särskild uppmä.rk· 
samhet åt en del ämnen, som stått i samband 
dermed, såsom den Hel. Ande och hans verk, 
bönen, tron, troshelbregdagörelsen, missio
nen m. fl . l!ndertecknad har läst något 
i 1, 2 och 3 Mosebok samt.Ruts bok. 
Derunder hafva ju också delar af andra 
bibelböcker blihit uppslagna och lästa. 
Säng· och musikiifningar hafva ballits om 
kvällarne i mån af tid och krafter. Såväl 
vid Götabro som i kringliggande missions
hus haha ett rätt stort antal offentliga 
möton hållits, hvilka ledts af kursistorna. 

Antalet deltagare i kursen har i år va
rit 33 manliga och 20 kvinliga, hvilka 
varit med. hela tiden. Dessutom haha 
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18 'personer, förnämligast evangelister, 
deltagit längre eller kortare tid. 

Kursen har jemförelsevis varit en af rle 
ljufligaste. En ande af allvar, stillhet och 
ödmjukhet bar besjälat deltagarna, och 
ordet synes hafva fallit i god jordmån. 
På torsdagen och fredagen den 28 och 29 
nov. hade förbundets styrelse möte med 
kursisterna, dä de, som af Gud känt sig 
kallade att utgå som evangelii förkunnare, 
fingo anmäla sig och vittna om, huru de 
erhållit denna kallelse. Af ce anmälda 
blcfvo 25 antagna som förbundets evan
gelister, deraf 18 miin och 7 kvinnor. 
Begäran om att erhålla vittnen hade in
gått från många platser landet rundt, och 
behofven visade sig vara större än till
gångarna. 

Kursens afslutuing egde rum söndagen 
<len 1 dec. i Nalavi missionshus, som till 
trängsel var fyldt af åhörare. .. 

Litteratör Eric Bergqvist från Urebro 
öppnade mötet med bön och uppläsande 
af Ps. HJO. Derefter höll pastor Kibl
stedt en till hjertat gående predikan öf
ver Ps. 24: 3-5. 

Vilja vi finnas bland dem, som i helig 
skrud tillbedja Gud och· J,ammet härnere 
och derofvan, så måste vi bafva oskyldi
ga händer och ett rent hjerta. 

Kristus hat· låtit sina händer fastnaglas 
vid korset, på det att våra händer, ater
lösta och frigjorda genom blodet, skulle 
varda helgade åt Gud. Öfverlemna der
för dina bänder "såsom rättfärdighetens 
redskap åt Gud!" 

Tillsammans med de heliga händerna 
hör ett rent hjcrta. Skriften talar på 
många ställen om ett rent hjerta. Se t. 
ex. Ps. 7~ 1; Ps. 51: 12; Matt. 5: 8; 
Apg. 15: 9 och 1 Tim. 1: 5. Af dessa 
ställen framgår det, att det är möjligt 
att ega ett rent bjerta .. redan härnere, 
och att det är saligt. .\fven se vi, hvil
ket stort och underbart verk det är, som 
Gud gör, när han renar en menniskas 
hjerta! Det rena bjertat är en skapelse 
genom den allsmäktige Gudens nåd. När 
Gud skapade vorlden, så behöfde han en
dast bjuda, och det skedde. l\Ien när det 
gällde att skapa rena hjertan hos de för
derfvade adamsbaruen, så måste han ut
gifva sin enf\idde Son i korsets död. 

Kristi kors och blod renar hjertat icke 
blott från ett ondt samvote (Ebr. 10: 22) 
utan ock från syndens makt och besmit
telse, så att jag icke vidare behöfver kvida 
under någon oren lustas trä.ldomsband. 
Genom Kristi blod bevaras hjertat rent 
stund för stund, då jag förblifver i Kri
stus, sammanväxt med honom i hans död 
och uppståndelse. Det andliga lifvet är 
ett troslif lika mycket i fortsättningen 
som början af detsamma. Endast i Kri
stus är återlösning, frihet, renhet och 
seger. 

Genom trons skölcl skall jag skyddas 
icke blott för satans glödande pilar och 
verldens förförelser, utan ock fU1· köttets 
besmittelser. l!'örblifva vi icke i Kristus, 
så att köttet fortfarande är korsfäst med 
honom genom tron, så lefver detta upp 
igen och bevisar sig i sina lustar och 
begärelser, som orena hjertat och befläc
ka samvetet, lika vidrigt och vederstygg
ligt som någonsin. 

Tillsammans med renhet hör ock san
ning, så att man "icke vänder sin själ 
till lögn och svär falskeligen". Hum 
nödvändigt är det icke för ett sanuings
vittne att vara ärlig och svekfri till sin 
ande! (Job. 1: 47; l's. 32: 2; 2 Kor. 
4: 2). Eljest sätter niidvfmdi~tvis andens 
falskhet, den skefva hjertestiillningen, sin 
prägel både på ~ifvet och predikan. Lik
som färgade glasögon meddela sin färg 
åt alla föremål, man skådar, så gifver 
ock hjertats oärlighet en falsk färg åt 
ordet, sa att man icke k:m fatta llet i dess 
gudomliga renhet och klarhet och ännu 
mindre troget återgifva Guds sanning i 
sitt lif och vittnesbörd. Och i stället för 
att genom sanningens uppenbarande för
orda sig hos hvarje menskligt samvete 
inför Gud, blir man en af de många, som 
förfalska Guds ord (2 Kor. 2: 17) . 

Och då I, unge vänner, nu blifven upp
fordrnde att "aflägga en god bekännelse 
inför många vittnen", mä ock Guds Ande 
uppfylla eder och int:.ga hela edert hjerta 
och lif, så att I icke "svärjen falskeligen" 
och edert kommande lif pd och nedanför 
talarestolen icke mii. komma att strida 
mot de heliga löften, som innebä.ras i 
sjelfva eder härvaro, för att invigas och 
afskiljas till ett så heligt embetel 
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Den som i renhet och 11111111i11g tjonur 
Herren, skall enligt löftet i l!'xt1111 11 11111lfa 

välsignel.se af Herren och rätt(c'ircligltc•fli 
lön af sin frälsnings Gud~. 

Se på Pauli lif! Han var en man, som 
vandrade tätt i Jesn fotspår och som i 
hans efterföljelse fick på det mest kän
bara sfitt dela sin Mästares lidanden, för
akt, smälek och förnedring (1 Kor. 11: 
1; 1 Kor. 4: 15-17; 9--13; 2 Kor. 4; 
11: 23-29 etc.). l\Ien o, bvilken väl
signelse, som hvilade öfver denne man 
och hans lif! Hvilkon rik ersiittning fann 
han icke i Kristus för alla förluster han 
- mern;kligt att so - gjorde! Och huru 
stor skall icke hans lön blifva i härlighe
ten, huru rik hans ingång i vär Herres. 
och friUsares Jesu Kristi eviga rike! 

Må vi hlifva hans efterföljare, såsom 
han var Kristi! 

Riksdagsman E. Hedin talade <lerefter 
öfver Lnk. 5: 1-11. Det var ingen fin 
och praktfull kyrka Jesus predikade i vid 
detta tillfälle, då folkskarorna trängde sig 
omkring honom. Jesus hade oftast ingen 
annan räd än att hålla sina möten i fria 
luften. Vid .detta tillfälle använde han eu 
fiskarebät till predikstol. l\Ien det var 
Simons båt. Simon var en man, som läng
tade efter att komma i umgänge med ,Je
sus, derför drogs ocksi1 J esus till honom. 
Sasom Jesus uppmanade Simon att lägga 
ut på djupet, så ville talaren uppm:rna de 
utgående vittnena att kasta ut evangelii 
not bland de djupa lagren af vart folk, 
bland de försummade och förbisedda. Om 
det iin till en tid ser ut, som om vi skulle 
arbeta förgäfves, så böra vi dock på Hi'r· 
rens ord kasta ut niitet. ~ätet gick 
sönder och båtarna begynte sjunka, men 
det står ej, att lärjungarna förlorade den 
fisk, de fångat. 8a tyckas ofta våra red
skap gå sönder under ett framgi1ng-srikt 
arbete, men vi hålla }>å iinda och rC1pa 
till våra kamrater om bjelp. 

Det stora undret hade en egendomlig 
verkan på Petrus. Det gick upp ett nytt 
ljus för honom. I det nya ljus, hvari 
han nu skådade Jesus, sag han ocksa 
sin egen oviirdighet och syndfullhet. Han 
kan ej fördraga den heliges närvaro. !\fen 
han vill dock ej mista honom. På sam
ma gäng som han beder: "Gå från mig", 
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träder han sjelf honom närmare, i det 
han Mler till hans knän! Men just 'dar 
han ligger förkrossad vid Jesu fötter, är 
han på den rätta platsen och i den rätta 
sinnesstämningen för att mottaga från 
Herren det sköna uppdraget att blifva 
menniskofiskare. "Frukta icke! Ilärefter 
skall du fånga menniskor". Talaren gjor
de många kraftiga och manande tillämp
ningar af texten, särskildt på de ny.antagna 
evangelisterna. 

Dessa fingo nu hvar och en afiägga 
ett kort vittnesbörd och lemna ett tänke
språk åt de församlade, som alla syntes 
gripna af en högtidlig känsla. Under det 
4 och en half timme långa mötet rådde 
den allra bästa stillhet. 
· Bfter vittnesbördens slut samlades alla 
~5 på plattformen, der de på knä "me
delst de äldstes händers pil.läggning" af
skildes för sitt viktiga kall. Stunden var 
gripande. 0, hvilka heliga löften, som 
der under tårar afgåfvos inför lefvande 
Gud! Må ingen af dessa älskade taga 
sitt offer tillbaka! Må vi, som tro, en
ligt allas deras önskan, bära dem på bl!
nens armar! Dil jag betrak~do dem, !run
de jag ej undgå att påminnas om en vers 
i E. G-ns "Evangelisten": 

0 Gud, jag ser ju vännens bild i dina tårar, 
Mitt hjertas anin~ känner honom väl igen· 
Jag ser dig iblancl dessa öfversälln. dO.rar, 
Som öfvergifvit n.llt och följa Mllstaren. 

Zulumissionär V. Karlsson talade der
efter några uppmuntrande ord, omnämnan
de, att det nu var 9 år sedan han på 
samma ställe afskildes till ett Herrens 
vittne. Han hade aldrig ångrat dot steg 
han då tog. 

Kinamissionären Aug. Karlsson afslu
tade metl att angifva "eYangelisten~ två
faldiga lifsprogram" enligt 2 Tim. 2: 1; 
"så stärk dig nu, min son, i den nåd, 
som är i Kristus Jesu" och 3 v.: "lid 
äfven du, såsom en god Jesu Kristi strids
man". Det första innebär, att Jesus är 
allt för oss; det andra, att vi skola vara 
allt för honom. Vi kunna endast stärkas 
genom nåden. Att stärka sig med sin 
verksamhet eller sin mångåriga erfarenhet 
är dålig mat. Den alstrar blott magorhet 
och tomhet. - Lidandets nytta är mång
faldig. Genom lidandet lära vi känna 
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vär egen hjelplöshet, men också Guds 
medel och hj,,lp. Det lär oss att bedja 
och mycket umgås med Gud samt bere
der oss seger och vedergällning (12 v.). 
I,id äfven clu ! 

Efter att haha intagit middag pil. Gö
tabro tillsammans med styrelsen och an
<lra närstående personer, samlades alla 
ännu en gång i lässalen, der Herrens natt
vard firades "i fröjd och hjertats enfald". 
Jesus var oss nära, och vi kände sångens 
ord sa verkliga för våra hjertan: "Nu 
död mecl min Jesus, hans död blifvit min, 
Ty lif han mig skänker af fullheten sin". 

Följde sil. afskedshelsningarne med tå
rar, handtryckningar och omfamningar. 
Den ljufva samvaron omkring ordet hade 
sammansmält oss till ett. Hedan kl. 4 
på mändagsmorgonen började sk"jutsar af
gå frän Götabro, och den ena dyrbara 
lasten efter den andra rullade under da
gens lopp åstad under viftningar och af
skedssänger. Skola vi mötas mera på. 
jorden? Gud vet det. Huru skönt lyser 
ej hoppet om återseende i Faderns hus! 

./. S - n. 

Af dem, som genomgått bibel
kursen, erhöllo följande personer 
styrelsens kallelse att afgå till föl
jande arbetsfält: 

Sven Simonsson från Rmå.land till Ånger
manland. 

H jalmat· MosRberg från Yestmauland 
följer ev. Nej man och Edvard Larssim från 
Nerike ev. Edman till Ånge rmnnland. 

Frans Andersson från Östergölland och 
Jforl Ol.Yson frän Småland till Kalmar llln 
(Arby s:n). 

Axel A. My1·berg frA.n Småland följer ev, 
Karl Andersson till Norra Uppland. 

J ohan Eriksson frän Vermland och Karl 
.Tosef ssmi frän SmA.lanu till 8målnnd (Ver
namo-trakten ). 

