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\lid Jesu fötter. 
Luk. 10: 39. 

,\ f.f. af So !i deuerg. 

Vi skola i dag. med blicken på en stilla, öd
mjuk, hängifven lärjunginna, lära oss, hvar det är, 
som själen hämtar sin ro i världens vimmel, sin 
kraft i lifvets strid, s itt m od och sin förtröstan i 
arbetet för Gud s rike. Hemligheten till Marias 
kraft och mod, då det i profvets stund gällde att 
förhärliga sin Mästare, ligger i he nnes sj äls dagliga 
ställning till honom. lviaria satt vid Jesu fötter, hon 
satt där i sldl/le!. lydn ad och öd/ll;'ukhct. 

1:0) SILlIhet. Om Herren skall kunna ta la 
till oss och undervisa oss om sin vilj a, måste vi blifva 
stilla. Innan vi kunna tjäna honom, måste han 
tjäna oss. D en na stillhet, i hvilken själen vill och 
kan mottag'a ge fvor af Gud, vill han själf gifva 
oss, men v~rt hjärtas bön måste blifva: »Herre, gör 
mig stilla !» Du måste blifva stilla i dina fa1zkar, 
att Gud må för dig uppenb;tra sina tankar. Huru 
mången af oss har ej gjort tankeuppror mot Guds 
håg och vilja och behöl t förmaningen: »Blifven 
stilla och besinnen, att jag är Gud ,) . Ps. 46: l I. 

Stilla måste du ock blifva i ditt !~iäda, att H erren 
Jesus dä r må tala , lärJ. regera. G ör det då till en 
daglig ö fning att »inför honom stilla ditt hjärta », 
l Joh. 3: 19. a tt »tala med ditt hjärta och vara stilla». 

}=>s. 4: 5. Dä. sänker sig äfven frielens och still
hetens ande öfver hela din umg'dJJg'dsc. Ditt ljus 
lysp.r, m en det lyser utan buller. Inflytandets 
makt är en tyst makt, de n är stilla, men elen är 
stark. Och väcker den saktmocli~):a och stilla anden 
icke mycket uppseende bland m~nniskor, så är den 
dock kostbar inför Gud. 1 Petr. 3: 4. Regerar 
denna stilla a nde ditt hjä rta och din umgängelse, 
så trycker elen säkerligen äfven sin stämpel på ditt 
arbete och din verksamhet, du sätter, So m aposteln 
säger, »din ära i att vara stilla». I Tess. 4: I I. 

\ ' i b ehöfva mera s tillhet äfven i vårt arbete för 
Gud, och finge Guds Ande fylla oss, sa sk ulle vi 
kunna arbeta utan tröttande oro och onödiga om, 
sorger, vår skyndsamhet skulle blifva fri [rån jäkt 
och vår arbetsifver fdm ansträngning. I denna 
stillhet, som spira r fram ur förtröstan på vår Gud, 
hans kraft, hans nåd, hallS tillgångar, skuTle v i finna 
vår styrka. Es. 30: 15. ~Ps.:, 7: 7. Som motSats 
till lVIarias stillhet, där hon satt sig ned vi el Jesu 
fötter, se vi l\Iartas oro. Hon var :> upptagen af 
idelig tjänsb och »bekymrade och oroade s ig för 
mångahanda ». ~lången tjiinst är fåfäng, emedan 
den ej är verkad af J esus. Bekymmer vika vid 
J esu fötter, ty vi få lägga ned dem dä r. Bekym
mer försvaga oss, s tillheten hos J esus gör oss starka. 
3 Godt är att vara stilla! ~ J er. klag, 3: 26. 

2. L.ydllad. D a r\'Ia ria satt vid Jesu fötter, 
hade hon intagit lä rjungaställningen, elen att lära 
och lyda. 'Väl kunna hon och vi, som någo t känna 

till denna välsig nade plats, med Jobs vän utbrista: 
»Ho är en lärare som han) >> Job. 36: 22 . Hvilket 
undsee nde med de okunnig'a, hvilket tålamod, h\, jlken . 
mildhet har han ej s tädse bevisat oss. ::Vlä vi då 
»såsom lydiga barn", I Pet. J: q, städse lära och 
ledas af honom och såsom lyckliga barn vandra 
»honom i allt till behag». Kol. I: 40. 

3:0). Ödmjuldzd. ]\;1aria var ödmjuk, ty hon 
var så upptagen af Herren Jesus och hans ord. att 
hon glömde sig själf. »D en S;lnna ödmjukheten », 
har någon sagt. »är icke blo tt att tänka 12lgt om 
sig själf, utan att icke t änka något alls 0111 s ig själf». 
:\1en huru Sällsynt är icke detta ! II vem skall stöta 
jaget från hjärta ts tron :> Kristus, I':n:~tlls allella ! 
I elen mån han vunnit ditt hjärta, fyller han dina 
ta nkar, k ä rleken till honom drifver ut egenk ärleken, 
den g'ör dig ödmjuk. l\1arta var icke ödmjuk, ty 
då hade hon ej klandrat Maria, elen ödmjuke ser 
ej så mycket att kritisera och döm a hos andra, ty 
han är medvete n om Sfl mycken brist hos sig själf. 
Den ödmjuke »aktar den andre yppare än sig själf» 
och k an af Gud anvandas att uttag'a grandet ur 
sin broders öga, emed a n egenkärlek ens bjälke är 
uttagen ur hans eget. ,'å är det ä fven den öd
mjuke, som Herren i s in tid upphöjer, I Pet. .~: 6, 
- den i sina egna ögon ring'e, som Gud kan göra 
stor, ty »I)dmjukhet går före ä ra », Ord. 15: 33, och 
"den ödmjuke gifvcr han nåd ,. (lrd. :i: 3-1- . 

;,'1a ria satt vid J esu fötter för att höra hans ord, 
och när sorgen och nöden k ommo till sys trarnas 
hem och hjärtan, clå går hon ock till sa mma plals 
för att utgjuta sitt hjärta . l,asarus är död, J esus 
dröjer , men då han komm e r, skyndar h on enlot 
h onom och fall er »till hans fötter.. Toh. I I: 3 2. 

Hon visste, at t hos honom fann s hj :ilp, 't röst, kraft, 
och hon blef icke besviken. Gå ii fven du och ~ör 
sammaledes! Läg'g din nöd vid Jes u fötte r och 
lägg andras nöd där, i\-Iat 1,5: 30 . Kanske har 
du nagon :> död broder>' eller syster, e ller barn eller 
vän , bär fram dem till Jesus, IMn kan gif\' a dem lif. 
»Sade jag dig ick e, att, om du trodde , skulle du få 
se G uds härlig het" " Jon. Il: 40. 

Trec1je gäng'en, som vi Jäsa om Ma ria, är hon 
med . om måltiden fi)r Jesus i Simons hus ; äfven nu 
är hon vid hans fötter, hon är där med s in k ä rl ek, 
s in tjänst, sin tillberlj an. Delta var e tt tillfä lle, då 
det fordrades mod att öppet tr:ida fram och hylla 
Mästaren, men han va r hennes ljus och hennes 
salig'het, och Maria fruktar icke. Hon hade förut 
hämta t kraft i umg'änge t med honom , he nnes hvar
dagslif hade varit m ed j esus, och därför bes tod hon 
i profvets stund. V årt hntrdagslif med dess små 
prof är en öfningsplat~ för de s tora, I det förd olda 
lifvet fostras man för det up penbara. Hade Elias 
ej varit viel K erit, hade han ej best{llt vid lCarmel. 
Guds tj ~inare måste vara lika villi g-a att gifva en 
fördold tj ä nst som en uppenbJr, a tt lyda Guds röst , 
då han säger: »Gå och göm dig ", som då den säge r: 
"Gack och te dig för :\hab ". nlaria, den stilla öd
mjuka b 'innan, hade här mod att inför vänner och 
fiender bekänna, a tt hon älskade och ärade J esus. 
H on gaf i slösande kärlek det kostba raste hon ägde. 
Bekänner du Jesus? Offrar du något dyrbart för 
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honom ? Huru m ycket få r han af din kärlek, din 
kra ft, din tid , din begåfning, ditt inflyta nde, dina 
penning-ar) G if något at hon om! Gör något för 
honom! Kanske k a llas du att offra något mycke t 
kärt, en älsklingsplan, en framtidsdröm, e n ä lskad 
vän, kanske en son eller dotter. På e n grafsten i 
Kina, där sörjande fö räldrar jo rda t sitt enda barn, 
som de gifvit åt Guds tjänst, sta dessa ord: "Intet 
för dyrbart för J es us ', . ,Kan du säga detsamma) 

Yid J esu fötter undgår man ej kland er, Maria 
blef ju klandrad b flde af sin syster och af Herrens 
egna lärjungar, men skyddande s träcker Jesus ut 
sin hand öfver henne: - " lf,t henne vara! » Låt 
honom försvara dig, om du klandras, försvara dig 
ej själf. 

Yi beböfva att som miss ionsarb~tare samlas 
Kring Jesus för a tt dricka djupare af hans kärlek 
och hans förbarmande, unde rvisas om hans vilja 
samt hämta kraft att göra den. »Elt är 1täd7/rindigb, 
säger han. Har du, käre läsare, utkorat d en goda 
delen, förmånen, frid e n, fröjden att s itta vid Jesu 
fötter och lära af honom:- ,\lIt annat kan tagas 
ifrån dig, hälsa, välstitncL vänner,ja, dina mest älskade. 
Huru väl då att äga nag'o r, som ingen kan taga 
ifrån dig. " lng'c~! kan rycka dig ur hans hand ", 
l'ng'cn !<'IlJZ draga d ig i från hans fötter, lldd kan 
skilja dig ifrån hans kärlek. Välj då denna goda deLI 

Evangelillm llli t:slc predikas i hela världen, men 
huru skola de predika, om d e icke varda sände, 
och huru skola de kunna sändas, om de ej varit 
med J eSllS och mott<tgit lif och kraft af honom" 

»Dina budg v~'ig vill j<~g löpa: 
.ly du vidgar mitt hj~irta. :.o 

}) ::i. J 19: 32. 

Peh-shu ts'lIen d. 9 juli 1 ')02 . 

Kiirc mis,ionsl'hnner ! 

, - Iiänka i !tj! -;) .ROI11. 5: I,. 
I den stilla anon~tllncle l1 ila. min:1 tankeL r htln till 

fosterjord och vilnner. Afstilndet oss emellan synes för 
tillfället s,l ringa. Den ene efter den ancl.re ibland der 
träder fmm för min +i15 öga, och jag Lingtar :ttt f;l 
stl.ga eder u;1.gra ord och utbyta en hiiIsning. Först ville 
jag ueprisa min frälsnings Gud , som pA si mångfaldigt 
stitt bel' isat oss sin kiiri ek och n~i (l under den flydda 
tiden. Oss har illtet fatUl.ts. I lugn och ro ha vi fått 
tilJryggal~igga elt halfr år p;i dr station, arbetande en 
liten teg i '\'[jst;nens ving~rd. Ehuru jordmänen synes 
oss karg, v:inta "i dock genom Guds dJsigneJse ri k frukt 
i sinom tid. :Med glticlje miirkte jag, huru allt flere 
kvinn or besökte anc1aktsstullclcrll:l i Haicheo P;'l sista tiden, 

och ja.g hoppas, att de ej genast Y:ind:l ryggen till. 
Herren v:icke dem till besinn ing ~ Som de Hesta af eder 
veta, hii.Iles ii.r1igen i ll1:lj mfi nacl en stor marknad i 
Haicheo, Henrik, som önskacle begagna tillfället att nå 
massorna med evangelium, lyckade;; slutligen efter mycket 
ordande att få en Limplig plats att s]{\ upp predikotältet 
pil. och predikade sedan dii.ri under cirka r o dagar, bi
trädd af fl ere infödda bröder. En il tl'a tusen personer 
kommo siikerligen cUrigenom inom hörhåll för sanningen, 
och san ningen kan göra dem fr ia, 

Redan d. 4 juni hade vi t:inkt bryta upp för att 
fly tta tiU I';irt sommarhem - en jorclgrotta uppe bland 
P 'u-cheo bergen, men veckan förut ned lades både Karl 
och j:tg 1';1. sjukb1idden, Symptomerna tycktes tyda pil 
smittkoppo r, och yi började fruk ta det värsta, allrahelst 
som en gosse, hvilken vår lades i viirt hus för varghett, 
[tngripits häraf. H erren ~konade oss emellertid för denna 
förfiirliga sjukdom, och j:lg kunde redan pil femte dagen 
stig:t upp och hjälp[t Henrik att vEirda d rt lilla barn. 
Efter r 4 dagar var ocks,t han så pass bra, att Yi vaga de 
företaga elen tillämnade resan. På e. m. den Il juni 
sade vi farvill till de käro. på stationen och anlände till 
D-hsiang den h:lIJen. f\'ästa dag bestego I'i bergen, en 
hilde in tressant och äf~' en t yrliu färd. Vi njöto obeskrif
Iigt af elen storslagna naturen . Den yppiga Yäx tlio- heten 
sil \'ii! som trakten föröfrigt Ix1m inde mig mycke t 0111 
Kuling. Döm om min öfl'erraskning och glädje, då jag 
påtr:iffade en jasminIJuske. En enda blomma hade öpp
nat si n kalk, men det \'ar lillriickli gt för att låta oss 
känna den starka I'älbekanta doften. En annan buske 
- jag har glömt namnet - med storo. hvit:1 blomklasar. 
S0111 \'i ofta se i dra triidg[\ rclar i Slcrige, Yiixte i stor 
myckenhet. Granatträdens prunkande Glommar och den 
\'ilcla törnbuskens enkla friska rosor lockade milnget ut
rop af förtjusning frå n lille Karls liippar. Linge gick 
I'ägen utmed en bäck, och dess muntra sorl utgjorde ett 
annat gliiclje:imne för pysen. Större delen af dagen smil
regnade de t, och dlirigenom blef lllften s\'al och resan 
mindre trö ttande. Till niga p;l allt tretligt gol göken 
nJgra giinger. Inga I lirclshus eller m:inniskoboningar 
sl'nies ti ll n,igonstiides, och sa Iiinge dagsljuset varade 
lar allt väl. Men' I'i m:lste sedan lii.llge trefl'a i murkret 
och det yar ej :tngenämt. Henrik, som ridit i fön'äg, 
rEikade äncJdigell Vii. folk, och de togo oss in i en grotta, 
där "i fi ngo hyila urI' er natten. Siilbn har jag känt 
mig så tacksam till ("ud för ett htirLerge. Styrkta hll 
kro]'jl och spi fortsatte "i "å r I' ~ig n:isla 1110rgoil och 
framkommo till Peh·shu tS'llcn - Cyprc5~hyn - där I'j 
skuUe bo, I'id mid(1ag~tiden. Vi hafl'a mellan 6 och 7 
sl'enska mil hirupp fdn Hai-cheo . 

Vännerna hade gjort l!ir g rotta sf[ trefl ig och fin, 
jorclgoJt\et var jtimnarlt och l'iigg:tr och tak hvi tlimmade. 
Inne och ute funnos bibeltexter uppklistrade. De t gjorde 
mig så godt. l(o-ta-ch'eng hade varit här och murat en 
pr:i ktig tegelspis med stekugn, så att vi ha det bra p:"t 
all t stitt. Folket riktigt trängdes omkring oss här, i all 
synnerhet kvinnorna. De k0111n'lO ej allenast fr:ln I'år 
by, ut:1.n stora säll skap infinna sig fr.1n niirgränsancle 
byar. .\I5nga, dagar h:1.r jag knappt h:1.[( en ledig stund. 
H erren "are lof för denna besökelsetic! ! De Aestn kOIl1h1a 

patagligen af nyfikenhet, och den lilJa orgelns toner 
tjusa deras sinnen, men lwem kan dl undra h:irp[\' 
Hitkomna bjudas de emellertid I n lifvet: I'atten och få 
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,'cta vägen till dt t~l fadershuset. En dag skola ,i kanske 
fi nna , att mil ngen fiin'ilLLe! son och dotter härifdn sLiJlcle 
sinn. steg d itupp. Viljen I ej, f ast/tållallde Guds liiften, 
bedja för dessa \Jergsbor, /Iålla på att bedja, til ldess 
välsignelsen kommer: En rätt stor pred ikolokal -- efter 
d ra förh ~l lhnc1e n - finn es inne i byn, vi bo i utkanten. 
De troende hi romkring ha själfva intecknat den, en 
glädjande företeelse, icke sant' H :i r samlas de hvarje 
söndag till lIP1Jbyggelse. Kännare ett par hundra åhörare 
ha infunnit sig de senaste sönclaga rnn. och uppmärk samt 
h·ssnn.t till H errens ord. Det är ej möjligt, att allt skall 
,:ara förgifves. 0, nej! Ener predikans slut har jag 
haft ett enskildt möte med hinnorna, 11l'ilket stundom 
"arat ända tiJl tre timmar , och lik"äl ha de ej haft lust 
at t gå sin dig. Jag har genom G uds nod satt dem före 
!t/vet och diidm, 'iJlilsignelsen och f iirba1l1ulsen. HUl'll 
dYl'kiipt är icke h"arje själ och /wilkm fiirlust, om en 
g[ir förlorad . - I a fton har jag erhållit hjälp i arbetet, 
prisad "are Herren! Li ta-sao från p'u-cheo och Chang 
yIn-nao ha nämlige n kommit. Min käre man, SO I11 mid
sommarcbgen reste till '(l in· ch'eng för att häl sa på de 
n rkomna medarbebrne och för att radgöra om mis
si'onens angeLigenheter, har likaledes iltervändt i afton, 
bevarad till lif och lem, [ör hvilket vi bnna oss så 
mycke t mera tacksamma, som et t olyckstill bud var för 
handen . I öfvermorgon måste han o. ter ut i denna tryc
kande vL1rme till P'u-cheo för att predik~, där nästa sön
dag, Ko-ta-ch 'eng, evangelisten där, är nitisk och verk
sam. Han har t. ex. af egna medel - som äro ganska 
knappa - lfit it förfärdiga ett Uilt, 50111 han pa en skott
kärra forslar till marknaden och predikar nti, Några:tf 
de anclr:t troende männen äro h0110m följ aktliga, j\,'Gitte 
han bli be \' :trad i an dens fattigdom ! 

Här är å terigen stark torka , så att maj sen har ej 
kun n:tt sås. H,'etet ha'!" nyl igen stigit i pris, en hel lael 
pr "tan ». för vora ögo n sel' de t mörkt ut, men Herren 
\'et dl , hvacl han :imnar gora . Vi :tnropa alltfort hans 
llarmhärtighet för dr:t nödst:illcla likar, 

Konferensen tager v. G. sin början niist kommancle 
4:de oktober, Ihågkommen oss du, dyre "iinner, och 
bedj en, att lll'ad "i öfl'erliigg:t om eller besluta 111 :1. ske 
i den H elige Ande och bid raga till Gu(ls rikes utbreclande 
ibland oss. Vi förena oss i hjiirtliga hillsningar till alla 
missionens vänner, kända och okända. Lille Karl hälsar 
edra smit barn. Herren st yrke allas d ra hjärt:tll till att 
var:t ostraffliga vid h:\.ns tillkommelse! V i skoLL se honom 
s~lsom han [ir - hä rliga, härliga hopp ! 

Eder i hans ljii nst IY'ckliga 

Hilma TjIider. 

Missior\er\s r-,ösEmöte 

hölls den 28 sistl. sept. i kyrkan vid Floragatan. 
På förmidd agen höllo bröderna Berg och Folke 
föredrag, som vi hoppas framdeles kunna införa i 
"Sinim'i Lanch. För att bereda missionsvännerna till
fä lle att vara tillsammans med de miss ionssyskon, 
som i början af okt. skola återvända till arbets
fältet, hade anordnats gemensam middag på Hus

hållsskola n, J akobsbel'gsgatan 15. På kvällen af
skildes en ny broder, f. d. j ärnvägstjän ~temannen 
Andre\\- E riks;;on fr å n Göteborg, fö r missionen. Före 
afskiljningen och utgående frå n Jer. l : 8 : »Frukta 
icke för dem, ty jag är med dig, och jag vill 
bevara dig, säger Herren », talade sekretera
ren n ågra uppmuntrande o rd till hono!I1, och efteråt 
sade de utgående missionärerna några af:-;kedsord 
till missions vännerna, och utbådo de sig deras hjärt
liga förböner. Deras korta anföranden återgifva:-; 
här nedan,· på det d e ras o rd må nå äh'en till 
andra vänner, som ej v o ro med på mötet. 

Missionär Allg. Berg : Jag önskar, att vi i tankarna 
följas [tt till den bekanta h:indelse, som tilldrog sig en 
gång i hemmet i Betanien , och som sdr omtalad i. Joh. 
12 kap. Det heter där, att Maria bröt sönder en ab
basterflaska med dyrbar smörj else, och att hon med den 
samma smorde Jesu hufvu cl hår. Det ,'ar en ringa hand
ling, hon utförde. Men innehållet i alabasterflaskan var 
dyrbart , och verkningarna a f llennes handling voro 
oanade. Jesus själf säger: Hon har i fö rväg smort min 
lekamen till min begrafning, och hvar heist detta e"an
geliu!11 varder predik adt, skall oc.k, hvad hon har gjort, 
l'arda sagdt henne till åminnelse ." 

Men hvad som tilldrog sig i Betania den aftOn
stunden, det tilldrager sig i missionshistorien dag efter 
d:tg, år efter år. Missionsarbetarne, som utgll. på Liltet, 
äro i mer än ett afseende ringa. De Li ro oft:t ringa j 

sin begåfning. Aposteln Pau lus säger i r Kor. I: »Hvar 
,tr nagon ,is, hvar är någon skriftl ;ird, hvar är någon 
af denna världens kl yfti ge : :> Och de känna sig ofta ytterst 
ringa i siu:t egn<l. ögon - stundom mer, än som är 
god t att er(ar:t för kinsbn - clCi de se pB. sin kraft 
och förm åg:t och det aroete, som föreligger dem. De 
lägga i sin mun apostelns ord, d it han pil. ett annat 
sU lle säger: ,, :vrig, elen allra ringaste bland alla heliga, 
har den nåde n blif,'it gif" en att bland eeler förkunna 
Kristi e,·angeliul1l. " De ~iro ringa ifl' en till antalet. '1\ 
fastän missionsarb etarn e aldrig "arit tlere till antalet iin 
just nu, haf,'a tillfäll ena beller aldri g varit så många som 
just nu , så :ttlom elen dag, som är, gäller Fräbarens 
ord: »S~id en iir mycken , men arbetarne äro f,'\ », 

Den alabasterihska, som :,{aria hröt sönder öt\'er 
J esu hufvud , var emelleriic! dyrbar, likso m dess inneh[ill 
v~1r dyrbart, mycket dyrbart, särskil d! i henn es för håll an
de. S~1. är också elen alabasterftaska, som Guds för 
samling bryter sönder Ofl'er sin Frälsares huf,'ud, dyr
bar. Paulus kallar den för en »skait i lerkärh , »Guds 
kraft till fr~il sn ing för h"ar och en som tror». 

Cch se vi sedan på följderna, så fiDna vi, som en 
annan evangelist omtalar, a tt heja huset uppfylldes med 
l'~ilIukt af smörjelsen. Och fa vi icke tilltimpa della 
ordet sit : »HeJa jorden skall vara full af Herrens härli g
het» eller för att tala med Paulus: »Gud vare tack, som 
i Kris tus alltid förer oss i trillmf och uppenbarar lukten 
af Kristi kUll skap genom oss allestädes». 1\Iissionsar
betet har en ofan tligt stor betydelse. 

Det fann s emellertid i det lill a hemmet bland uorc1s
gtisterna m:'tnga, som knormde. Det var icke end ast 
Judas utan många anel!'a i Jesu iärjungaskara. Och 
icke nog med att de i sina hjärtan hySte knorriska tankar, 
de uttalade högt de tta kn orr. » Ehartil l» , frågade dc, 
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"den na förspill n ing : :> K:1nsk.:: vi. icke behöfva gå till 
d en 00l11\'änd:1 \'ärlclen, som icke fa ttar något ai det , 
so m Guds rike tillhör, utan kan ske iifven vi kunna söka 
i lärjllngaskaran och i den finna s,ldan a , so m skaka 
på hufntdet, niir nya sändningar :1f missionärer skickas 
ut ti ll mission sfältet. Dl heter det: ~Hvarför denna för
spillning :» 

Tiden medgif\'er oss icke att här mlgot djupare gå 
in på missionsarbete r. Vi vilja dock något liter se, hvad 
e \'angelilllll har utriittat. 

Betrakta Afrikn, som iir omsp unn et af ett nät af 
missions stationer och snart nog geno mkors:1s fr å n öster 
och väster, norr och söder af samfärdsmedel och l11i ss ions
st:1tioner. Hedendomen undantrii nges mer och mer. Och 
h\'acl Li\'ing;;lone en gä ng kallade : o:'vIänskligh etens öppna 
s,) ]"» , slafhandeln , bar å tminstone genom lag blifvit fö r
b jllden , sil att den numer motarbetas. 
, Se p il. Indi en I Brännandet af änkor iir genom lag 

förbjud et. E\'angelier spridas i tusental vid föru t otill
gängliga byar och zenanor. Tusental s af Indiens söner 
och döttrar hafva gifvit sina hjä rtan it Herren Je sus. 

Se pK Söderhafvets öar! Människoätandet är nästan 
en saga från förflutna tider, O ch likväl hafva knappt 
So å r fö rg[itt, sedan det florerade, Hvad har varit med
let till denna fö[\'ancllin g ;> E vang elium! 

