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GODT NYTT 

o o o o o ÅR 

MED RIK VÄLSIGNELSE 
FRAN GUD ..;.-..;.-..;.-..;.-..;.

bedja vi fä tillönska våra läsare och vänner, 

cia vi I1U första gången mötas efter årsk i ftet. 


"Men vår Herre Jesus Kristus själ! 
och var Gud och Fader, som har älskat 

oss och i nåd glfvit oss en evig hug

svalelse och ett godt hopp, han hugsvale 

edra hjärtan och stadfäste eder i allt 
godt ord och verk({. 

2 Tess. 2: 16 II. 

Kära missionsvänner. 
I, som anropen Herrens namn, gifven eder in

gen ro! Och lämnen Herren ingen ro .... 
Våra kära missionärer äro åter ute på missions

fältet och arbetet pågår regelbundet på stationerna. 
Detta är i sanning för missionens vänner en rik an
ledning tiU glädje och tacksägelse till Herren, och vi 
må öfverflöda i tack och lof till honom, som efter 
så kort tid stillat den vilda stormen och så snart 
fört sina tjänare åter ut i striden. Men må de jämförel
sevis lugna förhållandena, som nu råda i Kina, icke för
leda oss att slå oss till ro. När arbetet går sin jämna 
gång, är det så lätt för oss att sjunka ned i trög
het och förslappning. Det borde ej så vara och 
säkert är, att det ingalunda är Guds vilja, att så 
sker. Det gäller verkligen, att vi nu gripa det till
fälle, Gud gifvit oss, att vinna något för hans rike, 
att fullfölja mi~sionsarbetet i dess olika grenar, ja, 
att med fördubblad nitälskan och offervillighet göra 
allt, hvad vi kunna, för verkets framgång, icke gif
vande oss någon ro. Och, om vi på ett rätt sätt 
anropa Herrens namn, skall det visserligen äfven 
blifva helt naturligt för oss att gifva ut oss för hans 
sak, vi skola då ej kunna gifva oss någon ro. Det 
skall förvisso blifva liksom en eld i våra ben, en 
Herrens brand, som drifver oss att taga tillfällena 
i akt Det blir en sträfvan att söka, hvad Herren 
tillhör, icke hvad världen erbjuder, såsom rykte, ära, 
anseende och egodelar. Den, som är af världen, 
söker hvad världen tillhör, men den, som är af Gud, 
det honom tillhöier. 

Men Gud måste ock vara med i verket. Allena 
hans kraft kan föra det framåt. Vi få därför ey" 
läJillla honom någon 1'0 utan komma åter och åter 
till honom med våra böner om hans rikes framgång. 
'Vi få göra , såsom en bepröfvad Herrens tjänare en' 

gång sagt : arbeta, såsom om ingen bÖll ftiäptc, och 
bedy'a, såsom om zlztet arbete h/älptc. Arbete och 
bön måste gå tillsammans, och där de båda i Kristi 
kärlek utöfvas, där skall ock välsignelsen komma 
till och segrar för Kristus vinnas. Den gamle guds
mannen Hudson Taylor säger: »j\hn kan arbeta 
för Gud utan att bedja, men det blir ej mycken frukt 
af ett sådant arbete; men man kan ej bedja utan 
att arbeta. » Arbete och bön och bön och arbete 
således. Och se nu här så många böneämnen, som 
uppfordra kinamissionens vänner att inträda uti och 
utöfva förbönens ämbete. När Kina nu så vidt 
öppnats för Herrens tjänare, skola skaror, som för
ut aldrig hört evangelii budskap, lyssna till det
samma, då det förkunnas. Huru viktigt då, att 
deras hjärtan må öppnas, så att de höra till fräls
ning. Bed/m för dem, att så må ske! 

Många hafva genom de timade tilldragelserna 
i Kina ' blifvit än bittrare fiender till främlingarna 
och evangelium, än hvad de förut varit. Lätom oss 
ifrigt bedja, det Herren måtte göra deras onda pla
ner om intet. 

En stor del af de kristna, som under förföljelsen 
föl10 i frestelsens stund, förstodo kanske icke fullt, 
hvad deras förnekelse innebar. Låtom oss bedja 
för dessa, att de må upplysas af Guds Ande till att 
förstå sin synd, ödmjuka sig inför Herren och blifva 
helt upprättade. Andra åter förstodo, hvad det 
gällde, och dock förnekade de. Lätom oss bedja för 
dessa, att äfven de må återupprättas ur sitt fall. Och 
tänk hvilket ansvar för missionärerna, som skola 
vårda dessa själar, att de upprätta dem med sakt
modig anrle och icke komma till dem såsom åkla
gare och domare, utan i Jesu Kristi kärlek såsom 
hans sändebud, lida med dem, gråta med dem, un
danrödjande alla stötestenar, som ligga dem i vägen, 
icke latande något tillfälle gå sig ur händerna att 
frälsa dem fran döden. Låtom oss därför innerligt 
och uthiilligt bedja för 'm\sslonärena. De be
höfva i sanning vishet ifrån Gud. S å outsägligt 
mycket beror på deras ord, på deras sätt och pä 
deras handlingar, om själarna skola bortstötas eller 
räddas. Nå vi därför utbedja Guds Andes ledning 
för dem i hvarje särskildt fall, icke lämnande Her
ren någon ro. 

Och sedan de infödde kristna i allmänhet. 
Huru behöfva de ej bäras, upplysas, läras, förmanas 
och utvecklas. De hafva så kort tid varit troende, 
och så mycket, som är hedniskt, hänger ännu vid 
dem, frän hvilket de dock måste renas och fostras, 
om de skola kunna vandra Kristi evangelium vär
digt och lysa såsom ljus i världen. O, låtom oss 
lägga dem åter och åter i Herrens famn, icke läm
nande honom någon ro angående dem. 

Och så hafva vi vidare de infödda meclarbetarne, 
manliga och kvinnliga. Huru viktigt, att de ledas 
in uti sanningen och helgas genom henne, om de 
skola kunna undervisa andra till salighet. J a, huru 
behöfva de ej tömmas på all egen kraft, vishet och 
klokhet och fvllas med Guds kraft och vishet, om 
de skola lyckas i sin gärning, om själar genom 
dem skola föras ut ur mörkret och in uti Guds 
underbara ljus. Låtom oss b:bra dem i trogen för
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bön, att Herren må fullborda sitt verk uti dem, 
upplåta ordets dörr för dem, att de må ~ala om 
Kristi hemlighet, såsom de böra tala. V1 skola 
icke heller lämna Herren någon ro rörande dem. 