Å
Klaes Nilsson frän Kronobergs lä.n till 
lnnd. 
Bengt Gustafsson fr:'l.n SmO.land till Kro· 

nobergs län. 
.Arthur Lönnbo1·g från Södermnnland och 

John Persson från Vestergötland till Lyck
sele lappmark. 

Richard Ztittermnn frän V ermlnnd och 
Per Si·en8son frlln Holsingland till Nerike. 

C. Nyström frA.n Östergötland till Österg. 
(och Söderm.). 

- 3'ill -

Kal'! Pettersson frAn Xerike och Ilarl 
Höglund frA.n Gotland till Vesterg. 

A11g. Sjödin från Angermanland till Ån
germanlancl,., 

A11g11sta Ostling från Dalarne och Selma 
A1·onsson frA.n DaJ3land till Dnlarne. 

Anna Johnsson fro.n 8måland och Amnn· 
da Svensson frl\.n Småland till Smäland. 

Mnria Lm1dgn1i från \esterg. skall fö lja 
ev. Elise Svensson till Skåne . 

Lo1•ise Hansen från Danmark Hkall följa 
ev. Elin Pettersson till Uppland. 

Amanda G11stafsso11 från Vesterg. till 
Vermland. 

I öfrigt nöd~adcs vi att göra en ändring 
i ett värt beslut vid miclsommarskonfe
rensen, sä att Ludvig Pettersson, som var 
bestumcl för Hm!l.land, skall tillsnmmans 
med sin förre kamrnt Linde fortfarande 
verka i Helsini;land 

Julen. kärlekens högtid. 
T1ir n gang bevittnade jng en fruk
~ tansvärd strid. En fi'tgelhona 

låg med sina vingar utbredda 
öfver Hitt lilla bo. Bredvid Hatt hen
nes make för att skydda henne mot 
fiendtliga anfall. Hå kommer <ler 
. en stygg fogel ocll vill röfva deraH 
bo. Stritlen blef bård, men fienden 
kom på skam. Jag vardt sa glad, 
som om han hade vunnit ett konun
garike. 

Kärlek, kärlek, hva.d förmår ej 
du! Kärleken gaf en mocler kraft 
att vaka. öfver det sjuka barnet må
nad efter månad. Jakobs kärlek till 
Rakel var så stor, e.tt de sju år, han 
tjenade för henne, voro i lians ögon 
såsom några da1:;ar. 1 l\J. ~l. Och 
likvål ilr menmskonaturens kärlek 
grumlad, blandad, sjelfvisk. 

Man gifver för att fa lika igen; 
man ii.lskar, emedan man har funnit 
njutning deri. Men Gud bevisar sin 
kärlek deri, att han utgaf sin ende 
Son för oss, medan vi ännu voro fi
ender. "Och niir tiden var fullbor
dad sände Gud sin Hon, född af kvin
na, född under lagen, pa. det han 

skulle förlos1-1a dem, HO!ll voro 1111d1•r 
lagen, att vi skulle fa li1irnaskap1•I. " 
"l kännen vår Herre Jeim Kristi 11ad, 
att han, ehuru rik blef fattig för 
var skull, på det att vi ~enom hans 
fattigdom skulle varda rika." 

Och åter: "l~medan barnen hafva 
samma kött och blod, blef han ock 
desslikes deraf delaktig, "-r,å det att 
han genom döden Rknlle tillintetgii
ra den, som hade döden i sitt vald, 
det är djefvulen, O<'h på det att han 
skulle görå alla dem frie., som hela 
sitt lif igenom af fruktan för döden 
mil.ste vara triilar." 

Vägen var ej för lang att uppsii
ka ett förvilladt fär, ingen uppoff
ring för stor, derför att han iilskade 
my<'ket. Född i Betlehem och lagd 
på krubbans strå var han ringa och 
föraktad i denna verlden, men dyr
bar för alla, som t ro. Icke mindre 
än B!i ganger, så har nå~on sagt, 
kallar 'i1g Herren J esus i nya te
stamentet för l\[enniskans son. Hvil
ken nedlåtande huldhet och kärlek 
uttalas icke i detta ord! Han skiim
mes icke att kalla oss bröder, än
skönt han kunde finna tusen gånger 
tusen skäl dertill. Skola ·!.'i da Hkäru
mas för vårt ln·oderskap '? 

I barnaåren drog Herren mig till 
sig och jag fick flytta in i mitt kära 
bo på Golgata. Det var så fridfullt 
den dagen, då J esns tog mitt unga 
hjerta och jag blef hans. Det var 
i jultid. l\Ieu ack, så. manga fula, 
stygga foglar, Horn sedan rasat emot 
mm barndoms tro! Ja, det har 
känts ibland, som ej allenast min 
egen lilla gren skulle brista, utan 
hela korset falla. Satan unnar oss 
aldrig att hvila i Jesu fullbordade 
verk. ~len straxt bredvid sitter min 
ungdoms förtrogne. Aldrig skall han, 
som gaf allt för mig, tillåta en oren 
lusta eller tvetydig vana att förhär-
ja vårt lilla bo. -·- Är du också. 
hans? Lita på hans gudomliga hjer
ta ! Har du sett honom 'I Mins dn, 
hur han kämpade för din frihet? 

Aldrig må du klaga mer! J esns 
är din! Blif hans! Det finns hvila i 
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hans närhet. "Hvem kan skilja oss 
ifran Kristi kärlek '?" Ljufva ro! 
Julefrid midt i stormarne! Den 
hvila, som hans kärlek skänker, är 
vår stilla borg under striden, soq~·e
na ttens polstjerna, som leder vart 
sinne i rätt kurs. Under tider af 
sjukdom, gäckade förhoppningar, ytt· 

I 
-Ur C. F. Kings dagbok. 

J (Forts.) 
I ag satt nu kvar stilla på bänken on 

re nöd och inre strid är det sä. lug
nande att höra vännens röst: "Htil
la, mitt barn, var stilla, kasta bör- ' 
dan på mig!" 

'l'ankspridda, oroliga hjerta, det 
finnes En. som älskar dig! Jag be-
1-<vär dig vid hans huldhet och men
niskokärlek, tala om <tllt för honom! 
L uta dig än ea gang till hans för
harmande hjeria! Blieka in i hans 
milda öga, som vill vara din sol alla 
dagar! Lef i hans rika hjerta, som 
kan förjaga ditt lifä enformighet 
genom att afslöja nya djup i den 
kärlek: som blödde på korset! "Näp
sten lades på honom, att du skulle 
hafva frid." Den genomborrade han
den - o, låt den på. nytt draga dig 
stilla, ljufligt stilla. Ingen hand är 
ömmare än den handen. Om du dör, 
skall han torka kallsvetten frän din 
llanna. Sa har stormen rasat ut. 
Oeh det .är jul igen. 

B'attiga hjerta, hvarför hvilar ieke 
rlu i denna kärlek r 11 Ack, denna 
oroliga verld! 11 säger du. 8annt! 
)len han har ju kommit, som säger: 
"Jag har öfvervunnit verlden." Htilla 
stilla, vid rodret vakar ett öga, som 
ser genom tjockaste dimma. Och 
rlen trofaste vännen, din salighets
höf ding, skall snart föra din farkost 
i land - stilla, evigt stilla! 

Barnen komma hem till jul. I 
m_in faders hus äro många boningar, 
säger Jesus. Snart kommer Josefs 
vagnar. 'l'rötta själ, var glad i hop
pet! Familjens medlemmar komma 
~ter. Din son, o moder, skall fä lif 
1gen. 
. 8tå upp, var lj_us! Nu är det jul 
igen. 

E. G-n. 

liten stund, för att höra slutet af predi
kan; men o .. . hvad jag kände mig liten 
och tillintetgjord I Jag var ingenting. 
Då jag kcirn, Vl\T jag så stor, en sådan 
bjelte, som ej nagot tycktes kunna krossa, 
så god, sä rättfärdig, scim jag nägonsin 
kunde eller behöfde blifva, så fri från 
synd, som någon annan; jag hade ju hvar
ken stulit, mördat eller begått hor med 
någon kvinna, så att det var nog bra 
stäldt med mig; jag skulle nog komma 

' in i himlen en gång. Hvem skulle an
nars komma dit, om inte jag! Inte skulle 
Gud, som iir kärleken, knnna kasta alla 
till helvetet, och endast låta "läsarne" in
komma i himlen. Åh, nej, man måste 
ju tänka förståndigt; så handlar icke Gud. 
Hv11rför skulle han dä hafva skapat men
niskan, om endast för att plåga henne 
först här en 80, 50 it 100 år och sedan 
i alla evigheter11 evigheter I Så resone
rade jag och sil. resonerar sa mången; 
och det är djefvulens egen diskussion, 
som han begynte med de först skapade 
menniskorna. 11 Skulle väl Gud hafva sagt?" 
(1 Mos. 3: 1.) Men då Gud, den store, 
rättfärdige och helige Guden, vidriir en 
menuiska, då känner hon, att hon år stoft 
och måste tiga. Sä var det just med 
mig nu, jag var stum. Jag kunde icke 
svara honom, som begynt gå till rätta 
med mig, pa. ett af tusen (Job 9: 2, 3) ; 
min egenrftttfärdighets klädnad, som jag 
hade försökt att dr.lja mig under, hjelpte 
mig pj, mina skörten (1 Mos. 3: 7), som 
jag hade gjort mig, för att dölja min 
nakenhet med, voro nu sönderrifna i den he
lige Andes kraft, och jag stod naken, 
blottad inför Guds eldslågande och genom
trängande blickar (Ebr. 4: lS). Syndem; 
land hade ej mer att gifva den förlorade 
sonen. (Luk. 15: 16) 

Predikan slutade med uppmaning till 
de i synden vandrande själarna att lemna 
sig åt Gud, på det att de måtte blifva sa
liga redan här och sedan den långa, o
ändliga evigheten. 0, hvad jag längtade 
att göra detta; jag hade redan lagt min 
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sak fram för Herren, men min bön var 
ännu ej besvarad. J ag ville hafva frid 
med Gud. Jag kun<le icke bära bördan 
af synd längre. Jag måste hafva viss
het om förlåtelse. 

Sånger sjöngos efter predikan, och 
många som sjöngo, voro sä lyckliga, att 
deras ansigten strålade. Jag sade vid 
mig sjelf: 11 0, att också jag kunde sjunga 
dessa sånger :if hjertat I Ack! om jag 
kun~e glädjas och fröjdas i Herren såsom 
dessa !" 

Mötet blef sä slut, och jag reste mig 
upp för att skynda mig hem. Jag vände 
mig om till P. f1!r att siiga h onom far
väl. Jag hade under den sista halftim
meu alldeles förglömt både honom och 
allting annat. Men - hvilket under! -· 
jag var nu icke ond pä honom, utan en 
hel annan känsla intog mig; jag älskade 
honom. Han tog min hand, och med tå
rar i ögonen bad han mig, att nu, så 
kraftigt kallad af Herren, lemna mig ät 
honom. Jag kunde icke svara för grät, 
utln ryckte mig lös, kom ut pil gården 
-0ch begynte gå mot hemmet med snabba 
steg. 

Under vägen hem i den klara man
skenskvä.llen med den frusna snön knar
rande under mina fötter såg jag ingen 
hvarkon i boningshusen eller pil vägen. 
Jag endast såg och silg don ena sidan 
efter den andra af mitt lif rullas upp. 
Jag var som öfvergifven af alla, slägt, 
vänner, kamrater och - Gud. 

Dä jag kom in i mitt rum, föll jag, 
utan att ens hafva tid att taga af mig 
öfverrocken, för första gången i mitt lif 
pil. knä och anropade Gud om förlåtelse 
för mina synder. Men huru sammanpres
sadt var ej mitt hjerta, hurn bonden min 
t unga! De enda orden, jag kunde få 
fram, voro dessa: u Herre Gud ... förlåt 
• . . mig, fräls . . . mig, rena mig i ditt 
blod . . . Jesus, tag mig . . . till ditt ... 
barn. Jag vill höra . . . dig till '. .. och 
tjena • .. ~dig. Här .. • är •.. jag." Jag 
talade såsom en, som håller på att drunkna 
eller lefvande iftnebrännas, ;.:och , som ej 
kan bjelpa sig sjelf, eller såsom en, som 
har fått sina ögon öppnade, så att han 
ser den hotande afgrunden, vid,hvars brant 
han befinner sig, färdig att stupa ned der. 

Jag vred mig sasom en ma11k, hv1m1 llllilrn 
kropp blifvit söndertrampad, men som ända 
har lifvet kärt och str ä.cker sig :it alla 
sidor, sträfvande att undkomma. Väl sved 
det i så.ren, men det var bättre, att de 
nu blefvo helt upprifna, än att de skulle 
lii.kas utanpll, men inuti frätas och för
ruttna. Jag ville blifva helt botad, om 
operationen skulle blifva än sil svår. Jag 
bad, ropade och tiggde Herren orn för
barmande, men det val' som om han hade 
förskj utit mig. 