Se pi Kina ! l E\'. Fostcrlan dsstiftel scns missions
tidning stod för någon tid sedan berättadt om en kin es , 
tillhörande de kri stnas församlin g i Tiensi n, och so m, 
då h:ln fö r tv ii ä r sedan uDder förföljels en följt mi,,,io
nären till kusten, skulle resa tillbaka dit med fara att 
falla i boxarnes b:1nd . r.Iissiondren hörde hon om bedja si: 

.0, Herre, vi g lädja oss under förföljels en, s{lso m 
du bar sagt, att vi skola göra , Du , Herre, som \'e t, att 
det kosta r mer att lefva en martyrs lif :in at t dö en 
martyrs död , gii du oss n!l.d att frambdra delta lilla 
offer, \'~ilbehagligt för d ig, niir clu kallar oss därtill. Och 
skull e i pröfningells timme någo n likt Petrus fö rneka d ig, 
så beder jag dig , o, Herre, att d u ville \'iinda dig om 
och se pli honom, såsom du såg ]J ~1 Petrus, och genom 
denna bli c k sätta honom i st å nd att lefva, \'itt na och dö 
för dig, såsom din lärjunge gjo rd e . _\men. " 

Denne kines nek sedan tillsa m ma ns med 60 an dra 
framlJ ä ra detta . lilla offen. Vi se, att evangelium har 
icke förlorat s in kraft, när det predikats i Kina. 

Och 0111 Japa n giill Cl' iifve n den sanningen, att landet 
mer o ch mer genomsyras af e\'a ngelium. 

Ja, e\'angelillm kan icke annat iin ga fr;l nl, om 
blotr nard ll sfla skan brytes, och smörjelsen lltgju t6 öfver 
\'!ir f r:ilsares hufvucl, so m också tlr församlingens hufnId. 

:\Iissionen har äf\'en en annan be r~r delse, indirekt 
oc h dock lika \·ikti g. Den :lten'erbr p1 C uds försam
ling i hemlandet. lVlissioll sarl>etet :ir icke l1i\gOt, som 
utföres endast :1f några \'i ssa utan af alla Kristi lemmar. 
Liksom om en lem mindre ofta an\'iinc1es, den förl orar 
af s in kraft och rörelseförmåga , p} sa mma sMt tir det 
ocks!\ in om Guds församlin g. Om lemmarna upph öra 
att gö ra tjänst , sil. förlora de i an vti nclbarhet. \ Jen 3. 
andra sidan , jll mer jag öfvar en lem, dess mer styrka 
vinner den. Ju mer lemm arne i Kristi lekamen up p
fylh sin Frii lsaI'es si.sta befallning, dess mer \'i nna de i 
inre styrka. 

Detta å ter medför en annan välsignelse. Lydnadens 
frukt heter frid. Skall di icke \'1\ r hön i dag blifl'a, 

a lr 11\,n och en ,l f oss, i h\'ars hand Herren sa tt nägor, 
su m heler "tilIfäile a tl gö ra de t goda genom ord eller 
han dli ng», mat te bryia c1ett:1 abbasterbrl öfver Frälsarens 
hufvud . Kärl et kan vara skört , men innehållet :ir all
tid clets:lmma, 

Innan :'vIaria brö t sönder alab:1sterflaskan ö[\'er Jesu 
hufvud, hade de t försiggåt t något i hennes eget inre. 
Något hos henn e ,jälf hade bl'utirs. Och dett:1 är det 
allra \'iktigas te. T y går jag ilstad i egen kraft och 
bryter ett alabasterkärl öf\'er Fräl;;arens huf\'ltd , men 
mit t hjiirta ti r obrutet, ack, så blir dct jngen välsignelse 
af. Me n gå r jag åsr:1cl i ödmjukhet so m clenna b'inna, 
som hacle varit en synderska , går jag åstad, därför att 
jag fått för intet' och \'jll gifva för intet, kärlet må VaTa 
aldrig S[L l ite t, innehåll et aldrig il. oansenli g t i v:irJdens 
ögon, i Jesu ögo n skall det alltid haf\'a värde. Jes us 
skall också nu siiga till de knorrande Lirjungarne: »Låten 
llenne vara '" 

.vrå vi så. att säga bryt:.t \· i r alabasterflaska i dag I 
Yi få göra det gång efre r annan. Vi El framk ira våra 
kroppar till ett o ffer, som iir lefv <lnne och Gud vill be
h a cflig t. Du har din alabasterflaska att bryta på din 
plats och jag min på min plats. 

Detta iir 11 u det sis ta tilWUle, jag har att tala till 
eder, innan j:1g reser. Jag vet , alt det icke iir en tom 
fras, e!il. m;'\ nga af eder lofva a tt följa oss med kärlekens 
förböner. rå samma g:i ng jag s:i,ger, att det :il' en oänd
ligt stor n;t r\ a tt få g,l ut oc h tj :i na H erren under den 
kor ta tid, vi hafva, är det för oss denn a g:tng en större 
k ~insla af offer, som vi fram bära. ?\är man är ung och 
st5.r ensam i lifvet, dit ka n det månge n gå ng för elen , 
som känner sig kallad till mi ssionär, \'ara ett större offer 
att stanna hemma än att gå ut. Men har Gud gifvi t 
oss barn att d rcla, och vi för hans skull mås te lämna 
dem hemma, dEt :ir det, som Om \'i skulle lä mna vår t 
eget hj ä rta, he mma. Och likviil, \'i ö nska och lro, att 
dl ra hjiirtan skola \'ara med i arbetet, .\Ien, :ilskade, 
LippeMllen oss med eder förbön ! Det gal' icke lätt. Jag 
kan icke säg:}, at t det ~ir rolig t och glad t, och alt c\et 
icke kosta r n:1got. Det kostar ]J ,,! of:-tntLigr mycket. Jag 
!;ti nner det för min del, 50111 om jag al d rig i m itt lif 
förut had e framburit n1 got o ffer å t min Frälsare förriin 
just nu, Men jag tror , att han, som sac1e till lärjung:l1'ne 
om "''faria : "rJ .ren he nne \':1ra :> , skall säga så i d:lg: 
"Lil ten honom \'ara, lil len he nne \'ara. J ag ska ll t:1ga 
hane! om edra små , Jag skall \'ara deras herde, och de 
skola \'ara mina fosterfCtr. Jag skall sköta dem, sitsom 
de behöf\a det.» Ju st med a:fseenr\ e p il v~1ra slIl a, fd n 
h\'ilka \'i nu skola sk ilj as , ii I' rlet, som jag nu \'ill p:i
kall a G uds församling s förb(jn. 

!!: 

Fru ./1ul{/ista BoX.' Yi \'oro iHla syskon, som J r 
1 8<) 2 utgingo. '\ ilr bre missionssekreterare tillropade oss 
d~ \'id afskecler i Göte!Jorg : "111tt! glädje skolen I utgå Odi 

med frid skolen F ledsagade l!m·rla. " l -pp fyll elsen af 
det ta haf\'a vi härlig t L'ttt e rfar:1. Al\'en denn a gAng kan 
jag säga, alt i det innersta hjiirtecljupet iir det glädje 
~ut få gå, glädje att få göra G uds ,'ilj:1. Sedan bero ju 
frid en och glii dj en icke på de omständi ghete r , uncler 
h\'ilka vi gå, V i g ft , därför a tt lian bjuder oss att g[\, 
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och (L-irfö r art vi ra g-T!. ut med e v~ngeliull1, som iir fullt 
af frid för Iwar och en. 

Jag bnner denna g,'l. ng e tt särskildt stort al/sz'ar 
att få utgå . Jag längtar, atr Gud må fft göra vårt Iif 
(brute till h\'acl han ämnat det, att icke n ågot hos oss 
må hindra hall S viilsignelses ström a tt flöda, först in i 
vå ra hjiiItan och sed~n ut till dessa , som ingen frid 
harva. 

Det stå r visserligen: ~i\Ied glädje skolen I utgå;), men 
af\'en: "Dc gå elstad och /;nlta och /lära utsädet !lied sig. )} 
U nderbart ar, a tt d essa två sanningar kunn a förenas. Så 
ilr det dock. Och I-I erren fLirs tå r våra tå rar. Han för
stfl r oss. nar vi gråta a f sorg öf\'er att v§.rt budskap ickl' 
blir mottaget. Och kunna vi icke , aga , att vi på della 
satt blifva d elaktiga a f hallS lidande ) Men vi fa också 
binna en oUlsaglig frid och fröjd, ni1r vi se, att ljuset 
börjar skingra mörkret i manga hj artan. 

D et heter ju ock: » :\[ed frid skolen I ledsagad e 
varda ';' , och ;;m ed jubel skola de komma ater och bära 
sina kä rfvar». O, a tt vi finge mä nga kärf\'ar med oss! 
D EL skulle vi för visso glömma allt, som ligger emellan, alla 
svärigheter under arbetet. Mitt hjarta k;inner sig så fullt 
a f lycka vid tanken på a lla de stora löft E' n, som vi f5. taga 
åt oss hvar och en. Ja, det ar bara nåd att få gEt, out
sagligt stor na d. I/i behöfva icke frukta, då vi hafva 
H erren med oss, ha n, som för blifver, d å allt annat duka r 
under. 

I R om. l -5 kap. flirekomma några benamningar på 
Herren Gl:d sj iii f, som varit mitt hjitrta till mycken tröst. 
Han kallas där för tftla modets och triistens Gud (v. 13) 
och för fridens Gud (v. 33 ). Och i 2 Kor. 1-3 ,> all 
h ugsvalelses Gud» samt i 2 retr. .s: 10 >: a.ll nåds Gud ». 
Vi kunna ju komm3 i lagen, då vi på ett sarskildt satt 
behöf\'a allt detta, som Herren hiir s jii lf kall a r sig för. 
Och Ulga vi emot af B.erren tröst och tfrlamocl, hopp och 
frid, h ugsva lel se och nåd , clil ska ll han också hjalpa oss 
a tt kunna m ed d ela det ta å t dem, som vi hafva gått ut 
a tt led a . 

:\Ied afseende pir a rbetd bland kvinnorna hinns d e t 
så [(j r hjärta t, a tt, okunn iga , som de äro; d e icke ko mma 
bngre, än vi leda clem. Huru viktigt d ft , att Guds :\nde 
mr härska i värt lif. S[l att vi kunna föra dem framftt, 
icke blott till d e första grunclerna utan in i Herren sjiilf ! 
Han ar all näcl s Gud . Och ha n gifver nåd just i riitta 
stunden, just nitr prof\'et föreliigges oss. Han ka n för
van d la al lt i nåd, o ckså alla omst~indigh e ter, sEt att, om 
det ;in för känslan fö refaller aldrig så svärt att få ra, skola 
vi kunn a bfrlla fast vid, alt det är en nåd a tt gå ristad. 

På samma gång vi anbefalla oss själf\'a i vännernas 
förbön, vilja vi ock åt eder anbefalla vftra älskade barn, 
som stanna hemma . Beclj en för dem! Herren måste 
hafva förutsett, a tt såd an t skulle inlräffa , som vi nu få gå 
ig enom, dfl han säge r: dngen tir, som har ö f\'ergifvit hus 
eller bröd er, systrar e ll er fad er eller moder eller hustru 
e ll er barn för min och e\'angelii skull, SDm icke skall f~l 

hunclrafaldt igen nu i denn a tiden och i den tillkommande 
vä rlden evigt lif.» 

fröken Frida PI)!! ::: : Det iir med den innerligaste 
tacksa mhe t till Herren, som jag blickar tillbaka pEI de sist 
gfrngna a ren, pil den tiel, jag' vista ts i hemla nd e t. N är 

jag var i Kina. vi lle jag icke resa h em. Ja. det var med 
sm;irta, jag tänkte pEt hemresan. ~\Ien nu tackar jag Herren, 
a tt ha n förde mig till baka till Sverige. I-I il n har näm ligen 
i rikt mått välsignat min själ har hemma. Han har tal a t 
till mig och sagt: ;;Följen mig. och jag skall glira eder till 
människofisk are.» 

Vi hafva att följa J esus. H vilken väg var det eEt 
J esus gick) Det var lidandets och försakelsem vag. .T esus 
lefde icke sig själf på jorden. Han le fde för andra . Han 
gick från stad till stad och frfrn by till by [(jr att under
visa om Guds rike. Han gick till de lidande och sör
j:lI1de. Han gick till båren, när änkans so n i Nain ha d e 
d ött. Han gick till L asari graf. Och slutligen gick han 
till korset för att där gifva sitt lif. Detla va r den \'äg, 
som .Tesus gick. Och det är denna vag , vi hafva a tt 
vand ra. Och vilja vi följa J esus, hafva vi intet annat att 
van ta oss an detta: en lidandets och försakelsens väg. 
M en det är harligt att följa i'vlästaren. Om vi följa J esus, 
så innebär det, att han gär före oss, och att vi endast 
hafva att vandra i hans fotspär. För oss, som gå tillbaka 
till Kina, ar det så skönt att veta, att Jesus är d är före 
oss, att han redan stär d ä r borta för att, när vi komma 
öfver, taga emot oss och va lkomna oss. Han bereder 
arbete för oss därute . H an bereder d e sjalar, med hvilka 
vi skola komma i beröring. Och han bereder arven, hvad 
vi behöf\'a för vfert eget andliga lif. Det ar han, som 
kallar oss att gå ut. Och det ar <larmr, vi kunna ga . 
Vore det icke Jesus, som kallacle oss att gr, . sa skulle jag 
för min del icke gå denna andra g?rng. 1Ien nu har han 
SEL bestämdt bjudit mig att gft, att jag icke kan annat iin 
gå med gladje. 

Så är det också en annan sak , som Herren har talat 
med mig om under min vistelse här hemma. O ch det 
är, att !taJl vill göra oss till människofiskare. Han har 
i fråga h~irom gif\'it mig ett särskild t löfte, niimligen i 
Ruts bok. Jag har mycket ropat till H erren, att. ba n 
skulle öka min kiirlck tili Kinas fo lk. Och svaret bar 
kommit genom detta ord: "D n har visa t din sista kär
lek vara större an den först a ". Herrens Ande har ut
tydt det orclet så för mitt hjarta , a tt mi n karlek t\ll Kinas 
fo lk skall blifva större nu, då jag d rager ut för andra 
gången, än cHi. jag först gick ut. 

Så ber jag att som afskedso rd till eder fEt lämna 
Jesu ord: ;> Följen mig, och jag skall göra eder till miin
niskofiskare». Ka nske finn es d e t n3go n har. so m annu 
icke har börjat följa J esus. O, böt j a i afton! Dröj icke 
Wngre! Det finnes intet lyckl igare och hiiTligare lif på 
jorden an att lefva för Tesus. 
. Och. du, som redan: börja t, fö lj honom tatare i spåren! 
Låtom oss följa Lammet, hvart det går ! L §. tom oss icke 
half\'era utan lefva e tt helt lif för Jesus ! Det finnes sft 
mycket halfverande. 0, lå tQm oss lefva uteslutande för 
honom I Och lefva vi för JeSllS, följ a vi honom, då skall 
han göra oss till mä nniskofiskare. 

Det är n5gon, som dessa senaste d agar yttrat till 
mig: ::J ag skulle så gilrna vilja bedja varmare för missio
n ä rerna. Så länge vi se eder och de första daga rna efter 
er afresa, komma vi nog ih{(g eder. M en hur skola vi 
sedan i fortSättningen kunna ha fnt samma intresse)" J ag 
tror svaret ligger jus t i J esu maning: ')F öljen mig, uch 
jag skall göra eder till m~inniskofi s kare». D et blir Jesus 
och du. Sft skall du få hans sinne. detta förebeclianue, 
Hlskande srnne. F ölj Jesus, och d'u skall fa karl~k till 
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sjalarna i Kina. Det är omöjligt att älska Jesus utan att 
hans kiirlek ocksä fär drifva oss att göra något för honom. 
Följ Jesus, och du skall kunna bära oss på förbönens 
armar! Följ Jesus, och Kinas nöcl skall sasom a ld rig hit
tills blif\'a lagd på ditt hjärta. Utom oss följa Jesus helt 
den korta tid, vi hafva kvar, och så skola vi en gång 
för evigt fä se hans ansikte och blifva, där han är. 

:;: 

}'röken Anna Eriksson: Det minnesord, jag fått af 
Herren, aterfinnes i [ Krön. 17 : »Oc11 konung David gick 
och satte s ig inför Herrens ansikte». Han gaf sig tz'd, när 
det gallde att begrunda Herrens ord, Och just detsamma 
ha f\'a vi att göra. Det ligger en stor välsignelse i att 
\'ara stilla inför Herren, att silta ned inför ho nom. Gören 
det, I alla.. SOI11 kännen Herren och veten, att I åren 
kallctde att vara hans konungar och präster lwar och en 
på sin plats. Gören det äfven I, som ännu icke bestamt 
eder att följa Jesus, Sitten ned inför honom och ö fver
vägen .. hvad so m är bäst' För min del har jag funnit, 
a tt lifvet iiI' icke värd t a t t lef\'a u tan J esus. Det är så 
kort, sa o\'araktigt, det far så snart siu kos. Men den 
eviga klippan Jesus förblifver. 

Det ar emell ertid särskild t sista versen i det nämnda 
kapitlet, SOI11 blifvit mig till sä stor \'älsignelse, När Da\'id 
hade suttit stilla ned infUr Herren och hört hans ord, 
beder han: »Värdes nu välsigna din tjänares hus, att det 
b li fver evigt beståndande inför ditt ansikte, ty den du, 
Herre, har \'älsignat, han är vä lsignad till e \'ig tid,» 

Hvem ibland oss ha r icke bedt den bunen, att Herren 
matte villsigna \'!trt hus, oss sjillfva, vara nära och kära) 
Vilja vi icke haf\'a dem alla med oss hem? Vilja vi icke, 
aU vi alla skola. mötas med fröjd inför Herrens ansikte ) 
Men skall så bli, då m5.ste vi förs t har sitta ned inför 
Herrens ansikte och det just för att oc ksa vara till väl
signelse, 

För min dcl är jag djupt tacksam emot Herren för 
det år, jag ffltt vara hemma, men änn u mer tacksam att 
nu få gå åstad för att bara ut hans budskap till dessa, 
S0m sitta i mörker, att de må få del af samma välsignelse. 
:'1in bön ;ir, att jag själf 1115. kunna taga emot så mycken 
v~i1signelse, att Herren kan _göra mig till en viilsignelse 
fU r andra Vi kunna .icke \'ara till välsignelse för andra 
utan att sjiilf\'a vara valsignade. Vi kunna icke vara med 
andra uta~1 att på ett eller annat satt Bfva inflytande. 
Huru saligt da, om de människor, vi komma iberuring 
med, känna, att vi hafva \'arit med Jesus I 

En och anna n har fragat mig: »Hur v5.gar du ga 
tillbaka till Kina, då det låter sa oroligP» Om jag skulle 
fdlga kö tt och bloci, skulle jag icke vaga. l\![en jag har 
erfarit, att det följer \'älsignelse med det att lyda Herrens 
bud. Och ingen bär ansvar för det arbete, jag förs ummar 
i Kina. Om jag icke gär åstad, går jag miste om den 
välsignelse, G ud \-ill gifva , och kanske afven att mänga 
själa r .. som han vill radda genom mig, icke blefve räddade, 
om jag stannade hemma, Jag känner det därför både 
som en plikt oc h en glädje att g5.. Men, vänner, kommen 
ihag oss' i edra böner! i\'Iinnens, att striden är gemen
sam för oss och eder.. lika väl som segern en gång skall 
bl ifva ! Mä vi genom vårt lif eller vär död förhärliga 
J esus, hvarhelst han sä tter oss pa jorden! (Forts,) 

frår\ ar\dra mISSIOr\er. 
(:!drag -ur ett bre! från en engels/.: missionär till 

Aug'. Berg, 

Nära Lao Ho-k'oll d, 12/ 4 I902, 

För andra g: ngen itr jag nu p1 \'äg lIpp till Si
ngan-fu, seda n vi sist s,'i go hvarandra, Jag återvände till 
Kina förliden höst och anlände till Shanghai i Oktober, 

Mr Madeley och jag gjorde resan tillsammans och 
anlände till \ ':1r besthmmelseort utan nJ.got som hel st 
missöde efte r något mera. än 40 dagars re sa , Efter att 
h:lfva stannat j trakten af Si-ngan·fu omkri ng 6 veckor 
antridcle jag återres:m till Shanghai för att möta. min 
hustru och dl.!' lilla Mary, efter h\'ilka jag telegraferat. 
Och nu äro \'i på vJr v~ig upp, min hustru, jag och vår 
lilla. flicka, i all sköns ro och trefnad, Resan från Han
ko\\' har tagit I9 dagar, och i morgon hoppas vi vara i 
Lao-Ho-k 'ou, 

Det var med underliga kän-;;lor jag åten'ände hit upp 
förm gången , Jag kunde knappast fatta, att så förfär
liga tilldragelser ägt rUlll, dJ- allt nu syntes så lugnt och 
folket var s<1 vänligt, 

Jag tvitbr ej på, att du ko mmer att tycka detsam
ma, då du a tervär..de:' , 

Det skall helt \'isst intressera dig att höra litet om 
Shensi sJ vhl som Om förhållancl ena i Kina i allmjnhet, 
~v[ect en fördnans\'ärd snabbhet har lugnet [lte rsiäldts, 
jag blef verkligen öfverraskad öfver att finna, huru vän
liga s!l.\'~i l ämbetsm~innen som folket \'oro, (El jag första 
g!ingen il ter\' ti nde till Si-ngan-fu. Man märker tydligen 
deras !istunclan att beskydda oss och fIllktan att nil.got 
skall hända oss, Den ki1nsla, som för n~irvarande aör 

, b 

sig giillande, är den att ffi le i\'a j fred med utländingen, 
Shensi isynnerhet tir mycket fredligt. Tuan-fong's och 
hans efterträdares goda prokla11la.tioner haf\'a haft god 
\'erkan, under sin vistelse j Si-ngan-fu hvarken sade 
eller gjorde Enkekejsarinnan något, som kunde skada oss, 
I stället tyckes hennes nän'aro dtir haf\'a gjort oss godt, 
ty, då hon lämnade s taden, gaf hon befallnin a om att vi 
i iramtiden skulle b li \-äl behandlade, '" 

Just nu förefinnes därför för oss ett stort tillfälle 
till att göra gO(!t. S!lYiil hög som låg \isa en Q\'anligt 
stor dnlighet och fråga mer än n!lgonsin förut efter kri
stendomens sanningar. Att så m:lnga höga ämbet5män 
haf\'a afsatts i samband med de nyligen inhtiffade oro
ligheterna, har im-erkat uI pväcb_nde p,t m&nga af de 
högre ämbetsmännen, och de börja förstå, att det är en ' 
kraft bakom oss, som ej är att leka med, Boxarnas full
komliga nederlag, under' det att den kristna församlinaen 
än nu äger bestånd, ha.r åstad kommit en stor effekt pEl '" det 
kinesiska folket. De förstå, att det är n:'igonting i den 
knstna tron, som är \'erkligt kraftigt och \'tirdt åtmin
stone att forska efter. Därför är det nu Vllrt ti lWille, 
Vårt iolk ha lidit iörfärligt af hungers nöden, men likväl 
leiva flera än jag vågat hoppas, Endast omkrin(! 2 o at 
dra medlemmar hafva \'j förlorat, men ett stort ~t1tal af 
forskarn e i läran, De k\·arlefya.nde äro fulla af nit och 
tacksal1ll~et. Tjugo nya platser hafva öppnats för oss, 
där Vt fä hafva gudstjänst, och h\'arje söndag äro alla dra, 
tdl något öf\'er 30 uppg!lende lokal predikanter sysselsatta 
med pre likan, och lihäl kunna de icke fyll:! behofven, 
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"Svenska Missionen 
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S48. E. O. d :o __. . ............. __ _.. . __ _... . . _.. _. _.. .. .. 5:Ungde n, men 0111 vi fr !1. n hV'nrje dll;:;sin, som komma lill 
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d irn möten , enda st klll1na fit h·å eller tre kri st n~, .skoln fdn Genua ti ll Shanghai) . __.. __.. ... _. . ..... ___ 1, 200: 

v·j känna oss mycke t tncksammn. 55°· N'. ~. gen. ~1. S., ~Io ra . __ ....... .. . _.. .... .. . .. .... . S°: 


J ng ii' öt\enygad o m ~ t t dll ska ll finna en liknnncle 55 I. D. N., F ejar!,: K Ugcrup , gcn. O. F .. _..__. . .... . lO: 
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553· 10 : 
H . B., ?Ilalmö __ . . ____ ........ __ ...._.... . .... ... ..... .
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554· E n ;parbö~sa i Stockholm .... __ _. .... _.. __.... ..... . 3: °5hellI'e 55 5· Kollekter gen. J. E., Främlinge, Vao"', '_"'. __ '" 2'

J ' 
. 10 
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H\'e tlanda ...... __ .... . __ . ... ._ __ __._. __ __ __. . .. 