Så ännu en klass : de i evangelium intresserade. 
Det ligger stor vikt uppå, att de mötas i den rätta 
andan, att de rätt se sin synd men ock den ful.la 
förlossningen i Jesus Kristus och så komma till 
sanningens kunskap. Må vi ej glömm.a dem i våra 
böner utan åter och åter nämna dem mför Herren, 
som loh'at, att, där han begynt ett godt verk, skall 
han ock fullborda det intill Jesu Kristi dag. 

Och sedan skolorna, där gossar och flickor er
hålla undervisning. Låtom oss också bedja för dem, 
att Guds ords säde matte finna en god jordmån i 
deras hjärtan, där d.en goda säden kan .g~o,. växa 
upp och bära frukt l tålamod, och at~ de l. öfngt må 
fostras till nyttiga mecJborgare, som bhfva sma lands
män till välsiO'nelse. DärJ' ämte hafva vi bibelsko
lorna, som afse '" att grundligare undervisa dem, som 
kommit till tron på Kristus, i den goda lärans ord. 
Måtte alla de, som däruti deltaga, rotas och grun
das i tron och tillväxa uti Guds kunskap! O, sä 
viktigt detta är, om de skola bestå uti den onda 
dagen. I3edjen för dem! 

Och till sist evangelisationsresorna. Af bref 
från våra syskon höra vi åter och åter, att de ofta 
äro stadda på missionsresor tillsammans med infödde 
medhjälpare. De besöka städer, köpin gar och byar, 
där de förkunna Guds evangelium och sprida böc
ker. Ibland har aldrig någon missionär varit före 
dem på pla tsen. Dylika resor äro alldeles nöd
vändiga, och de hafva visat sig mycket fruktbär~.nde 
för Guds rike. Här och där träffas något hJarta 
af sanningens ord och öppnar sig, om än längsamt, 
för ljuset från ofvan. Det var för sådana resor 
aposteln Paulus begärde de k.ristna? förböner i Tes~a
lonika, då han sade: »F ör öfngt, mma bröder, bedJen 
för oss, att ordet må löpa och varda förhärligad t, 
såsom ock hos eder». Må också vi då bedja, att 
Herren må välsigna miss ionsresorna, som göras af 
våra syskon i Kina. 

Måtte Herren så lägga dessa böneämnen på 
våra hjärtan, att vi riktigt känna, att vi hafva fått 
dem af honom , och att han vill, det vi ej skola 
lämna honom någon ro, utan åter och åter bära 
dem och hvad annat han kan påminna oss om, 
som rör hans rikes angelägenhet därute på missions
fälten, fram till honom. Välsignelsen skall då icke 
uteblifva. Den skall komma öfver våra syskon på 
fältet, öfver de infödda kristna, öfver verksamheten 
i dess helhet ochöfver oss härhemma, ty »ltan, 
som skapat ömt, skulle IW1l z'eke Itöra .9. »Skail då 
icke Gud skaffa rätt åt szna utkorade, som 1'oja 
tdl Itonom dag' och natt ... ? Jag säge'r eder, (ttt 
Itan skall snarlig'en skalfa dem rätt.» 

Reskamrater. 
Af S. Engstrii1Jl . 

Huru\'ida en resa blir angenäm eller ej, beror i 
hög grad på det ressällskap, man har. Reskamrater kunna 
med sin sjä lfviskhet e ller brist på van lig älskvärdhet och 
tillmötesgilende förd ystra, ja , t. o, m. alldeles förstöra en 
annars god och angenäm resa, Men huru mycket kan 
däremot ej förmildras och un derlättas geno m vänlighet 
och tj änstaktighet samt ett godt lynne, 

D en grupp, jag ber att fä föreställa för n1lSSlOns
vännerna, är en af det slag, som har förm§gan att jämna 
ut svårigheter och förgylla de mörka sidorna med ung
domlia fris khet och ett i Gud tillfredsställdt hjärta. Sexton 
O'lada o fr iska och lyckliO'a missionärer frän vårt broderlandb , b 

!\orO'e äro här blandade med oss svenskar i en enig 
familjegrupp. ::: Vi ville alla hatva ett minne frän vär 
minnesrika resa, och så läto vi fotografera oss tillsam
man. De tillhöra norsk-lutherska missionsförbundet och 
hafva sitt fält i Hupeh, med hufvudstation i La-ho-keo . 
Fröken Rasmussen och Herr Sorensen tillhöra C. r. jVf. 
och skola arbeta på Tibetanska gränsen. När I bedjen 
för oss, sä kommen ihilg att också bedja för dem. Vi 
kommo öfverens om, att unionen blifvi t starkare emellan 
bäo'O'e brödra landen genom vår samvaro, och m§nga böner

bO , 
uppSändes för brödrafolkens väl. U nlonsdagen , den 4 
nov " hade vi en enkel fest, då tal för konu ng och 
fosterland hällos och fosterländska samt andliga sånger 
sjöngos af hjärtans lust. En sil ng, som vi ofta sjängo 
tillsammans, ber jag att f§, återgifva hä r nedan - den 
kan man ej höra för ofta. Vi älska den och sjunga den 
ofta, fastän nu skilda frän dem, som lä rde oss den. "Se 
huru god t och ljufiigt det är, at t bröder bo endräktigt 
tiJlsamman, ,, Ps. I33: r. 

H vor deiligt det er at mode 

Naar ene man vandrer frem, 

En brode r- og sosterskare 

Paa Veien til samme Hjern! 

Det er som en kvcegellde Luftning, 

Som Herren oss sender ned 

At st yrke den trrette V andrer 

Paa Veiens Besv<erlighed. 


D aa ba nker Hjertet og Blodet 

Saa \'armt gjennem Aaren gaar, 

Og hvad det vi i sige at elske, 

Forst da vi tilfulde forstaar. 

Thi da brcender Kjcerligheden, 

Ei smittet a f jordisk Glad, 

Saa ren og saa stcerk d en luer 

Og kjender ei Kulde og Dad. 


Ei Tungen mcekter a t male, 

H vad elybest i Hj ertet bor, 

Skjant Oiet forsaker at tale 

Lidt bedre maaske end Ord, 


$ Se tidoingens fö rsta sida. Enl,efru Berg och frökeo Börjes
~O ll ti llhöra S,'cn ka Missionsförbllnde t. Dc i)f'riga s'-enskarna ,iro 
medlemmar af S. 111 . K. _\e,! af Red. 
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Og gjerne vi nekker Haanden 

Og trykker saa varmt derved 

Til Bmdre og Sos tre i Aanden, 

Og onsker dem Naade og Fred. 