Under det j:\g så låg på golfvet, ba
dande i mina tärar, kom jag ihåg min 
bibel, som jag hade fått, då jag konfi r
merades, men som allt sedan dess blif
vit lemnad åt sig sjelf pä bokhyllan, för
varad som den var i ett starkt fodral, som 
jag sjelf hade gjort. Ty jag var rädd 
om min bibel och ville bevara den väl, 
så att den skulle vara "vacker" . Det 
rann mig nu i minnet, att jag hade denna 
hok, i hvilken så många hungrande och 
törstande själar hade funnit förlåtelse, 
tröst, vederkvickelse och hvila. Det var 
den helige Ande, som väckt mig och lärt 
mig böja knä. Men nu kom djefvulen: 
"Ja, du har en bibel och beder och ro
par, men Herren hör dig icke. Du ä r 
bortkastad." J ag sprang upp, utropande: 
"Det kan ej vara så. Ty Herren har 
siigt: "Den till mig kommer, kastar jag 
sannerligen icke nt ;" ryckte ned bibeln 
från hyllan, torkade dammet af den och 
slog upp den för att finna någon tröst 
der. Men jag var sä okunnig och främ
mande för denna bok, at t jag icke visste, 
hvar ett enda löfte stod. Jag lemnade 
den uppslagen på bordet och gick ned, ty 
tiden var inne att börja arbetet i mej e
riet. 

Under bestyren i mejeriet var hela mitt 
bjerta och mina tankar uppfyllda af detta 
ena: "Jag vill hafva min själ frälst." 
Synder, orätta handlingar och 11skammens 
smygvägar11 (2 Kor. 4 : 2) , öfver hvilka 
jag blygdes (Rom. G 2 1), stodo framför 
mig icke allenast såsom stränga åklagare, 
utan såsom i harnesk klädda jättar, feli
steer, som stängde vägen till Betlehems
källan, så att jag med brutet mod, ned
bOjdt hufvud, gömdt i händerna, öfvergif
ven, hungrande och törstande i min mör-



ka, kulna och ensliga Adullams-grotta, 
maste gråtande och med smärta utrop:i, 
då ingen hjelp syntes vilja komma: "Hvem 

'vill gifva mig vatten att dricka ifrån brun
nen vid 13etlehemsporten? (2 Sam. 23: 
14-15). Huru skall jag kunna få. viss
het, att jag af nad är upptagen till Guds 
barn?" 

På samma gång var jag så tacksam 
till Gud, att jag ej hade <lött i mina syn
der. D'ltta var liksom en ljusstrimma, 
som gaf mig någon frimodighet att "för
hida Herren," såsom David gjorde, då han 
ropade tlll Herren om förlåtelse och fräls
ning (Ps. 40: 1). 

Men det var en själspinande väntan ef
ter visshet om syndernas förlåtel~e; ty 
jag fruktade nu pä allvar, att den luran
de döden skulle gripa tag i mig, innan 
jag hade fri<l mecl Gud. 

Tänk, huru underligt - sade jag till 
mig sjelf, der jag gick fram och äter -
jag har nu lefvat i 21 år utan att på 
allvar söka min Gud, för att fa mina 
synders förlätelse, eller ens på allvar frukta 
den hemska följden deraf, den eviga döden. 

Dock hade jag ju, särskildt vid vissa 
tillfällen, fruktat att min kristendum stod 
på lösa och falska grundvalar. Det var 
stunder, då jag var ensam på milt rum, 
då allt syntes mig så tomt, ihåligt, dödt 
och dystert. Det var stunder, då jag 
verkligen darrade vid tanken på, bvad jag 
sjelf var, och på, att mina lemmar, med 
hvilka jag nu utförde mina dårskaper, en
dast voro stoft och skulle förvandlas till 
mull igen (Pred. 12: 7), och att jag skulle 
miita Gud, som skapat mig, och för ho
nom göra räkenskap för mitt lif (2 Kor. 
5: 10; Ebr. 4: 13). 

Men hvad gjorde jag vid sådana till
fällen? Jo, jag uppsökte någon eller någ
ra kamrater, för att i umgänget med dem 
under något tidsfllrdrif, samtal, skämt, 
gyckel m. m. förjaga "det dystra sinnet". 
Eller om detta ej stod till budii, så tog 
man sin tillflykt till någon nervretande, 
spännande och uppskakande kärleks- och 
äfventyrsroman. Med boken i handen och 
en tobakspipa eller cigarr i munnen drack 
man ur don orena källan, hvilket vartju· 
sande och förnöjande för det köttsliga 
sinnet. O, du synd, som har förderfvat 

on hel verld och som dagligen både hem
ligt och uppenbart haller på med ditt 
förstörelseverk till följe af djefvolens, den 
"gamle ormens", satans, lögnarens från 
begynnelsen (Joh. 8: 44), bedragarens 
illfundiga list! ' 

S:\ gick det tillfälle efter tillfälle, gång 
efter gang, dag efter dag, månad efter 
månad, ar efter · år; särskildt under de 
sista aren, hvilka från början till slut 
voro fulla af oro och ofrid. Jag kände 
mig aldrig tillfreds. Nu då jag tänkte 
på om Gud hade tagit mig bort i detta 
tillstånd, så förstod jag, att jag hade gått 
evigt förlorad. Matt. 25: 46; Matt. 18: 8; 
Marc. 3: 29; 2 •ress. 1: 9. 

Under det jag sysslade i mejeriet och 
mina tankar voro balt upptagna med den
na nya sak, min själs frälsniny, läng
tade jag efter, att någon af def!sa "läsa
re", som jag förut hatat, skulle komma, 
sa att jag fick meddela mig med någon. 
Ty - tänkte jag i samma helägenbet, 
som jag nu är, måste äfven de haha Vil.

rit, såvidt som de äro födda af Gud. Ty 
ingen födelse sker utan smärta. Och se, 
<ler kommer en af dem, en äldre kvinna, 
fru T. För henne tvangs jag att yppa 
min nöd och bedja henne föranstalta om, 
att någon korn, som kunde bringa mig 
tröst, t. ex. Persson. 

Då jag slutat mitt arbete och kom upp 
pil mitt rum, satt P. der och inviintade 
mig. Jag omtalade för honom mina be
kymmer. Det gladde honom att höra, 
huru olycklig och eläadig jag var. Det
samma hade ock varit förhållandet mod 
nyssnämnda fru T. Då jag för henne 
omtalade min nöd, sa grät hou af glädje 
och sade: "Tack vare Gud, att han har hört 
min bön!" Jag var ingeuting bekant med 
henne och hade aktat henne för intet, 
och likväl hade hon bedt för mig. 0, hu
ru jag blygdes! 

Emellertid läste nu P. för mig ur bi
beln, talado med mig och bad för mig. 
Och så skildes vi åt, och jag gick till 
sängs, lifverväldigad af sorg och bekym
mer; sof dock godt och vaknade med stärk
ta kro1>pskrafter. lllin själ var dock i 
samma hornsim mörker, tryckt under bör
dan af min synd och längtande efter don 
hands bjelp, som kunde atlyfta den. Jag 

hade bekänt min synd och längtade efter 
visshet, att den var förlaten. Men i stäl
let för att förtröst.i. på Herren och taga 
honom, "som icke kan ljuga" (Tit. 1: 2) 
på orden, for jag efter känslor. Her
ren säger, att, "om vi bekänna våra syn
der, så är han trofast och rättfärdig, så 
att han förlåter oss synderna och renar 
oss friln all orättfärdighet" ( 1 J oh. 1: 9). 
.illen just derför, att jag icke enkelt och 
enfaldigt trodde Hllrrens ord, fick ja~ gå 
i 12 dagar, innan jag fick frid med Gud. 
Jag läste och sökte i min bibel, men för
stod den ej, ty mina tankar vo1·0 annor
lunda äu skriftens. Jag trodde ej på Gud 
såsom varande trofast i sitt ord, utan viin
tade uppenbarelser och syner, så att dot 
skulle pä ett särskildt storartadt sätt blif· 
va mig sagdt och betygadt, att min synd 
var förlåten - hvilket det ju också verk
ligen blef, men ända just genom ordet, 
utlydt af Guds Ande för min själ. 

Jag begynte så mitt arbete i mejeriet 
i samma underliga känsla, med denna fra
ga inom mig: Huru skall jag få visshet, 
att min synd är förlåten? Och der gick 
jag och tänkte och funderade, upptagen 
med mitt "huru"? i srnllet för att se 
upp till Gud. 

Jag var som i en dvala efter ett hastigt 
uppvaknande nr en djup s•jmn. Jag ba
da ej ondast varit fallen i sömn, utan 
jag var död i synd (Ef. 2: 1, 5; Horn. 
6: 20, 21; Rom. 7: 5, 13; Kol. 2: 13). 

Jag var nu uppskakad ur dödssömnen ge
nom Herrens ord, som iir lefvande och 
kraftigt" (Ebr. 4: 12). Jag såg tydligt, 
att menskligheten vandrade på 2 vägar, 
(Matt. 7: 13, 14). Detta stod silrslrildt 
lehande för mig, då j:ig vill en blick utåt 
tick se mina förra siL!lskapskamrater. Jag 
säger fJrra; ty jag kände, att verkligen 
en såd!ln förändring skett med mig, att 
jag icke vidare kunde följa dem i deras 
lif. Men djefrnlen sade: "Kan du verkli
gen öfvergifva dom för en sak, som rln 
ej är viss på? Du hade ju så roligt med 
dem. Och huru mycket kommer du ej att 
förlora! Och huru kommer du ej att 
blifva ringaktad och föraktad af alla l Och 
huru länge kan rlu väl blifva kvar? Nej, 
kom tillbaka!" :Men Herren gaf mig nåd, 
sa att jag svarade: "Gack bort, satan! 
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Nu vill jag ej längre vara. med dig och 
dessa, utan jag vill följa den, som har 
dött för mig." (2 Kor. 5; 15). 

Nästa dag var lik den föreg4ende. Jag 
gick i samma stälining, ännu olycklig och 
fridlös. 

Pä. aftonen fick jag besök af krukoma
rPn Lars Larsson. Jag hade förut sam
manträffat med honom en gång, da han 
hade talat me<f mig om Herren. Sedan 
hade j1g undvikit honom, hvarhelst jag 
Påg honom. Nu var jag glad att få be· 
sök af honom. Vi hade ett långt samtal 
den natten. Jag omtalade för honom min 
sorg (2 Kor. 7: 10). lian berättade för 
mig, huru Herren frälst honom och flera 
af hans bekanta, som han sedan sett kom
ma till Herren. Han pekade på. det blö· 
dando Gudslammet äfven för mig. Han 
visade mig på många af Herrens siikra 
löften, S(lm jag hade rättighet att. anam-
ma och tt(I, då jag nu ville höra honom • 
till och gå ut ifn!n det onda. Herren 
ville mottaga mig (Joh. 6: 37) och beva-
ra mig för det onda. (2 •ress. 3: 3; Joh. 
17: 15). J,:irsson gick hem, och jag gick 
till sängs, ännu oviss om frälsning, mon 
med ett säkert hopp, att det fanns n:id 
för mig också. 

!Jördags-e. m. besökte jag banvakt l\I. 
Olsson. Vi hade ett långt samtal om 
menniskans frälsning och efteråt en böne
stund. Han bad. Jag bad och grät, griit 
och bad. Detta lättade mig nAgot. lllen 
f1 id och visshet om barnaskap hade jag
ej ännu fått af Herren. 

Det har blifvit söndag. .Jag sitter bred
vid lll. 0. i missionssalen. Nordberg pre
dikar. Jag lyssnar med stor uppmftrksam
het. Det är första gången, jag lyssnar 
till en preilikan, för att få ncigot för 
min själ. Jag tyckte dock. att jag ej 
kunde få det, jag ville haha, utan grät 
och grät öfver min synd och öfver att 
Gud ej ville höra mig. Predikan var slut, 
och jag kom i arbetet igen i rätt tid 
klockan 6. 

På kvällen blef jlig af husbonden bju
den att roa mig tillsammans med familjen 
och flera främmande, som voro inbjudna. 
Men som jag kände, att jag icke kunde 
deltaga i allt, som jag visste skulle före
komma der, så måste jag afböja inbjud-
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ningen. Och ehuru jag kände en bäfvan 
i hela mina varelse, måste jag ock för
klara mitt handlingssätt. "Jag kan icke 
komma med i afton, ty jag har sett, att 
mitt lif är förfeladt; och jag har lemnat 
mig ät Jesus för att genom honom fii. frid 
till min själ." Mer kunde jag icke säga. 
Detta var för min husbonden ägot helt förva
nande. Han såg pä mig och frågade åter 
och åter, hvad jag meuade med detta, och 
sade till mig, att jag i:ke skulle komma 
med något sådant utan komma med in. 
Meu jag sade "godnatt" och gick. Ut
kommen mötte jag br. Larsson, som frå
gade mig, om jag ej ville gå med på bö
nemöte hos M. 0-s. Jag kastade mig i 
hans armar och svarade, att jag tusen 
ganger hellre ville det än gå dit, jag 
förut i all välmening varit inbjuden. 