__~_ j~ål7 l?edaklione17. 	 So: 
E. 	L ., H örsta, geLl . P. L. till A. H ahncs under· 

hå ll .......... . _.... . .. _.... . .... _.. . ___ .......... __ .. . 5°: 
A. D, Jönl,öring ._ ._. __ _ . ......... _.. __ ___ .. ...... .
Åt missions vännernas förböner anbefall a vi på 564. 	 2 0: 

565, , Ett löfte nt Herren ar E. A., Sollefteå , ........ . 10:
nytt de syskon - miss ionär Augu "i t B erg med fru, 566. V,i nga mrg gen. E. R .. ____ __ . __ .....__ ........... __ _ 
 SO:fröknarna Frida Prytz, Anna Eriksson, Sigricl Eng 567. Fr?lll t:n ."; ijndagssk oI Ce.",t Flllgebo, Trehörna, gen. \V. 10 : 
ström, Jane a f Sandeberg och Signe Lagerg ren - 568 . O. \V., M a lmö, till infödd mcd h.i iilp ~,re . .. .... _ . .. . 100: 

569. J T. , Randsfjorcl . . _.. __ ... '. _' __ . ' . . . ' _....... __ 25:
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Afvenså lägga vi på edra hjärtan bröderna E. ,; i 2 . Oniimnd, Skåne .. .. .............. __ .... .... . . .... _... . 14: 

Folke och Andrew Ericsson. D en förre ämnar att 573· G. R .... .. . . __ ... . . . . ... ... . . . . __ .... .. ........ .... __._ 5: 


574· K. S., S ysslc biici, ... . ....................... _. _. ... . . . 10:
i slutet af månaden eller i början af nov. anträda 
575 · K. E " Bcnnebol, Knlltby "'._.......... .. .... .... . ..
återresan till Kina öfver Amerika , och den senare 	 25: 
57 6. Kolle kt i Liodeshe.rg gen. r\. P . . __ .......... . ..... . 
 4°:reser till London den 16 okt., h varest han torde 577· , ~l. Ram sbergsb ruk . .................. __ .......... . _ . 6: 75 


stanna tills i dec., d å det är meningen, att han skall 578 . S. J., G ranbo, Tran!is . ....... ......... .. ... ... ...... ___ 25: 

57 9· L. B. gen. K. N ..... .. .... .. ... . ....... . ... ___ ...... . 10:
fortsätta resan till miss ionsfältet. 
~~o. 15: K ollekt i Krvl bo '-'en. D. . __Huru ljutliga äro på bergen budbärar ;, 8 I. J):o i Al;bo, I(rylbo, g~;1.P: A.' ~~ ... ~: ~~:~:: :~: [ 7 ' , . 9 r nas fötter, som förkunna frid, som bådar Sbz . Skiop tikonföre\'i sn iLlg i Ö rehro _ •.__ ._.... __ .. .. . . 

lycka, sorn förkunna frälsning. 583. Fr,in missiou s\';infler till A. Il:, unde rh flll gen. 
4°: 

O. B .. J ön köping _ .......__ ....... __... .. ...... .. 
 25: 
H. B., Stockholm ___ . . __ .. ..._ ..............__. __ ... . 10: 

:\. H. , Riintemcdcl ... . .................. .__ .... . _.~ 68
i 5::vlissio nsvännern a torde uppmarksamm a, a tt mis E. \\.. , Stockhol m ... __............. . _._... .. .. .... .. . 20:

sionsexpeditionen är flyttad till l'Ihlmtorgsgatan ,V., <1:0 ......... _ . _........ __ .__ . ......._... . ..... . 
 5: 
8, 2 tro Missio!lssparbös,emeclel i Grcbo gen . C. O . K., 

____ _ __ _ . _____ .. _ __.. . ~ ___________ 6: L in k0ping . ____ _ _ ____ _ 

Su mma k r. 2, 499 : 7 I 

Redovisning lVled varmt tack till alla glfvarne. 

för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" Odl IIJMpa dem skall Herr ni, deras Gud, på 
under September manad 1902. deJt dagen , stit folk? sdsom en S/ll Il/ord; ty såsom 

j\:o 	 l e r. Ö. dde!,!cJla r z' en l~ro71a skola dc giä7Zsa z· ha7Z.'; lan d. 
545. »1"01' rl cncn~ siindebud i I~ i n a~ .. ___ __ . . __. 25 : 
546. Fr~111 S!.:ioptjkonförc\' i .~n i ng i H1l5kyan~;l . __ . __ . _____ Si): 89 ;Uiss ions-Expeditionen är tlyttad till54i . ~I. L. <1:0 .. ... _ ._. _ . ..... .... ....... .. ... .. .. ... ... . s: 


l)lall1ltorgsgatal1 8, 2 tro
'1 rnn'pon kr. 11 6 : 89 

I , o:.! . 

http:Liodeshe.rg


U(g'jfvare: Re dn kt ö r: Expe dit ion: Tel c fo n: 


l\om. för Sv. }!Iissio~~~ i l\i~a. JOSEF HOLMGREN. Idolmtorgsgotoll 8. 'R,iks 4459. l\llrl1. Brunkeb. 1735 
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Mssionsblad rorSvenska MissiDnen i Kina. 

Agnes Forssberg. E. O. Beinhoff. 
Anna t7anzon. Maria f{ar ·ms. Ebba au~ren . 

Axel f{ahne. 
Anna och Ruth f{ahne. 

Ragnar och lialvar liahne. 

Innehåll: 

Ä ndamålet med en kristens Ii! på jorden. - Missionens höSlmöte (forts. ). - Hrefafdclningen. 

- Redovisning. - Nya böcker. 

Kommitteen för "Svenska Missionen Kina", Stockholm, Malmtorgsgatan 8, 2 tr. 
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Ändamålet med en kristens lif 
pa 

o jorden. * 
Ted: I Kor. 3: 9---17; 2 Kor. 3: IS. 

L 

:Med anslutning till dessa två texter skola vi 
en kort stund tala öfver ändamålet med en kristens 
lif på jorden och betrakta det fran tvenne sidor. 
I den sist upplästa texten heter det: Men vi alla, 
som med aftäckt ansikte skåda Herrens ,härlighet i 
en spegel, varda förvandlade till samma bild, från 
härlig'het till härlighet, såsom från Herrens ,.:\nde. 
Vi känna alla väl till Liknelsen i Lukas 15:de kap. 
om den borttappade penningen. Det heter där, att 
en kvinna, som ägde tio penningar, tappade bort 
en af dem. Så sökte hon granneligen, tills hon 
fann penningen. Och, när hon funnit densamma, 
kallade hon tillhopa sina \'änner och grannar och 
sade till dem: » Glädjens med mig, ty jag har funnit 
den penning, hvilken jag hade tappat bort». »Sam
malunda», tillägger Jesus, »varder glädje inför Guds 
änglar öfver en enda syndare, som bättrar sig.» 

Denna liknelse är, som vi förstå, en bild af 
något. Penningen, som kvinnan borttappade, är en 
bild af dig och mig, som en gång nypräglade gått 
ut från Guds skattkammare, bärande Guds af bild 
och insegel på att vi voro hans tillhörighet. Då 
Gud skapade människan, skapade han henne till 
sitt beläte. Och så länge hon förblef i detta till
stånd, skilde ingenting henne och Gud at. Men 
så kom något emellan Gud och oss. Eller, för att 
använda liknelsens bild, penningen borttappades. 
Den rullade bort från sin rätte ägare. Det går så 
lätt att komma utför, men det är ofantligt svårt 
att ater komma tillbaka till den ställning, från hvil
ken man utgått. 

Penningen kom allt Wngre bort från sin ägare. 
Så kom människan, när hon afföll från Gud, allt 
längre bort fr ån honom. Penningen gick från 
elen ene till den andre på lifvets stora marknad, 
och snart kunde kanske ingen känna igen det mynt, 
som en gång' glänst sa skönt, varit så skarpt mar
keradt i sina konturer och varit en glädje för sin 
äg are. Den nötta bilden kunde snart icke urskiljas. 
På samma sätt gick det med människan. Guds
beläte t förlorades alltmer. Människan blef död i 
öfverträdelser och synder. Men liksom kvinnan 
g ranneligen sökte efter sin förlorade penning, så 
har människosonen, Jesus Kristus, kommit i världen 
att uppsöka och frälsa det, som var förloraelt. Gud 
söker människan. Han använder därvid olika sätt 
och medel. :-Iel1 det stora ändamålet är alltid att 
återfinna de förlorade barnen, att återföra den för
lorade penningen till dess rätte ägare. 

'~ Föredrag af n1ission~ir A u!/,. Berg "id Svenska ~(Ii s i ioneD s i 
Killa höstmöte i Floraky rkan elen 28 sept. 19°2.. 

Så en dag blef det glädje i kvinnans hjärta. 
Hon fann , hvad hon sökte. Sil. blir det ock glädje 
i Guds hjärta, för hvar gång han återfär icke blott 
en utan de tusen och millioner förlorade mynten, 
de förlorade syndarne. När kvinnan återfann sin 
penning, kände hon kanske icke genast igen den. 
Den var icke precis lika, som när hon förlorade 
honom. I--J;uru länge den legat i vrån, veta vi icke. 
?vIen nog var den betäckt med damm och annan 
orenlighet. Kvinnan kände dock igen myntets 7/ärde. 
Det var klang i penningen. Den ädla metallen 
hade icke förlorat sitt värde. Sil. torkar kvinnan 
bort dammet från sin kära penning för att se, om 
det icke var just den, som hon förlorat. 

På samma sätt är det, när Gud söker efter 
syndaren och finner honom. Han är död i öfver
trädelser och synder. Därför måste Gud använda 
reningsmedel för att hos honom återställa guds
belätet. Och det reningsmedlet heter Jesu blod. Ty 
Jesu Kristi, Guds Sons, blod renar oss från alla 
vil.ra synder. 

När jag som barn samlade mynt och någon 
gång kom öfver ett, som legat länge i jorden och 
därför var betäckt af orenlighet, försökte jag genast 
at t få bort smutsen från myntet. Och när jag fick 
det så rent, att jag kunde se, under hvilken konungs 
regering det var prägladt, blef jag mycket glad. 
På samma sätt är det med Gud. När han åter
finner en syndare och användt sitt bepröfvade re
ningsmedel, så att allt det gamla hos den männi
skan blir förgånget och allt varder nytt, hvilken 
glädje uppfyller icke då Guds hjärta ! Kvinnan 
kände igen klangen i myntet. Så vet Gud, att 
hos dig och mig finns något af gudomsnatur. D etta 
gäller äfven den djupast fallna. 

Men det stannar icke vid detta. Det heter i 
var text: Vi alla, som med aftäckt ansikte skåda 
Herrens härlighet i en spegel, varda förvandlade 
till samma bild, fdin Izärliglul MI häJ'hglze!. 

Andamålet med en kristens lif här på jorden 
är för det första, att Gud måtle 7/arda för/I ärliga d 
l I/OilOill. Och Gud förhärligas allra först i oss, 
,när vi komma till Jesus Kristus och varda frälsta, 
så att Gud kan spegla sin bild i oss. Men sedan 
fortgår denna förvandling hela lifvet igenom. »Vi 
varda förvandlade från härlighet till härlighet.» 
Denna förvandling kallar skriften helgelse. Att 
komma till Jesus och varda frälst från sina synder, 
det är första steget, men att likbildas med Jesus 
Kristus, det är en process, som måste fortgå dag 
för dag, tills vi en gång få se honom, såsom han är. 

Skriften säger, att vi nu skåda Herrens här
lighet i en spegel. Vi veta, att vi icke fä en så 
tydlig bild af en person, om vi skåda honom genom 
en glasruta eller se hans bild i en spegel, som om 
vi se honom ansikte mot ansikte. På samma sätt 
är det, när vi nu skåda Gud. Vi se honom pil. ett 
dunkelt sätt. Men (Il' slulda 1201lOlll dock. Och 
under det vi så betrakta honom, varda vi alltmer 
förvandlade. Spegeln är Guds ord. Det är en 
sann spegel, ty den visar oss våra synder, fel och 
brister. Den visar oss ock Gud, sådan 'han är. 

Vi hafva säkert alla hört berättelsen om en 
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drottning i ett hednaiand. Hon var ovanligt fuJ. 
:Men hon visste icke själf om det. Ty hennes tjä
nare smickrade henne och sade. att ing'en var skö
nare än hon. Och hon trodde ' dem. ~Så kom hon 
en dag i besittning af en spegel. Och när hon i 
densamma betraktade sitt ansikte, blef hon så vred, 
att hon kastade spegeln ifrån sig, så att den kros
sades i tusen bitar. Så sade hon till sin omgifning: 
ni har ljugit för mig, jag är icke sådan, som ni sagt. 

Sådana kunna människor vara. 1'1en Guds ords 
spegel visar oss, just sådana vi äro. Den säger oss 
våra fel och brister, och den visar oss äfven våra 
förtjänster, om vi hafva några. 

Kär \'i nu så betrakta Guds ord, på hvad sätt 
blifva vi då förvandlade? Ack, att vi alla kände 
det, kände huru Guds ord kan omskapa ett män
niskohjärta! Känna \'i icke den välsignade kraft, 
som utströmmar från detsamma? Känna vi icke, 
hurusom vi blifva svaga och maktlösa och icke 
kunna stå emot frestelserna, 0111 vi mindre flitigt 
eller alls icke bruka Guds ord' Ar det icke så, 
att en stilla stund med Herren är detsamma som 
att ikläda oss hela Guds vapenrustning ? Känna 
vi icke, hvilken kraft utgår från Guds ord? Och 
h\'ilken verkan har det? Jo, det åstadkommer, att 
vi förvandlas till Kristi bild, från härlighet till här
lighet. Men vi tycka kanske, att vi se så litet 
däraf, ehuru vi varit med Herren så lång tid, att 
vi nu bort vara lärare. 

Det var en gång en mlsslonär, som under
visade en fattig hednisk kvinna. Hon var så in
skränkt, att det såg ut, som om hon ingenting 
kunde lära. Till slut sade missionären: det lönar 
sig icke att undervisa dig; det är bättre, att jag 
använder min tid på någon annans undervisning. 
Då svarade kvinnan: ack, käre lärare, upphör icke 
att undervisa mig. Jag vet, att det är som att 
bleka väf. Jag lägger ut väfven på grdset, och så 
låter Gud solen skina och regnet falla. Huru det 
tillgår, vet jag icke, men jag ser, att väfven blir 
hvitare dag för dag. Så känner jag äfven, att, när 
jag får höra Guds ord, så verkar det på mig. Jag 
kommer icke ihåg detsamma, men jag kdnner, att 
jag blir hvitare dag för dag. 

Så är det med hvar och en af oss, om vi bruka 
Guds ord i ett rätt sinne. Vi varda förvandlade 
från härlighet till härlighet. 

Ett annat medel, som Herren använder, för att 
vi må,tte kunna förvandlas till likhet med honom, 
är bönen. Bönen, som blifvit kallad den kristnes 
andedräkt, har ett välsignelsebringande inflytande 
på oss. Hon är som en Jakobs-stege, som räcker 
från jorden upp till himmelen, Och Guds änglar 
gå ännu i dag upp och ned på densamma med 
välsignelse. Vi falla ned vid stegens .....,... eller lå t 
oss säga korsets fot och nedlägga där våra böner. 
Guds änglar fara upp till himlen och komma åter 
ned med svar, andliga och timliga. \'i förvandlas 
från härlighet till härlighet. Och när människan 
tycker, att arbetet skulle vara färdigt, att hon borde 
ha hunnit blifva förvandlad till Herrens likhet, men 
hon dock ser, huru mycket som återstår, då börjar 
hon förtvifla och menar det vara ett bra otacksamt 

arbete att söka fortgå på förvandlingens väg'. lVlen 
månne icke den rätta ödmjukheten är sådan, att 
den aldrig rosar sig själP Jag har ibland träffat 
på människor, som ansett sig hafva kommit till 
den ställning, att de nästan icke behöfva förvandlas 
mer. Men min personliga erfarenhet är den, att ju 
mindre ofta jag träffar sådana, desto bättre är det. 
Jag trifs bättre med dem, som hafva en fattig och 
ödmjuk ande, som se bristerna hos sig :-;jälfva men 
ock Guds beredvillig'het att afhjälpa dem, jag trif" 
bättre med dessa än bland dem, som mena sig 
hafva nått fullkomligheten. A.ldrig nä vi här sådan 
fullkomlighet, att vi icke allt fort behöf\'a förvandlas. 
Därför må vårt mål, vår sträfvan och vår bön här 
i främlingskapstiden gå ut på detta enda att för
vandlas från härlighet till härlighet, tills vi, som 
apostelen säger, blifva Herren like och bära vår 
Guds insegel på vår panna. 

När personer träffas efter att hafva varit skilda 
åt under många år, får man göra olika erfaren
heter. Ibland heter det kanske, att han eller hon 
alls icke var sig lik, om andra åter att de äro precis 
lika, som när man senast såg dem. Och dock är 
ingen sig alldeles lik nu, vare sig till det inre eller 
yttre, som för några år sedan. Ty vi förvandlas 
genom utveckling. Litom oss i dag fatta ett heligt 
beslut, att vi skola förvandlas från härlighet till 
härlighet, en förvandling framåt, icke till baka, så 
att vi, om Gud vill , att vi om några år åter mötas, 
vi då känna igen hvarandra, att vi då allt fort stå 
på samma grund, Jesus Kristus, att vi äro brin
nande i anden, att bönen är vår käraste sysselsätt
ning, bibeln vår dyrbaraste bok. Må ingen ljumhet 
få makt öfver vår ande och afkyla vårt intresse 
för Guds rikssak. O nej, varen brinnande i anden, 
varen faste, varen starke, varen män! Låtom oss 
gå framåt till fullkomlighet, en fullkomlighet som 
dnnes endast i Jesu efterföljelse! (Forts.) 

Missionens höstmöte. 

F orts. fr. fö reg. l1: r . 

Fröken .lam af Salldeberg: Det ord, Herren sarskild t 
denna tid gifv'i t mig, hvari mitt hjarta funnit ett faste och 
min själ kastat ankar, Ur uetta: ~ Glid är trofast». Jag 
kan icke anföra nagot särskildt stalle, där detta ord står. 
Vi fi nna det upprepadt gfu'lg på gång i Guds ord. Herren 
vet väl, huru ofta \'art oroliga, vacklande bjärta behöf\'er 
den försiikran, att han är trofast. 

Jag skulle pil. dessa fä. minuter, så godt jag förmår, 
\'i lia upphöja hans tro fasthet. Om regnbfigen i skyn är 
en bild af Guds trofasthet, sa är den de t bland annat 
däruti, att Guds trofasthet i likhet med bagen i skyn är 
mangskiftande. Guds trofasthet skiftar i manga fä f<Te r all t 
efter \'ara olika förhållanden. Ja, den sl~iftar i både 
mörka och ljusa farge r. Herren li r trofast, både då han 
slår, och då han helar. H an är lika trofa st, då han 
tuktar, som då han tröstar. Han är lika trofast, då han 
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gifver, som da han tager det, som vi allra mest skulle 
0nska att få behålla. Han är lika trofast, da han för 
oss in i mörker, som då han för oss ut i ljuset. Hans 
trofasthet ar lika stor, som han sjalf ar. Och han är 
själf rundt omkring sitt folk. 

Ar det underligt, att man kan gå trygg, när man 
hör på det ordet, att Gud ar trofast? Det vore kanske 
naturligare, att man under en tid s&dan som denna sa ge 
framåt och undrade, hvad som skulle möta . Men jag 
har gjort den erfarenheten, att mina tankar oftast denna 
tid g&tt tillbaka till den korta tid, då jag fick vara där 
ute i Kina under nödens år, den stora bedröfvelsens år 
19°0, som ju ocksil: var ett nådens &r. Det är, som om 
jag behöfde mätta mitt hjarta med den trofasthet, Gud 
då visade mig. Jag känner mig stundom, som skulle jag 
g& öfver en brusande ström, men jag beh0fver icke frul:ta, 
ty där ligga stora fasta stenar, och på dem har jag gått 
Wrr. De skola bära mig öfver äfven nu. De stenarne 
ara Guds irofasta löften. Jag skulle vilja dela med eder 
några af de löften, hvarmed Gud fröjdade mitt hjärta 
därute. Vi ara ju många församlade här. Men jag kan 
ju ändå fä berätta, huru trofast Gud handlar med dem, 
som förtrösta pä honom. Jag hade varit en liten tid i 
Kina och sett något af de myllrande folkskarorna. D& 
kom dar öfver mig en så förintande känsla af, huru siort 
verket var, och huru svag jag själf var. Jag trot, att jag 
hade samma känsla, som jag hört, att fiskrarne i Bretagne 
bruka uttrycka i en bön, innan de begifva sig ut pä sina 
färder: »H erre, haf\'et ä r sa stort, så stort, och min b1l.t 
ar så liten. Bevara mig, Herre!» Da mötte min Gud 
mig med ett löfte, och det var detta: "Och Herren sade 
till mig : »Si, jag begynner med att gifva. Begynn nu 
med att taga » (5 Mos. 2: 3 l). Detta förvandlade på en 
g1l.ng alltsammans, Hade jag kommit ut med några tankar 
på att jag skulle nägot gifva, något kunna göra, så. var 
det nu, som om Herren dragit ett stort streck öh-er allt
sammans. Men han kom sjäif med sitt allsmäktiga »jap_ 
Hall begynte, Det var IWIl, som skulle gih'a, ja, gifva 
hela tiden, Och jag hade intet annat att göra än sträcka 
ut tomma händer dag för dag, stund för stund och taga 
af hans rika h1l.fvor. En tid därefter kom jag i nöd, icke 
yttre nöd utan i hjärtenöd, icke nöd för mig själf utan 
i nöd därför, att jag tillhörde det rike, som djäfvulen p1l. 
alla sätt angriper. Och det blef mörkt, fruktansvärdt 
mörkt omkring mig, Men i mörkret horde jag en röst. 
Och den rösten kande jag, Den sade: »Frukta icke, det 
är jag. » H vad kunde jag göra anna t an ropa som 
Petrus: »Herre, är det du, så bjud mig komma till dig 
på vattnet. ,) Och Jesus sade: »Kom ». Och sa fingo 
nöden, stormen, ångesten vara mig en v~lg, pa h\'ilken 
jag fick gå till honom. 

Annu ett löfte. Det var ett löfte fr1l.n min studietid. 
Jag tänker, I förstån, att det är en af d'tra största 
svEtrigheter, nar vi komma ut med längtan och förhopp
ning att ra tjäna det folk, som Gud har kallat oss till, 
men vi finna, alt mellan dem och oss stär en stor, tjock 
mur. Och nar man skall försöka komma öfver den, ser 
det hopplöst och förtvifladt ut. Det ar det ~våra språket. 
Medan jag arbetade darpå, fi ck jag af Herren det löftet: 
»Jag skall g5. framfUr dig och göra höjderna till slättmark, 
jag \'ill spränga koppardörrar och nedbryta bommar af 
järn. Och jag vill gifva dig det mörka djupets skatter 
och fördolda rikedomar. " Kopparmurarne och bommarne, 

dem skulle icke jag utan han spränga. Jag vill icke med 
detta säga, att han icke fordrar värt arbete, men att det 
ar detta han \'älsignar, och att det är han , som å tager 
sig sitt folks sak, 

Tiden blefve mig för kort, om jag skulle förtälja om 
alla de underbara löften, som Herren gaf mig, och som 
han höll, och om alla de löften, som jag ännu icke fatt 
ut, men som jag genom Guds n1l.d går att taga ut darute. 
Ar det underligt, att vi gå 1l.stad trygga med en trofast 
Gud omkring oss? Kunna vi icke säga, hvad en missionär 
före oss har sagt: »Min framtid är lika ljus som Guds 
löften » ? 

Gud har icke lofvat, att vi skola undslippa nöd och 
trångmål. N ej, långt därifrån. Men han har lofvat, att 
vi skola härligen öfvervinna. Vi veta, att nöd och trång
m1l.1 vänta därute. Jag tror, att jag beräknat kostnaden, 
hvad det innebär att denna g1l.ng fara till Kina. Men 
Guds Ande har g1l.ng p1l. gäng fört mig till Rom. 8 kap., 
och jag har fätt ord för ord läsa v. 35. Där siår tabdt 
om kostnaden: »Hvem skall skilja oss från Kristi kärlek ? 
N öd eller tr1l.ngmål eller hunger eller nakenhet eller fara 
eller Svärd -o, Intet, intet af allt detta skall, om det är 
hans nädiga vilja att lata oss möta det, kunna skilja oss 
frän hans kärlek. Vi g1l. ilstad under stark bevakning. 
Hans baner öfver oss är kärlek, och han omringar oss 
med trofasthet. Tagen emot det löftet: ~ Gud är trofast. » 
Det är ett fast ord och värdt att pä allt sätt mottagas, 
alt Gud är trofast. Skola vi icke påminna hvarandra 
därom gång pa gång, fröjda oss däröfver, stilla vara 
hjärtan därvid, kasta ned v1l.ra bekymmer och vfn oro 
inför det stora, starka, fasta ordet, att Gud, vår Gud, är 
trofast? Vi skola genom hans nåd göra det. Amen. 

Herr Andrew Ericsson: Jag vill stanna vid själfva 
medelpunkten i all vär kristendom . Det är ett, som är 
nödvändigt för oss alla, Och detta ena är Jesus allena. 
H vad hedningen behöfver, är ljus i hedendomens mörka 
natt, ett ljus gen om Iifvet. Och detta ljus är Jesus aHena. 
Om denne var dyre Fräbare, hedningarnes liksom värt 
eget ljus, läsa vi i Es. 9: 2: »Det folket, som vandrar i 
mörkret, skall se ett stort ljus. Öfver dem, som bo i 
mörka skuggors land, skall ett ljus skina.» All upplysning 
och civilisation. som bringas hedningen utan att på samma 
gång peka pä Kristus, är ett svagt, flämtande sken, som 
icke förmår lysa upp mörkret, icke värma omkring sig. 
Hvad hedningen behöfver i sitt mörker,det är Jesus, ty 
J eSllS kan skingra töcknet. Och Jesus kan värma, med sin 
kärleksvärme värma d~ir, det förut är kallt. Hvad hedningen 
Qehöfver är en väg, en väg genom lifvet. Han m5.ste 
hafva en vag genom Iifvets strider och bekymmer, n0d 
och sorg, synd och elände, en \'äg till himmelen. Och 
det finnes ingen annan väg till himmelen än Jesus 
J esus allena . Han är, såsom han själf säger, vägen. 