Og er saa for fuldt va rt Hjerte, 

Og kan vi ei tale ud, 

Da brer er vi frem i Bannen 

De kja;re for N aadens Gud, 

Og al Velsignelsens Fylde 

Vi beder saa gjerne ned 

Alt over det elskede Hoved 

For Tid og for Evighed. 


Der gives ei jordisk Slegtskab; 

Ei Blodets det strerke Baand, 

Som saa binder Hjerte til Hjerte, 

Forener saa Aand med Aand, 

Som detle at have tilfrelles : 

En Tro og en Freiser sod, 

Som barn af den samme Fader 

Og fadt i et :\Ioderskjad. 


Den Lyst, som Verden kan byde, 

Ei lokker den Kristne mer 

I al denne ydre Glimmer 

Forfrengelighed kun han ser. 

Men byd ham et stille Sam vrer 

]\'Ied en af Guds ringe smaa, 

Se, det er dc liAigste Timer 

Man ka n her paa Jorden opnaa. 


Og naar saa den sidste Fiende 

Med Aere beseil'et er, 

Da mode vi jo de Kjrere 

Som frelste i Himlens H rer. 

Der tales ei mer om at skilles, 

Der bydes ei mere FarveI 

For evigt vi vandre tilsammen 

Ved Livsens sprudlende Vreld. 


Din-ch'eng el. I6 okt. I<)02 . 

Käre broder. Guds frid: 

"O,'h e1I del af Itå're71 gid~ med honom, Iwilkas Iljcirt(ltt 
Gud Ilade rört. » I Sam. 10: 26. 

Gud gif\'e mig det sinnet att alltid gå med llonom, 
gifve han också nåd, att htiren - den lilla skara, \'i 
hafva omkring oss - må följa med! 

Vi hafva just nyl igen haft vär t höstmöte för för
samlingen pil denna plats. Den 4 och 5 i denna mill1ad 
voro \'i samlade med hvarandra omkring ord~t, tillsam
mans ~ 40: personer. Pil morgonen kl. förstn dagen 

läste jag :\1att. 6: 6 och uppmanade till umgänge med 
Herren. 

Kl. I I talade vår vän Chang om synderskan 
Simons hus. 

På e, m. hade vi först ekonomimöte, då insamling 
för betäckande af utgifter under mötet gjordes. Denna 
belöpte sig till tael 7,73 = kr. 20,35, 

Kl. 4 e. m. hade vi det egentliga församlingsrnötet. 
Därvid beslöts, att de medlemmar, som \'id förra mötet 
på grund af afguderi under förföljelsen uteslutits från 
begående af Herrens nattvard, nu skulle upptagas i ge
menskap igen. Ang, dem, som rökt opium, kunde ingen
ting göras för tillfäll et. Den ene af dem - för öfrigt 
en synnerligen uppriktig själ - hade redan förut för
klarat sig afsky vanan och vilja bli fri från den , men 
hade ej kunnat göra det under sommaren på grund af 
kroppslig svaghet. Den andre sade sig \'ara så sjuk, att 
han trodde sig knappt kunna undvara opiul11. Försam
lingens beslut blef att låta dessa kvarsta i församlingen 
till nästa möte - , i maj nästa år men att de, om de 
ej clå slutat med opiumbruket, utstrykes ur densamma. 
Under tid en, till dess de bonlagt detta bruk, få de natur
ligtvis ej tillträde till Herrens nattvard. 

Opium bruket gäller i Kina SOI11 en af de största 
synder. Det är lätt att öfl'erbevis:1 en opiumrökare, att 
han är en syndare. Däremot händer ofta, att man vie! 
förklaringen, att alla människor äro syndare, mötes af 
invändningen: , icke är jag nngon syndare, jag h\'arken 
röker opium eller stjäl» 0, s. v. Och likv;il är det något, 
som ej går lätt att skilja sig ifriln. Somliga hafva verk
ligen genom bön till Gud, utan yttre hj:tlpmedel , öfver
\'lIllnit vanan, men de flesta behöhl1 medicin att ersätta 
giftet och s;l småningom bli fria från la sten. Det ;1r 
med ett ord, liksom flera andra laster, då det fått makt 
öf\'er kroppen, både en sjukdollI och en last. 

En församlingsmedlem blef offentligt tilltalad för 
Iiittja, i det h8.n \ ' <1 nIigen sitter hemma sysslolös, så att 
barmhärtiga människor (d. \'. s. lIlissiollcire/'lla ) måste 
hjälpa, för att ej hustrun ska ll lieb nöd . Den förmaning, 
mannen nu nek, tycktes verka htilsosamt. 

Ett samtal 0111 sabbatst1r8.ndet uppstod, hvarvid gläd
jande saker kommo i dagen. Flera bekände, a tt de före 
förföljelsen ej varit så nog8. med söndagens helighållande, 
men att de sedan all ti d hvilat på denna cbg och an
vändt densamma hel t och hållet för Herren. 

Nästa möre beslöts hå llas d, andra söndagen i tredj e 
månaden (ma j) . 

Pa söndagen hölls n10rgol1bön kl. i af Blom och 
kl. I I predikan af Cbang, Mellan frukosten och sist
nämnda möte hade jag bibel förhör, h\'an'id alla, bil de 
gamla och unga s,i väl af kvinnor som af 111:1n, läste 
utantill några verser efter eget val. 

Pil e. m, voro \i lite på gatan och predikade fOr 
hedningarna, Y å,rr sista möre va r bek;1nnelse- och \'itt
llesmöte. Diakorlen roh bekände, att han \'ar högmodig, 
men han ville bli ödmjuk, Fru:\Ia bekände, atr hon 
ej löst banden l !\, sina fötter. Fru K,uo berättade, huru 
hon för några tu sedan, d1 hon t;j höll sabbaten, blef 
straft:1cl cliirför af Berren; nu var bon mycket rädd för 
att ohelga Herrens dag. Fru Chang, el'ungelistens hll stru, 
hade \'arit mycke t sjuk; hennes man hade skaffat läke
medel, och hon intog sådana Ilnder tre veckOl' men blef 
ej h:ittrc, Dri i>esWL hon a rt lira p8, GUlL au han ~k llll (; 
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göra henne fri sk; hennes man och svärmor ,·ille, att hon 
skulle taga medicin fortfarande, men hon ville det ej 
utan bad Gud om hel briigdagörelse, och inom en vecka 
nu hon frisk . 