Vid bönemötet tyckte jag mig ingen
ting få för min själ, säkerligen deld der-

• för att ämnet, öfver hvilket man samtala
de, hörde till hvad skriften kallar den "sta
diga maten", och sadan kunde jag icke 
förtära, utan jag behöfde den lftttsmlllta, 
andeliga, oförfalskade mjölken (1 l'etr. 2: 2) 
- - dels ock derför att diskussionen höll 
på att urarta till strid. 

Men den kärlek, som blef mig bevisad 
och den glädje, jag märkte hos Guds barn, 
gjorde pa mig ett djupt intryck. På hem
vägen togo Larsson och Nordberg mig 
emellan sig hållande hvar sin af mina 
händer, under samtal om den käre Guden 
och hans kärlek till oss syndare, hvilken 
är sa stor, att vi få komma så syndiga 
och usla, som vi äro, med alla vara syn
der. Då vi i tron blic~a upp till Kristus 
och öfverlemna oss åt honom, blifva vi 
fria synderna och Guds barn (Job. 1: 12) ; 
ty Guds nåd har uppenbarats med fräls
ning för alla menniskor (Tit. 2: 11 ). 

~ästa dag var jag oupphörligen följd 
af min husbondes ögon, hvilken sannolikt 
tänkte sig, 11tt han skulle komma på mig 
med liknöjdhet och försumlighet. Men 
den, hos hvilken Herren födt ett behof af 
en friad själ och den himmelska arfvede· 
len, kan nog ej vara oärlig eller försum
lig i arbetet och lifvet. Ty hin vandrar 
inför ett öga, som alltid ser igenom all
ting. Det som den mest vakna och upp-

märksamma menniska ej kan se, det ser 
Gud. 

På aftonen tilltalade min husbonde mig 
i allvarlig ton: "Nå Karlsson, bvad var 
det Ni sade i går afton? Jag förstod er 
inte riktigt." Jag svarade honom med 
ungefär samma ord som aftonen förut. 
l\len han afbröt mig och sade: "Nu har 
Ni varit bär i så många år, och Ni kom 
bit såsom en, som icke har mer än han 
förtjenar sig sjelf; och hela eder fram
tid beror derp;1, att Ni är arbetsam och 
cluglig i ert yrke. Ni bar bittill~ visat 
eder Hink och rask i edra göromål, och 
jag hade tänkt, att vi båda skulle urbeta 
tillsammans med god framgång både för 
min affär och för eder egen fördel. Men 
hvad skall det nu blifva af?~ 

"Skall Ni" - fortsatte han - "blifva 
en sådan der, som stryker omkring i hu
sen och endast förtalar andra, och som 
icke vill arbeta, utan förspiller tiden med 
läsande? Och så kan det gå derhän, att 
Ni blifver rubbad till förståndet och blir 
en usling och börda för hela samhället. 
Detta vill jag säga eder såsom en vän. 
Tag eder till vara!" 

Jag förklarade nu, att jag ii.fven hädan
efter ville blifva lika arbetsam, som jag 
varit hittills. "Men Jesus vill jag tillhöra, 
och något ondt kan j 1g ej se ileri, utan 
det är det bästa och lyckligaste på jor
den." Dermed skildes vi åt, för att se. 
hum det skulle komma att ga i framtiden: 

Tisdagsaftonen elen 7 febr. Arbetet 
är slut. Tiden att bvila är snart inne. 
lunan dess skulle jag dock först fä erfara 

fricl mecl Giut, fricl i min själ! 
Jag hade efter slutadt arbete i mejeriet 

gått ut på gården med en lykta i handen 
för att uträtta något arbete. Utkommen 
på gården blickar jag upp mot det med 
otaliga stjernor beströdda bimlahvalfvet. 
Under det jag så står med blicken riktad 
uppat, tränga sig dessa tankar inpå mig : 
Hvarifrån äro alla dessa komna? Har 
icke den evige, allsmäktige Guden satt 
dem på fästetll Jo, visserligen, och han, 
som har satt dem der, har äfven skapat 
mig, - mig arma menniska, som fallit 
så djupt i synd och elände. lllen han, 
"som bor i höjden och i helgedomen ocb 
när dem, som bafva en förkrossad och 

ödmjuk ande," har ju gifvit sin 8011 i 
döden för att friköpa oss. Han, Sonen, 
Jesus har burit våra synder pä sin kropp 
uppå trät (1 Pet. 2: 24), och har friköpt 
oss från lagens förbannelse, då han vardt 
en förbannelse för oss. Vart skuldebref 
är borttaget och fastnagladt vid korset. 
(Kol. 2: 14). Och geMm Kristus för
kunnas syndernas förlåtelse (Apg. 13: 38) 
för alla - för alla -- således äfven för 
mig - för mig! • • • 0, underfulla nåd! • 
Gud vill glömma mina synder. 

Med bjertat uppfyldt af denna så sköna 
tanke springer jag upp pa mitt rum, får 
tag i bibeln för att se, om der verkligen 
står, att han vill glömma mina synder. 

Jag läste endast en vers, llet är nog. 
Det är som om hela bibeln vore öppen. 
Huru många "hvar och en", "hvem som 
helst," "alla", "dig" stå ej der ! Det 
är nog. Kastande mig i en stol sjunker 
jag tillsamman till ett intet af förundran 
vid begrundandet af Guds stora klf.rlek 
till mig, uppenbarad deri, att Jesus har 
blifvit min l<'rälsare. Jag faller i en rik
tig salig förundran med hela min varelse. 
Och alldeles oemotståndligt uppstiger till 
Gud tack och lof som ett rop frän ett 
barn till dess käre fader för hans stora 
kärlek, som ej tagit hänsyn till min stora 
skuld utan allt igenom handlat efter sin 
nåds rikedom. Jag vet ej, huru det sker, 
men en salighet, som iir obeskriflig, genom
strömmar mig. Det är, som Jesus sade 
till Nikodemus: "Vinden blåser hvart han 
vill, och du hör hans röst, men du vet 
icke hvarifrän han kommer och hvart han 
far; så är hvar och en, som är född af 
Anden (Joh. 3: 8). 

Jag reste mig från stolen och gick fram 
och tillbaka tackande Gud af ett jublan
de hjerta. Jag slog tillsammans händer
na ropande: "Abba, käre ~'ader!" Nu först 
förstod jag genom egen erfarenhet, hvad 

do ortlen 11111uharn. li11111. H: I 11, o, 11111 u 
salig! O, huru ~aligl O, huru ly1:khK! 
Mitt hjerta fylldes med villsignelse, ~a att 
min l>ägare flödade öfver (l's. 28: f>). 
Jag hade nu verklig frid - frid med 
Gud. (Uom. 5: 1 ). Det var, som om jag 
ville brista sönder af glädje. 

Jag gick till hvila, men .jag var så öf
verlycklig, så att jag icke kunde sofva. 
Jag spejad · i det kolsvarta mörkrPt i 
rummet efter den, som fyllde mig med 
sådan välsignelse. Jag trodde utan att 
se, men jag erfor också utan att se. Jag 
såg, mötte och omfamnade den korsfäste, 
döde och uppståndno Jesns i tron; och 
likasom ankans olja ej upphörde att rinna, 
förrän alla kärlen voro fyllda (2 Kon. 4: 6), 
så iLfven här. Jesus var sa nära. O, 
h vilken glädje att veta, att synden är för
låten, att den evigt lefvande (Upp. 1: 18) 
frälsaren har blifvit min vän (H. V. 9: 16), 
och att vi nu förstil hvarandra. Ty ujag 
är min väns och han är min "(H. V. 6: 2). 

0, hvilken salig fröjd att i sitt hjerta 
hafva frid och ro! Huru stort att vara 
frälst! Allt det brutna är utstruket (Es. 
44: 22), synderna äro skilda ifrån mig, 
så långt som öster är från vester ( Ps. 
103: 12), de äro kastade bakom Guds 
rygg (Es. 38: 17), ja i hafvets djup (Mik. 
7: l!l); öfverträdelserna äro utplånade sä
som en sky, synderna såsom ett moln 
(Es. 44: 22); missgerningarna äro förlåt
na, och Herren kommer icke mer ihåg 
dem (Jer. 31: 34); om de 1n sökas, sa 
äro de icke mera till och skola icke var
da funna. (Jer. 50: 20). 0, nu kan 
min själ andas fritt. Min sak är lemnad 
i den rättas b::tnd (Rut. 3: 18). Lyckliga 
lott att vara ett Guds barn (1 Joh. 3: 2), 
född på nytt, icke af förgängligt, utan af 
oförgängligt säde, genom Guds lefvande 
ord, som förblifver evinnerligen! (1 Petr. 
1: 22.) 

Från vår Zulumission. 
Betbel M. S. Inyoni P. 0. Zululand den ti nov. UIOl. 

Ä/,.skade ~yskon i Herren! 
"Låtom oss känna, låtom oss jaga ef

ter att känna Herren! Såsom en mor-
gonrodnad är hans uppgång viss, och han 
skall komma till oss såsom ett regn, så-
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s•1m ett serlaregn, som fuktar jorden." 
Ja, må detta. vara vårt mål, att känna ho
nom, så långt det är möjligt för oss att 
komma i hans kunskap. Den som är fullt 
intagen af det mål, mot hvilket han "ja
l(ar~, bar ej öga eller öra för allt det, som 
finns på vägen, vore det än så glittran
de; målet. malet är det, som skall vin
nas. Jesus, vårt mäl, för hvars skull 
vi räkna allt annat ej endast såsom 
värdelöst, utan såsom förlust, hur det må 
se ut, hvad det må kallas, han skall uppgå 
såsom solen en molnfri morgon, ty hans 
uppgång 1ir viss. Saliga hopp, saliga 
visshet, att Jesus kommer igen för att 
hemta sin brud! Da jag för ett halft år 
se'n stod på den store ångarens däck och 
~äg de underbara soluppgangar, man ibland 
far se, bur kClm t-j tanken på rättfii.rdig
botens sol, som ska.Il uppgå med salighet 
under sina vingar! Syskon, må vi vänta 
nch v.tra redo, iifven om han skulle dröja! 
Du har kanske vakat öfver on sjuk och 
timmarna ha varit så oändligt långa, det 
bar varit förgäfve3 att se efter en enda 
liten strimma af gryning; men vänta -
- ju längre natten varit, dess mer väl
kommen blir morgonrodnaden! "Väktare, 
hvad lider natten?" är det vemodsfulla 
ro11et från den väntande bruden bärnere. 
Och hör svaret från hans egna läppar, 
dessn läppar, som aldrig tala annat än 
kil.rlek, "Jag går bort, men kom
mer åter!" Dä är natten slut; då den 
sälla morgon grytt. Kommer den snart? 

Äfven bär på Bethol har han en skara, 
som väntar honom, och som ehuru svart 
är delaktig af en lika dyrbar tro som vi. 
\'iljen l följa med, skall jag försöka taga 
er till ett möte, som vi hade en half mil 
hiirifrån. Förr& söndagen sades på mötet 
till, att i den kraalen skulle bli möte föl
jande söndags f. m. Det är nu s~, att 
mötet på f. m. är ute i någon kraal och 
om e. m. här bomma på stationen. De 
troende samlas då till den kraalen, och så 
söka vi få dit hedningarna, som annars 
ej komma till mötena. Missionär Nilsson 
och jag begåfvo oss på väg. Drygt var 
det att gå den halfmileu, backe upp och 
hacke ner i Afrikas varma 1>01, men tan
ken på honom, min mästare, som gått så 
manga steg för mig, och medvetandet att 