H vad hedningen vidare famlar och söker efter, det 
ar sanningm. Den ärlige sanningssökaren kan aldrig låta 
sig nöja med hedendomens villfarelse. Han har och 
maste haf\'a icke endast ett och annat sanningskorn, han 
m5.sie hah'a sanningen själ f. Och det är genom Jesus 
Kristus, som sanningen kom i världen. Om sig själf 
säger ock Frälsaren: »J ag är sanningen.» 

Lijvet är, hvad som kännetecknar hela d.r tillvaro. 
Men ett verkligt, ädelt, sant lif vinnes aldrig utan Jesus, 
ty Jesus är det sanna lifvet. Jag är Ii/vet, säger han. 
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Utan Jesus lefver människan endast ett skenlif, utan 
l;ännedom om dess rätta innehåll, dess verkliga värde, 
utan kunskap om lif\'ets mftl. 

J esus är ljuset, sanningen, vagen och lifvet. Men 
detta är han icke endast för oss utan ock för hedningen. 
Med andra ord, Jesus är hedningarnes Frälsare, lika viii 
som han är din och min Frälsare. Vi göra icke rätt, om 
vi behålla Jesus för oss själfva. Vi hafva ingen rUttighet 
därtill. 

i\-litt hjärta klappar särskildt varmt för de tinga. Jag 
tänker på alla dessa skaror af unge män i Kina, som gå 
ett förfeladt lif tillmötes, darför att de icke känna Jesus. 
Jag vet själf, hurudant mitt lif var, innan jag kände Jesus. 
Och jag vill tacka Gud, för hvad jag fått erfara, sedan 
jag fick stifta personlig bekantskap med Jesus. 

Jag vill rikta ett ord särskildt till de unga här: 
»Glömmen icke de unga hedningarna! Tanken icke 
endast på de unga kristna utan tänken ocksa på hedna
världens ynglingar! Och hafven I nu ffi t t vara med om 
att sända ut en af edra kamrater, glömmen honom icke! 
Becljen för honom! Bedjen med kraft för eder unge 
van! Han behöfver det. 

Som afskedsord skulle jag till slut vilja säga: Därför, 
mina älskade bröder och systrar, Hitom oss genom Guds 
nåd vara fasta, orubbliga, öfverflödande i Herrens verk 
alltid: i arbetet att bringa evangelium om Jesus Kristus 
till hedningarne' Släppa vi till oss, så att Gud fär utföra 
sitt verk och sina planer genom oss, skola vi ocksä alla 
med Paulus kunna säga: Gud vare tack, som gifver oss 
segern genom Jesus Kristus, vär H ene! 

Genua den I4 okt. 1902. 

I Herren älskade \'änner, kända och okända! 

I morgon kl. 1 1 f. m. lämna vi, om Gud vill, 
denna plats, men dessförinnan önskade vi stinda eder en 
fridens och kärlekens hälsning. Viir resa öfver kontinen
ten har i allo gatt lyckosamt. Tull- och järnvägsbetjäning 
har under hela resan varit mycket tillmötesgående. Dess
utom har Herren vid flera tillfällen fört i vår väg snälla 
och välvilliga personer från olika trakter, som varit oss 
till hjälp och uppmuntran. 

I Basel sammanträffade vi med 15 norska missio
narer, som med oss skola företaga resan till Kina. 

Och nu till sist ett innerligt tack för bevisad karlek 
mot oss och farväl! 

Snart skilja de stora vattnen oss flt, men »starka 
\'atten kunna icke slacka kärlek " och icke heller stora! 

Gifve Gud, att Ni alltid måtte fä goda underrättel
ser från oss, underrättelser om att »våra ljus lysa för 

människorna», och att vi "pryda Guds och vår Frälsares 
lära i alla stycken ». 

Väl signe han eder och oss alla för sitt namns skull I 

Edra i Herren förenade medarbetare: 

August och Augusta Btrg. 

Frida Prytz. Anna Eriksson. 


Sl;gn'd Engström. Jane af Sandeberg. 

Signe Lage1-grel1. 


* 

Redogörelse 

för verksamheten på missionsfältet under 

första halffiret 19°2. 

»Hall sade, och det vardt; han böd, ocli det s/udde. 
Herren gör hednil1ganus nJd 011/ intet oclt öfveriindakastar 
folkens plalter. Mm Herrens rad bestå eVl1merligen, hans 
hjärtas tankar ifran släkte till släkte.» . 

Ps. 33: 9-1 I. 

H uru ofta ha icke dessa ord besannats under tider
nas lopp. Och passa de icke in på förhållandena i Kina 
i dessa dagar? Vär Gud ~r i himmelen, allt, hvad han 
vill, det gör han. Han har gjort vida utöfver, hvad vi 
kunde hoppas. Prisadt vare hans namn för alla hans 
underl - - 

- - Redan för mer än ett halft ar sedan anlände 
den första lilla gruppen af ätervändande missionärer till 
Svenska Missionens i Kina arbetsfält i norra Kina 
min familj med Sällskap - till Hai-chou station. Det 
var julaftonen 190 I. En månad senare kom en ny 
sändning, nämligen A. Hahne med Sällskap - och nu i 
dagarna har skaran af Jesu vittnen ökats med ett lo-tal, 
då H. Linder jämte medresande den 18 juni anlände till 
i"in-ch' eng. Herren har gjort stora ting ibland oss, och 
däröf\'er äro vi glada. - - 

I Gin-ch'eng verkade först på il.ret de norska syst
rarna Christine Angvik och Thora Hattrem och senare 
Axel och Anna Hahne. Broder H. har också haft för
samlingsvån.len i I-sill på sin lott. Flickskolan, som varit 
förlagd till sistnämnda station, öppnades den ro mars 
och fortgick till den 19 maj. Elevernas antal uppgick 
till tio. Fröken Ch. Angvik åtog sig godhetsfullt före
ståndarinnekallet. I april voro missionsmöten anordnade 
bade i Din-ch'eng ocb I-sh'i, och vi hoppas, att intrycken 
därifrån skola förblifva till de troendes uppbyggelse. Bro
der H. Linder har nu öfvertagit I-sh'i station. - 

Verksamheten i Hai-chou, P'u-cholt och Mei-Ii har 
skötts af C. H. Tjäder. Flera predikoresor ha gjorts i 
distriktet, och missionsmöten höllos i april på de tre 
stationerna. t:'nder den stora vårmarknaden i Hai-c/lOlt 
predikades i tältet, då stora skaror fingo tillfälle att höra 
e\'angelium om riket. Taltmission har ock bedrifvits i 
mindre skala af infödda bröder i P'u-chou- och Liri-chin
distrikten och utan nägot penningeunderstöd från vår sida, 
Jag söker mer och mer tillämpa själfunderhållande prin
ciper. - - 

Fröknarna F. Hallin och Johanna Hundere ha varit 
stationerade i T'ong-chou, där de haft en bibelskola för 
hinnor. Fröken Hundere gjorde Mven besök i distriktet 
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Hua·chott och fann, att v~ckelse uppstått där, och att 
manga med begärlighet lyssnade till ordet. Evangelisten 
C/I~llg Cltao·hsiang synes ha fått vara Herrens redskap. 
Den 27 april hade T'ong-chou-församlingen missionsmöte, 
hvilkct leddes af bro C. Blom. - En svår förlust har 
arbetet mtt vidkännas, i det vår syster Johanna H undere 
elen 4 jllni fick hembud efter en manads sj ukdom. Hon 
hvi lar i T'ong-chou försa mlings kyrkogft rd, danlr hon skall 
uppstå till sin del vid dagarnas ~inda . Hon var gud
fruktig i s in vandel och hangifven sin H erres sak oc h 
lämnar en stor lucka i \"år krets. Frid öfver hennes 
minne ! - _.- 

Han-ch'engs station har haft tvenne infödda arbetare, 
lwilka sett till arbetet. Våra krafter ha ej räckt till att 
tillgodose behofven där såsom önskligt varit. Bristen är 
JlU afhjälpt, sedan broder Bergling anländt dit. - 

Honan har besökts af bröderna C. Blom och G. A. 
S tftlhammar. Den senare är sedan i april bosatt på 
stationen Sin-all. Br. Blom arbetar nu på att öppna 
staden HOllan-fu. Stadens prefect, H. Ex. Uen - en 
af Unkekejsarinnans gunstlingar - har lofvat Blom att 
få hyra hus. Han hoppades först kunna göra upp en 
husaflär i staden Long.ning för att skaffa bostad iit de 
systrar, som till hösten ämna sig dit. Israels Gud göre 
hans \'äg lyckosam och utvidge hans gränser! -- 

Bibelklasser för kvinnor ha hållits af systrarna en 
dag i veckan pa de olika stationerna. De ha dessutom 
\'erkat genom husbesök, resor omkring pa landet till de 
troendes hem, etc. » Ge/l de skola k017lma från öster och 
väster oclt fnln norr odl söder Oe/l sitta till bords i Guds 
rike; oclt se, det jinms sista, som skola vara de första, 
oclt det jimus första, S01ll skola vara de sista.» Luk. 
13: 29, 30. 

Grottorna, bvn Peh-shu, bland P'u-chou-bergen 
juli J 902. 

C. HOlrik 7}äder. 

:;: 

I-sh'i den 15 juli 19°2. 

"Himmelriket är likt ett smapskorll - - -» 

Kii~a missionsvänner! 

Nåd och frid af Gud' 

Jag \'ill i dag meddela litet från en nyss företagen 
missionsresa till ett par utstationer omkring 4 svenska mil 
från vår missionsstation. Till följeslagare hade jag den 
l,äre Chi ng (från Hai-cheo-distriktet), svag till kroppen 
men stark i tron och bepröfvad i Guds skola. Cnder 
vHgen besökte \'i en by, där ordet i min frånvaro slagit 
rot. Det var mycket glädjande att här finna 3 familjer, 
som bektinna sig till Kristus, och som nu öppet visade 
detta genom att inbjuda mig till sina hem. iHännen be
vista regelbundet söndagsmötena i det l/Z mil aflägsna 
bönhuset. Framko mna till byn Suen-chuang uppsökte vi 
de kristna där. Deras led ha glesnat. En gammal man 
har dött i tron, en man röker opium, och iinkan efter 
den man, hvars kristliga begrafning för ett par år sedan 
gjorde ett s5. mäktigt intryck p5. byfolket (därom har 
förut skrif\'its i S. L.), blef under hungersnöden af en 
förmyndare bortgift i en hednisk familj. Det var total 

brist på lifsmedel, som tvang henne att gå in därpå. Nu 
hålles hon så strangt bevakad, att de kristua sedan gifter
målet ej sett henne. Men andra ha kommit till , och vi 
hoppas, att dc skola visa sig »hafva rot i sig», så att 
dc kunna upp tagas i försa mlingen och fylla luckorna. 

I Sou-Feng, dilr mö tena skulle hå llas pa söndags
förmiddagen, var det roligt ra hälsa pE, i Hai 's hem. 
Det a r han, som är »fö rsamlingens \'ärd » och pelare. 
På eget initia tiv har han inredt ett utaf husen på gården 
till bönhus. H är samlade han de kristna och började 
mö tena igen, så snart den värsta förföljelsestormen lagt 
sig, d . v. s. efter blott 3 ~t 4 månaders afbrott. Från 
början har han ensam ombesörj t mottagandet af dc troende, 
d. v. s. kokat te och lagat litet grönsaker åt dem. (Vat
ten måste han nu k(jpa och bära ett par kilometer lång 
väg.) Söndagligen ha två möten hällits. Vid det första 
har han hållit bibelutanlilsningsförhör och bönemöte och 
vid det andra predikan eller bibelsamtal, turande om med 
de vid sista stormötet utsedda br0derna. Anteckningar 
ha förts öfver mOtesbesöbnde och dem, som läst upp 
bibeltexter utantill. Det var en stor glädje för mig att 
få leda mötena, dfi jag märkte stort begär efter under
visning. N u under hettaFl voro endast omkr. 3 o per
soner samlade, men vintertiden lära de besökande endast 
med möda kunnat ra plats, ehuru bänkar lfinats frän alla 
håll. Jag kände, da jag såg och hörde detta, som Barna
bas i Apg. II: 23 . 

Efter middagen begåfvo vi oss i väg till den 5 kilo
meter längre bort belägna utstationen Pei-chuang. De 
\;ristna där fingo under förföljelsen lida mycket ; mera än 
de troende i Sou-Feng, ehuru pa senare stället några 
blefvo bundna och slagna. Pei-chuang-borna blefvo ålagda 
att utbetala en stor summa penningar till mandarinens 
underhafvande. F ör att ffi ihop denna summa måste d e 
Sälja jord och kreatur och nedrifva så mycket af sina 
boningshus som möjligt och Sälja trävirket. Dagligen 
skränade man på gatan: »Döda dem, som följt utIän
dingarna, så alt de kl'istna en ti<:! voro beredda på det 
värsta. Ingen gaf dock vika eller flydde, och så små
ningom ljusnade det. De fingo af mandarinen sina pen
ningar tillbaka och skadeersttttning. Af\'en här ha de 
kristna själf\'a hållit regelbundna söndagsmöten på samma 
sätt som i Sou-Feng, fast de först senare å terupptogos. 
Jag blef mottagen med stor gl~dje här såväl som pft det 
föregående stället. Det var ren t rörande att se deras 
stora kärlek i deras djupa fattigdom. De ha på 3 år 
inte filtt någon hveteskörd alls. Då fjolarets höstskörd , 
majs och hirs, pä andra ställen var god, var den har 
mycket dälig; i år kunde de ej få skörda hvete, da 
intet var sädt, och på grund af torkan har höstsäden , 
majs och hirs, ej heller lmnnat sås. Det är en oerhörd fattig
dom. Ku kommo dock kvinnorna, den ena efter den 
andra med ägg åt mig, för att jag skulle ha det godt 
hos dem. - Jag hoppas ffi litet nödhjälpsmedel att dela 
ut åt dem. Några nya troende ha äfven har tillkom
mit, och i allmänhet har församlingen vunnit på att den 
g5.tt genom denna lidandestid. 

Vi fingo äter samlas omkring Guds ord och ösa nr 
källan till gemensam vederkvickelse och uppmuntran. I 
dagbräckningen påföljande morgon bröto vi upp för hem
resan. I ännu en annan by pa hemvägen möttes vi af 
en troende man, som nödgade oss stiga in i hans hus. 
H~r måste vi ata och dricka af hvad huset förmadde. 
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Under tiden berä ttade mannen si n omvändelsehistoria, 
och huru han under förföljelsen fick utstä hugg och slag 
a f boxarne. Men S. L. vill ej, fruktar jag, gifva oss 
mera utrymme denna gäng. Därför fa rväl! 

»Se, äkermannen väntar efter jordens dyrbara frukt 
och är tålig därvid, tills hon far höstregn och vårregn. 
Varen ock I tälige, styrken edra hj ärtan, ty Herrens till
kommelse är nära.» 

Eder medarbetare 

L. H. L inder. 

* 

H 'an-ch'eng d. "3/; 19° 2. 
Ä lskade missionsvänner ! 

Herrens frid ~ 

"Herrm, liaIl, som går framför dig, lian skall vara 
lIIed dig , lian skall icke släppa dig OcJl icke öfverglfzla 
dig .» 5 l\loseb. 3 I : S. 

Efter att lyckligen hafva uppnått s tationen Han
ch'eng-Sh en-si, dit Herren ledt mina steg tillsammans med 
syskonen Berglings, vill jag härilran sända eder kä ra 
missio nsvanner en hälsning. 

l\Ied bl icken tillbaka på den If1l1ga resa, som nu 
ligger bakom oss, kan jag, He t;ren till pris och lira, siiga, 
att han infria t sina löften till oss, och att han gått före 
vss och beredt vii gen för oss dag för dag, gifvande oss 
den nåd och kraft, som vi hafva behöft. Han har lof
\'at att icke öf\'ergif\'a oss, hvarföre vi veta, att han 
äf\'en på denna plats är oss nära , hvilket vi också hafva 
fått erfara; \'i behöfva då h varken frukta eller förskräckas, 
säsorn han sade till J osua , ty , säsom Herren var med 
.T0sua, sa är ha n ock med oss här. Prisadt vare hans namn' 

Jag skref mitt sista bref från Huai-Iuh i ChYh-li, 
där vi måste stanna i L.j. dagar, hvarefter vägen öppna
des för oss att ga \'idare, säsom svar pä \'åra och äfven 
edra böner, kära vänner. Djäfnllen förs öker nog att på 
alla sätt förhindra oss att gå den \'äg, som Herren vill 
föra oss, men han måste dock besegras, då \·i möta ho
nom uti Herren Sebaots na mn, ty han strider sj älf för 
oss, och hvilken styrka ä r det icke att hafva kara där
hemma, som hålla i "bönetägen » och därigenom deltaga 
i arbetet härute i detta mörka land. Jag fär säga, att seda n 
jag kom hit till detta land, har jag i sanning fått erfara 
kraften af fe rböner, och vill jag d ärföre återigen bedja 
eder, älskade v ~inner, att icke förtrötta s, utan ofta tanka 
på oss och arbetet härute, och jag är viss om att mfmga 
själar skola vinn as såsom svar pa edra böner. Föna 
söndagen talade jag om för kvinnorna, att må nga vänner 
i hemilandet bedja för oss ha r, att mänga skola blifv<l 
Jesu lärjungar, och, då en af vara kära kristna kvinnor 
hörde, a tt jag skulle skrifva hem, bad hon, att jag skulle 
hälsa eder med »P'ing-an » (frid)' 

De bedja med mig, att jag snart skall Iara att för
sta deras språk och arven kunna tala till dem. Äfven 
härutinnan ar ju H erren bäde mäktig och villig att hjälpa, 
sa att hans heliga namn må blifva prisadt och förhärligadt. 

De vänner, som vistades på missionsstationen i H uai
lub, bevisade oss så mycken vHnlighel vch karlek, så väl 
som äfvera llt på de s tationer, som vi hafva besökt under 
vår resa. Yår re~a öfver bergen gick mycket bra, och 
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Herren bevarade oss frän alla faror, för hvilket vi haf\'a 
stor orsak att tacka och prisa honom. Tillika blefvo vi 
skonade frän alltför svår hetta, och det \'ar verkligen 
underbart att se, huru Herren ibland sände oss några 
regndroppar eller skuggor eller vind, som friskade upp 
luften. Just som vi skulle fara upp öfver »Ling-Shi-pass», 
så kom en uppfriskande regnskur, som gjorde, att luften 
blef friskare och kyligare, och vi hade allesammans en 
ganska läng promenad äfver den svåraste delen af vägen 
där, hvilket var mycket uppfriskande. Aldrig kunna vi 
tillfylles t värdera förmånen af vara goda lands\'ägar hemma 
i Sverige, för att nu icke tala om järnvägar. Järn
vägen mellan Tien-ts'in och Ch'en-t'ing-fu underlättar 
dock resan hit till Han-ch'eng betydligt. Da \'i se om
kring oss på mänga förhällanden här, finna vi, huru 
mä nga förmåner vi hafva därhemma, för hvilka vi böra 
prisa Herren. Störst af allt är dock det, att evangeiii 
ljus strä lar i vårt kära fosterland. 

Det är så rörande, då man passerar genom stora 
städer och byar, där det icke finnes någon missio ns
arbetare, och där folket är försänkt i den svarta heden
domens mörker. Det har verkligen varit en läxa för 
mig under denna resa att se, med hvilket alh'ar många 
tillbedja och dyrka sina gudar. På ett stalle eller kanske 
tvä nne voro stadsportarna stängda, då vi kom mo, emedan 
folk et var samladt i templen för att bedja vm regn . Då 
vi kom mo hit, fastade folket och bådo till sina gudar. 
Kött och sådant var d å förbjudet att salja. De känna 
sitt behof efter hjalp, oaktadt de icke veta om den ende, 
sanne Guden, och många af dem, som hafva kunskap om 
honom, vända sig ju också fran honom och dy rka sädan a 
gudar, som ej kunna hjälpa. 

Huru mycket ifrigare skulle icke vi vara i va ra böner, 
vi som ju 'vetJ, till hvem \'i skola vända oss och känna 
hans villighet och Wrmaga att l/jälpa i alla förhmianden . 
Vi hafva, sedan vi kommo hit, fätt erfara, huru Herren 
har nådefullt svarat pa vara böner med afseende på 
regn. Intet regn hade fallit på en sådan läng tid, så att 
allt vattnet var uttorkadt och folket ej i stånd att beså 
sina å krar för höstskörd. Om ej regn komme inom 
14 dagar, sade man oss här,dft vi kommo, skulle de 
icke kunna m. någon höstskörd, hvilket åter skulle hafva 
till följd , att större del en af befolkningen doge af hunger. 
Flere kommo <.lit och begärde, att vi skulle bedja till vår 
Gud, ty de märkte, att deras gudar ej fö rmådde hj iilpa, 
de hade bedit under manader, men ingen hjälp syntes 
till. Vi kiinde oss sarskildt manade att såVäl enskild t 
som Offentligt bedja vih älskade Fader a tt förhärliga sitt 
eget namn och sända mar hjälp, och prisad t vare Her
rens namn, inom några daga r öppnades »himmelens 
fönste r:> och skurar af regn strömmade ned, fullkomligt 
för att fylla behofyen för sådden 111. m. Prisen med oss 
H erren för denna näd, som han bevisa t emot oss här, 
hvilket i sanning har s tor betydelse såVäl för oss som 
för detta folk. P riset, som på en del saker varit nästan 
fyradubbelt under hungersnöden, började afven att sjunka 
niigo t efter regnet. N öden och fattigdomen iir dock ännu 
ganska stor här, och det finnas många, som fä hungra 
och lida brist. Rörande är det att höra berä ttas, huru 
människor få tt svälta ihjäl och att se många, pä h vilka 
hunger och nöd satt sin prägel. (Forts. ) 
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Redovisning /\Ya böcher 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under Oktober månad 1902. 
Kr. Ö. 

C. & L. T. _.. ____ _________ ______ __________ __________ ___ _ 50 : 
C. A. __________ .._____________________ _________________ _ 20: 
HaIfärsunderhåll för fr_ Agnes Forsberg gen. K. 
~'I. A. __ .. _.. ____________... ____________ . __ . ___ .. ___ .___ 400: 

59 2 . 	 Resemedel för Frida Prytz till missionsfaltet __ .. __ 44 8: 93 
593· 25Från folkskolebarn i Slättervalla gm S. J. B. ___ ._ 10: 

Vid en barnfest i Wallen gen. A. L. _____________594· 	 5: 
Askeby mfg gen. C. F. L. __________________________ _595· 35: 

5\16. . Bibelklassen i K . F . U. K ., .Malmö, gen. A. P. 
till ett barns underhåll i skolan __________________ __ 45 : 

597· Öfverskott från missionärs konferensen, till de nöd
lidande ___________________ __ _. _______ .. ___ . ______ ______ ___ _ 95: 93
H. Ö., Stockholm _________ _________________________ _ 
I Kon. 3: ); Lule I: 37 _________ __________ .. _____ 

598. 	 1,000: 
599· 	 3°0: 

A. S., för A. G. S:s underhåIL ____ __ _____________ __600. 	 9°0: 
601. 	 Hednavärldens vänners förening i ~Iisterhult gen.

?-L K. _________ _______________.. __ __ ________ ________ .. _ 306: 
602. 	 K. F. U. M:s missionskretsar till E. O. B:s\ 

underhåll: K~rlskronas I.u. 26: 75; SundsvallsJ' 163: 75 
kr. 40; Malmo kr. 55; Orebro kr. 42 .. ___ .. "_,, .. 