P",i söndagsafronen hade vi för evisning af laterna 
magicabilder, iaRor ur Jesu lif, med förklaring och till
lämpning. Det yar Beinhoff, som fick tjäna med sin 
laterna magica . 

På mi'tndngsmorgonen skildes vi å t, anbefallande 
lwarandra dt Herren, pa hvilken yi tro. 

Ringe tjänaren 

Axel Ha/me. 
* * * 

Pacheng d. 26 okt. I902. 

Kiire bröder! 

Eftersom vi i morgon, om aIlt går väl, resa helt 
nära ett af de nyinrätt ade postkontoren , så vill jag passa 
på tillfäll et och sända eder en hälsning. Jag lämnade 
Uin-ch'eng i freda gs tillsammans med Anna Janzon och 
Ebba Buren på viig till deras station, Iongning. Det 
torde hehöfvas li te t manlig hj älp den första tiden, emedan 
de ej äro så hemmastadda med förhå llandena på platsen. 

Vi ha haft det ganska besviirligt dessa dagar på 
resan. Att börja med kommo yi ås tad sent, emedan 
sakerna ,·isade sig ,·ara tyngre, än vi beräknat, så att en 
kärra till måste hyras i Iw.st. Sedan omkring IO li frå n 
platsen, diir vi skulle ligga öfver natten, körde systrarnas 
\·agn fast i en · dypöl, och det dröjde några timmar, innan 
fr!in grannskapet anskaffadt folk lyckades draga upp den. 
Som det var ganska s' ·alt, samiade några tiJistädeskomna 
pojkar ihoJ! majsstjälkar och gjorde upp en stor eld på 
fiilret, kring hyilken S<'\ många som kunde samlades och 
viirmde sig. Det var pittoreskt, påminde om påskafton , 
och nu äfven behagligt, om man undantager röken. Vi 
kommo omsider fram till y ~i rd s huset omkring kl. I, och 
följande morgon '·oro vi åter uppe före kl. 6 , så att den 
natten blef det ej mrcken sömn. Vi hvrde nu extra 
dragare för att lättare komma upp för berget, men ändå 
tog det oss öf\·er 4 timmar att färdas 20 ii. På efter
middagen skulLe vi gå utför sluttningen och hoppades, att 
det skulle gå litet bättre, men däri lJedrogo vi oss. Här 
träffade vi djupa lerhålor och fastnade i dem, eller också 
mö tte vi vagnar på trånga ställen, så att hålvägen måste 
ut\·idgas för att släppa oss förbi. följden var, att vi 
am·ände 8 timma.r på 30 li. Men sil. smakar söndags
hvilan så mycker bättre nu, och människor s&viil som 
djur behöt\·a den. Detta är b lott en liten plats, så att 
vi ha ej mycket folk omkring oss, men någ ra kvinnor 
iiro nu hos systrarna och Chou predikar för männen i 
rummet utmed gatan. Vi ha redan haft gemensam guds
tjänst, och några åsUdare voro med , hvilket ju bIart kan 
gö ra godt. P il middagen iimnar jag sätta upp några 
större rr~1ktater på väggen å t gatan och predika särskilclr 
för de miin, som samlas. Tyvärr iir min hals alltjämr 
"1 dJ.lig , att jag aldrig kan taia ute nJ.gon liingre S(~lll(l. 

Sen a re . :\u ha r jag ",wir ute och få tt tala mig 
duktigt trÖtt. Man måste vara ryslig t omstiindlig och 
ilskådJig för att få dem att fatta något så när. hvad man 
menar. Och iindå Lir man lof att vara olllviixlande och 

underhållande, ty annars gä de helt enkelt sin väg, utan 
förbarmande med talaren. 

Vi hade ämnat hvil a ö fver söndagen i Mao-chin, 
hvilket är en liRig plats, och predika där, men kanske 
Herren såg, att vi behöfde h vilan och stillheten här bättre. 
:iVran vet för öfrigt ej, på hvilken plats den bi:i sta frukten 
kan mogna. J ag häl sades i går middag så vä nligt af 
Rera personer, att det gjorde mig riktigt godt. _\fven 
viirden här och andra äldre miin hafva visat sig person
ligen förekommande, och det är ju orsak att hoppas, det 
något sanningskorn fastnat i deras hjärtan, när de så 
behandla en dess förkunna re. På en sådan här genom
fartsplats utan mycket bofast foJ-k vara r intresset dock ej 
länge, och nu äro vi lika ostörda som hemma på en 
station. 

Det är ganska egendomligt att se, hvilket intryck 
det gjorde på fo lket, att vi kommo tillbaka efter förföl
jel sen. De synas ha fått kJ:1rt för sig, att det är omöjligt 
att köra bort oss, och på samma gång att dr rätt att 
vara här nu är fullgiltigt bekräftad . 

Det skall bli kärt att träffa de nyligen utkomna 
syskonen, hvilka jag hoppas äro i Oin-ch'eng, innan jag 
kommer tillbaka. Bergs sällskap bör yäl hinna upp till 
jul eller nyår, och då ämna ,·i hålla vår konferens för 
att få vara så många som möjligt tillsamma ns. Måtte 
Herren ge oss mycken välsignelse ! Vi behöfva det fö r 
vår egen räkning, om vi skola kunna ha det i drt arbete. 
Kineserna kunna tyviirr liksom alla andra sjunka till form
kristna, och, om ej Guos kraft till uppehållande af ,·iirme 
och lif är verksam i oss, så löpa de stor fara att sjunka. 

Farväl nu, käre bröcler ! Herren välsigne eder i 
den delen af arbetet! 

Eder i Herren förbundne medtjänare 

Carl Blolll. 

Systrarna Jam:on och Buren sii nda sma hjärtliga 
hälsningar. 

Peh-shu d. S sept. 1902. 

Kära missions vii nner ! Barmhärtighet och frid och 
kiirlek föröke sig hos eder! 

D/t iill/IJ/ar f ör kurbitsiJ1l.... oc/z jag- skulle icke 
ömma för lVi,teve . . ..~ Jona 4: 10, I!. 