jag gick för honom, hjelpte mig, då jag 
ett tag höll alldeles pä att tröttna. Jag 
har ej blifvit så van som de andra än att 
gå, men blir snart, hoppas jag. Då. vi 
kommo nära kraalen, hördes sång, men 
ingen syntes till, de voro alla inne i en 
af hyddorna. Kanske ej alla veta, hur en 
kraal ser ut. ~Iitlt i kraalen är kreaturs
inbägn aden, den förnämsta platsen pä 
gården. Deromkring ligga hyddorna och 
utomkring ulit är en inhägnad. Då vi 
kommo frmn, såg jag att det var en stor 
kraal med mllnga hyddor, en för hvarje 
hustru. Några. troende finnas der, en af 
hustrurna och några döttrar, men ej man
nen sjelf, som gått sin väg, då han hörde 
att vi skulle komma. Han bar en tid va
rit mycket påverkad, mm förhärdade sig 
och vill ej alls böra om Gutl nu. Emel
lertid kom <len eno efter den andre ut ur 
hyddan, för att helsa på oss, och vi slogo 
oss ner pi stnhnattor på marken och bör
jade sjunga i väntan på fler åhörare. 
Som solen var het och ingen skugga fanns, 
föreslogs det, att vi skulle gä in. Viljen 
I följa med in? Naväl, ned på knä, så 
lågt du kan och kryp så in genom den 
lilla run1la öppning, som föreställer dörr. 
Jag gjorde så med, kom in i stupmörker 
och höll på att falla öfver benen på en, 
som satt på golfvet. En matta af strå 
bredes ut på golfvet, och Jet är sittplat
sen. Då man suttit litet, bli ögonen mer 
vana att se i den evigt rådande skymnin
gen, och jag upptäckte folk litet hvarstä
dos. Det var en stor hydda, uppburen af 
fem långa stockar. Såväl tak som väggar, 
som allt g<lr i ett, enär hyddan är rund 
som ett ituskuret äpple, äro svarta af rök, 
alldenstund eldstaden ä.r midt på golfvet, 
öppen, utan skorsten. T. o. m. de korn
vippor, som voro instuckna i halmen i ta
ket, voro svartbrända. För hvarje gång 
någon skulle in genom dörren, blef det 
alldeles mörkt i hyddan. Till slut voro 
<le alla samlade och mötet börjades af 
missionär Nilsson, som sade att det skulle 
bli vittnesbördsmöte denna gång. Det var 
något alldeles nytt för mig, ty såsom va
rande på en af statskyrkans missionsstatio
ner, då jag förr var härute, hade jag ej 
varit med om dylikt. Jag önskar att I, 
som låsen detta, hade varit med! Varmt 
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var det i hyddan, men varmt var det också 
i själarna. Såväl män som kvinnor vitt
nade. De ha samme Gud, samme Fräl
sare som vi, de hiira till samma kropp; 
lemmar med oss i Jesu brud, ml'n det var 
underligt att sitta der och böra tlem 
vittna och se det mörker och elände <le 
blifvit räddade frän. Då. värn hjertan 
känna glädje att se dem, hur skall det da 
vara för det älsk..inde ltj1 rtat cleruppe ! 
Plera af dem liknade sig vitl villebrådet, 
som, ehuru såradt, tlock springer ännu 
en hit, innan det faller. En af <ltJm, La
zarus, sade att han l>lef sarad pa ett an
nat ställe, men sä "sprang han med 
spjutet i lungorna, till dess han kom till 
Bethe!, der han föll ner och <log." För 
att referera hans vittnesbvr<l mä jag om
tala att han fullföljde tanken på villebrii
det, ty han ej endast dog, han blef äfven 
"flådd", såsom uttryck för att allt tlet gamla 
togs bort och han blef en 11y menniska. 
Sa gingo vi hem och hade o. m.-mötet, 
som äfven blef vittneshördsmöte, ty de hade 
blifvit värmda på f. m. 

Angående skolan har den nu pågått, 
sedan jag kom bit för fem månader sedan. 
I början kommo öfver 40, frän en gammal 
man ända ner till småttingar, som följde 
med för ro sku!l. En del ha g<itt för att 
arbeta i etäderna, och migra flickor ha ej 
längre lof för de sina att komma; men 
medeltalet på dem, som komma, iir mel
lan tjugu och trettio; och det är mycket 
för en i;kola i Zulu, säges det. En en
gelsk missionär sade just i gär, att han 
hade nio i sin skola. Än så länge är 
det endast läsning och skrifning de un
dervisas i, ka11ske senare de få litet geo
grafi, för att lära sig att jorden ej är fyr
kantig och att de ej äro Jet största fol
ket derpå. Ifrån barn pli. 5 år upp till 
yeglingar på 19 till 20 år finnas i min 
skola. Der trifs jag bäst och älskar Jet 
arbetet. Ibland då jag sitter hos en klass 
och undervisar och kommer att se ölver 
hela skolan, så gar ett rop ur djupet af 
mitt hjerta, att Gud m:l gifva mig vishet 
och förstånd att leda dem och visa dem 
rätta vägen. livad som nu sås i Jessa unga 
bjertan, skall en gång bära frukt, de växa 
snart upp; och pa dem, så att säga, hvi
lar församlingens framtid, de gå ut ur 

skolan och in i församlir1gen, för att bringa 
till mognad, hvad som föT11t blifvit satlt. 
Men det gäller saväl i Zulu som Hverige 
att göra som E. G-n säger: 11 Så ut din 
säd och vattna den med dina tårar. Och 
plllj en stenbard mark på dina knän." 
Såsom ljuset förtäres, under det att skenet 
sprides för andra, ma vi, Guds vittnen, 
vare sig hemma eller ute, vara ljus med 
denna Guds förtärande kärlek i oss. 
li!å vi aftaga men ltan, vclr store !Jä. 
stare och i(omtrig, tilltaga! Salign dag, 
det all makt blir hans, dtl hans kunskap 
skall täcka jorden sasom vattnet hafrets 
botten! 

Många helsningar till etlcr alla, syskon, 
särskiltlt till kamraterna pä fältet! Syskon, 
I, som arbeten i vingarden, nul vi vara 
trogna! Det kiintles varmt i hjertat att 
läsa edra vittnesbörd frau konferensen ; 
vi ha samme Fader härute, som än till 
<len ene, än till den andre säger: "Här
rere du vet ej, mitt barn, hvad jag g~r, 
men du bkall få se det en gång!· 
Ja, han kommer, han, som skall komm:i, 
ty "starka valten kunna icke slå.eka kär
leken, ej heller strömmar förkväfva den!~ 

I honom Elin M. Witt. 

e;1·~ ·,r 

Från London. 
Inge:sby House 45 Newiogton Green, 

London 0. d. H dec. 1901. -
Bo till• vidare• i d«lta llmdet, 

och jag skall ''"'" med dig ot•h 
villsigna •lig. 1 Mo•, ~: :J. 

.\.!skade nådesyskon och läsare af 'l'. S., 
håde kända och okända! 