Kollekt i Lindesberg gen. A. P. ·,'LO ___ __________ _ I'J . . 50 

I testamente efter E :an Cedlia Svensdotter i 

Namnerum n:o 4, Halltorps försam!., gen. P. A. B. 2)020: 


60S· 	 FrSn Karlslunds syförening gm J. A . H. ________ _ 
606. 	 Ur aflidne fru C. L:s sparbössa gen. P . T ., Gamleby 2: 57 
60 7. A. J:s sparbössa, SöderteJje ____ ___ .. _.. ___ _.. _______ __ 
60S. G. J, :/-'laramö' ____________ .. ____ ___ _________ __ _.____ _ 10: 
609. 	 En syförening i Hackwad gen. A. N. __ __________ _ ;0: 
6 10. Onämnd i Tranås gen. K. B . .. _______ __ .. _.. _.. ____ . 10: 
6 I I. A. J, Jönköping ______ .. __ .... _.. _____________________ __ 5: 
6 12. 	 Sparbössemedel från Brummerska s.-skolangen. E. H. 6: 45 

A . D., Jönköping___________ ______________ o ___ _ ______ _6 13. 	 20: 
6 14. Bidrag till J Böllings underh. fr. missionskretsen 

inom Göteborgs K. F. U . :II. gen. H. Ö . & A. R. 120; 

61 5. B:nnarps jungfrufören. gen. G. ~I. __.. __ _. _________ _ 200: 
(, Ib. O. P., Karlstad __________ __ _______________ . __ _______ __ 20: 

6 17. Till V. Vesters underh. fr. Säbylunds & Foll<etorps 
ungdomsföreningar gen. K. J--.---- .. -- ---..-------  60: 

6 18. 	 H. Ö., Stockholm, till infödde evangelisters ut
bildning __ ___ o__________________ . __ . _.. __ __ ______ o______ __ 1,000: 
Östra härads krist!. ungdomsförbund till Bloms 
underh. gen. A. S.. __ ________________ __ _____ .. ___ .. ___ _ 300: 

620. 	 A. B. till E. B. (Transmission) __ _. ________________ _ 600: 
621. 	 Testamente efter D:r A. Melander ____ ____ .. _______ _ 5,000: 
622 . 	 Från . Lilla senapskornets» försäljning i Kumla 

d. " /ro gen. H. F., till Hahnes & Vesters underh. 120; 
A. D., Kisa gen. K. B., Tranås __ ___ _________ .. __ _ S: 
»~Iissionsäpplen. gen . d:o _______ .. ___________ .. __ .. __ S: 
Ur en missionsask gen. d:o _______ ________________ _ [9: Ss 
Tillägg gen. d:o __________ .... _______ __ __________________ IS 
L F., Stockholm, till Fr. S. Engströms resa till 
Genua _____________ . ________________ ___________ __ _. __ •.o • 133: 4S
Skiirstads Östra arbetsfören. gen. J. A. ____________ _ 25 : 
Kollektmedel från Upsala gen. J . J. ________ .. ____ __ 110: 
Gen. P . "r. till E . O. B:s underhåll : StOCkhOlmS} 
K . F . U. M.: kollekt kr. 110: 45; K . F. U. ?-I:s 162: 4S 
missionskrets, Malmö, kr. 22; Karlskrona d:o 30 
G. S . till E. Folkes utresa __ .. _.... ________________ __ 1,000: 
Fr~n en missionsvän i Kumla gen. H. F. __ .. __ ID): 70
G., Stockholm ________________ .. _______ o _ .. _... ____ .... __ 

3°: 
F~rsålda arbeten från vänner i Visby gen. ~f. S. 
Visby femöresförening gen. d:o __________________ .. 25: 85 
K. ~. U. K., Venersborg, gen. A. B. ___________ . 15°: 
St. Aby norra syfören. gen. M. E. B., Ödeshög __ 5°:G. R. ______________________________________ __ __________ . 

S: 
En lläkt från konferensen i Södertelje ___ ______ .. __ 100: 
Brummerska s.-skolan gen . E. H .. ________ _..________ _ 5:

Summa kr. 15,4°°: 83 
1-Ied varmt tack till alla gifvarne. 

"Det är Herrettf» 

på Sinims Lands förlag, l'vlalmtorgsgatan 8, 2 tr.: 

I Lammets fotspår 
föredrag af missionär E. Folke 


vid Söderteljekonferensen 1902. Pris: 20 öre. 


Kina och missionen 
af samme författare. Pris: 40 öre. 

Vi bedja få fästa ombudens och vära vänners 
särskilda uppmärksamhet på dessa båda skrifter. 
Den 	förre, som innehåller en vädjan till de troende 
att gifva Kina evangelium och visar, huru marken 
därute är beredd att emottaga Guds ords säde, är 
mycket gripande. I sanning är den ett ord till 
Herrens vänner i vårt land. 

Den senare, som ger läsaren en klar inblick i 
det stora arbete, som pågår i Kina, både på missio
nens och kulturens Qmdden och särskildt i de senare 
&rens tilldragelser, är högst intressant. Den innehåller 
följande kapitel: Kap. I. Missionens begynnelse. 
Kap. 2. Opiumkrigen. Kap. 3. Reformer. Kap. 4. 
Missionens utveckling. Kap. 5. Missionens frukter. 
Kap. 6. Boxarupproret och dess orsaker. Kap. 7. 
Reformrörelsen. Kap. 8. Stormen bryter lös. Kap. 9. 
Kejsarens fängslande och reformledarnes öde. Kap. 
10. Boxarligan. Kap. I I. Försök till kejsarens af
sättning. Kap. 12. Det stora krigsr&det. Kap. 1,3. 

Missionärerna under förföljelsen. Kap. q. Nya edikt. 
Kap. IS. Afslutning. 

Syföreningen fö'r SJlens/w missionen i Rina 
anordnar försäljning till fönnan för denn a mission tisdagen 
den 9 dec. i Landtbrubakademiens lokal, 43 Mäster 
Samuelsgatan 2 tr., till hvilken förSäljning garvor tacks<Lmt 
emottagas af: 

lVIaria Berg, Prida BratlstriJl/I, 
34 Xybrogatan, l tro 35 Götgatan ö. g. 

Elin HolmgrC1t, Anna .Hylander, 
_\[almtorgsgatan 8, l tro Langholmen. 

Elisabeth Landgrm] Tekla Liljtquist, 
4 Sigtuuagatan. 3 I Malmskilnadsgatan, I Ir. 

Olga 	 iVIagllltssoll, H ell1ty Reutercrolla, 
3 Scheelegatan , 2 tr. Långholmen . 

Amelie Oell Louise SeltÖU, Sigrid Storckenfeldt, 
2S Skeppsbron, 3 tr. 6 A Engelbrcktsgatan. 

Tek/a Tjäder, 
Grefturegatan 39. 

Gafvor fran landsorten tord e insändas Lill sekreteraren 
Josef Holmgren, l\Ialmtorgsg. 8, 2 tr ., Stockho lm. 

- - StOCkholm, S ...enska Tryckcribolagct Ekman & Co, 1 902 . 
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Garl 'Blom kinesisk dräkt. 

Innehåll: 

Anmälan. - Till Bellehem . - Andam<1lel med Cl1 l;ri;lclls Iii prl jord~ l1 . - Herren har för

malt. - Missionärernas baru. - En söndag på ~[edelhaf\"ct. - 1:lrefafdelningcn. - Doktor Hewelt. 

- Andre\l- Ericsson. - Redovisning. 

Kommitteen för "Svenska Missionen Kina", Stockholm, Malmtorgsgatan 8, 2 tro 
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j1nmålan. 


»SininlS Land, 
Missionsblad för Svenska Missionen 

i Kina >:, 

utkommer äfven under 1903, vill Gud, med ett 
nummer i början af hvarje månad och bibehåller 
samma syfte och plan som under föregående år. 

Priset för helt år I kr. och för halfår 50 öre 
förutom postporto, som är 20 öre. 

Prenumcrantsamlarc erhålla hvart 6:te ex. 
g'raft's, när de insända rekvisition direkte till redak
tionen, som då betalar postportot. Då mindre än 
j ex. tagas, bör prenumerationen ske på posten. 

Sänd till Finland, Norge, Danmark, Amerika 
och Kina kostar »Sinims Land» 1 krona och 80 öre 
per år. 

Profnummer sändas på begäran. Adress: 8 
Malmtorgsgatan, Stockholm. 

Hjärtligt tack till våra läsare och vänner för 
all hjälp med tidningens spridning under detta år. 
Verket är i sanning Herrens, och lönen för edert 
medarbete skolen I därför få mottaga af honom. 
»Den mig tjänar», säger Herren Jesus; »honom 
skall min Fader ära». 

Kina är nu mera öppet för evangelium än någon
sin förr och våra missionärer hafva återvändt till 
fältet och arbetet är återupptaget på alla stationerna. 
Detta är ett stort ämne till tacksägelse och säker
ligen ett Guds svar på de många böner, Kristi för
samling öfver hela världen uppsändt för Kina. Men 
i detta vida öppnande af Kina ligger ock en Her
rens kallelse till oss att hämta styrka hos honom 
till ett mera heligt utgifvande för honom och till 
ett rikare öfverflödande i hans verk. Af denna 
kallelse skall ock följa. om vi förstå den rätt, att 
v i med stort intresse skola emotse underrättelserna 
frän våra kära arbetare på fältet. De hafva varit 
hemma hos oss, gått ut och in med oss, de äro 
v~ra representanter därute, och vi skola längta efter 
att få höra, huru det går med Herrens strider och 
med hvar och en af dem personligen. 

Stockholm i december 1902 . 

R edaktioncl't. 

Till Betlehem! 
Luk. 2: ' 5. 

Den langa förberedelsetiden \'ar förlupen, det 
ögonblick stod för dörren, då Guds eviga rådslut 
skulle fullbordas. Dagens larm hade tystnat, och 
natten bredde sin stilla frid öfver de heliga ängder, 
där Esaias profeten en gång såg ett stort ljus bryta 

fram. Då kom himlen jorden så nära som aldrig 
förr, då tog' den älskande Fadren däruppe sin egen 
käre Son och lade honom i en jordisk moders 
armar; då fick ett syndigt släkte en Frälsare, då 
kom fångarnes befriare, de sjukes läkare, de be
dröfvades tröstare, de svages starkhet - - rit! 

./ingo v/' Jesus! 
Människobarnen visste intet därom, men him

melens härskari.t följde gåfvan hit ned , deras sång 
ljöd öfver jorden, och himlens ljus lyste i natten. 

Herdarne i betlehemsängden fingo förs t af 
änglatungor veta, hvad stort som timat. Och med 
all ifver mana de hvarandra: »låtom oss nu gå 
fram till Betlehem och se detta, som har skett. » 

Ja, låtom oss nu också gå till Betlehem och 
se! Ty nu är det jul igen - jul i gamla Sverige 
och jul i Sinims Land. Missionsförsamlingen här
hemma och därute rede sig att stämma möte i 
Betlehem! Hvad vi sedan barndomen hört och lärt 
om betlehemsundret är oss icke nog - vi vilja så
som herdarne gå och se det. De lämnade hjordarne 
på bergen och skyndade åstad. Måhända ha många 
af oss icke så lätt att följa dem; göromålen, veckans 
släp, hela kedjan af jordebindande bestyr, ick e minst 
till julen. kännes tung kring foten , och dock, v i 
måste fram och se, annars få vi intet af julen. Vi 
längta just att få betlehemsundret på nytt lefvande· 
för oss. 

Och Gud vare tack, att det kall ske. :Men icke 
af sig själf. icke utan någon förberedelse . Själen, 
måste under de växlande bestyren söka rädda åt 
sig några ensamhetens ögonblick, då hon kan få: 
försjunka i stilla begrundande öfver hvad som skedde 
den heliga natten , då hon, liksom den känsliga foto
grafiplåten indricker den bild, mot hvilken kameran
är inriktad, kan i sig upptaga en god tafla öfver 
julevangeliet. Men vi veta, att en fotografisk bild: 
blir dimmig och matt, om man icke utestänger allt 
annat ljus än det. som hvilar öfver det stycke, som 
skall å pla ten uppfångas. Vilja vi klart se l>detta" 
som har skett », få våra sinnen icke slösa någon 
hängifvenhet på. det myckna världsglittret. som sär
skildt strålar juletid - betlehemstaflan blir då skum. 

Kej, låtom oss i bön, i kämpande bön fly ut från. 
allt detta! L ätom oss, kära missionsvänner, hemma 
och i Kina. bedja, att Herren af nåd måtte gifva 
oss att se djupare ned i gudaktighetens stora hem
lighet: »Gud uppenbar vorden i köttet>;. Det kan 
stärka sviktande knän, göra sorgsna glada och, 
gifva de modlösa mod. Vi dröja så ofta inför ned
slående ta flor, som visa, hvad vi gjort - ack, de 
äro så tröttande, dessa taR or. Men här fä vi se, 
hvad Gud gjort för oss, se evangelium. se, blygas. 
och tacka. Vid krubban är det julstämning. evig
hetens mä ktiga ljus lyser däröfver, oc h Jesu vän
ner älska det, deras hjärtan ha ro där. Han, som 
hvilar där i ringhet, är ju den, som fått makt på 
jorden att /öddta synder. Och den makten har 
han öfvat så, att en stor frälsad skara redan tackar 
m ed nya tungor däruppe och en annan stor skara 
tackar härnere. 

Nog är vår fiende stark, och kanske utvecklar 
han i våra dagar större kraft än någonsin. Men. 
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barnet i krubban har redan slagit honom, hufvud
drabbningen vanns på Golgata , och i de drabb
ningar, S0111 ännu föresta, skall Jesus sörja för st>t 
ära. Han vill vara vår starkhet i den kamp, vi 
hvar och en ha att kämpa för kronan, och i de 
stora strider för fridsrikets utbredande, hvilka sätta 
märken i folkens historia, skall Jesu namn bli det 
segrande - HYttji ren på den hvite hästen. skall 
buda julevangeliet till alla, som ännu sitta i mörker 
och dödens skugg·a. 

Och då nu missionsförsamlingarne härhemma 
och i Kina hälsa hvarandra »god ju!», så inlägga 
vi ömsesidigt i den hälsningen en hjärtevarm till
önskan om en klar blick på Jesus och därmed föl
jande evighetsglädje, hvila midt i ett· växande ar
bete och segervisshet äfven där striden står härd . 

Och medan vi friin när och fjärran gå att 
mötas i Betlehem, sa lä tom oss sjunga : 

"i Det segra skall ditt korsbaner, 
Trots :dla mörkrets makter 
Och samla iolken fler och fler 
Bland jorden s skilda trakter, 
Pi't det ditt namn må blif"a stort, 
Liksom ditt lof fran ort till ort , 
_-\ lll intill "ärldens ända .o 

VB. 

Ändamålet med en kristens lif 
på jorden. ';' 

Text: I Kor. 3: 9-li; 2 Kor. 3: 18. 

Forts. fr. föreg. n:r. 

II. 

Andamålet med en kristens lif på jorden an
gifver aposteln vidare i I Kor. 3: ·9, då han säger: 
»Vi äro Guds medhjälpare; I ären Guds åkerfält, 
Guds byggnad. Vår andra uppgift är alltså atl 
förftärliga Gud här på jorden. Aposteln använder 
en talancle bild, då han säger: I ären Guds åkerfält, 
vi äro Guds medhjälpare. Han ser världen som en 
stor tomt och Gud som en stor tomtägare. Gud har 
gjort ett stort tomtköp. Ty Gud var i Kristus och 
försonade världen med sig själf. 

Där ligga nu många obebyggda tomter. Vare 
sig nu Gud skall bygga ett enda stort hus, ett heligt 
tempel, eller manga små, är saken densamma. Han 
skall bygga, och han behöfver då en god grund, 
han behöfver byggnads material, och han behöfver 
inbyggare i sitt hus. N u säger aposteln: såsom en 
vis byggmästare har jag lagt grunden, och en annan 
bygger därpå: men hvar och en må se till, huru 
han bygger därpå. Ty en annan grund kan ingen 
lägga än den , som är lagd, hvilken är Jesus Kristus. 
Detta synes ju vara motsägelse. Gud har lagt grun
den, men Paulus säger: såsom en vis byggmästare 
har jag lagt grunden. l'den månne icke apostelns 

* Furedrag af missionär Aug. Berg "id Svenska Missionens i 
Kina höslmute i Florakyrkan den 28 sept. 1902. 

tankegång var denna : Gud har bestämt, att huset 
skall byggas, och han har utsett ett visst byggnads
material till grund valen och till huset. Så säger 
han till sina byggmä'itare - det må vara Paulus 
fordom eller du och jag i dag' - det kommer en 
dag, då grunden skall afsynas; jag kommer då icke 
att godkänna annan byggnad, än den jag utstakat, 
intet ann at byggnadsmaterial, än det jag utlämnat. 

Hvad heter då grundvalen? Den heter f esus 
Knstus.. och den är af Gud själf lagd i Sion.. "Ty 
så älskade Gud världen , a tt han utgaf sin enfödde 
Son, på det att hvar och en, som tror på honom, 
icke må förgås utan hafva evigt Iif. » 

Så gick Paulus från rike till rike, från stad till 
stad och predikade J esus Kristus och honom korsfäst 
i synagogor och tempel, i fängelser och rådhus. 
Han var grundläggaren, därför hade han ej tid att 
stanna länge på samma plats. Men som en vis 
byggmästare har jag lagt grunden, säger han. Nu 
mån I se till, huru I byggen på den grunden . På 
samma sätt är det med Guds byggmästare ännu i 
dag. Vi gå frän land till land, från stad till stad 
och lägga grunden. Så komma andra och bygga 
på den g runden. Jesus säger själf i Joh. 4: 38: 
»Andra hafva arbetat, och I hafven ingätt i deras 
arbete ». Huru viktigt är det icke då, att vi bygga 
på den grund, som är lagd, Jesus Kristus. 

Antag, att någon byggmästare skulle säga: denna 
grunden duger icke, jag vet en bättre. Och sä 
börjar man predika ett annat evangelium än Jesus 
Kristus. Och dock heter det i Apostlagärningarna: 
Det är icke något annat namn under himmelen, 
bland människor gifvet, i hvilket vi skola blifva 
frälsta, än Jesu Kristi namn. - Paulus kände frestelse 
i detta afseende, när han kom till Korint. Det var, 
som hade en svart fagel hviskat i hans öra : Paulus, 
predika vishet här ; det duger icke att för dessa visa 
predika evangelium. Men så kom en hvit fågel och 
sade: Paulus, det finns intet annat namn än Jesu 
Kristi. i hvilket vi skola blifva frälsta. Och så säger 
aposteln : Jag höll icke före, att jag bland eder 
visste något annat än Jesus Kristus och honom 
korsfäst. Och följden af hans predikan var, att i· 
Korint uppstod en kristen församling, byggd på 
klippan Kristus. 

På samma sätt förekomma ännu i dag frestelser 
att preclika ett annat evangelium, som dock intet 
evang elium är. Och där ett sådant evangelium för
kunnas, går det som i Galatien: åhörarna blifva 
förförda. ?:\lej , låtom oss använda det byggnads
material, som Gud fastställt. Gud, som skapat 
människan och en gång skall komma för att afsyna 
vårt byggnadsarbete, han visste, hvad han gjorde, 
när h~n lade Jesus Kristus som hörnsten till sin 
byggnad och beslöt att endast i Jesu Kristi namn 
skulle finnas frälsning . 

Efter det grunden blifvit lagd, börjades husets 
uppbyggande. Och P aulus säger i vår text, att det 
finns olika byggnadsmaterial. Det finns guM, silfver 
och dyrbara stenar, men det finns ock trä, hö och strå. 
Och antagligt är väl, att det icke finns någon bygg
mästare, som icke användt något af trä, hö eller 
strå. Eller hvilken af Herrens byggnadsmän har 
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kunnat bygga med endast guld, silfver och dyrbara 
stenar? Det är dock skillnad på att bygga med 
endast trä, hö eller strå och att hafva fått något af 
sitt eget z>zblåndadt i arbetet. 

N u säger aposteln, att byggnadsdagen nalkas 
sitt slut och Gud skall afsyna byggnaden. Till det 
yttre står den där solid och vacker. Men så utsättes 
den för pröfningselden. H ur går det då? Det börjar 
knaka och braka. Allt, som är uppfördt af trä, hö 
eller strå brinner ned . En del byggnader brinna 
ned ända till grunden, 0ch icke ens grunden kan 
uthärda pröfningselden. I en del andra hus brinner 
mycket ned, men själfva huset star dock kvar. Allt, 
som icke var af Herren, uppbrännes, men allt, som 
är af sådant byggnadsämne, som Gud fastställt, mot
står elden. En sådan pröfningseld skall öfvergå vårt 
arbete på missionsfältet och edert arbete härhemma, 
ty byggmästare äro vi alla. Gud har anförtrott oss 
ett arbete att utföra. Och nu gäller det : skall vårt 
arbete bestå eller icke ? Här må vi väl bäfva och 
bekänna: Herre, huru ofta gjorde vi icke det och 
det af mindre rena bevekelsegrunder. Huru mycket 
af trä, hö och s trå finns det icke äfven i vårt bästa 
arbete! Kom icke satan, den där gången du skulle 
bedja offentligt, och sade: bed nu vackert, så att 
du drager uppmärksamheten till dig. Och den där 
gången du skulle tala offentligt, hviskade han kanske 
till dig: lägg nu dina ord väl, så att det låter 
",.ackert; framställ icke sanningen så osminkad, ty 
då stöter du dina åhörare ifrån dig. Och så den 
där gången du besökte en sjuk eller en fattig eller 
gaf en slant till missionen - ack, både högra och 
vänstra handen och flere till fingo veta om det. 
H vem har icke fatt lerfläckar på sig, som behöfva 
bortrensas. Hvem kan säga: jag har byggt med 
endast guld, silfver och ädla stenar? Eller: jag har 
drifvits af endast rena bevekelsegrunder, hos mig 
har aldrig funnits någon känsla, som icke stått i 
öfverensstämmelse med Guds tankar och afsett 
Herrens ära; jag kan bestå. i pröfningen, intet skall 
brännas upp för mig? O, nej! Vi fä. väl i stället 
bedjande sjunga: 

Klippa, du, som brast för mig, 

Låt mig gömma mig i dig! 

Yattnet. blodet, hvilket går 

Från din stungna sidas sår, 

Tvage i sio himlasaft 

Mig från syndens skuld och kraft. 


Iotet kan jag gifva dig; 

Till ditt kors jag sluter mig, 

Kaken, dig om kläder ber. 

Hjälplös upp till nåden se r; 

I din lifsdg liit mig tv:is, 

Herre, annars jag förgås! 


Det är godt att vara en förlorad men återfunnen 
penning, som ständigt står under Mästarens renande 
inflytande; som renas, icke blott när han första gången 
kommer tillbaka till Frälsaren, utan oallåtligen renas. 
Det är godt att vara ett offer, som lägges på Her
rens altare och bestänkes med både blod och vatten. 

Sådant skall en kristens lif vara. Först skall 
Gud förhärligas l' oss, och sedan skall han förhärligas 

genom oss. Så är templet färdigt. Men Gud vill 
äfven hafva znbyggare i detta tempel. Hvem skall 
bo därinne? Guds Helige A nde skall bo i eder 
Men Guds Ande kan aldrig trih-as tillsammans med 
medveten och hyllad synd. Guds Ande vill blott bo 
i ett rent tempel, i ett hjärta, som Gud fatt rena. 
Bor Guds Ande i det tempel, som är !'amladt här i 
dag? Bygga vi alla på den grvnd, som Gud lagt,
Jesus Kristus, eller bygga vi pa något hos oss själfva 
eller andra människor? Arbeta vi alla för Herren, 
eller stå vi fåfänga på världens stora marknadsfält 
och säga: ingen har legt oss? Gör du dig förtjänt 
af den benämning aposteln Paulus här använder: 
Guds m edll/älpa re .? 

O, att detta ord finge som ett varningens och 
väckelsens rop tränga ned i våra hjärtan, så att vi 
icke stöta bort Guds nåd, då den i dag åter erbjudes 
oss, utan att vi i tron åter ställa våra fötter på 
klippan Kristus, låta oss som Andens tempel upp
byggas till Guds ära och låta Gud genom sin Ande 
bo i detta tempel! Och under det vi vänta Herrens 
dag, må vi icke vara overksamma ulan göra, hvad 
vi kunna, för att påskynda densamma. 

En dag kommer, när Gud skall fullkomligt 
förhärligas i sina heliga. Och det dyrbaraste, som 
kan finnas, är väl denna vår uppgift att förhärliga 
Gud. Och dock utföra vi den så bristfälligt. Så 
kommer den stora dagen, som skall göra allt klart. 
Då skall Gud rifva ned alla m urar. då skall det 
blifva slut med alla olikheter. Det blir då en om
reglering i hela byggnadssättet. Nu bygger den 
ene efter den normen, den andre efter en annan. 
Men då skola alla murar rifvas ned, och Gud skall 
själf uppsätta sin helgedom bland sitt folk. Då skalt 
jag- vara deras Gud, säger Herren, oc/z dt' skola 
vara mz'tt folk. Amen. 

Herren har förmått. 
Ty dit gläder mig, H erre, med ditt l/Cr/:.: ö/ver dina 

Itällders gärningar jublar jag. Ps. 9 2 : 5. 

Det lösensord, vi gafvo vara Iii sare och \-änner vid 
arets början, lydde sa: Her1'ell jörmår. Det ar med 
stor gläde, som vi nu, dfl detsamma snart ligger bakom 
oss, aAägga den _ bekannelsen: Herren- har jÖ1'1llått. 
Han har gjort stora ting i Kina och stora ting härhemma, 
ja, längt mer än vi kunnat bedja eller tanka_ Han har 
förmått att välsigna oss både andligen och lekamligen . 
Sa mydet medel behöfdes ju i ar, da sa många missio
närer skulle resa åter tiLl Kina och äfven nagra nya utgå, 
men hvarifrån penningarna skulle komma visste vi icke, 
men Herren gaf dem i rätt tid. 

Den törsta expeditionen, bestående af I I personer 
(däraf 4 barn), skulle resa fran S\-erige i slutet af mars. 
Respenningarna för dem alla uppgick till ingen ringa summa. 
Några dagar före resan ringde en person upp i telefon och 
bad om ett besök af sekreteraren. Vid detta lämnade han 
5 00 kr. Så kom ett bref fran en broder i landsorten. 
Det lydde: »Då jag erfarit. att medel behöfvas för hemma
\'arande missionärers utsändande till Kina, och jag tycker 
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mIg finna, att min himmelske Fader fo rdrar, att jag skall 
bidraga med ett tusen kronor, sa har jag härmed äran öfver
sanda detta belopp i postremissväxel». Fran ett annat 
håll fingo vi äfven vid den tiden emottaga en större 
summa. Alltnog, H erren ga f de behöfl iga medlen för 
den första expeditionen . 