Huru ofta ha vi icke, bildlikt taladt , ö mmat än för 
den ena, iin för den andra kurbitsen, men ej för Nineve, 
den stora staden -- //iJdual/ärldm. Ja, kanske de finnas , 
so m harmats , då någon &dagalagt ömhet i denn a sist
nämnda riktning. Jona har klandrats, och det med rätta, 
men haha vi viil nagot att berömma oss af emot honom? 
}·ör min del är berö mmelsen utelyckt. Herre, häls ditt 
folk, ditt konungsliga prästerskap, från all själfvisk ömhet 
och gir oss d r Faders och Frälsares förbarmande sinne
lag! »Han ömmade för all deras nöd .» "l\[är han ,'sag 
folkskarorna, varkunnade han sig öh·er den1". »Då han 
fick se staden , grät han öf,·er honol11. » 

I e. 111 . ha Yi tillsammans med vårt husfolk företagit 
en llttlykt till en nlcker dalkju sa . Efter att en stuml ha 
hetraktat och heundrat det härliga sceneriet sitter jag nu 
prr en sten \·iel biickens rand , lyssnande till der stämnings
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fulla sorlet under mina fö tter och skrifver, medan jag 
väntar på teet. Kocken håller just på att koka qet, under 
det han sakta sjunger: »Herre, jag kommer nu till dig. " 
Henrik ~ tår strax härintill inunder de grönskande [räden 
och tal ar med ett par församlin gsmedlemmar, som kommo 
vägen förbi. '\' i ha bjudi t dem dricka te med oss . Vårt 
älskade barn springer och plockar blommor, plaskar i 
bäcken etc. En treflig liten grupp, icke sant? Henrik 
sade, att "i skulle gå hit för att . skingra sorgen». Den 
omgifvande nöden trycker oss . De sista dagarne ha 
vargarne varit mycket svåra. I lördags angrepo de icke 
mindre än 5 personer i vån omedelba ra grannskap. Två 
dogo genast och en - - en 22-årig yngling från Honan 
- har icke lå ngt k,'ar , e fter hv ad H enrik tror. Stackars 
unge man, jag ryser vit! blotta tanken pil hans lidanden. 
H an var ute på fiiltet och plockade bomull, då olyckan 
inträ ffade. En varg anföll honom i hal sen och en annan ' 
i låret. Ha de icke fol,k kommit tillstädes, hade de ätit 
upp honol11 , hvilket tvifvelsutan varit der bästa , om allt 
varit slut med döden , som några förmen a . Nu kunna 
vi med eländet för ögonen tacka Herren, som för att 
g if\'a honom fr~iJsnin gens kunsbp - jag tror så - i 
n:1d sparar hans lif dessa korta stunder. Denna tidens 
lidanden äro att akta för intet mot »mörkret uta nfö r» . 
F ö rst i gå r efter ett dygns {inges t och kva l för den 
olyckliga \'arelsen - min man var borta vid olyckstill
fället - skyndade Henrik till grannbyn för art se, om 
han kunde blifva honom till någon hjälp. Men hvilken 
syn , eu sy n, som jagade sömnen fr ån Henriks ögon större 
delen af natten . Den sargade mannen var in Ust i ett 
tempel, titan den ringaste tillsyn, utan en droppe vatten 
att ltiska sig med. Då dörren slutligen uppl å tits, ville 
ingen hjälpa till a tt bära nt den sjuke, Sent omsider 
blef han dock förpassad ut i fri ska luf[en.·värm ar af 
flugor och otali ga larver hade slagi t sig ned i de sLin
kande så ren. Luftstrupen tycktes vara alldeles afbiten 
- det är i sanning ett fenom en, att han ännu lef'·er. 
:VEn man har försökt hälla i honom mjölk , men det mesta 
rinner ut ur hillet pä halsen. Han iir vid fullt med
vetande, rör läp parne oupphörligt, men kan ej frambringa 
något ljud. Om han förs tår talet om syndai'es Viin och 
F rälsare iir ej godt att säga. Gud vare lof, art fr iilsnings
yLigen är så enkel ! 

För ungefär en vecka sedan "ar här bröllop i byn. 
Gamla mor Chang frågade mig, om jag "ille se på ståten , 
det var blott några famnar fd n dr dÖrr, och så följdes 
vi at. Då vi kom mo, hade bruden redan lämnat den 
granna palankinen. Vi ombeddes emellertid att stiga in 
i huset och gjorde sii. Med grämelse åsåg jag brudparets 
tillbedjan först framför det :lHare, som var upprest åt 
»Himmelen och lorden» och (brefter inför sl äktens stam
tafl a . G ii ng p~f g&ng knäföJlo de, vidrömnde marken 
med pannan. De omkringstående fr;1gacle mig , om vi 
brukade samma ceremonier i yJ.rt land. O , nej, svarade 
jag, detta iir idel falskhet. Den beklagansviirda I s -äriga 
bruden firade sitt tredje bröllop. H ennes td föregående 
män ha båda förskjutit henne, och det torcle ej dröja 
länge, förr:'ln hon sälj es på nytt. Orsaken siiges vara, 
att hOll ej är snäll. 

T eet är nu framdukaclt i gröna gri'iset, och jag g~\r 
att servera (let. 

Deu 15 okt. En hlng tid har g~\ tr, sedan 01\'an

stående skrefs. Vårt siill skap brö t upp efter tedrickilingen 
den där dagen, och skri fn ingen blef lagd ås ido . Vill 
nu forts ätta och berätta litet om senare erfarenheter. 
Ynglingen, hvars sorgliga historia förut skildrats , lefde 
ännu nagra dar, ett rof för olid liga plågor såväl som 
hunger. J ag ville så g ~irna tro, att han nu har hugnad. 

Vi äro nu åter på "år station. Det var med verklig 
saknad, vi lämnade vännerna på berget. Herren hade 
beskärt oss så mycket godt tillsammans, och en vid dörr 
i evangelium var öppnad rundt omkring, långt vidare iin 
här, sed t från vår synpunkt. Den 13 sept. på morgonen 
bröto vi npp och foro stora viigen öfver P 'ucheo hem. 
Kristna och icke' kristna hade tidigt kommit tiJlsamman 
för att säga oss fanäl. AJla tyc ktes täAa om att visa 
oss vänlighet. Ögonen fukt~l s ännu af tårar , da jag 
tä nker på de kära männi skorna . lviå tte Jesus fä frälsa 
dem aJla! Bårle män, hinnor och barn följde oss till 
" ägs genom byn. Somliga ibland dem skyndade på 
genvägar förut och stodo på utkik i någon öppning med 
utsikt för att tillropa oss ännu ett »p'ing-an". V,lr ranke 
var alt hinna tiJl P 'ucheo den dagen och få fira sabbat 
där den följande, då det vanl iga månadsmötet skulle 
hållas, men Gud hade annorlunda beslntat. Vi hade ej 
rest långt, förrän det började regna , och snart 1'01'0 
vägarne ha la som is. Att räkna upp alla de missöden, 
vi råkade ut för, vore ej lätt. Hela natten reste vi , till 
dess \'i fram emot morgonen fastnade i en lergrop , h \'arur 
de trötta dragarne ej hade krafter att draga oss upp. 
De miste alltså spännas ifrån och ledas till värdshuset, 
som redan var inom synMIl , för att fodras. Vi fingo 
stanna i vagn en tills vidare. Pil. f. m. kom mo vi loss 
och åkte in tillK'o-ho, dLil' vi sedan hvilade öf\'er sön
dagen. Regnandet fortsatte de följand e dagarne, och 
vägarne liknade på mfinga stii lJen floder. Yi kunde Llott 
resa ett litet stycke per rlag. Först senr r)[i torsdags
kvällen, elen 18, anlände vi till Haicheo, glada a tt änclt
Iigen \'<U'a hemma. De t var så kärt att å ter triiffa de 
" vå ra » och som förr få lIJlpLygga hvaranc1ra på " år 
allra heligaste tro. Kvinnorna besöka bibelklassen flitig t . 
Hållm på att bedja för dem! 