Frid af Gud genom Jesus! 
Da jag i går öppnade "Dagens Lösen", 

möttes min blick af ofvanstående bihel
onl. Att de gjorde ett djupt och viilsig
nadt intryck pi min själ just med anled
ning af de omständigheter, hvari jag be
fann mig just nu, di\ jag läste dem, torde 
0J förefalla så besynnerligt utan fast mer 
naturligt. Jag vistas ju här i detta lan
det tills vidare. ~IE'n den omstl!.ndighcten, 
att "Dagens Lösen" legat i en resväska, 
ända seuan jag kom liit, och oj blifvit 
öppnad, hvad jag kan minnas, någon g!mg, 
sedan jag kom hit förr iLn 1111, dä den helt 
plötsligt kom i mina tankar, ~jorda, att 
detta ?rd nu på ett alldele~ särskil~t sätt 
kom till mitt nierta och skänkte m1g väl-
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<>ignelse. Härtill må jag ock nämna, att 
iag nllgra dagar förut med David ropat: 
"Herre, kungör mig dina vä~ar, lär mig 
dina stigar!" Och nu svaracte han mig: 
"Bo tills vidare i detta landet, och iag 
skall vara mnd dig och välsigna dig." Så
ledes får jag vistas här i min Faders säll
skap "tills vidare", åtnjutande ha11s väl
signelse. Och dä är jag ju ej att beklaga 
~är "tills vidare" lupit ut, skall nog min 
Fader visa mig fortsättningen af mm lef
nads väg och, bäst af allt, följa med ocb 
~~~L . 

Men är det ej så. att allas vårt jordelif 
är ett "tills vidare"'! Kära syskon, låtom 
oss komma ihåg det! Herren siLger till 
o,s alla: "Bo tills vidare i detta landet!" 
Dn broder och syster möter likt Isak "i 
detta landet" besvärligheter (1 Mos. 26), 
trångmål i familjelifvet, i ditt förMllande 
till dina grannar eller din omgifning för 
öfrigt. Innan du klagar, så fråga dig, om 
du möjligen sjelf gifvit någon anledning 
till de stridigheter, som möta. l:'ölj sedan 
Isaks exempel. Han drog s ig undan, tills 
han fann "utrlmme". Den. som ilr liten, 
flnncr alltid 'ut1·yrnme". Det är iu för 
öfrigt bara "tills vidare", du skall vara 
hiir. Herren välsignade och belönade Isak 
rikligen, därför att han ej motstod dem, 
som afundades och triln1?;dc honom, sA 
att till och med hans motståndare sågo 
det och sjelfva sade till honom: "Nu är 
du viLlsignad af Herren." Om Gud hand
lat med dig, kära Guds barn, på samma 
slttt, som han gjorde med Isak, så glöm 
ej Yälsignaren för välsignelsernas skull; 
tlu har dem endast "tills vidare". Isak 
·'gaf upp andan och dog" vid 180 års ål
der; du kanske oj ens skall nå 80 år. Må 
vi derför vandra med Gud" i detta landet 
"tills vidare". så skall han "sedan'· väl-
signa oss med ett b1Lttre land. 1J 

:Niigon, som leker i synden ännu, torde 
lilsa dessa rader. Min vän, du leke1· "tills 
vidare·'. Och sedan '? Ditt samvete 
och din liibel s1lga dig, hvad som följer. 
J(anske någon annans lif är ett olyckligt 
sådant till följd af sjukdom el:.er annan 
lekamlig nöd. Du är ock till råga på allt 
främman<le för Jesus. Att glädja dig med 
ordet är omöjligt. ty ditt hjerta silger dig, 
att ett ännu förfärligare ''sedan'· väntar 
dig. Lemna ditt hjerta åt Jesus, käre 
Ylin ::\len gör det nu. 

Mina kamrater Carl(•n och Höglander 
och vär kiire broder Hölling, tillhörande 
8. ~I. i K. och jag iiro alla friska. Herren 
vare lof ! Vi arbeta hvarje dag med våra 
lexor. 1 bland har jag önskat, att verlden 
aldrig hade sett något "Babels torn"; men 
ock på samma gång kommit ihåg, att det 
var Gnd, vår .Fader, som förbistrade men
niskornas tungomål. Och allt hvad han 
gör ilr väl betänkt. Hans handlingar kom
ma ej i kontakt med hvarandra, så att 

den ena hindrar en annan, ty "fullkomligt 
är hans verk". Jag menar, att språkför
bistringen. som inträffade 2247 år före 
Kristus, skall ej nu i 20:de århundradet 
efter Kristus vara något hinder för evan
gelii utbreilande bland alla de folkslag 
och tungomål, som genom vär Faders all
makt kommit till. När allt kommer om
kring, så torde den omständigheten, att 
missionärs-kandidaten ett it tvä år fi'l.r 
studera spräket och sitt eget hjertas ställ
ning inför Gud snarare befrämja än hin
dra missionssaken. - }'ör att kunna göra 
en "rod evangelii förkunnares verk bland 
ett olk fordras nog mer än att känna det 
folkets sprllk. Det itr godt att veta, att 
den, som bereder oss, är Gud: och han 
gör det vill, om ej alltid sA fort, som vi 
önska. Dock är det säkert, att det kunde 
gå fortare, om vi mera hade akt pä oss 
sjelfva. 

Nu till sist en kär helsning från mig 
och minn kamrater Carlen, Bölling oc'h 
Höglancler till alla kära vänner, som läsa 
dessa rader. ~änga torde viinta att få 
bref från mig. Just med tanken härpä 
ville jag genom 'l'. S. sända eder en heis
ning och således nå många med ett bref, 
emedan tiden för brefskrifning oftast är 
knapp. Gud välsigne eder alla, der I byg
gen och bon i Småland, Nerike, Yester
µ;ötland och JI: orrLotten. Mina tankar 
yaudra ofta till eder; och J ären ihåg
komna i mina böner. Bedjen I ock för 
mig! Viljen I Sitncla mig några rader, så 
är jag mycket tacksam och vill ~vara, 
så långt tid och krafter medgifva. Af ven 
till alla kamrater på fältet vill ja" sända 
en hjertlig helsmng, och såsom tänkespråk 
2 Sam. 10: 12 och Hes. 44: 5. 

Eder i Jesus lycklige. , 
CARL ANDERZEN. 

En ensam vag. 
Öfversitttning från engelskan af E. 

Ords. 14: 10. 1 Kor. 2: 9. 

Oet fins ett mysterium i menskliga 
hjertan: och vore vi än omringa

de af en här af dem, som älska oss 
och äro älskade af oss, kommer dockl 
tid efter annan, till hvar och en ai 
oss en känsla af ytterlig öfvergifven
het. Vår käraste vän är främman
de för vår glädje och kan ej fatta 
bitterheten i vår sorg. "Det är in
gen, som verkligen förstår mig, in
gen, som kan sätta sig in i 
hnr jag känner det", sådant blir 

hvarH oeh ens tnr at.t, utropa; vi 
vandra på "en ensam viig. u Det be
tyder intet, lmrndan viir lott är, hvar
je hjerta, mysteriskt till och rned fur 
sig sjelf t, mdste ha/va sitt inre lif i 
ensamhet. Job. 7: l!l. Mt. 10: 37. 

l\len vill dn veta, hvarför så är'? 
Det är, emedan l!f'rrnn åstundar vår 
klirlek. I hvarje hjerta vill han vara 
först. Derför behl!.ller han sjelf nyc
keln till alla rnmmen, för att välsig
na med fullkomlig sym1Jati och helig 
frid, hvarje ensam själ, som kommer 
till honom. Da vi känna denna en
samhet, är det Jesn röst, som säger: 
"Kom till mig," och hvarje gang vi 
äro "icke förstådda" är det en kal
lelse till oss att komma återigen. 'l'y 
Kristus allena kan tillfredsställa sjä
len, och de, som randra med honom 
dag från dag, kunna aldrig gå "en 
ensam väg." 

Och när du dignar nnder bördan 
af ett tungt kors och säger: u Jag 
kan ej bära denna börda ensam", d ä 
säger dn sant. Kristus gjorde den 
afsiktligt så tung, att du måste åter
vända till honom. Den bittra sorg, 
som "ingen förstår, u medför ett hem
ligt budskap från konungen, bedjan
de dig komma till honom igen. 
"Smärlonws man," (eng. "8orgernas 
man'· 1 furstar dig bäst, frestad i allt, 
kan han känna för dig, hur det är. 
Dn kan ej komma fur o/la eller fur 
niira. Guds Son är oändlig i nåd, 
hans närhet är nog för elen längtan
de själen; och de, som vandra med ho· 
nom dag från dag, kunna al<lrig ,qå 
"en ensam viig." 

En tapper indian. 
En dag kom en indian till en mis
sionär och sade: "Jag vet, att din 

r11ligio11 ur Hl\1111. I 111 1111~11, tw111 li11I 
n~ t'iiljt. d(111, lmfv1~ ld1fvit. l11lt.l rn 1wh 
lyckligare. Meu ju~. h11.r allt.id \'111'1!. 

en krigare, OC'h mma. hii.udor iiro 
fulla af blod. Kan jag blifva en 
kristen?" l\Iissionären förkunnade 
honom budskapet om Guds nåd, och, 
för att sätta honom på prof, fråga
de han: "Får jag afskära ditt hår:>" 
India.nerna bära långt hår, och da 
det afskäres, är det ett tecken på, 
att de aldrig mera skola beträda 
krigsstråten. Mannen sade: "Ja, 
skär af det; jag vill bortlägga mitt 
gamla lif ;" och så skedde det. Då 
han giek hem, mötte han några hed
niska indianer, hvilka utskrattade 
honom och sade: u I går var du en 
krigare; idag är du en gammal kvin
na." Det kränkte honom djupt; han 
skyndade hem, kastade sig på mar
ken och grät. Hans hustru, som var 
kristen, kom och lade sin arm om 
hans hals: "I går fanns ingen i verl
den, som vågade kalla dig feg. En 
gång var du nog .. tapper att döda 
Sioux-indianerna. Ar du nu icke nog 
tapper att lida för den, som dött för 
dig?" Han sprang upp och sade: 
".Jag kan det och vill det." 

]'lågot för barnen att få. 

Lillmammas Julafton:;:· 

Ett lite t fattigt barn jag ilr, 
men glad jag är ändå. 
.Jag vet min gode Fader kär 
bär omsorg om de smä. 

I Fagerbjörka, det lilla undantagstor-

*Vi fä bedja de små Hisarne af 'l'rons Se.,rar om ursäkt för att det icke bl8f oss 
möjligt :itt, säsom vi tii.nkt, under detta år afs'luta berättelsen om systmrna. \.i hade 
kunnat göra det endast på det villkor, att vi icke mtagit någon julberättelse! Men vi 
tyckte att äfven detta skulle hafva varit ganska tråkigt. Och då vi hoppas att äfven 
nllsta år f:'P göra hvarandra sällskap, så tänka vi att ingen skada skett, enär vi då vilja 
afslnta denna berättelse och på samma gång i största korthet söka repetera det redan 
berättade, sa att äfven de nya prenumeranterna må fä berättelsen såsom ett helt. 

' 
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pet i skogskanten, bodde moster Anna 
Greta med sina 3:ne barnbarn, den elfva
ariga Hanna, den åttaårige Petter och 
:Majblomstret, som till våren fyllde fem 
är. Knappt var det om brödet för sä 
m:\nga munnar, men Han, som är enkors 
försvarare och de fader- och moderlösas 
fader, tittade rätt ofta in till de sina i 
Fagerbjörka och säg till, huru de hade 
det, och efter de besöken kunde moster 
Anna Greta sjunga: "Herren är min her
de, mig skall iutet fattas." Nu hade dock 
den besvärliga "rernatisten" kastat ikull 
gamla farmor i sängen. Det var en fas
ligt olämplig tid, tyckte farmor, eftersom 
det närmade sig den välsignade, kära jul· 
helgen. Lillmamma, som lilla Hanna kal
lades, fick nu fullt upp att göra. Myc- 1 
ken hjelp kunde bon förstås icke fä af 
smasyskonen, men hon förstod dock 
att tilldela dem nägot lif det myckna 
arbete, som lades pä hennes späda skul
dror. 

Nu var det blott 3:ne dagar kvar till 
julaftonen, och i morgon var det torgdag. 
Snön hängde ned som stora bomullstappar 
nmdt omkring det låga stugutaket; och 
ende karleu i huset, den brushufvade 
Petter, hade haft ett stort besvär att 
skotta väg ut till grinden och ladugår
den. 

Det hade varit en tnng dag i dag för 
lilla Hanna. Farmor hade smågrillat öf
ver den vidbrända vällingen; aldrig fick 
hon bäddadt ordentligt; kuddarna kändes 
som kullerstenar för den värkbrutna krop
pen. Maja eller Majblomstret hade varit 
särskildt grinig i dag och Petter lat och 
odygdig. 

Nu var det då ändtligen kväll, och 
de båda småsyskonen sofvo redan. Far
mor hade fått en varm kopp fläderte 
och låg der nu och ·dåsade i den lilla 
"innekammaren". Alltiag var så tyst; 
man hörde endast granvedskubbarnas spra
kande på hällen i storstugan jemte lilla 
"Snötlingas" trefl.iga spinnande. Hanna 
satt länge framför brasan. Mors efter
lemnade bibel hade hon i sitt knä. Hon 
hade läst <len sköna berättelsen om äng
larnas bebå.delse. ~'Si, jag bådar eder 

stor glädje!" hade fmglen sagt till her
darna. ::itor .o'lä.dje? Var den för fattigt 
folk också? Pil herrgården rustades det 
ju så ovanligt för att taga emot julen, 
- men hiir hos farmor och syskonen? 
Skulle Jesusbarnet vilja komma ilfven bit 
med sin glädje? Ja, herdarna pä marken 
voro ju fattiga de också. Mor hade ju 
också, medan bon lefde, sagt, att Jesus 
vill gästa bvarje hem. Ja, mor ja! Och 
när mor lefde, da var det alltid jul på 
Fagerbjörka, men nu - nu - bur skall 
det bli någon jul nu, när farmor ligger 
i sängen och icke en krona i byrålådan? 
Hon kunde rakt inte bjelpa att tårarna 
började smyga sig fram vid tauken pil 
mor, som nu var i Guds sköna himmel, 
långt, långt borta fran Lillmamma och 
hennes syskon. l'ndrar just, . om hon 
kan se oss och om hon talat om för Je
sus, bur vi ha det härnere. Men, sade 
bon eftertänksamt, det är nog bäst, att 
jag talar med den gode Frälsaren sjelf, 
ty icke ens far eller mor i den sköna, 
ljusa himlen kunna bjelpa mig nu. 

Vid sista skenot af den nästan utbrunna 
brasan kröp lilla Hanna ned på sina knän 
och bad länge och varmt till sin }'rälsare, 
ja, så länge, att hon slumrade in och 
skulle säkert legat en stor del af natten 
på golfvet, om icke lilla ::3nö/lingan kom
mit och strukit sin nos mot henn~s kind. 
Då for hon huttrande upp och skyndade 
sig alt krypa ned i bädden hos lilla Maj
blomstret. Nu föll det vackraste mån