Vid tiden för årsmötet bådo vi H erren vid våra 
möten och sammanträden, att han skulle gifva medel till 
arbetets underhåll. Och söndagen den 3 I maj hade 
missionärerna jämte ett par deras vänner ett sarskildt 
bönemöte på missionsh emmet om medel. De uppmuntrade 
llVa randra med bland annat dessa ord: »Eder Fader vet, 
,ttt I behöfven allt delta», och så bu ros behof\'en fram 
inför Herren. Svaret dröjde ej länge. Följande dag vid 
middags tiden ringde någo n fran telegrafen pä i telefon 
till missionsexpeditionen och sade: »Det har kommit ett 
telegram till eder frän Gö teborg, vill ni höra det), "Ja, 
tack», blef svaret. I telegrammet meddelades, att H erren 
samma dag på morgonen gifvit 7 ,000 kr. till ~ . NI. K. 
GiiJ\'an var fran okänd gif\'are, som helt visst e j kande 
nftgot hvarken om de närva rande stora behofv~n eller 
om våra bönemökn om meclel för missionen. En i 
sanning underbar känsla med förd e denna underrättelse. 
Det var liksom ett nytt Herrens grepp om hjärtat för 
.Itt draga det närmare sig. Det riktigt ropade inv;irtes: 
Du underlige, du trofaste Gud I -- Behofven hade blifvit 
(vLlda arven denna gäng. 

I slutet af augusti skull e den andra expeditionen af 
missionärer resa ut till Kina. Den bestod af sex aldre 
personer och två ba rn. Afven nu voro de medel. som 
funn os, otillräckliga . Vi hade få tt löfte på en större s ~llllma 
af en broder, men vi ti ngo underrä ttel se om att dessa pen
n ingar ej kunde komma förr än någon dag efter syskonens 
afresa . Vi bådo Herren dagligen om medel, men svaret 
dröjde. Hjälpen kom dock i rätta stunden . Biljetterna 
till Genua voro bes talida på Stockholms l\esebvrå. och 
timmen \'ar ~l ts att , clii de skulle lösas ut . En· ha"lf timme 
fi.i re den utsat ta tiden funnos ej penningar nog till bil
jetterna, men om en kort stund hördes ett rassel i 
breflådan. Jo, det \'ar ett bref. Det innehöll en växel. 
~)Ch med den rack te, hvad som föru t fann s. Så blef det 
ilter tack och lof till den trofas te Cuclen. Brefvet var 
frå n en Heaens tjänare, som i mer an 4 0 är vittnat om 
si n Frii lsare. H an hade fyllt 70 år dagen förut, och 
uppfylld af innerlig tackSägelse mot Herren för alla hans 
\'~il ga rningar under den gångna tiden ville han elen dagen 
fra mbära en tackoffersgiHva till Herrens altare. -'lott elen 
~k ulle komma sa \'al till pass, visste han icke, men hans 
Gud, som manade honom att gi fva gflfvan, \'isste de t. 

I oktober skulle den tredje exped itionen, bestående 
ae 7 personer, resa ut. Kostnaderna för den belöpte sig 
1111 nagra tusen kronor. Herren gaf dem ocksi\. Från 
J ijnk(ipings miss ionsförening emottogo \' i 2 ,000 kr. till 
.-\Ug:Ist och A.ugusta Bergs utresa. En syster gaf res
penningar ti ll h·anne af de kvinnl iga missionärerna. En 
dag ringde en \'an' på i telefon och bad om ett besök 
,d' sek retet aren. Vid detsamma bmnaele han 1,000 kr. 
ti ll missionen. Penningebref kommo frfll1 flera häll, bland 
dem ett, som innehö ll 2,020 kr. och dessa ord i slutet 
med stora bokstafver: Det är H erreN. Vi ka nde också, 
,! I t de t var han. 

.:'. [\·en flir broder Folkes utresa har H erren sörjt, 
det hall mallat en broder a tt dartiII gifva 1 ,000 kr. 

Oell på dell dagen skall 1IIall säga: Si, zl/ir Glid tir 
den, på l/vilken vi !toppades, att Ila1l sklllle hjälpa oss; 
H errell var den, på hvilken vi hoppades. Llttolll oss fröjdas 
och glädjas öfver ham I/jälp. Es. 25: 9 . 

!11hz lIIUII förkll1zne din rättfärdighet, hela dage7! din 
!tjälp, l/vars rikedom jag icke fatta kan. Ps. 7 l: 1.5. 

Missionärernas barn. 
Vi föreställa oss, att flera af missionens vänn e r 

gärna vilja lära känna nå got om våra missionärers 
barn, och vi lämna därfö re en förteckning härnedan 
öfver dem, pa samma gång som vi i detta numme r 
af tidningen intaga deras porträtter tillsammans m e d 
föräldrarnes. 

Då våra bröder ocl} systrar återvände till Kin a, 
kunde de icke alla taga sina små med sig, ty flera 
af barnen behöfde komma i skola eller få fortsätt a 
en redan börjad skolgång, och så måste de skilj il-; 
från fader .och moder e ller åtminstone en af dem. 
S äkerligen kunna de missionsvänner. som själfva 
~agligen .fa fröjda sig åt sina barns glädje och 
tramste~ l det goda. något ana, hvilken uppoffring' 
det vant för föräldrakärleken att på så lång oc h 
obestämd tid och ett sa långt afstånd från föräldra
hjärtat lämna de små. h vilkas utveckling de så 
gärna själfva velat följa och vårda. Behöfva icke 
dessa unga särskildt våra förböner. att. da de växa 
upp, de må växa i visdom och nåd för Gud och 
människor. Behöfver icke den, som i faders och 
moders ställe skall leda dem in på gudsfruktans och 
rättfärdighetens vägar, våra förböner, att hon må 
erhålla nåd till det uppdrag. hon mottagit? - Och 
då barnen fått följa föräldrarna till hednaiandet, huru 
är det då~ Månne det ickE: är ett särskildt prof 
för barnah]ärtat att \'äxa upp där. hvarest heden
domen med all sin styggelse så att säga står 
utanför hemme ts dörr. Mycket ondt kan väl m ö ta 
barnaögat och barnaörat äfve n i hemlandet, men 
det är dock en gränslös skillnad mot hvad som 
finnes inom hedendomens mörker. Därföre. kära 
missionsvänner. skullen I icke vilja i edra' böner 
särskildt ~ära fram missionärernas barn och nedbedja 
Guds välSIgnelse i)fver dem, ia, utse en särskilcl dCl cr 

i veckan, på hvilken I viljen helga en stund sä;'. 
skildt för dessa barns räkning, på det Gud mtt u t
gjuta si_~ nåd öfver dem och d? växa upp till att 
pryda l:"uds och vår Frälsares lära i alla stycken, 
så att aldrig Guds storverk på jorden, missionen. 
må kunna vanäras för deras skulP 

Gud har lagt på våra hjärtan att fra mställ a 
dessa fragor till eder. och han gifve eder svaret. 
»De framburo barn till honom, att han skulle läc)"(fabO 
händerna på dem .» 

Tor5ten Folke. Valdemar Berg. Dngoy Bergiillg. 
GUD nar F olke . }{ agn, r H'lhne. ,Vilhel m RergliJ.lg. 
Harald Folke. H ah'ar H ahne. Gustaf Linder. 
Signe Folke . Ruth Hab ne. S"en Linder. 
Carl Tj iicl er. Einar Sandberg. Daniel Stålbammar. 
H enrik Berg. ~Iories BergIlng. 
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Torsten Folke. 
f. d. ~':!. t 89 I. 

Gllnn8a' Folke. Signe Folke. Harald Folke. 
f. d .. :~ 1:.: J... t,l3 . r. li.::-": I S9S. f. d . f· t tSl'\O . 

Dagny Bergling. Mories Bel'gling. Vilhelm Bergling 
f. d . ~'3_ -; l. 8.q s . f. d. ~' ': ,; r <}(' .:) . ,', d . 1:.; 11 t9 I . 

Valdemar Berg. 
(, d, :: ~ r "9 i ' 
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En söndag på Medelhafvet. 


Sven Linder. Gustaf Linder. 
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Carl Tjäder. 

De frommas släkte skall varda 
välsignadt. 

ps. 112: 2. 

F olkes, Berg's och Sandbergs barn vistas i hem
landet. De örriga äro med sina föräldrar på. mis
sionsfältet i Kina. 

»Han förbytte stormen i lugn, sa att 
böljorna omkring dem tystnade. 

Och de blefvo glada, att det v:lrdt 
stilla. . Ps. lOj: 29, 30. 

Att hafva somnat in under storm och oväder och 
sedan vakna upp och finna stormen förbytt i lugn, d e 
mörka molnen till klaraste solsken samt se idel glada och 
förnöjda ansikten omkring sig; .- det blef i går vår 
lyckliga erfarenhet. Var det under, att hjärtat redan från 
början stilmdes till tack och lof, och att jag, innan min
net af denna sköna dag förbleknar, vill söka gifva eder, 
som den dagen i hemlandet tänkten pa och båden fö r 
oss, del af dess många intryck och Välsignelser. 

K ommer man tidigt upp på däck, låt oss säga vid 
halfsjutiden, så finner man dock manga före sig, som frEm 
den kvafva hytten skyndat upp i den sköna morgonluften , 
där de, efter intaget kaffe, promenera af och an eller 
sitta i sina hvilstolar. Här och där ser man ock sådana, 
som »satt sig ned vid Jesu fötter för att höra hans ord", 
ty den öppna bibeln hvilar i knäet, och den utåt riktade, 
inatvända blicken vittnar om att hjärtat har umgänge 
med den osynlige. Men länge varar icke stillheten, den 
ene efter den andre kommer upp, samtalen äro snart i 
full gång, och de många barnen springa eller bäras om
kring, ty här äro många småttingar ombord. Klockan S 
ringes det till frukosten, och, sedan vi därefter åter till
bragt en stund på däck, samlas vi kl. 10 till engelsk 
gudstjänst i salongen. Den ledes af Archdeacon Moule, 
en af Herrens trotjänare i Kina, som arbetat i dett<l land 
i 42 år och nu med hustru och gifta söner åten'änder 
dit. Efter den engelska gudstjänst-ritualen, som ju före
faller oss svenskar rätt lång, talar han så varmt och godt 
öfver Joh. 4: 50, huru kOllungsmanneri trodde Jesu ord 
och gick , gick att i frid och förtröstan mottaga uppfyl
lelsen af Mästarens ord. Han slutar med att tala om 
en annan man, som, sedan han hört evangelium om Jesus, 
" for sin väg och var glad », trots det att Filippus, hans 
jordiska lärare och vän, togs ifdin honom, 

» Fran jordiska vänner och hjälpare kunna vi skilja, 
om vi fara med Jesus, - far du med Jesus) >> så ljuda 
hans sista ord, och vi skiljas åt med Jofsång i hjärtat 
öfver dm vänttens sällskap, som lofvat att aldrig lamna 
de sina. 

Efter gudstjänsten sitta vi å ter pa däck, somliga med 
böcker, andra med skrifning och åter andra samtala.nde 
i sma grupper. Så ock efter måltiden klockan half I , 

ty uppe pa cHicket förtager en frisk vind den annars 
starka \'ärmen. Nere i hytten, dit vi ibland taga V;tt' 

tillflykt för att fil vara alldeles allena, afsides med resus, 
dar är det kväfvande hett. - Nu klingar sångeI~ frän 
öfre däcket, dit de flesta missionärerna samlats. Pä en
gelska, svenska och norska ljuder Guds lof. Efter mid
dagen, som serveras kl. 6, promenera vi på däck i det 
härligaste månsken till kl. half 9, då vi hafva ett skandi
naviskt möte, Vi äro 25 skandinaver ombord, en ar pil 
väg till Indien, alla de andra till Kina, d[iribland 10 unga 
norrmän, som fara ut för första gången, glada, frimodiga, 
förhoppningsfulla. Herr Berg talar till oss öfver gemen
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skapen med Gud och gemenskapen med h varandra, samt 
om den gemenskap, vi hafva med de kära, vi lämnat, och, 
när vi sedan a ter sitta på däcket, ila tankarna med bön 
och kiirlek hemat till dem, fran hvilka Herren skilt oss 
för sitt namns och evangelii skull. - Sängen ljuder åter, 
denna gång är det »Hem, hem, du kära hem », och från 
det jordiska hemmet dragas tankarna till det himmelska, 
det Jerusalem, som är ofvan. . 

. Låt mig, innan jag slutar beskrifningen på vår sköna 
söndag igar, sända eder en vers af en norsk sang, som 
särskildt fäst sig i mitt hjärta. 

, Kj rerlighed fra Gud er det ,tore bud, 

Er det enes te jeg ve t, 

Bliv i ltj rerlighed, og dn har Gnds fred, 

Thi Gud seh' er kjrerJighed." 


Att r, käre missions vänner, och vi, Guds och edra 
sänd ebud till hedningarne, må bhfva bevarad e i denna 
kärlek, uppfyllda af den och sa blifva redskap genom 
h vilka Gud kan lata den öf\'e rflOtla till andra, eHiro m 
vilja vi ju bedja. 

~ Icke att jag redan har fattat det, men jag fa r där
efter. ~ 

Den 20 okt. 1902 . 

Ja ne af Sandeberg. 

Suez-kanalen den 20 Okt. 19°2 . Ombord fl ångaren 
"Kiautschou ». 

Dyra missionsv;inner' 

"Lammet, SOIll är slaktadt, är zJärdigl att taga ma/d 
Oc/l rikedom oc/t visdom odt stark/let odl pris oc/t ä/'a oc!t 
lofl>, 

.-\ter och åter under de sista m<'llladerna har detta 
ord genljudit i milt hji:irta och gifvit mig ny kraft och 
ny styrka, då smär ta och glädje, vemod och !lOPP stridt 
om herravälclet i hjärtat. Och L ammet är i sanning 
värdigt, att allt uppgi fves för dess skull , värdigt a tt mot
taga äfven d e t största offer. Det förtjän ar, att \'i fö lja 
det, l1\'arthebt det går. Tryggt oc h sakert är e1et a tt gå 
i Lammets fotspår, ty ej endast har Herren banat vägen, 
litan ledsagar oss s'teg fö r steg under hel a \·andringen. 
Detta ha vi fått härligen erfara under väl' resa hitintills. 
Och som vi ve ta, att manga, många af eder, älskade 
syskon, följt och följa oss a lla med edra böner, vi lja vi 
gärna i all korthet gifva eeler del af hur Herren besvarat 
desamma. 

Lördag afton d. I I Ok t. sammantrMl'acle jag med 
syskonen Bergs, Frida Prytz och Anna Eriksso n i Basel. 
Det \'ar kart att åter va ra bland »de vi't ra ». :'yskonen 

voro nog bra uttrOttacle efter den ansträngande resa n 
genom Tyskland. Dock hade allt gatt lyckligt och \'äl 
för dem. Hela söndagen blefvo vi i Basel. Förmiddagen 
tillbragtes i stillhet inför Herren. Det var ljufliga timmar; 
vi behöfde dem väl. Frampå eftermiddagen gingo. vi ut 
för att taga en kortare promenad. Fiirden ställdes först 
ned å t Rh en. En härlig utsikt hade vi där framför oss, 
på afstånd skadade vi Schwarzwalel och Jura. Sedan 
fort~attes färden till Baselmissionens hem, hvilket vi nog
grant besågo. Det intresserade ;ss a lla att se detta hem, 
hvarom \'i så ofta läst, och där vi sil ofta i tankarna 
va rit Och mft nget Herrens sändebud fran \'årt eget kära 
fosterland ha r ju här utbildats. Vi gingo därifrån under 

. bön , att Herren ville viilsigna detta hem och ä(ven i fort
Sättn ingen c1iirifran utsanda månget vittne till elen törs tande 
hedna världen . 

Tidigt mändag morgon fortsattes resan. Upprepade 
gänger fingo vi denna morgon erfara Herrens hjälp Mven 
i de små, i de ubetydliga tingen. Kär vi lyckligt och 
väl intagit vara platser i kupen, fått alltordnadt, och 
taget satt sig i rörelse, hade vi en gemensam bönestund. 
Vi kunde tacka vår trofaste fader för ulldfången nåd och 
hjälp, prisa honom för hans trofa sthet, som aldrig svi ker' 
Det är sa Ijufligt att äfven i ringa ting spåra F aderns 
kärl ek och omsorg' Det skänker hjärtat sådan frid, silclan 
ro uch styrker för kommande s\·ftrigheter. Snart upp
tä ckte vi till var glädje, att vi ej voro de enda missio
närerna pä täget. Ej mindre än 15 norska syskon 
befunno sig i samma kup':' . H ur stor blef ej nu syskon
ringen ! Dessa våra kara syskon äro ock pa väg till Kina. 

När vi lämnade Basel, lag en Wt dimma utbredd 
i.J fver hela trakten. Detta var i sanning ell missräkning 
[(jr oss, vi önskade alla att m skåda det na tursköna 
Schweiz i solens belysning. Men vi uppg5.fvo ej hoppet, 
vi \'i ss te, att Herren kunde ;tunt! besvara bön. Och stra:\' 
sedan VI lämnat Luzern, kom bönhi.Jre!:;en, Dimman 
skingrades, och klart st rålade solen öfver det sköna alp 
landskapet. Vi fröjdades, fröjdades öfver den outSägligt 
sköna tafIa, so m utbredde sig för v?tra i.Jgon. D et bIet' 
lif och rörelse i vagnen, man skyndaci e Mm fönster till 
fönster [(jr att ej gå. miste om nflgo t skönt, och ofta 
hörd es utrop af hänryckning och fröjeI. D e snöUickta 
(jällens storartad e, maj estätiska skönhet tro tsar all beskrif
ning. Bländande hvit Iflg d e n eviga snön pä d ess toppar, 
talande e tt ofUrgatligt språ k till vfmt hj~~ rtan. De tycktes 
oss en bild af riittfärdighetens klädnad, de nna driikt 11\'itarc 
än snö, som endast ka n beva ras ren uch h\'ir, elii lilan lef\'cr 
pit bergets topp i , tand ig bönegemenskap med G ud. 

Spegelbla nk låg Vierwaldstattersjön framför USS, 0 !1l

gifven af (jäll. Niistan meel vvrclnad betra ktade j,lg dess 
sago rika strii nder, där Sclmeiz söner liciit och bm nil t för 
frihet och fosterjo rd. ,'om stigningen f6in Luzern till 
St. Gottluud \'ar brant, kun de tåget endast gå med medel
måttig fart, oc h detta gj orde d et mi.Jjligt fö r oss at t n 'g 
grant betrak ta landskapet. De snOWd,ta bergen blefvo 
allt talrikare, och då "i sk?tda d e upp till deras toppar, 
fylldes våra hjiirtall mecl l ~ing t an efter Sions berg, med 
trangtan efter d e himmelska boningarna. 

Et t mäktigt intryck mottogo vi ock af de biickar och 
forsa r, SOI11 störtade sig vilel t ned för branterna. :\i [ir \·i 
betraktade dem, fördes \·ära tankar till fr;ilsningens brunnar, 
hvarur vi alla druckit med fröjd, och ett rop l1pp~teg ur 
v<'tra hjanilll, att strömmar af lefv<I?/Ile val/ol ma fh·ta 
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äfven fran vflra lif ut öfver den törstande hedna världen. 
Knappt mindre sköna voro dalarnas höstlandskap med de 
rika färgskiftningarna. Dock de talade om förg~inglighet. 

Till Lugano anlände vi strax före solnedgängen. 
Här njöto vi \'id anblicken af de härligaste blå och vio
letta dagrar ijfver fjäfl och sjö, ja, det var en taRa af 
obeskriflig sköhhp.t. En stund sedan vi lämnat Lugano, 
ankommo vi till Chiasso. Allt gick lätt vid tullbehand
lingen , men, när vi ftterkomffio till vfir kupe, had e nya 
passagerare tagit våra platser, och de Resta a f oss fingo 
sta den återstående delen af resan till Milano, där vi 
skulle by ta tflg. Vi voro j u trötta efter dagens resa, men 
allt gick bra. I Milano försiggick tii.gombytet utan svårig
heter. Först kl. II? I kommu vi till Genua, uttröttade, 
men tacksamma för den härliga dag, vi haft, och fUr all 
Herrens hj älp. 

Hela tisdagen tillbrakte vi i Genua, gjorde åtskilliga 
uppköp och bestIgo staden. KyrkogfLrden med alla sina 
bildhuggeriarbeten erbjöd en praktfull anblick men gjorde 
ett vemodigt intryck på oss a lla. 

Tidigt onsdag morgon gingo vi ombord och samman
träftade där med våra kära sys trar Sigrid Engström och 
Jane af Sandeberg. Bergs hafva fätt en utmiirkt hy tt. 
~Iindre lyckligt lottade äro Frida Prytz, Sigrid E-m, 
Jane af Sandeberg och jag. Vi dela en liten träng hytt, 
men Sämja och frid l,unna göra underverk. Hitintills 
har dock allt gatt bra, fast hettan därnere är niistan 
olidlig. I värsta fall ra vi \'al sofva pil. däck, nar vi resa 
genom Röda hafvet. 

Resan har varit lugn och god. Vi ha blott haft 
en svår natt. D et var strax sedan vi passerat lVIessina
sundet. Vi hade just statt och betraktc\ t Regio, där 
Paulus landsteg, dfl plötsligt det mest fruktansvärda oväder 
uppstod. Himlen var svart , hafvet likasa. J3lixtrarua 
ljungade ur molnen, regnet störtade ned, stormen tjöt i 
tackel och (hg. Bjälkarna, hvarpä soltaket Iwilade. brötos 
tvärs af. Det blef Iif och rörelse på däck bland ' passa
gerare och besattning. De förra störtade ned i hytterna. 
Allt försiggick på några ra minuter. Det var en underlig 
stund, men, seda n jag i stillhet fatt läsa genom 9 l :sta 
psalmen, blef det åter lugn och ro i sjUIen. Vi fingo 
nu en svår natt. Fram pfL förmiddagen nästa dag blef 
vädret ater godt, och sedan dess ha vi haft den härligaste 
resa. Vi ha njutit vid anblicken af det djupbiaa medel
hafvet. Det ar svårt at t säga, huruvida det tett sig skönast 
i solens eller månens belysning. Vi kunna ej nog tacka 
Herren för det goda vädre t, det är verkligen ovarderligt. 
Vi haf\'a tagit det som svar på bön. O fta , ofta paminna 
vi h\'arandra om de mänga förböner, som uppSändas för 
oss hemma i S\'erige, och vi tacka Gud för dem. lanen 
föga, hur mycken förbön vi behöfva. 

Ombord hafva vi dyrbar gemenskap med många 
troende. Vi äro öfver 40 missionärer, och af dessa äro 
de flesta på vag till Kina. Kaptenen har gi fvit oss til
låtelse att hvarje afton hålla bön i lilla damsalongen. 
Dyrbara stunder ha vi ock tillsammans uppe på dack, 
då vi missionärer samlas för att gemensamt sjunga Herrens 
lot oc h pris . 

Och nu, älskade vänner, far jag sluta med en varm 
hälsning från oss alla! Vi ha just passerat Port Said, 
och hoppas jag ffi brefvet afsanc\ t fran Sue~.. En stilla 
vind blåser, sa luften blir därigenom något svalare. Ja, 
hitintills har Herrens nåd öfver vår lilla ska ra varit stor ! 

Tacka Herren med oss! Och, viinner, glömmen os ' ej 
i fortsättningen i bön' Längre fram vilja vi äter Silnda 
eder en hälsning! 

»Hans baner öfver mig är kärlek ,)) 

Eder i Jesus förenade 


SI/;1/e Lagergrw. 

Ombord il. "Kiautschou" d. 2 :dra '0Iov. 19°2 

Älskade vUnner i hemlandet! 

»Du välsignar den rättfärdige; du, Herre, betäcker 
/Ionom med nåd såsom med en s/töld. » Ps. j: 13. 

D et är nu den 2 :dra no\·., och Herren har sa tro 
fast ledt oss hela vUgen och bevarat oss under både bilda 
och okända faror. Att vi lyck ligt kommit S~t långt so m 
till P ortsaid , hafven I redan genom brer hört. Resan gen, ,m 
Suezkanalen uch Röda hafvet var nog bra varm, men 
nu och cia kom en frisk fläkt och kylde af uss litet. 
Komna pil andra sidan Aden åter var det ett par daga r 
alldeles vindstilla, och vi plftgades m:--cket af hettan, men 
sft en dag mulnar himmelen, ocl! det börjar regna, S'"11 

om himmelens fönster voro öppna, och en hartig storm 
utbröt, som varade ungefär ett clygn. Tältdukarna togos 
ned, och allt, hvacl löst fanns pil däck, fasts urrades. och 
högst fa af passagerarna kuncle hä lla sig uppe. Emedan 
det var tät dimma och för att undvika sammanstötning, 
ljöd ftngpipans hvissling oupphörligt. Huru ta : kSal11111a 
och glada \'Oro vi ej att piiföljande morgon kunna I:illlna 
våra hytter och äter intaga \·ft ra platser uppe pa da ck. 

Just under tider af svårigheter blif\'a Herrens löften 
så d?rbara för hjärtat. Det var Rera \'an ner, som, innan 
vi lanlllade Sverige. gafvo oss detta spräk:· cle \'agor i 
hahet aro stora och frasa grufveligen , mot lierrm äl 
ämlll större i //öjdw, och det kom just då med sådan 
kraft till \·ft ra hjärtan. 

Frfm .\den till Colom bu f\tgingo 7 dagar: det \'ar 
den längsta tid, uncler h\'ilken vi ej tingo ga i land, och 
det var diirför riktigt jubel bland oss, d f! \'i el. 3 l ok t. 
vid j-tiden p[\ e ftermiddagen ka stade anl,ar i Colombo. 
Eh mu det regnade haftigt, gingo vi likväl i land, och 
flera af oss tillbrakte ocksfl natten dar. "i fi ngo anvi,· 
ning 1)å »H otel Oriental ». dit \'i genast styrde våra ste"-. 
Det var ett stort nytt hus, byggclt i österl iinclsk stil, med 
verandor rundt om. Det Hges af en engelsman, men hela 
tjänstepersonalen utgöres af singaleser. De voro kl adda 
på ett högst egendomligt sätt; en snM brokig kjol , utbndsk 
kavaj, håret uppsatt i en knut pä hjässan med (}n stor 
kaIll uti; helsbgg och barfota. 