På de tvenne nybyggda sk5deb:1l10rna i d r stadsdel 
har i clagarne gifvits en storartad teaterföreställning till 
guden L tl-tsu ära. Hundratal s rael ha offrats på hans 
altare . A.r ej detta ägnad t att väcka oss till eftertanke? 
Kunna heclningarne göra sådana uppoffringar föl' sina 
falska gudar, \'isst mil. \'i tusen gånger hellre lägga d l.ra 
sk:t tter för Jesu fö tter att al1\'~inda s tilJ hans ära, d. ". s . 
till hans rikes utbredancle på jorden. "Gören eder pen
ningpungar, som icke föd.Jdras ... . i himmelen. :> 'ender 
de fyra dagar, omskrifna skådespel uppfördes, kommo 
många k\'innor hi t in. Deras sinnen voro helt naturligt 
upp tagna af fåfäng lighet och fl ärd, och mänga skulle 
a nse det lönlöst att s[i sanningens ord i sådan jordmån. 
Pfi. en förhoppnin g blef det gjordt, och flOPpets G lid skall 
ej låta oss komma pli skam. 

Henrik iir ute [Ja en missionsresa till H onan och 
~lei-ti . Reste d. 6:te dennes och kommer \'. G. hem d. 
2o:de. Vi ämna sedan ha missionsmöte här d. 2s:te 
och 26:te och veckan cl:'irp!1. i P'ucheo. '\-i blicka framåt 
till dessa möten s~ som till en stor och glad högtid. "Si, 
såsom en tjänares ögon sH till deras herres band, siisom 
en tjänarinnas ögon till sin fr us hand, sil stå dra ögo n 
liil Hen'en , dr C lld , [ill dess han varder oss n~ldig. :: 
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I (hg stiga flere af \'åra kii ra medarhetare ombord 
i Gellu:l. »Herrens lott :il' hans foJb, och han skall 
omhulda och bev:ua dem. 

Konferensen blef uppskjuten tills :lila syskonen från 
hemlandet hinna. anläncb. Troligen kommer den att 
hfillas n[igon gdng i j:ln. n:15ta Jr, om Herren så ,'iJl 
och I'i lefl'a. 

.Blott ett tjnkes[lr~1k till sJut: Rom. I S: 16 . 
ldra hälsningar fdn heb d,rt hus. 

Den ringaste ::tf alb 
Hi/ma 7Jäder. 

Sin-an den 25 oktober 19°2. 

Kära missionsv:inner I 
Guds frid! 

Vi hafva nyss slutat vårt höstmöte här i Sin-an. 
Under sommaren undrade jag mycket, huru Herren skulle 
leda med "årt hösts tormöte: församlingsmedlemmarna äro ju 
sfl fil, föga mer :in de, som hl'arje söndag komma till 
våra gudstjanstel'. Emellertid kitnde min evangelist och 
jag behofvet af bön och Guds ords studium i gemenskap 
med de troende, dessutom funnas flere, som önskade 
blifl'a döpta, och vi beslöto sftlunda att samla allt Gulls 
folk i detta lilla hö rn af världen till ett stormöte den 
andra söndagen i oktober månad. 

Under "årt möte har H erren mycket uppmuntrat 
oss. Vi voro ej manga. På söndags eftermiddag firade 
vi Herrens nattvard, och tillsammans voro vi något öfver 
10 Herrens l;ämpar, alla m:in utom min hustru och min 
cvangelists io-åriga gamla mor. 

Jag har nu va rit församlingsförcständare i ett halft 
fl r, och, nar jag beWllker mängt och mycket, kiinner jag 
det som en stor nåd af Herren, att han ingjutit lif och 
nåd och l;;lrlek bland oss. Här [mnas manga, som önska 
blifv<L fö rsamljngsmedlemmar. De komma till vara guds
tj:lnster sam t läsa bibeln, och flere haf,'a nog i sina 
hjärtan en uppriktig längtan att lara kanna H erren Jesus. 
Emellertid kände vi oss ej ledda till att döpa flere än 
tre män. De hade under en följd af är hä llit sig till 
Guds ord. Under september månad försökte jag halla 
en bibelkur<; med clem. Vi samlades h varje kvall uch 
laste Johannes evangelium samt hufvuddragen af vAr 
katekes. Det är ju ej hufvudets kunskap, som är det 
afgörande profl'et på en Jesu efterföljare, utan snarare 
lif,'et i hj ärtat. I Kina arbeta vi ofta blanc! mycket 
obildad t folk, mänga kunna ej ens läsa innantill. Så snart 
Guds Ande börjar I'erl,a i någons hjärta, blir han ocksa 
,'illig att söka stafva sig fram i e"angelierna och i vår 
sängbok, och sa går det småningom b~ittre och bättre 
för dem att läsa. 