sken in genom rutan, och då gick det 
icke längre alt sofva. Hon hade också 
så mycket att tånka på, hon var ju icke 
bara för syns skull en "Lillmamma". Nej 
da ! Mor hade ju också sagt, innan 
hon dog: "Nu, Hanna, skall du lofva mig 
att vara i mors ställe för barnen." Och 
det hade Hanna lofvat och lr.gt sin hand 
i mors. Ack, käre Herre Jesus, hjelp 
mig att hålia mitt löfte! Du vet, hur 
mycket jag har att göra i morgon! Och 
så räknade hon upp alla sina behof och 
göromål för den käre Herren och fräl
saren. Hon skulle se till Rosa i ladu
gården, hon skulle mj1Hka och tjäma smör, 
hon 8kulle skura både storstur.n och kam
maren, hon skulle sticka färdiga småfrök-
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narnas strumpor på herrgården. Men hvar 
skulle hon fä pengar ifrån, så mycket 
pengar, att hon kunde lösa ut farmors 
sidenhalsduk, som var lemnad som pant 
för skuld i handelsboden och dertill kunna 
köpa kaffe och socker och först och sist 
de rara risgrynen, som skulle vara till 
julgröten. Pepparkaksgubbarna och rus
sinsgrisarna fingo nog smAsyskonen för
saka i år, godt om de kunde få hvar sitt 
ljus i jul~ranen. Ja, hvar skulle bon få 
pengar till allt detta? Pör strumporna 
fick bon vfLl en krona och för smöret kan
ske 1,50. Så skulle Petter göra små näf
verkorgar och siitta lingonris i till att 
försälja i staden. Det kunde allra högst 
bli 75 öre. Men ack, det blef ju tillsam
mans bara 3,25; och duken var pantsatt 
för 2 kr. Huru skulle det gå? Plöts
ligt satte hou sig upp i sängen. En ljus 
ide hade sprungit upp i Hannas tanke· 
verld. 'ränk, om jag skulle sälja Snö
flingan till gamla Hennes Nad på hamn
gatan, hon som är så förtjust i hvita 
kattor. Men hvad skall .Majblomstret säga 
och farmor se0n? Det blir allt förfärligt 
tomt efter Snöflingan, när hon är borta. 

Yid tanken på detta offer höllo tårarna 
på att fylla de klara barnaiigouen. 

.lilen, återtog hon, SnMingan fär det 
sä bra der. Här far han ofta lJade hungra 
och törsta. Käre Jesus, att ,.i ska' vara 
sä fattiga, så fattiga! 

Och med en snyftning kröp den lilla 
flickan ned i sin bädd, <ler hon snart 
somnade, glömmande alla bekymmer för 
morgondagen. 

Klockan fem påföljande morgon rnr 
Hanna redan i full gång med sin strump
stickning. Hon kände sig så glad och 

. munter i dag. Alla bekymmer för julen 
hade hon lagt på Herren och hon visste 
rakt icke, hvart alla gårdagens sorger 
tagit vägen. Undrar just, sade hon, huru
dan stackars farmor skall vara i dag? 
Hoppas, att hon haft god sömn i natt, 
så att hon är snäll i dag. Tänlr, hvad 
bon skall bli glad, när hon fiir sin sil
kesduk igen! Ma hon nu icke blifl'a allt· 
för otålig på småsyskonen, medan jag 
är till staden. Hade lust, om jag blott 
hade råd att muntra henne med en liten 
kaffetår, iunau jag går. 1,illmamma ka-
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stade en mönstrande blick i kaffedosan. 
Aj, aj, inte flera bönor kvar! Men får 
g4 ! Parmor måste hli vid godt humör 
i dag; annars saknar hon "Snöflingan"; 
och jag får bannor för min dristighet. 
Sagdt och gjordtl Den trebente kaffe
kokaren stod snart i spiseln och Hanna 
icke långt dorefter inne hos farmor med 
rykande kafftl och en färsk rågbrödsskifva 
af grannmora smakbrlld. "Hvad star på? 
H vad står på?" frågade farmor och reste 
sig på ena armbågen i sängen. "Lill
mamma redan uppe och bjuder farmor 
pä så. rar välfägnad. Ja, Gud signe dej, 
flicka! Dn är allt duktig, du, för så unga 
år!" 

"Ah farmor, det är ingen liknelse mot 
farmor, när Ni var nog l Drick nu på
tår! Jag måste strax väcka Petter, så 
att han fär hjelpa mig i ladugården, så 
att jag kommer iväg till sta·n. Petter 
har lofvat att passa på farmor och Maja, 
medan jag iir borta. Adjö farmor!" Och 
vips var hon ute i storstugan och väckte 
Petter och stoppade vill om Majblomstret, 
att hon icke skulle vakna än p4 en stund. 
Så gaf hon Petter en stor brödskifva och 
en kopp varm mjölk, hvarpå de följdes 
åt till Rosa, som halsade dem med ett 
vftlment biilande. Snart hade Hanna mjöl
kat och skyndande sig in tillsade hon 
Petter att gå till vedboden och hemta näf
verkorgarna, hvilka hon skulle medtaga 
till staden. Medan han var borta, gaf 
hon "Snöflingan" en bel kopp af den ny
silade mjölken, stoppade sedan allas lille 
älskling i en locklrorg och bar honom 
ned till ladugården, der hon ville hemta 
honom på sin väg till staden. 

Strax derpå i den första dagningen var 
"J,iJlmamma" på väg till staden med ett 
rätt ansenligt handelslager pä sin kälke. 
Öfvorst stod lockkorgen med Hannas schal 
omkring, ty Snöflinga fick ej frysa pä 
sin sista resa från hemmet. Nog skar 
det henne i hjertat, när hon då och då 
hörde ett sorgligt "mjan, mjau" från kor
gen. Men hon stod fast vid sitt offer. 
l!'armor och smäsyskonen måste ha hvit 
gröt till jul, och derför mll.ste Snöflingan 
släppa till sin frihet. Hanna tyckte all
ting var så underligt i dag. Alltjemt hörde 
hon texten, hon läste i bibeln i går kväll, 



ljuda i sina öron. Hur· var det, det stod? 
Jo: "Si, jag bådar eder stor glädje!" 

Sparfvarna i luften sjöng<l sä; bjell
rorna på hästen sjöngo sa; men i hennes 
hjerta sjöng det allramest. När hon 
närmade sig staden, fick hon ett så in
nerligt bebof af att än en gäng bedja 
Gud om hjelp att få sälja allt, hvad hon 
hade med sig, och att pengarna för detta 
måtte räcka till julglädje för farmor och 
syskonen. Der i backen stod en lada om
gifven af enar, dit tog hon sin tillflykt 
och der föll hon ned på knä vid sin kälke 
och bad: "Käre Herre Jesus, du, som 
kom till jorden för att frälsa oss och gifva 
oss glädje, kom också. till oss i Fager
björka och gif oss en likadan jul, som 
när mor och far lefde. Hjelp mig att få 
sälja allt detta, jag har på min kälke, 
och låt lilla Snöflingan fä det godt hos 
fruu ! Amen!" Det var en ecfoldig bön, 
men Gud hörde den. Äfven en annan 
hörde den. Det var en olycklig ung man 
från staden, som nyss hade kommit hem 
från Upsala för att fira julen hos sin 
mor. Gång pli gång hade ban blif
vit kuggad i sina examina. Alla hans 
jemoåriga hade gått om honom; och nu 
hade skam och modlöshet intagit hans 
hjerta, så att han tänkte strax efter jul 
utan moderns vetskap resa sin väg till 
.!.merika. För att villfara sin mors be
gäran hade han gått ut till deras landt
ställe utanför staden, för att taga hem 
enris till julen, då han blef en oförmärkt 
åhörare till det fattiga barnets enfaldiga 
bön, ty det var just på deras mark lilla 
Hanna stannat med sin kälke. 

När hon slutat sin bön, steg ynglin
gen fram till den lilla häpna flickan och 
frågade, om han kunde få lägga sina en
risruskor på hennes kälke, så skulle de 
hjelpas åt med skjutsen. Och det fick 
han förstås. Under vänligt samspråk med 
Hanna fick den unge mannen snart reda 
på hela historien om hennes gamla far
mor och syskon, huru fattiga de voro, 
men också, huru förtröstansfullt "Lillmor" 
litade på den gode Guden och Frälsaren. 
O, huru kom han icke på skam inför 
detta olärda barn! Hon om någon kunde 
väl ha skäl att tappa modet i så mycken 
fattigdom och så mycket bekymmer. Men 
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si hon hade sin harnatro kvar; det hade 
icke han. 

När de kommo till tullen, tog den unge 
mannen sitt enris och sade: "Tack skall 
du ha', "Lillmor", för skjutsen. Här har 
du skjutspengar. Och må din Gud gifva 
dig allt hvad du bad om. "Och sägande 
detta, tryckte han en blank 2-krona i han
den på lilla Hanna och sprang sin väg. 

Hanna trodde icke sina ögon - tvä 
kronor! Och hon fick icke tacka honom 
en gång. Men Gud tackade hon med en 
glädjestrålande blick mot don klara vin
terhimmelen. J,ika bra gick det på tor
get. Allt hvad hon hade, fick hon sälja. 
Nu var det bara Snuflingaa, som var kvar. 

Blåfrusen och hungrig tog hon sin lilla 
lockkorg på armen och skyndade till Hamn
gatan, der "hennes nåd" Stålskjöld bodde, 
ringde på tamburklockan och stod der 
med klappande hjerta och väntade, allt 
under det den lille fången i korgen ro
pade sitt vemodiga "mjau". 

'famburdörren öppnades af - skulle 
väl Hanna. tro sina \igoo? - just af den 
"fine herrn" med enriset - och han ä 
sin sida syntes lika förvånad. "Du här 
lilla Hanna! Var det min mor, den de r 
"snälla frun", du skulle gå till?" "Mor! 
Mor!" ropade han sedan in;lt våningen. 
"Nu ba vi "Lillmor" här; det är dig 
hon l!Öker." Och nt i tamburen kom vid 
sonens rop en fin gammal dam med hvit 
mössa och kanonlockar och tog så vän
ligt emot lilla Hanna och bad henne kom
ma in i kökskammaren och värma sig. 
Hon hade ju nyss åhört sin sons berät
telse om "Lillmor" från Pagerbjörka och 
ville nu så gerna göra, hvad hon kunde 
för att afbjelpa Hannas julbekymmer. 
Hanna omtalade sitt ärende och öppnade 
locket på sin korg, der Snöflingan tittade 
fram med sin röda nos och sina kloka 
ögon. Med ett skutt var hon uppe på 
Hannas axel och stack sitt fina hufvud 
mot de blåfrusna kinderna, ropande sitt: 
mjau, mja-:t. Det såg så sött och rö
rande ut, att "hennes nåd" fick tårar i 
ögonen. Emellertid trakterades nu båda 
dessa resenärer på bästa sätt, och en 
hel 5 kronosedel fick Hanna för sin Snö
flinga samt många julbullar, äpplen och 
godsaker i den tomma korgen. Och för 

hvarje sak, som lades ne1l i korl{Oll, rwg 
Hanna och sade: "Tack, Kodo (lud," Kil 
att alla i herrskapsköket logo och fi\rvl\
nade sig. 

* * * 
Så var då julaftonen inne. Den käre 

Guden började redan tända lamporna i 
sina slottsgemak; och icke så få af dem 
kastade sitt skinan!le ljus öfver Fager
björka. 

"Lillmamma" hade varit uppe tidigt 
på morgonen. Medan farmor och sysko
nen sofvo, hade hon passat på och lagt 
in en hel del mystiska paket och med 
sin stora skolstil skrifvit hvars och ens 
namn derpå. När hon lade in farmors 
silkesduk, kunde hon ej rå för, i.tt en 
tår följde med i paketet, ty det mesta 
af köpeskillingen för lilla Snöflinga hade 
åtgått för att igenlösa den. Men så 
knäppte hon ihop sina små. fl itiga händer 
och bad den gode Guden gifva farmor 
en glad jul och göra syskonen nöjda 
med sina. julgåfvor. Af bönen kände hon 
sig så stärkt och lycklig, att hon icke 
kunde låta bli att sjunga. sin älsklings
sång: 

Ett litet fattigt barn jag är, 
Men glad jag är ändå. etc. 

Middagen var iifverstökad och klockan 
var 4 på e. m. Hvem kan ueskriha de 
fattiga barnens förtjusning, när " Lillmam
ma" till slut öppnade dörren till den fest
klädda storstugan och de fingo storma 
in? 

"Är Jesusbarnet redan här?" frågade 
lilla Majblomstret? "Ha de vise männen 
redan varit här med gäfvorna ?" ropade 
Petter och såg med nyfikna blickar på 
alla de sm:1 paketen omkring den tända 
granen. 11 Ilarn l Barn!" ropade farmor 
med darrande röst, "hur' har du burit 
dig åt att få ihep all denna härlighet? 
Det är ju alldeles lika grannt, som när 
far och mor lefde ! " "A.h, farmor, det 
har Jesusbarnet gifvit oss!" Både Petter, 
Maja och jag hafva bedt honom komma 
hit till oss och fira julen; och nu har 
han gjort det." "Ja visst har han det, 
den käre Pråls aren," sade farmor och 
knäppte andäktigt ihop sina darrande hän-

tior. M11jhlo111Ktrul och l'11llu1 lmrn hlir 
rntlo 111\ j11llj11Horr och luto cl1l 11ch 1l:l hi1rn 
Olt utrop 11f filrf.jUBllilll( Vill 1!0 11pptllt-k· 
ter, de gjorde. "Nej, se ilpplon i gnum, 
farmor!" skrek Potter; " å lulehott1u 11ch 
kingjor," jollrade Maja. " Och ser far
mor stjernan i toppen? Oj, oj! så grannt! " 
Och Petter hoppade på ett ben i sin hän
förelse. "Ja, ja ," sade farmor, " det är 
alldeles som i fo rdna dagar. Kära Hanna, 
du har allt haft mycket besvär och ar
bete, du! Och hvarifråo har du fått så 
mycket pengar? l\1en hvad ser jag, bju
der du på kaffe också? Ja, du är då 
en riktig "Lillmamma", du ! Gud väl
signe dig för all din kärlek!" l\Ien icke 
blott farmor fick kaffe, utan ähen små
syskonen, med hvar sin hög af julbullar. 
Det minsta behöll Hanna för sig, liksom 
hon också hade glömt sig sjelf, när det 
var fråga om julklappar. Hennes högsta 
glädje var att se de sinas glädje, och 
hon kom icke ens ihåg att tänka pil, att 
hon sa väl behöft ett par hela kängor 
till julen. När kaffet var drucket, sade 
farmor: " Nu, barn, skola vi alla tacka 
den gode Guden. Och du, Hanna, som 
ser bättre än jag, du skall läsa det ~köna 
julevangeliet i Lukas 2." Och så blef 
det. Alla samlade de sig omkring far
mors säng i kammaren, och Hanna läste 
med klar röst den skiina berättelsen om 
Jesu födelse. ~är de slutat att läsa och 
bedja, kändes dot alldeles som en him