Sedan vi blifvit anvisade vflra rUI11 , gingo vi till 
"Pagadon» , en restauration, där \'i serverades det allra 
finaste te med smörgas och kakor. En af orsakerna , 
hvarWr vi så gärna vi!le stanna i lanel , \'ar för att tira 
vår älskade lille fii rs tföc\des födelsedag . Huru önskade 
vi ej att just dfi haf\'a kunnat förflytta oss hem för att 
sluta honom till vårt hjarta! Men ack, i Jesu hander 
äro bilde vi och våra älskade små sft trygga. ) .-\.11 t, hvad 
han gör, ar gjordt i trofasthet. » p". 33: 4. 
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Pä en sådan här stor bat aro alla möjliga nationer 
representerade: här finnas tyskar, engelsmän, fransmän, 
hollandare, hinduer, turkar, malajer och kineser. Ej 
mindre än 60 kineser äro anstalIda på båten. Hela be
sa ttningen uppgftr till 280 man; allt som allt äro vi öfver 
700 själar ombord. 

Vi 26 skandinaviska missionärer hafva det mycket 
godt tillsammans ; hvarj e morgon samlas vi till bibelläsning, 
sång och bön. Vilra norska bröder hafva mycket goda 
röster, sa ofta låta de oss höra riktig vacker körsång. 

Af de 17 norska missionärerna tillhöra 15 den norsk
lutherska Kinamissionen och 2 China Inland missionen; 
af oss 9 svenska tillhöra 2 Svenska missionsförbundet. I 
Colombo lämnade oss pastor Frykholm, tillhörande Svenska 
kyrkans mission i Indien; det var med riktig saknad, vi 
skildes frflll honom, ty under de I .:f dagar, vi varit till
.sammans, hade vi alla lärt att ~i1ska och värdera honom, 

4:de nov. I dag hafva vi firat Sveriges och Norges 
(öreningsdag ; vid vår lilla bibelstund läste vi i anledning 
af dagen psalmerna r 9 och 133 . På eftermiddagen hade 
vi nere i salongen anordnat en liten fosterländsk fest med 
flaggor, frukt, te och tärtor; då sjöngos fosterländska 
sånger bftde unisont och i stämmor; och tal höllos sftväl 
för konungen som hvardera af de bftda förenade rikena. 
Yi hade inbjudit fem af våra medpassagerare, norskor till 
börden, samt I :sta ingeniören ombord, som är svensk. Till 
sist förenade vi oss i bön för viLrt konungahus och 
fädernesland. 

Det hela efterlämnade ett godt intryck hos oss alla och 
kunde kanske i sin mån bidraga att stärka det goda för
hallandet mellan de båda brödralandens söner och döttrar. 
- Som detta bref ej koinmer fram förrän vid jultiden, 
ville vi dft gemensamt ,tillöilska eder en Välsignad jul och 
ett godt nytt flr~ Hvar vi komma att fira jul, veta vi 
ej, men troligen blir det pft ett \'ärdshus någonstädes pa 
väg upp till vårt falt. Vi äro alla friska och vid godt 
mod, Farväl' 

Eder i Herren Augusta Berg . 

H'an-ch'eng d. 23/, 1902. 

Alskade missions\-änner' F orts. fr. föreg. n:r. 

Syskonen Bergling bedja om sina hjärtliga häls
ningar, ifall broder B. icke Ulr tid att skrih'a med denna 
post. Det har \'arit en sådan uppmuntran för mig att 
ffttt vara med och se det säti, på h vilket syskonen hafva 
mottagits af de infödda kristna så väl i Ho-tsin, dar de 
förut hafva arbetat, som har i Han-ch 'eng. Många hafva 
mött oss pa langa afstånd och skaror mottagit oss pa 
stationerna. l:nder de dagar, vi stannade i Ho-tsin, 
gingo Hera langa vägar f0r att fa halsa pft sin f. d. lärare 
vch hans familj samt under söndagen få vara med på 
mötena, och man kunde känna och förnimma, att där 
funnos många, som öfvergått fran död till lif. Det ~ir 

underligt att tanka pa de syskon, som dilr hafva arbetat 
under flera år och i n~irheten af Gula floden, ej långt 
fran den plats, d~i.r vi foro öfver densamma, blefvo mör
dade sommaren I900. De äro nu hemma i »hvilan » 
o ch säden, som de hafva utså tt, skall bära frukt - - 

Manga konuua äf\'en hilr för att lyssna till e\'ange
lium, och man märker intet motstånd eller fiendskap på 
nflgo t sil tt. 

H ögste mandarinen och äfven trenne anrlra haf\';! 
besö kt stationen och synas mycket vänliga . Bedjen, vän
ner, om andliga välsignelser öfver denna plats och om 
nåd, vz'sdom och kraft uti arbetet. 

Syskonen äro visserligen trötta efter den Ift nga resan, 
men vi hafva all orsak att tacka Herren för det sätt, 
hvarpå han styrker och uppehaller. Afven da den ene 
med den andre understundom icke kände sig sa frisk 
och stark, gaf han dock just den nåd , som behöfdes dag 
efter dag, och nu hafva vi till följd af att han sändt oss 
regn icke så stark hetta, som brukar vara fallet under 
denna månad, för hvilket vi äro särskildt tacksamma. 
J ag kän ner mig synnerligen tacksa m för den hälsa och 
de krafter, Herren skänker mig under min första sommar 
i Kina, och jag känner mig sft tacksam att få vara här 
i detta land för min Mästares räkning, så länge han vill, 
och att fä på. det sätt, som han anvisar, tjäna honom. 

Vännerna hafva redan hört om vår syster Hunderes 
hemförlofning, hvilket budskap vi fingo i P 'ing-yao, på
minnande oss om att tiden är kort - snart kan budet 
komma till oss och därför e, medan vi hafva tid, låtom 
oss »stl. vid alla vatten » - vi veta ej, hurudan skörden 
kan blifva, men vi veta, att Herren är den, som gifver 
växten. 

Vitr kära syster Anna Janzon inväntade oss i P'ing
yang-fu, och kära Maria Harms följde henne därifran till 
Din-ch'eng, och jag har sedermera hört, att de lyckligen 
anländt, och att hon och en af syskonen i det törsta 
Sällskapet befinna sig väl efter resan. 

Barnen äro krya och hafva, så vidt vi första, icke 
tagit någon skada af resan. 

Innerliga hälsningar tiU alla medlemmar af kommitteen 
och öfriga missionsvänner. Herrens Välsignelse hvile öfver 
eder alla! 

I Jesus tillgifna 

Sz'grz'd Bengtson. 

Adress: China Inland Mission, 

p ing-ya?tg-fu. 

T'ai-yuen-fu \'ia Peking. 

N. C/tina. 

Sin-an den 8 aug. I 902. 

Käre Broder! 

Guds frid! 

»J esus Kristus har gifvit sig själf för vära synder, 
pa det att han skulle uttaga oss från den närvarande 
onda världen efter Guds och var Faders vilja, hvilken 
vare ära i evigheters evighet! Amen. » 

Min hustru och jag anlände hit till Sin-an den 2.5 
juli, och vi hafva nu fätt sBl. oss ned i frid på vår mis
sionsstation här. iVIan möter naturligen en hel del er
farenheter, nilr man så här för första gängen på egen 
hand utan nagon annan broder eller systers biträde skall 
upptaga arbetet. Herren har dock hjälpt oss, och skulle 
vi siltta oss ned att skrifva upp all Guds nftd i stort och 
smätt, skulle det nog blifva en lång lis ta. Vi borde där
för ständigt vara glada och tacksamma. Pröfningar ha 
ej heller uteblifvit, och det är förvanansvärdt , hvad vi 
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hafm lätt att mlla modet och glömma Herrens godhet, 
när svårigheternas moln börjar omgifva en. Herren hjäl
per dock igenom: vi låta Guds ord rikligen bo ibland oss 
och hamta därur mycken hugsvalelse och kraft. Sär
.skild t har Gud viilsignat oss ur Galaterbrefv'e t de sista 
dagarna. Vid ingången pa värt arbetsfält har det känts 
sa godt att fä draga nära Herren Gud i hans ord. 

Pä vär lilla station finnas flera snälla människor, 
cSom af uppriktigt hjärta tyckas söka Gud. Sin-an är en 
mycken oansenlig stad, ej större än en by, men rundt 
omkring utbreder sig landsbygden med alla sina gårdar 
och byar. Folket här är snällt och gör oss intet ondt. 
Inom staden finnas flere män och kvinnor, som regel
bundet komma till våra gudstjänster. H vad ens hjarta 
längtar, att man genom större sprakkännedom vore mera 
skicklig att fylla deras andliga behof. - Jag har en god 
evangelist, som heter Kong. Han har förut arbetat pä 
våra stationer i Shansi. Jag beder, att Gud må välsigna 
honom med allvar och nad i fortsattningen. 

Vart distrikt i Honan ar stort. Här behöfves myc
ken evangelisk verksamhet, såsom predikoresor och bok
spridning. Men evangelisten Kong är nog en lämplig man 
för sädan verksamhet. Jag beder Herren, att vi Guds 
folk i Sin-an till hösten och vintern mätte ffi mycken 
frimodighet i att vittna öfver allt inom distriktet. »Huru 
skola de tro den, som de icke hafm hört om)" I somliga 
delar i Honan ar folket rätt fiendtligt. Folket pa lands
bygden har ännu aldrig sett utlandlingar; människornas 
sinnen aro blott uppfyllda med de märkligaste historier 
om oss, naturligtvis af en elak och illvillig beskaffenhet. 
Vid resor i sådana trakter har jag rönt ett rätt fiendtligt 
mottagande. Smädeord hör man ständigt, och valdsam
heter, t. ex. att kasta jord och smuts åt enom, är rätt 
vanligt. Det är ej så lätt att i dylika lägen bibehålla 
ett saktmodigt sinne. Man predikar om att visa Kristi 
sinne äfven vid förföljelser: vi skröpliga människor be
höfva dock vänta efter Gud mycket för att uncler miss
handling kunna bevara ödmjukhet och saktmod. Emel
lertid är det uppenbart, att här finnes stort behof efter 
evangeiii predikan öfverallt. 

Herren Gud har gifl'it min hustru och mig en god 
ingang på vär station. J ag är så tacksam för förböner. 
Såsom böneämnen har Gud under en tid särskildt lagt 
på mitt hjärta att få hålla evangelist- och bibellwrscr 
samt fä villiga deltagare, samt vi.dare om tillfällen till 
predikoresor under den kommande vintern. - Herrens 
arbete är ett obeskrifligt dyrbart arbete, och genom bön 
och väntan inför Gud blir jag skickliggjord att begynna 
det ena eller andra verket. Behofvet hos Herrens folk 
har ute att få litet bättre kännedom om sin bibel ar 
stort; och beträffande evangelisk verksamhet, så borde 
·den föras fram under bön och stort allvar. Hemma 
i vara kristna länder utföres ju sa mycken särskild evan
gelisk verksamhet, hum mycket större är ej behofvet i 
Honan? Herren har talat till mig om bibelkztrser och 

predikoresor, och jag ber om förbön för dessa Herrens 
strider, särskild t under den kommande vintern. »Kämpa 
trons goda kamp, fatta det eviga lifvet. » Hvad jag ser 
för mina ögon , är stor skröplighet; men jag fär tro för 
:3tora ting. 

J ag förblifver din tillgifnc broder 
G. A. Stålhammar. 

;;; 

Peh-shuts'uen d. 4 aug. 1902. 

Käre missionsviillller! 

» Sell till, vaken och bedjen: ty .l 11eten icke, när 
tidell är.» 

Just nu rann det mig i sinnet att berätta eder litet 
om senaste veckans erfarenheter. P å söndagen talade 
Henrik till de troende om gifl'andet för Herrens rikssak , 
och följden blef en insamling af sex tael, ungefär 15 kr. 
i sv . mynt, för tältmissionen. :\1å tte Guds rika välsig
nelse komma öfl'er skaffarena ~ Pil. kvinnornas möte, som 
därefter ~' idtog, inskärptes tio Guds bud. Folket i all
mänhet har så ringa syndakännecloll1, och dessutom är 
ju lagen en tuktomästare till Kristus, till hvilken vi längtar 
föra dem. . Vi åsidosätta därför icke evangelium, Guds 
kraft till frälslling för dem, som tro. »Den, som törstar, 
han komme, och den. som vill, han tage lifl'ets vatten 
för intet. » Upp: 22 : I7; och "däruti har Guds kärlek 
till oss blifvit uppenbar, att Gud har sändt sin enfödde 
Son i världen, pa det att vi skulle lefva genom honom», 
I Joh. 4: 9 , 1'01'0 de första bibelspråk, hinnorna häruppe 
fingo inhämta. I söndagsskolan på e. m. af nämnda dag 
lärde småttingarna sig Jesu ord: »Låten barnen komma 
tiIl mig och förmenen dem icke, ty sådana höra Guds 
rike tilh samt en sångvers. En af gossarne "Uen-lIen» , 
I ° år, är ovallligt uppmärksam och snäll. Jag blir alltid 
sil. glad i hågen, då jag ser honom. H vem vet, om han 
ej en dag skall bli en »ropandes röst » i denna öken. 
Kanske barnen i Sverige skulle vilja bedja för honom: 
Skönaste stunden hade vi på kvällen, då en liten hop 
af Jesu lärjungar samlades för att fira ~Histarens döcls 
1minnelse. Huru mången gång har icke denna heliga 
måltid styrkt min själ hä r i fiendeland och nu senast i 
denna undangömda \Tå. »Han förer mig till vinpress
huset, och hans baner öfl'er mig är kärlek. » Hög. Y. 
2: 4. 

Pil tisdagsmorgonen begifvo vi oss till en grannby, 
Slti'tao. En troende familj hade inbjudit oss att tillbringa 
dagen hos dem, och onkt:ldt den brännande hettan, ville 
\'i ej :lfslfi. deras begäran. Vi hade en Ijuflig ..amman
I',HO med de kära vännerna, som jag sent skall glömma. 
yIinga [iskådare infunna sig ock till vår glädje, då där
igenom tillfälle bereddes oss att visa dem frälsningens 
I'äg, som - o, under af nild! - är SÅ enkel, att ej 
ens de f~xitske behöfl':l fara vilse. J ag känner, som om 
jag mer och mer kunde fröjd:ls med Jesus, att Guds 
hemlighet är uppenbarad för de enfaldiga. 

En liten stund midt på dagen hviIade vi oss i en 
- källare , där vi ock intogo dh midd:lg . p i( e. m. 
hade min man ett möte, då ungefär 70 personer voro 
näl'l'arancle. Efteråt predikade han på gatan en stund. 
Lyckliga :hen'ände vi hem denna hiil!. 

:'\iista morgon komma kvinnorna från olika hå ll hem 
till mig pa den sedv:lnliga bibelklassen. Vi gå igenom 
Joh. 3. Hoppas att de skob kunna bra sig läsa denna 
lilla del af Guds ord och försti något af innehållet under 
dessa sommarmå nader. Ej sj få både af män och hinnor 
häromkring ha köpt biblar och sångböcker af oss. S;i 
t. ex. har en man för att skafta sia en bibel samlat gräs 
il Ill z cash per skå lp. i'tt vår ko. Bibeln kostar 2 SO 
c'1.5h, och nu har han få rt ihop summan s,l när som på 
8 cash. 
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T orsdagsl110rgonen styrde vi dir färd tili en by, 
kall ad leo/si". V ägen, löpande i zigzag, gick genom en 
djup dal , bes\'ärlig att genomvandra. Framkomna mot
togos vi i en stor sal , tillhörande en bemedlad kristen 
bo nde, Jag hlef angeniimt öherraskad af den sä llsporda 
renlighet, som rådde dä rinne. ,-i hade ej lti.nge varit 
där. förr:in grannarna konuno för att hiih a på. H enrik 
talade först Herrens ord för ett sextiotal full vuxna män. 
Sedan unden'isade vi - Lita-sao, Yla -nao oc h jag 
kvinnorna . N i r den ene blef (rö tt , tog den andre vid. 
F lere ibland dem synres begirl ig t lyssna till sanningens 
ord. däribland \'ä rdens gaml a mor. H on sklll.l e komma 
och bo hos mig några dagar för att fil. höra mera, för
klar3de ho n, Ej förrän efter mörkrets inbrott anl ände 
vi hem. De kinesiska fruntimren redo pil ([s nor, Henrik 
och jag g ingo till fot s, och Karl bars pil. ryggen af v3 r 
sn :ill e värd , l -pphettade och trötta efter den a nsträn gande 
marschen prisade vi G ue! för vårt lilla ;)krypin )) , s:1 svalt 
och stilla, 

~ästa dag regnade det oafbrutet och fort siitte r ännu 
pil fjiird e dagen, Så har e1 å \'[i r lå ngm odige G ud ~1 t e r 
<indt hj:i1p. V isserligen komm er den sent, men myck et 
a f markens gröda kan i'lnnu r:'lel das. 

Efter en dags h\·iia m~:; te Henrik å ter ut. Han 
hade !Je\. förhand bes Uimt att \'ara i byn T'ie n-shan g , 
ungefä r 3 S\' . mil hirifrfi n, på söndagen för att I reclika 
dä r. I fna il fe m byar därborta sa mlas de kri stna tlIr
',-i s till gudstji'll1st o m söndaga rna . A.r det ej stort att 
\'eta , cle t de ;· mindre ljusen» brinna h:1r och h\'J r i den 
mörka natte i1? Herrel} ha r alldeles särskil d t \'älsignat 
[' li-cheo-distrikter. till 11\' ilket både den by, vi bo i, och 
örriga byar. jag h:ir skrif\it om, höra . Oc h jag tror, at t 
d et kommer sig (Li ra C, att de infödda kristna taga sEt 
myc ken akt i\' del i \' erks<l mhet en. l afton hm H enrik 
drypande af regn oc h smuts å terk ommi t fdi n sin resa. 
Han i l' glad til! mods och tacka r H erren för ri ilden att 
ha f[i tt peka på Guds Lam för de hundratals själar, som 
, 'oro samlade cUr borta . Förl :\ ten mig, om jag tröttat 
eder! Jag vill nu sluta , rackande eder för erlert del
wgande i e\';1l1geJium och för de höneo ffer. som för vå r 
d kning fram b urits inför H errens a nsikte . H erren s tärke 
eder oc h oss till d e t \' e rk, han kallat oss till, och l?!te oss 
af Jlåd en dag ffI höra de villsignacle orde n : »ViI, du 
gode och trogne tjiin a re ;: . 

_\![ottagen \ ii ra förenade hälsninga r i Kristus. 

Eder ringa medarbetare 

Hi/ma Tjäder. 

Yang-chuang.. l j Ii norr om i.\Iien- ch ' ih-hsien. 

Sept. 3 HjO :? 

};:a rc Broder ! 

H errem frid l 

J ag ha r att tacka dig för t\' Et bref tillh a nda med 
sist an la nda post. Det va r k::i rt att e fte r la ng väntan 
umsider få hu ra något hemifrå n. och uppmuntrande var 
det j u ocksil att höra, hurll Herren hjäl p t i arbete t och 
svårigheterna . Den , som förtrösta r på honom, kommer 
icke på skam. det få vi IHra oss både borta och hemma. 

N Ur jag skrifver detta, är jag på å terv::igen tin 
U in-ch 'eng men har gjort en afs tickare för a tt hälsa pa 
nflg ra troende i denna by. Det iir tre år, sedan jag be
sö kte dem sist, och de ha ej fätt nägon hjälp under 
tiden. Men H erren har uppehållit dem, sa att de sön
dagligen samlas hos en a f ledarna här, och de, so m bo på 
platsen, komma tillsammans hvarje a fton a tt l::i sa, sjunga 
och bedja . De äro sfi glada och tacksamma, att jag 
Undtligen kunnat komma till dem igen och ha sändt bud 
till de angrän sande byarna för att samla de troende hit 
i afton. D e äro välbärgade landtbrukare de flesta , och 
detta ger godt hopp om deras uppriktighet och fri he t 
frfi n biafsikter. Men H erren allena vet, hvad som bor i 
hjarta t. Mitt besök i Y ongnin g va r ej fflfangt ~lnda, 

fas tän det såg o mö jligt ut till en början. ' Nar vi minst 
väntade det, kom en man och erbjöd sig att skaffa oss' 
ett hus. Vi voro förstflS glada fit det och underh and
lade genom hon om i all tysthet med ägarinnan , en änka., 
På det att intet frammande inflytande skulle fa gö ra sig 
gällande, afslutade vi affä ren sil snart so m möjligt, fas tan 
vi måste betala några T ,cl mera, ä n huset var varclt i 
hyra ; därpa, när kontra kte t var skrifvet och silfre t Va r 
ö f\'erWmnadt, gick jag till mandarinen och underrättad e 
honom om förhällanclet. Han var synbarligen tillfrecls
stilIId och lofvade göra a llt för att tillförSiikra lugn be
sittning af huse t och fnll frihet i \·crksamheten . :\len 
fö lj ande morgon, inna n jag va r uppstigen, konlIllo änkans 
med elmä n med silfver och kontrakt sam t båda fö r all 
del att fä lämna till baka bådadera och få igen sitt kon
tra kt. Rotentannen hade tidigt på morgonen kommit ti l! 
änkan, a tföljd a f en Rock män , och hot at slå ihj äl hennes 
son, om vi finge huset. Han var sk ickad a f den ri kas te 
mannen i kvarteret, så att han uppträdd e med stor myn
dighet, fastan han fijrstas ej vagade öppet siiga, hvem 
SQm stod bakom, ] ag sä nde bnd efter honom, men han 
kom ej, oc h i Yamen ville de ej heller taga befattning 
mcd det e ller tillå ta mina bucl ba rare att trii fht ma nda
rin en för att omtala sakernas stä llning . U nder tiden 
samlades folk omkring rotemannen, de båda medelmä nne n 
vågade ej gfl hem, och äga rinnan satte sig utanför huset, 
där jag bodde, och bad un der högljudd grå t, a tt jag 
skulle a f förbarmande taga tillbaka silfre t. D e tta \'ar ej 
n ~lgon behaglig s ta llning, sa a tt jag beslöt mig [(i l' till 
sist att ftka till mandarine n. H a n \'a r vä nlig S0 111 alltid 
och sade sig redan ha fva git\'it be fallning o m undersök
n ing af bråket . Sedan jag förklarat allt, å tervilnde jag 
till min bostad , och omkring 3 timmar senare k 0 11l 111a n
darinen till mig med und errättelse, a tt allt var utredt. 
~ u ville han tjäns tgöra som medelman oc h se till med 
utrymmand et a f huset JU. m. D en bråkige ro tem annen 
ficl~ 100 slag på munnen med en läderpl at ta för siit be
sva r. Jag la mn acle sedan de vida re anordninga rna ilt 
Chang C h'ing -cheng, f. el. enlllgel ist i Sinngan, och fort
satte min resa. Jag hoppas, att A nna ]anzon och hennes 
medarbetare ma tte ffl bo cHi r i frid och utföra e tt va l
signadt arbete för H erren. Mä nga stå bida nde, oc! 
flhörare komma ej att saknas. 

http:sklll.le
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Uinch'eng sept. 16. 

Jag har nu varit hemma öfver en vecka men ej hunnit 
.aUuta detta bref. De sista dagarna har jag varit ganska 
skral men kan nu åter sitta uppe och försöka arbeta. 

Från Yonglling reste jag direkt till Honan-fu för 
att söka få ett lämpligt hus där. Men prefekten, som 
vid mitt förra besök lofvade höra sig för hos sina öfver
ordnade, kom mig nu till mötes med underrättelse. att 
det pass, jag hade, endast var giltigt för resor, men ej 
för hyrande af hus eller vistelse på en plats. Han hade 
instruktioner frän utrikesministeriet och provinsmyndig
heterna att göra sig underrättad om huruvida jag \'ar 
försedd med särskilclt missionärspass i enlighet med en 
gammal traktat och att i annat fall ~di:!gga mig att genom 
konsuln skatlit mig ett sådant, innan jag sökte öppna 
station. Han gick till och med så långt, att han vägrade 
erkiinna vär lagliga rätt till missionss tationerna i Sinngan 
och Yongning och uppställde desslltom vissa punkter, an
gflende hvilka han ville, att vi skulle komma till klart 
samförstånd. innan missionsverksamhet skulle upptagas. 
Både han och hans underordnade uppförde sig mycket 
aktningsfullt' hela tiden, men det fanns ingen möjlighet 
att fä någon ändring i hufvudfragan, hvarför jag efter en 
veckas vistelse därstades reste til! Sin ngan. Dar träfl~ld e 
jag syskonen StaJhammar, som kommit sig tämligen i 
o rdning pa stationen , fastän det är trangt för familj. De t 
regniga viicl!'et hade gjort, att dittills blott få beslika ncle 
kommit, men det blir väl annorlunda framat \·intern. Jag 
måste lämna kvar vagnen och rida återstoden af viigen, 
emedan regnet gjort alla vägar ofarbara. Efter en dag 
hos de troende i Miencb 'ih fortsatte jag till U n-ch'eng 
och red sedan att träfl~l Henrik Tjäder för öfverläggning 
om lwad som borde göras med anledning af Honan-fu
s\·årigheterna. Vi beslöto att göra en öfver~attning af 
handlingarna salrit <'enom Mr. Stevenson hemställa till vår 
kon sul , att ban ville ordna förhallandet. Hoppas Herren 
skall smom tid öppna de slutna dörrarna på sitt eget 
sätt. 