Af dem, vi i år gladde oss ö f"er att få upptaga i 
försa mlingen , ~ir den förste en bambuhandtl'erkare här i 
staden, en snäll, uppriktig man, som sjalf jämte hela sitt hus 
vill följa Herren. Den andre är en kringvandrande l;:v'ack
salvare, han står ensam i världen och förtjänar sitt uppe
hälle med att Sälja medicin på gatan; förtjänar 50 Öre 
om dagen och erhåller sä sitt lefv·ebröd. Han har i 
mänga' år läst sin bibel samt har visat många prof på 
ett kristligt sinne. Den tredje ar en !andtbrukare, som 

många år följt Herren. 
»Lä tom oss diirförc, d fl vi få ett rik e, som icke kan 

bä fl'a, vara tacksa mma, sa att vi tjäna Gud, ho nom till 
behag med helig fruktan och räddhåga. » 

Till min stora gladje fick jag mottaga bröderna Tjäde r 
och Beinhoff såsom g;J.ster till stormötet. I detta hörn 
af provinsen H onan är det blott tvanne små Guds för
samlingar: den ena hiir i Sin-an och den andra, aldre 
och större, i Iong-ning, en distriktsstad uppe bland 
bergen . Jag hade in bj udit den äldste sam t diakonerna 
fdm den senare att komma öfver till vårt stormöte i och 
för gemensamhet i bönen och ~Hbetet. Det var en stor 
glädje att ffi mottaga trenne bröder frän Iong-ning bland 
oss. Jag förmodar, att fröken A. Janzon och E. Buren 
nu i dagarna flytta öfver tiT! vårt hus i Iong-ning. 

På fredags eftermiddag började mötet. Lördagen 
fortsatte vi hela dagen: bönemöte på morgonen kl. 7; 
predikan af broder Tjäder pa förmiddagen. Han tabr 
en sadan. utmärkt kinesiska, predikar bättre än någon af 
vära evangelister, hvarför det var mycket välsignadt att 
fil honom hit till mötet. Kineserna lyssna med för
tjusn ing till honom. På lördagseftermiddag var det pre
dikan kl. 3 e. m " då broder Beinhoff talad e till oss ge
nom tolk. Kl. 5 e. m. pröfning af dopkandidaterna. 

Är ni född pa nytt) var den pröfvande fråga, vi 
garvo en och en, allt eftersom de kommo in. Nar fann 
ni lifvet i Kristus) K~nner ni skillnaden mellan ett lif i 
Kristus och e tt lif utan honom? 

Kära missionsvän hemma i Sverige, kanske du undrar 
och betviflar, att en fattig kines skall kunna Sl"ara på sä.clana 
frågor I Jo, våra bröder gäfvo frimodiga vittnesbörd ur 
lifvet, så att vi kunde förstå, att de sett Kristus och er
farit gemenskapen med honom. Ack, den, som finner 
J esus, han ser ett nytt ljus sprida sig öfver sitt eget lif, 
öfver omgifningen, öfver hela v~r1den. Den, som finner 
Jesus och rymmer ut sitt hjärta för hon om att bo uti, 
han finner ett alldeles n.ytt lif af gladje, frid, kiirlek. Det 
är nägot alldeles nytt, som kommit in i mig. Dit, nar 
jag' le fde i världen, fanns intet af allt detta, nu, sedan jag 
fätt Jesus, äger jag det. Den, SOIU I'erkligen är född pfl 
nytt, han vet det, antingen han Hr kines eller » kristen ~ . 

Pfi söndagsmorgonen samlades vi till bönemöte och 
vandrade sedan ut ur staden ned till floden, som fly ter 
fram strax utanför södra stadsmuren, fur att fö rrätta dopet. 
Det var en härlig morgon. Ratt mycke t folk strömmade 
ut ur stadsportarna för att ask åda vart dop. F örst sjöngs 
en sang, sa ledde broder Tjader i bön, och sedan aftade 
dopkandidate rna vittnesbörd om sin tro och sin önskan att 
följa Jesus såsom hans efterföljare. D opet förrättades i 
floden, som är djup med I'ackert rent vatten. Efteråt 
predikade evangelisten Kong och Tjäder för den kring
stående mängden. 

Söndags för- och eftermiddag pred ikades ytterligare 
a f skilda talare, och pfl hällen samlades vi till missions
möte i a ll enfald. Vi bådo till Gud och begrundade fr~l s 
ningen i Kri~ tus. Såsom resultat af mötet erbjöd sig några 
fr~I1lmande, som voro bland oss, att en söndag i månaden 
mottaga besök af mig för att hå lla gudstjänst i deras by. 
Det var nfigra miln från närmaste distriktstad, omkring 4 
sl'enska mil från Sin-an, hvilka vi inbjudit att öfl'ervara 
vart stormöte. Ursprungligen hade en a f dem hört e,'ange
lium i Uin-ch'eng för flere flr till baka. Guds ord hade 
legat och grott i hans hjärta, andra hade hört honom 
vittna , och till~amman$ hade de Hist Guds ord. :::\ u skola 
I'i bedja Gud rikligen villsigna elen lilla utstationen i 
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fortsattningen. Vidare kommo vi öfverens, att jag den 
andra söndagen i hyar månad skall gå ut och hälla guds
tjanst i de troendes hem på landsbygden. Därigenom 
hoppas vi, att grannar och släktingar och byfolk, h\'ilb Redovisning 
ej bry sig om att komma till vårt kapell i staden, likval för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 
få höra evangelium samt dragas till Glld. Lät oss ihärdigt under November månad 1902. 
bedja, att vår Gud ville anse oss värdiga kallelsen och Kr. Ö. 
hafteligen fullborda hvarje godhetens uppsåt och trons J. JI., .. -. _____ -- . _ • __ .. _- - - __ 18: r ) o -- ... ____ _____ --- - __ ..... 

K. S ., Bornholm ______ .. _.... ____ .. ____ .. _.. ________ __ 10:verk, pfi det att vår Herre Jesu Kristi 7talllll 71Iå varda 
J. & K . B., Tran:" .. ____ .. __ .. __ __ ___ ______ .. ___ .__ • 3°0:för/lärligadt i oss och vi uti Itollom. I vår kinesiska sång J. c., Lindem:llen .. _____ _. ___ .. _._ .. __ .... .. ____ .. __ So bok ar det en sådan rörande missionssang, skrifven af broder Syföreningen i Lerobo gen . E. H ____ .. ______ __ _ . __ _ 10: 

Franzon, tror jag, och öfversatt på kinesiska af Emanuel S. K ., till de hungrc.nde .. _..... _. ______ .. ___ ... ___ .. .. 5: 
Olsson. En strof i sången lyder: Stora !\Iölarps Öresf0rening gm E. O. ____ .... _.. .. 5°: 

Hnskvaru:;. jungfrull)ren. gm 1\-1. L. ______ __ . _______ __ 5°: 
Allenast gå, allenast g?t I Jesus ger dig kraft. E . & J. B. ___ .. __ . _______________ .. _.. _.. _.. ___ _____ ...... 25: 
,Allenast gA, allenast g;'\ ! Jesu~ ger di g kraft! U. S., Stockholm ....____ ______ . ____ .. _.. ____ .... __ .. _ roo: 