melsk frid hade sänkt sig ned öfver dt t 
lilla tjället, och alla voro uppfyllda med 
heliga tankar öfver hvad, som hade skett 
den första julnatten. Men klockan gick 
på G; nu måste gåfvorna utdelas, innan 
Majblomstret skulle gå och lägga sig. 
Paketen skulle också öppnas inne hos 
farmor, så att hon skulle få se och be
undra allt. Majblomstret fick en docka af 
Hanna och en vagga af Petter och van
tar af farmor. Hennes fö1tjusning var 
öfvermåttan stor. Petter fick en fällknif 
och en mössa af Hanna och en yllehals
duk af farmor. Och nu ekulle farmor 
öppna sitt paket med sina krumpna fing
rar. Det gick visserligen fubbligt, men 
när hon ur sitt paket uppt.og den länge 
saknade silkesduken, då fingo tårarna fritt 
lopp, och dragande " Lillmor" till sig, lade 



hon båda sina darrande händer på det 
unga hufvudet och sade: " Välsignad vare 
du, mitt barn, väl gånge det dig, som så 
bedrar din gamla farmoder! Men barn, 
har ingen tänkt på dig med nägon gåfva? 
Skall du, som tänkt pä oss alla, sjelf 
blifva utan. Här bar du visserligen ett 
par v.trma strumpor af farmor, men" -
i detsamma hördes skrapningar i för3tu
gan, och när Hanna gick att öppna dör
ren, hördes ett muntert " mjau, mjau" 
från dörrspringan; och in hoppade sjelfva 
Snöflingan lifslefvande. Nu blef det ett 
jubel utan all ände ibland barnskaran. 
"Lillmamma" kunde ej tro sina ögon, men 
när Snöflinga hoppade upp pä hennes axel 
enligt gammal sed och strök sin nos mot 
Hannas kind, då klappade hennes bjerta 
af fröjd och hon kunde ej !äta bli att 
utropa sitt vanliga: "Tack kiire Gud!" 
I•'armor måste ock3å taga del i glädjen, 
men var ock3å den fJrsta, som erinrade 
blrnen om, att det väl icke kunde vara 
Snöflinga, som hade så hörbart skrapat 
med tassarna i förstugan. Petter skyn
dade genast till dörren och se, hon stod 
ju halföppen, och ett ungdomligt mans
ansigte tittade fram i halfmörkret. Pet
ter öppnade dörren på vid g.1fvel och bjöd 
den främmande stiga in. Och när frftm
lingen steg in med ett stort paket i fam
nen, kände Hanna genast igen sin be
kante herre friln staden; och med glädje 
skyndade hon emot honom och tackade 
honom för all hjelp, hon fä.tt, och nöd
gade honom att stiga in till farmor och 
mottaga äfven från henne många t11.ck
sägelser. Vi höllo just på att öppna våra 
julklappar, när Ni, snälle herre, kom; och 
jag grnfvade mig öfver allt godt, vår 
" Lillmamma" hade gifvit oss, men att 
hon för sin egen del fått så litet -- då 
Snöflingan kom inhoppandes och tog bort 
hela sorgen häröfver, men hon har na
turligtvis letat sig hit till sitt gamla 
hem" -· -

" Der hon också skall få blifl'a kvar, 
ty hon har så längtat efter "Lillmor", 
att hon hvarken velat åta eller dricka. 
Derför skickade min mor mig bit med 
henne och ett litet paket till Hanna, som 
bon får öppna, när jag återvändt." 

Nu måste farmors trebente vän åter 

på elden, och den snälle herrn frän sta
den skulle på farmors och Hannas en
trägna bjudningar dricka en varm kop1• 
kaffe i det lilla hemmet på Fagerbjörka. 
Under det Hanna gjorde i ordning kaffet, 
berättade unge herrn om sitt samman
träffande med Hanna, och huru hennes 
barnsliga förtröstan och bön hade ryckt 
honom upp ur misströstans dy och åter
fört honom till Jesus Kristus, den ondo 
nödhjelparen. I dag kunde han derför 
med full sanning säga, att änglahelsnin
gen: 

"Si, jag bådar eder stor glädje I" 
hade bringat äfven honom, tviflaren, frftls
ningens stora gåfva, att honom var född 
Frälsaren Jesus Kristus, Herren i Davids 
stad. Och nu var det hans bön, att Her
ren måtte U fullborda sitt verk i hans 
hjerta och att barnet, som fört honom in 
på den rätta vägen, äfven i f.irtsättnin · 
gen matte behålla samma enfaldiga tr<> 
på Jesus och genom sin fromma vandel 
leda ännu flera in på lifvets väg. Efter 
ännu flera ömsesidiga tacksägelser for den 
lycklige unge mannen på sin sparkstöt
ting till staden. Niir han gått, öppnade 
Hanna sitt paket, och si · -- kängorna, 
som hon så väl behöfde, funno9 der och 
äfven en v<trm doffelkappa och ett fint 
förklädestyg. Nu var det hennes tur att 
jubla. Ack, sade hon, den käre frälsa
ren hade tänkt på henne också, fastän 
han har så många andra barn att tänka 
på ; och hon visst" ej, hvaröfver hon skulle 
glädja sig mest, öfver kappan eller Sn ö
flingan. Glädjen var ännu icke slut. Nu 
skulle bvitgröten fram; och den var icke 
den minsta öfverraskningen för farmor. När 
sedan alla efter aftonbönen hvilade på Fa
gcrbjörka, och "Lillmamma" äh'en · gått 
till ro, · tyckte hon, att alltsammans var 
som en dröm, der Jesusbarnets frid lyste 
öfver alla. Önskande eder samma frid 
och julglädje, helsas I alla bjertligen af 

Onkel Eric. 
• P. S. 

Till Barnens Tacko.f!er har ytt erlig are 
inkommit: Frän Åhults sön dagssk ola 5 
kr., från barnen i Björnberget 4 kr., från 
"Lilla Lea" i B oden 3 kr., ur Mirrams 
sparbössa, Säfvast, 3 kr.. frän söndags
sko)an i l\fosils genom K. P. 5 kr., från 
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H orcnsbergs söndagsskola. genom T ure S. 
20 kr. S umma 40 kr. 

Alla små glada g ifvare ta.ekas sä hjert: 
lig t å hedna.barnens viigna.r .. G lömmen ei 
det s tora. löf tet: Ingen försakar något 
för mitt namns s kull, utan att han fär 
100-faldt igen! D. S. 

Nyutkomna böcker. 

1. Vintersol l !X12, illus tre rad kalen
der, presenterar s ig ä fven i år i ett nobelt 
skick och erbj·uder ett lät tläst och godt 
inneh åll. Vi vi ja särskilclt r ekommender a 
den å t d e ung1t. 

2. Kate Carnegie och hennes 
prester af Jan Maclaren innehåller en in
t ressant berä ttels e, som iLr egnad att gifva 
os s en inblick i vissa förhå!Ianden i Skot
land. 

3. Facklan, t idskr ift för kristlig tro 
och bi ldni ng. ha r nu utkommit med s itt 
3:dje nummer, äfven detta i lik l1 et med 
de tvänne för egående u tmärkt genom ett 
gediget och intresse~·äckande . inneh åll. 
Vi intaga följande oss tillsända m nehålls
fört eckning : Not iser o ch kommentarier. 
- "Tron s goda kamp" 1, en artikel a f 
reJ. om bibelfö rsvare ts b erättigande. -
E t t voem , "K on ungen kommer" .. - Sk1:if
konsLens höga l'tlder i 1 sra el I. af assyno
logen l'rof. Sayce, hvnri lemnns en myc
ket intressant r edogörelse för resultaten 
af d e ark eologiska upp tllcklerna i Orien
ten. ·- Vidare eu inledande artikel i fråg a 
om d arwinismen, b enämnd "(; ud , e lle r 
det naturliga urvalet!'". föli d af en sak
kunnig redogörelse a f s ir ll. lloworth om 
''De äldsta spåren a f menniskaus uppträ
dande i Europa''. D on s ista s törre ar
t ikeln, af Rev. J . llrquh a rt, be handlar 
"Bibe ln i de moderna upptäckt ernas ljus", 
h varefter häftet. afsl utas med några, del
vis kritiska, bibelst udier , samt a11:eologi
ska m eddelanden och liLt eraturanm älan. 

Facklan utkommer en gång i månaden. 
Prenumerat ionspris kr. 4 per å r. 

Vi vilja med det samma passa på a t t 
rätta e tt t ryckfel, som insmugit sig i vår 
anmälan af F acklan i N:o 2'2, der det i 
7:de raden n edifrå n s tår : "Bi bliska svag
h e t er, men s kall vara: Bibliska svårigh eter. 

4. Tillbaka till Betel an' B. l\Ieyer , 
öfvers. a f Bror N. E n god bok, egnad 
a t t bringa en h e lsosam. ren, himmelsk 
luft in i en kris ten s inre och yttr e lif. 
D et lir sådana skrifte r :;om denna, vi i 
vår t id behöf va. 

På Trons Segrars förlag: 
I GUDS SKOLA. Af E. G-n. Pris 10 öre. 
DET SANN A VINTRÄDE 'L'. Af C. J . 

A. Kihlstedt. Pris 25 öre 331 
3 pr:s ra

b at t , då. böck er taaas fö r 5 kr. 
KOPPARORMEN af C. J. A . K ihlstedt. 

Pris 12 öre. 
Lämpl ig att u tdelas s ås om trakta t till 

oomvända. 
Vid partirekvisiti_on god raba tt. 
G ötabro, J( la t n ov. 1901. 

C. J . A. K ihlsteclt. 

Den himmelska jernvägen 
af pastor Oliw. M. Owen. En allegori. 
Öfvers. från cng., 103 sidor ; pris 25 öre. 
Int ress1mt och mycket lärorik fö r t roen
de och icke t roende. E rhå lles i Stock
holm och G öteborg i alla missionsboklä
dor och i städerna bos bokh11.ndlarne samt 
från bokförlaget portofritt fö r 25 ör e. 

Ny serie religiösa plansch
kort för sön clagsskolor och julgäfvor 
etc., fint utf~rcla. Storlek 9+.12 a 40 ör~ 
och 10+11 a bO öre pr dussm. P r<!f. af 
10 s t . o lika 70 öre i fr1miLrken portofritt. 
KRIS'l'LIGA BOKFÖRLAGET, ÖR E BRO. 

Tillbaka till Betel 
eller 

Afskiljande från synd och gemenskap 
med Gud 

af R ev. F. B. Meyet". 
Öfversättning af Bror N-. 

Ingen, som l äst denna bo~ med efter
tanke, kan undgå at t känna sig mana d att 
sprida den till andra. 

Pris 90 öre, vid parti af m inst ~5 ex. 
33 proc. rabatt. 

Rekvire ras i bok förlaget "Progreso", 
Flintgatan 3, Malmö. 

Nya Svdsvenska Veckobladet skrifver: 
T iflbnka" t ill lletel, a l 1'' . ll. ~lever, öfverslltt 

n ing llf m issiouilr Il. E . N eil, h!tft.OOöre. Uokv i
r ere.s trän bokförlaget "Progreso". Flintgi~tan :J. 
lllalmö . 

Det !lr en OYa nligt lilrorik. djupgående och iln
d ä Hlttfattlig bok. Mycket he.r me.n 11\st af den 
omtyckte för fattl\ren (Meyer). men ifrågR.variunlo 
bo k torde v n m det (liksom af en händelse) allra 
b ilsta tlf' h on om. Styckena uf boken ilro ko rtn, 
m ed trilffan cle rubriker, h vilka sAdan resolver as, 
like. fängslande som inn erligt vilckundc, unt!er
visancle och trösta nde - e.llt till att hoken~ 
•;Yfte må kunn1t uppnås och dess motto för»Hk
h gns hos !!tsaren: afs k ilja n cle frän synden 
o c h gemens k ap mod ltuJ.. 

lloken utg ör en den bilstn present. 
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Trons 
utkommer som hittills 2 gånger i må
naden i 16-sidigt format och vill söka 
komma de troende till hjelp, i hvilket 
stadium af kristlig erfarenhet, de än 
må befinna sig; den vill gifva mjölk 
åt barnen och stadig mat åt de i 
"rättfärdighetens ord erfan .. a. 

Som vi ännu ega efterlemnade, o
tryckta skrifter af 

Emil Gustafssons hanll, 
komma vi att !1fven nästa år i män 
af utrymme i 'l'rons Segrar införa af 
dem och likaså af det rikhaltiga urval 
af otryckta andl. sånger, han efter
lemnat, samt anteckningar från hans 
bibelläsningar. Äf venså vilj :1 vi fort
sätta med utdrag ur Fr. Kings dag
boksanteckningar. 

I öfrigt påräkna vi bidrag frän alla 
våra gamla medarbetare. För barnen 
skrifver fortfarande Onkel Erik. Åt 
ungdomen vilja vi i korta stycken 
gif va det bästa, vi kunna. Vi bedja 
Gud särskildt välsigna de unga, och 
vi tro, att de haft och fortfarc1.nde 
skola hafva förblifvande välsignelse 
af att ldsa, och, der de så kunna, äf· 
ven sprirla Trons Segrar. 

Fortfarande införas i Trons Segrar 
bref, reseskildringar och underrättel
ser från det vida missionsfältet i bed
naverlden och hemlandet, uppbyggel
sestycken af in- och utländska förfat · 
tare, lefnadsteckningar och blad ur 
martyrhistorien samt illnstrationer, allt 
eftersom Gnd i sin nåd förser och Ut· 
rymmet medgifver. 

Trons Segrar kostar på postanstalt 
i Sverige 1 kr. 20 öre, i Finland 2 
mark 17 penni, i Danmark och Norge 
1 kr. :!O öre. 

I Sverige bör alltid prenumeration 
ske pä närmaste postanstalt, då mindre 
ltn 5 ex. tagas. 

Segrar 
Prenumerantsamlare, som taga tid

ningen pä postanstalt, erhålla i provi
sion 1 kr. 50 öre, då postkvitto A 5 
ex. och 3 kr. 50 öre, då postkvitto A 

•10 ex. pd en gång insändes till redak 
tionen. 

Då prenumeration på 5 ex. eller der 
öfver sker hos undertecknad, kostar 
tidningen i Sverige endast 1 kr. (porto
fritt) och till utlandet 1 kr. 60 öre, 
hvarjemte på 5 betalda exemplar ett, 
det sjette, lemnas gratis. Då mindre 
än 5 ex. tagas till utlandet, kostar 
tidningen 2 kr. 20 öre. 

Begynnen, kära vänner, i gotl 
titl arbeta för tidningens spridning! 
Fle1a prenumerantsamlare önskas 
Hvilk:en pålitlig man eller kvinna som 
helst antages dertill. 

Lösnummer säljas till 10 öre. Åter
försäljare erhålla hög rabatt. 

Må alla tidningens vänner göra 
hvad de kunna för dess spridning, 
förvissade om, att det är en god mis· 
sion, de då utföra. Må alla Ilerrens 
vittnen, som lärt att fatta och värdera 
de sanningar, som Trons Segrar fram
bär, hjelpa oss i vårt djupt ansvars 
fulla arbete med tidningen genom att 
befrlimja dess spridning. Må alla 
evangelister särskildt göra sitt yttersta 
i att förorda Trons Segrar och vidtala 
lämpliga prenumerantsamlare på de 
olika platserna att taga sig an saken. 
I gifven oss derigenom en mycket väl
behöfiig handräckning och uppmuntran. 
Skrifven och begären så många prof
exemplar, som I tron eder kunna göra 
bruk af! Profexemplar sändas gratis 
till så många, som önska göra något 
för tidningens spridning. 

Götabro, Kitmla i nov. 1901. 

/I C. J. A. Riblstedt. 