' i i ha nu återigen starkt regn, och fastän det hitt ills 
varit mycket lämpligt för höstsådden, sa är det fara värd t, 
att det nu blir för mycket för den växande grödan. Dock 
ha under regnet en mängd maskar dödats, hvilka , om de 
filtt lefva, kunnat glira stor skada på hvetebrodden. 

Det var glädjande att höra om huru Herren försett 
mr de mest trängande behofven. Han skall nog äfven i 
framtiden visa sig trofast, och medel behöfvas, 0111 arbetet 
skall kunna upptagas i sin gamla utsträckning samt ut
vidgas på en del ställen. 

Det gladde mig, att vi ra motse så många återvän
dande syskon i höst. Mätte de komma med kraft och 
mod, kärlek och visdom ! 

Din tillgifne 

Carl Blom. 

China Inland-1VIission. Ping-yang fu. 


Taiyuen fu via Peking, N. China. 


l-Shi den I4 sept. 1 902 . 

"Du gijver mig- glädje i Märtat, 11Ier än andra Ila/va, 
då de / d säd oclt vin i myclwlltet. » Ps. 4: 8. 

Världsmänniskan har sin glädje, då denna världen, 
goda (ri};.edom, anseende, vänskap, hälsa fr:tmgång) i 
riklig gr:td kommer henne till del. Den , som står i 
barnaförhållande till Gud, fö rlorar ej sin själsfrid , dä 
dessa skatter tagas ifrån henne, ty hon vet, att en 
kärleksfull Fader tillåter det för att därigenom bereda vi"ig 
för glädje af ett högre och renare sbg - glädjen i 
Gud. 

Den gliidjen öfvergå r vida :tll jordisk fröjd. Den 
ha r sitt ursprung i en evigt oföränderlig. kärleksfull Fader, 
hvilkens tillg~ngar äro utan gräns, och som har sin lust 
uti att för barnets häpnade blick upprulla allt härligare 
vyer af hvae! . som är förvaradt åt dem, som älska ho
nom. 

Af natllren hafva vi icke smak för glädjen i Gud. 
Herren måste därför rena oss och rena oss på nytt. "Våra 
fel äro vanligwis dolda för oss, tills de blifn uppen
barade genoll1~ något lidande eller någo n motgång. Gud 
tillåter icke sina barn att under längre tid å tnjut:t lugn 
och säkerhet, emedan cbrunder gamla synder haf\'a be
nägenhet att få makt öf\'er hjärtat: därför sänder Herren 
pröfningar och motgångar. 

Genom motgångar beredas vi för elen Helige Andes 
omskapande och renande verk i oss. 

David hade funnit glädjen i trångm8.lens och lidan
dets' skoLt. Det är ingenting, som så öfvertygar den 
oom\"änlle om " e\'angelii sa nning. som det, mt en mi1n
niska kan glädjas och fröjda sig i Glid, t. o. nr. d,l \"e· 
dervärdigheter af må nga slag hopa sig omkring henn e. 

'Jag \'ill \'ara gbd och frÖjdas i dig : jag \'ill lof
sjunga ditt namn, du den Högste. :: Ps. t j: 3. 

En skön SÖ!lCLtg har nu gått till ända. Svster Emma 
Andersso n alllände för några dagar sedan för <ltt öfver
taga \"å rden af' flickskolan. Kvinnorna ha genast börjat 
st;ömnu till mötena. Yi viinta ett par k\"innliga med
arbetare till, då det hlir mÖjligt för de troende männens 
hlIstrul' på landet att få undervisning. Vill Gud rider 
jag om ett pa.r dagar norrut för att möta min hustru 
och mina gossar. D en gudfruktige Ching stanDar på 
stationen och sköter giistemottagningen. Här i trak ten 
är allt lugnt och folket lika \"iinligt so m någonsin. Trots 
det att några ,1f de kristna a fI'ttlli t, har jag goclt hopp 
för denna församling . Låt oss vara uth ålliga i bönen. 

.Eder medarbetare , 

Hltgo Li1lder. 

Shanghai den I S okt. I 90 2. 

},:"ä re Broder! -"lycken frid ! 

Den 7 :de cIennes pi kvällen kommo vi fram till 
Shanghai efter en i allo goel resa. Vi bah'a lmder resan 
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k:int oss burna på Guds harns bÖllearmar, och Herren 
har i sanning hört vå rt ropande och uppenbarat sin srora 
barmhärtighet. Det var med tacksamhet och glädje, som 
\'i åter satte vdra fötter på Kinas jord, och vår inner
liga bön tiJl Gud :ir , att vi måtte f<t nåd att förhärliga 
hans srora och härliga namn härute. Det har varit mig 
tiJl stor vederkvickelse och uppmuntran att komma sil. 
nära \· ti rt arbete och att tillsammans med många, som 
\'armt och innerligt nitälska för Guds rikes framgång 
härute, få lägga fram vilra behof såsom Guds medarbe
tare för dr käre Herre och lVIästare. Det är I sanmng 
upplyftande att se, hur Guds rike går fram å t, och med 
h\'ilken nitäIsbn och glädje de kära missionssyskonen 
arbeta hvar och en P' sin plats. 

l i nder den gtlngna veckan hafva vi varit upptagna 
med förberedelse för vår resa upp tiJl Shami. Det är 
ganska sdirt att få hytter på båtarne upp till Tientsin , 
sa vi tyckas bJiiva uppehållna här längre, :in \'i väntat. 
Hoppas dock att vi snart skola få komma i väg. Ännu 
är vädret varmt och godt, och vi torde nog hinna upp, 
innan det blir någon egentlig köld. Norra Kina tyckes 
vara lugnt, och vägen öfver Tientsin är nog den bästa. 
Yi äro fÖI'\'i ssade om att vi i fortSättningen ~iro föremål 
för edra förböner och att C;ud skall föra oss i frid till 
\'(\l' resas må l. 

Syskonen förena sig allesammans med mig l de 
hj:irtligaste helsningar. Helsa innerligt till bröderna 
kommitten och alla v ~inner, som fraga efter oss, 

Din i Herren förbundne 

I T. Sandberg. 

H,m-ch'eng den Io:de sept. 1902 . 

Herren :ilskade och värderade Bröder ~ 

ji/ åd oc/t frid föröke sz;r; 110S eder' 

Ett långt bref :ir jag nu skyldig eder, enär det är 
så lång tid, sedan jag sist skref. Om det skedde i Huai
Lu eller det ej skett, sedan jag var i Shanghai, minnes 
jag ej. Att resa med 3 smi barn till och i Kina utan sär
skild hjälp med dem, har jag funnit sn1r<\re, än jag be
räknane. Jag vet knappast, huru det skulle hafva gått 
för oss, om ej d .r kära s)";ter Bengtson varit så upp
offrande och hjälpsam mot oss, som hon var på hela 
resan från Tientsin och ända fram till Han-ch'eng. Nästan 
uncler hela resan \'ar någon af oss mer eller mindre sjuk. 
Förnämligast V:J.l' det dian'e och rödsot, som besvärade 
oss. Jag led af den sen:u'e sjukdomen så svå rt , att vi 
såväl i Tai-yuan-fu som Ping-iao måste st:111na öfver 
några dagar. Ibland nödgades \'i dock ait trots vfln 
illam,l.encle resa. Våra barn uthärebde resan bättre, ehuru 
ibland alla 3 kunde \'ara klena pEi en gd.ng. Ylin hustrus 
och mina krafter blefvo betydligt medtagna, tiJls vi konuno 
fram. Därtill bidrog mycket , att vi för att undfly mid
dagens hetta i de fl esta fall yoro uppe före kl. 4 om 
morgnarne. Om kvällarne sökte vi däremot at t komma 
tidigt till sängs; men, Hf\ t! 1l OIll \i lyckades alt gå till 
lwila så tidigt som kl. 9 , fingo vi sällan nft gon ro före 
midnatt för andra medresande. Ofta hände ock, att vi 

hela natten Igenom voro störda af ') Kinas millioner », 
enär vi ingen annan ut\'äg hade än att ligga på » kan
garne ». Vårt hopp om att under vilr ofta rätt Unga 
middagsrast få nilgon ro blef med få undelntag s\·iket. 

Vid framkomsten var det oss en synnerlig glädje 
att finna vår station i sådant skick, som den \ar. Att 
finna våra fönster kvar och n:istan alla glasen heJa, gaf 
oss anledning att tacka Herren. \ ·-åra saker voro också 
till det närmaste i behåll. Då hungersnöden \'ar som 
störst och v,h lärare ej fick sitt något knappa underhåll 
att räcka för sig och de sina, visste han sig innan annan 
råd än att sälja af en del af våra möbler. Min förlust 
torde dock ej öfverstiga 30 kr. Emilia Ulf1s är å tskil
ligt större. Tvänne gånger har läraren bedt om för
låtelse och äfven erbjudit sig att efter hand, i mån a f 
förm åga, godtgöra, hvad han tagit. D å jag emellertid 
funnit, huru han lagt sig ut för att rädda vår station och 
våra saker, efterskänkte jag honom allt och ersatte ho
nom dessutom 20 kr., som han utlagt Jör vår station och 
våra saker under vår bortvaro. Detta rörde honom, den 
gamle, käre, vördnadsbjudande mannen till tårar. 

Vi framkommo till Han-cheng först d'en 8 :de juli , 
De första dagarne deltog jag med ifver i uppackning af 
sakerna, i mottagandet af de myckna gäster, som oafbrutet 
komma, och i husets iordningsstälJande i allmänhet. De 
kinesiska gästrummen voro långt ifrin, hvad de borde vara, 
och hela gården var ganska otreflig. För att i iordning
ställa gästrummen lät jag genast tillkalla handt\'erkare, ty 
med Guds hjälp vill jag tillse, att den beskyllning, som 
aJIestädes lägges utländigarne till last, att »de förakta kine
serna, och taga emot och behandla dem huru som helsp , 
ej med berättigande skall kunna riktas mot oss h~ir. Vår 
gård och våra rum kunde också ha behöft tillses, men 
som missions medlen äro knappa och de egna medlen ej 
vilja räcka till för alla egna och muiras lzra,t som 
uppstå, får det hero tills vidare. 

Emellertid blef visst det myckna arbetet, jag åtog 
mig, för mycket för mina. krafter. Jag började redan 
första veckan, vi voro här, att fci ganska hög feber om 
e. m. och kvällarne, hdlken tilltog mer och mer , så att 
jag mftste ligga. om nätterna och gå omkr. om dagarne 
med kall duk på huinidet. :Mina krafter aftogo, likaså 
min aptit. Den ena åkomman inställde sig efter den 
andra . Det oaktadt hal' jag ej behöft hålla BUg i 
sängen mer iin 2 il 3 dagar ; men ej heller uncler elen 
öfriga tiden ork at gå omkring mer än 2 il 3 timmar i 
taget, förrän jag måste lägga mig och , hvila. :\torgon
bönerna h:ir har jag dock clagligen hållit samt söndag
ligen I eller 2 predikningar. 

Den 14 sept. I den mån febern lämnade, kommo 
aptiten och krafterna :iter, så a.tt i dag för 14 dagar 
sedan dgacle jag med .5 män bege mig i väg till en 12 

dagars marknad i staden Ho-Yang , .5 sv . mil h:irifr~i n . 
Jag stannade där från mandag till iredags e m., eL) jag 
för söndagsmötenas skull mi' ste hem ; men lämnade 4 
män har. Vi fingo på anh ft llan hos mandarinen låna 
2 :dra fÖl'g:trclen till stadens högskola., Iwilket redan det i 
och för sig var rekommenderande för den mission, vi \·ille 
utför~1 , och vi kunde dagligen SIX ra, att vårt vittnesbörd 
ä/1lell föll i god jordmån, Herren vare pris ! "\" u igen 
stå vj (5 män) färdiga att draga åstad till en annan stor 
marknacl i köpingen Peh-Liang, 3 mil härifrån, Jag 
hinner cLirför ej i dag att berätta eder de många goda 
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nyheter, jag har att meddela, man mil det bättre vinet 
gömmas, tills vi komma hem från denna marknad. Kanske 
bör jag ej heller lofva att omedelbart därp å fortsätta, enär 
vi just vid hemkomsten fira dht årsmöte : d. v. s. lördagen 
denna och söndagen nästa vecka. Omedelbart därpå 
reser jag, vill Gud, till Uin-ch'eng för finansmöte och 
konferens. 

Ylåt te Herrens välsignelse h\'ila öfver eder och eden 
arbete, älskade Bröder, såsom ock öfver oss och drt. 
Vi hafva nästan en aning om, att eder tro under denna 
hös t blifvit satt på prof, men \'i hoppas lika fullt, att 
Herren visat sig trofast. ylin hustru och van små äro 
krya. nu , Gud ske lof ! 

Min hustru förenar sig med mig i innerliga häls
ningar till eder alla. 

Tillgifnast i Herren 
Robert Bergling. 

Doktor j-levJett. 

Ett kärt besök hafva. vi haft under nov. månad af 
en af China Inland missionens arbetare, doktor T. W . 
Hewett , som uppträdt med föredrag inför trängre kretsar 
i hufvudstaden och äfven besökt nagra platser i lands
orten. H ans vittnesbörd var s1 flärdlöst, sft enkelt, så 
uppfordrande att lef\'a helt för Gud och att söka hans rikes 
intressen ; och sltsom hans vittnesbörd sil var ock hans 
personliga umgängelse. Må Gud i rikt måt t välsigna 
denna sin tjänare i fortsättningen l ~ : ~. 

Doktor Hewert är en af de m, nga Shansi missio
närer, som under år 1900 måste fly fdn sin station för 
att söka rädda sitt lif. Under det förföljelsen rasade 
som häftigast, höll han sig dold en månad bland bergen, 
ombytande visrelseort nattetid. Då han slutligen maste 
ö f\'erlämna sig i mandarinens händer, gaf Gud honom 
en \'än bland embetsmännen i själf\'a rådhuset. Chefs
sekreteraren \'isade honom nämiigen ett hjärtligt delta
gande och utränkte en plan till hans räddning. Det 
lyckades denne att äfven vinna mandarinen för planen, 
som \ ',11' att fön'ara doktor Hewett i fängelset, till dess 
det å ter hlef\'e lugnt i lalldet. Efter z:ne månaders 
fångenskap lösgafs han och eskorterades af soldater ned 
till Hanko\\', dit han anlände i början af okt. 1900. 
Bland missioowännerna blef det stor glädje, ty mall 
hade fruktar, att äfyen han blif\'it mördad likasom så 
många af hans hans kamrater. 

Doktor H elVett är personlig vän ti ll dra missionii
rer , som han sätter m.l"cket högt. Upprepade gånger har 
han besökt dem i l.~in-ch'eng och hjälpt dem I"id sjuk
domstillfällell och »a lltid bnt sig \'ederhickt till sin 
invärtes människa genom un1gänget med dem», såsom 
han sade. 

Till I'åren ämnar doktor Hewetr , ten'ända till Kina 
för att återupptaga sirt arbete som läkaremissionär. ilHt 
Herren ledsaga honom med sin n~ld och göra hans ar
bete fra mg:lngsri k t! 

Andrew Eriksson 

föddes den 18 sept. 187 6 iDamaraland, Svd-vest-Afrika. 
där fadren bedref en omfartande affärsverksamhet. Sil~ 
första ba rndom rillbrakte Andrew dels i Damara land, dels 
i Kapstaden, tills han vid 6 års l ider jämte 2 :ne syskon 
hel11Sjndes till Sverige för att där erhålla uppfostran. 
Student i Ystad 1896. Inskrefs samma å r på hösten 
vid universitetet i 'Cppsala och vistades där till r 1899. 
då "han på våren måste ;lfbryta sina studier på grund 
af ofveransträngnli1g. Inskrefs samma å r på hösten yid 
Maskina fdelningen vid Staten ,; Järnväga r. Hösten 189 i 
kom han till en lefvande tro pa Jesus Kristus, och strax 

Andre-w- Eriksson. 

började tanken pil. missionärskallet att med allvar träno-a 
. ~ ~ 

Slg pa honom, och den gaf honom ingen ro, förr än 
h~n me.d Guds hjälp kunde utropa: Herre, Ilär är jag, 
sand III/g. I studelHernu;; frivilliga missionsförbund ino-ick 
han I il98, och fdn denna tid s&g ban fram mot mi:sio
närskallet stlsom sin blif\'ande lifsuppgift. Han har bid at 
efter H erren och väntar, a tt han skulle öppna väg för 
honom , undanröjande alb hinder. I väras syntes Herrens 
stund vara inne. Han anmälde sig till inträde i S. M. K. 
Han antogs och ;,fskildes \'id hösrmötet. I början af 
okt. reste han till Lonclon, och därifritn fortsätter han 
resan ti ll Kina, om Gud s[i vill, i början af jan. Es. 62: 10. 
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Redovisning BÖCRer 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

på Sinims Lands förlag, 8 :;vlalmtorgsgatan, under November månad 1902. 

:-;; :0 Kr. 
Ö. Stockholm. 

6 4 r. 10:
}l. P., Stockholm . ____ .. __ ___ .. ____ ____ ~ _ .. _.. ___ _____ _ 


64 2 • J. M., JerslJiis, N ätoril ___ ........... ___ .. _ . .. ___ .. .. __ _ 35: 

b43· 20: 25
Gm J- K. , ___ __ .. __ . .. __ . __ .. .. _ __ .. __ Sändebud till Sinims Land. H ernösand 
b4i\- A. \V. gm E. F. \\T., Piteå _... __ .. _... __ ... .. __ .... 5: 
645 · Bnrnslör., mfg. gm C. F. L., Bj örsjölagård __ _ __ _ 20: 2:a omarbetade och ut\'idgade upplagan af Josef 
646. :'II. E. L. , Stockholm . __ _. ___ ..... __ .. .___ ________ __ SO: Ho!tllg1'm . Pris : I krona. 

647· C . J., Bj örketorp, Jernboås ______ .. __ . ______ .. __ ____ _ 2: 45 
 Innehå ll: Styrk dina bröder, poem af dokwr G.6 48 . Blllsbohls syfören. gm M. E. B. , Ödeshög ___ ... __ _ So: 

649· 1 -' 


K ollekt i Hlls!<\'aroa gm X. O. __ __ ________ .. _____ _ -? • Bergström ; portriitt af missionärerna, tillhörande S. M. K., 
6 50 . K. O., Sjöändall , ':--:ässllndet, gm F. "t\ . __ .. __ . __ __ _ I,000: och deras barn jämte biografiska data; »Svenska Mis
6 5 1 . Tullga rus Uned0I1lsfören. gm K. J. ______ ___._. _____ _ ISO: sionen i Kina, dess uppkomst och utveckling", och
652 . GM"a af Onämnd gm O. c. , Uppsa la __ . __ ____ _.... 300: 
b5 3 · C. G. B., Kri stdaia __ .. _...__ .. ___________ ... . ____ __ __ 100: »V åra stationer» af missionär C. H. 'fjäder; »Huru 
654· Boda mfg. gill A. D. , Ot\'anmyra . . __.... .__ ... ____ __ 57: Herren försett eller ett blad ur Svenska Missionens i 

Från en vän i Xorberg gm L. 1\::. ___ __ _____________ _b Sj. la: Kina historia» af Josef Holmgren; »En blick på Svenska 
65 6. Flickomas syfören. i Skärfsta gm E . G. ______ ... __ _ 50: Missionens i Kina arbetsfält» af missionär Erik Folke. 
6 5 7· En \'än i Bankeryd gm E. S., J önl;ö piug __ _. ___ _ 5: 
65 8 . :'11. F., LjllUgb,', gm d:o. _____ ____ _ ____ .. _.___ __ _.. __ S: Denna bok, som har en synnerligt fin utstyrsel , 
6 59· L. C-n, Bottnnryd. gm d:o ____ .. _____ ... ___ . ______ __ la: lämpar sig särdeles \-ä l till julklapp, namnsdags- och
660. Arbetsföreningen , Kinesernas ",inner', Jönköping, 


till L A:s Ilnderh. gm d:o . _____ .. ________________ ___ _ 25 0 : födels edagsgåfva till såväl yngre som äldre personer. 

66 l. Kollekt "id E. F:5 föredrag " K. F . U. i\1. i 


Göteborg gm A. R .. __________________ .. __ ___________ __ 
 iS: 
66 2. Kollel<t i Johanneskyrkan i Göteborg den "Il! gm

V. B .... ___ __ .. __________ __ ______________ .. _________.. .. 98: 20 
E. D , Göteborg __ __ .. . __ ._. ____ . __ .. . _ . _______ ... .. laO: 

, Tackoffer -,· ____ ....._. " ___ .. ________ .. _.. .. __ . __ . __ .. __ 100: 
 I Lammets fotspår. G. v. R. Göteborg, bidrag till J . Böllings uIlderh .• 

gm A. R. __ ...... .. __ . ...... __ _.. _"' ''_' __ __ .. : ... __ __ 7S: 


4: 
Föredmg ,-id konferensen i Södertelje 190 2 af E. 

G (, ~ . ~l. "t\ ., Köpenhamn ______ .. .. ... __ .. _.... ________ .. _.. _. 14: 40 Folke. Pri,, : 20 öre. 
666. E. D. ____ _ ...... . __ __ .. __ .. .. .. __ .. ____ .. __ .. _..____ .. 


668 . Böneryds syfören ing gm M . E. B . .._____ __ __ _____ _ 35: »Två läs- och tinkYiirda skrifter, som('b9 · En iIl saml. i Hiarums skolhus lO!" gm A. B...___ ?'-).• 

( l ; o. Ur en sparbössa i .Malmbiicks prä5tgård gm d:o __ la : gripa djupt i hjärtat och förtjäna den största 
. 6 ~ l. A. L ., Sollerbmntl _________ ... ____ ____ ...._______ .. ___ _ 25: spridning. 

6j 2. Tofteryds mt'g gm A . S. , Skilliogaryd ________ . ____ _ laO: 
 Svenska Postell. 

Sähy norra mfg, H ård krankeryd, gm E. F . ____ __ .. . SO: 
B. , Köpenhamll, gm E. F" till Bokf. ____ .... __. __ _ 20: 
T . S. gm E. G .. Skärfsta, Soll" fteå __ .. ________ _ . S: Af James H. lj/lac COllkey. Pris: 

Från missioIl svänner på Mölnlycke gm H. Z. ____ __ 3°: 

Om bönen. 10 öre. 

Gm K. E. B. , Göteborg, till A. E :s vistelse i 


.. __L ondon ____ o __ o ________ __ _____~ ____ .. _____ • __ ___ o _____ • _ r?-).-. En synnerligt dyrbar liten skrift, som 
678 . Björnö jung(rufören . gm M. H. __________ __ .. __ ... ___ _ i 3: förvisso skall blif\'a till rik \ iil.signelse för 
ili<)· Siiby syförening gm G. J., St. Mölarp ____________ ... 60: h\'arje Jesu lär_illnge, som läser den . 
68 0. Syfö reuingen i '\\-·äsby gm A.. O ., Högan~i..S ___ ____ _ 10: 

6 8 r. Betels barnmissionsfören. gm E. R ., :Mallll ö .. .. . __ 45: 

68 2. J. H., Stockholm. _______ __ ___ .... . _______.. ____ ... ___ _ O ' Flykten. :\f fröken S. Ellgström. Pris: 35 öre . G. R ...___ .. __ . ____________ _.. __ .... ______ ... _.. ____ _ __ o683. S: 
68 4. A . de B., Stockholm ______ . ____ .. ________ _ . . ____ .. __ ._ j a : 
685. K ollekt i K öp ing gill C. J. '_' .. . _.__ __ __________ _ 1 l: 

68b. D:o i Linde gm A. P .. ______ . __ ___ .. ____ .. __ __ 20: l j Bär missionen skuld till för

68 i. Sparbössem. fr. H. E .. ______________ .. __ __ .. ____ .... ___ __ 8: -) 

? 

681$. :'II. A., K alleryd , gm A. Y. __ __________ _ .. j:
o ____ . vecklingarna i Kina? 
689. T. & J. S., Svartorp, gm tJ:o .. .. ... ____ .. __ .... .. _ . 2: 23 

690 • K . P., n:o 6 Hven, St Ibb._. __ . __ . __ .. ________ .. . j: 
 Af missionär Aug ust Berg. Pris: 2 S öre. 
b9 l. P E. E Nvhem la: 
692 • ,,'aksala l~' fg 'gm E~-·0'.:--U-pp~;·I;·~:~::::.- __.~ -:: : :::: :: 50: 

Obs.! Då rekvisitioner insändas för minst 10 kr. , 
Summa kr. 3045 l: 95 

lämnas 2 j }:; rabatt. 

\-led \'armt tack till h\'arje gif\·are. 


J11m Henen hjälper de rättfärdiga; Ilall är deras Obs.! Vänner, som innehafva sparbössor för 
fäste i nödens tid. Ge/I Hen'en bistår dem (Je/I befriar "Svenska Missionen i Kina», ombedj~s vänligt att 
dem . Trettondagett, kl. 6 e. m., godhetsfullt inlämna 

dessa på ,vlissionsexpeditionen, 8 Malmtorgsgatan, 
2 tr., då äfven nya utlämnas. 

Enligt begäran Ll. vi härmed upplysa, att de medel, 
som redovj, ades i S. L. för nov. under nr 592 , "01'0 SparbössOl' erhållas gratis från Missionsexpedi
frfin »Daggryningen» i K. M. A. Red. tionen, då begäran därom göres. . 

tockhol m, Svc llska Tryckcribolagct Ek man & Co, I Q02 . 