Fr~o elevcr "id Södra Semminarie t till J. af __ .. _ 

Gud 	valsignade orden på mitt hjärta, och jag Uinkte, Saodeberg att utdelas bland de fattiga .... _.. _.. __ .. _ SO: 
Från o!\gra vänner j Herreo, till en kinesi5k biheldet är inte värdt att frukta utan allenast gä, allenast gå! 
kviooas uoderhåll ___ __ ____ .. ___ .. _ __ __ .... _ _000_00 _ .....Jesus ger mig kraft! 	 S°: 

iO S, >Tacl<oll'er:> __"_ " _ _ _ _ __ __ _ _ _ .... _ .... _ .. 20 : _ _"0" 0 

På måndagsmorgonen samlades vi till afskedsmöte, 706 . Syfö renin gen i KorsYägen _____ . _________ . ______ ____ ___ _ 10: 

och sa reste hvar och en till sitt. 70 7. Till A. HallOes inL medhjälparc gm H. (j. S: 3° 
70 8. L. F. till d:o geu . d:o 	 r:0 ______ .. 0 .. 0 .. _ ...... __ . .. 0 .. __Jag sander många hjärtliga hälsningar till alla missions

Ingelstorps arbetsförcoiog gtn C. v. S. _~ ..___ .... .. 25 :
vänner hemma. Jag kanner mig så tacksam för allas 7°9· 

j 10. Sy föreniogen för :> Sveoska ~[issiooen i Kina' __ o r·3 13: 46 
böner och allt intresse. Edert arbete och edra gåfvor 7 I I. Gen . H. L, Fridhem, Elgaras __ __ .... _.. __ o __ .. _ 

. 

16:__ o_ .. 

bära frukt af\'en l?tngt bort i det bergiga Honan. 7 I 2. r. A ., ~on·köping, geo. L. H. 0 __ -o __ __ .. ____ .. __ So: 
7 13. Djurstorps Rotes Syförening geo. 

.. 

J. L. ____ __ -",)-. .Honom, som älskar oss och har löst oss fran vara 
7 I 4. X. K. & L. H., Kristiauia, till iofödd bibelb'ioua So:synder med sitt blod, vare ära och makt i evigheters 7 J 5· Fr. Torpa gen. A. J.. -- .. 	 25:o ........ ----- .. -- .. --- .. - - .. -

evighet. Amen! 	 7 16. A. B. & O . C., Kristiania _____ .. _.. ____ .. __ .. .. __ . __ 53: 
I all tillgifvenhet 7 17 · Iosam I. i Klöfverdala m:hus gm J. L . __ .. _____ .... __ r 2: 

7 18. Gell. C. A. c., Normlös" ___ .. _.. ___.. _____ .. _.. ____ .. __
G. A. Stål/talt/lllar. 

i 19· Ett löfte åt Henen fr. E. N', ).lölnbo .... _.. _.. _.. _ S: 
i 20. Fril n en liten syförening i Falun gm E. E. _" _" 200: 

j 2 r. .En gåf"n till Herre n, fr. H. & O. E., V ?tnga .. - 10: 

Gm S. A. B., Kristdaln: F örscUd Ost kr. 12 ; K. J. 
B. kr. 10; N. f ' . & K. O. kr. S; fyllnad kr. 3--- 3°: 
~. N. gm ~I. S., ~rora ____ .. ________ .. _.. _.. _.._.. __j1nmå!Oll. 72 3. 	 S°: 
G . R ... ___________ .. _____... ___ .... _______ .. _.. ___ .. _ .. __; 24· 	 5 : 

72 5. A. D., J önköping _.... ____ ...... ___ .. ___ .... _. __ __ ____.. 20: 

j26. Qvilnslöfs mfg gm P. 1\. A., l.jungby ____ .. _ .. _.. __ 25 :»Sinims Land, 	 ,27· G. S., till E, F ol kes underh:iII __ _.. _.. __. .."_.0 _ ___ . 1,000: 
i 28. Rygges torps mIg gm I{. B., Tranl's _.._ .___ ___ ____ _ S°: 
72 9. . Slmlc! deo 24 sept. 1902" __ .. _.. _.. _.. _.. __ _.. .. _.. __Missionsblad för Svenska Missionen 	 J: 
; 30. A. D. , Jönköpiog _____ ...... ______ _.. ____ .. _.. ____ __ __ 0 So : i Kina >: , 	 ; 3 I. En gMva till Herren fr. J. H ., Stensiiter ___ _.. __. _ S: 
73 2 • 	 S:Af E . N. gm S. L., Ystad __ _.. __ __________ .. _.. _.. .. 

utkommer äfven under 19°3, vill Gud, med ett ,33 · Ur Marias sparbössa gm d:o .. ____ .. __ .... _.. 0 .. 10:_ 0

nummer i början af hvarje månad och bibehäller Eskelhem s syförco. gm M . :R. ___ ___ _ ___ ___ __ ____ __734· 25: 

samma syfte och plan som under föregående år. 735· 1. F., till Fr. J. af Sandebergs undtrhåI L .. ____ .. __ 600: 


;36. Arhetsföreoiogeo i Veliogc gm G. L. .... _.... _____ _ So: 
Priset för· helt år 1 kr. och för halfc'tr 50 öre 
737· Sparbössemedel gm J. G., Sagen, Bor ____ __ .. ___ .. __ I S:förutom postporto, som är 20 öre. 
73 8. G. S. , Gerssebo 12m M . K. , Baggetorp...... .... ___ ~_ roo: 

Prenumcrantsamlare erhålla /z",'art 6: 1c: ex. Snaras mfg gm )l . P. P. gm d:o ___ ___ ______ _.. _. ___739 · 3°: 
grahs, när de insända rekvisition direkte till redak 74°· Heduavärldeos "!inoer i Misterhult gm d:o .... _.. __ 35: 

C. A., Vadstena 0 ___ _ ____ .. _ .. __________ .. _0 ___ _ __ _ __ _ _tionen, som då betalar postportot. Då mindre än 74 1• 	 3: 3:; 
74 2 • Ur S:s sparbössa gm G. B., Ö rebro ____ o o "0" 4:5 ex. tagas, bör prenumerationen ske på posten. 	 5° 

Kumla KristI. Ungdolllsfören. gm H. L. __ __ ___ ___ 
Sänd till Finland, Korge, Danmark, Amerika 744· Sh!iJtesfalls arhetsföreniug gm K . A. K . .. ______ .. __ 20: 

och Kina kostar »Sinims Land» I krona och 80 öre ;45 · Fr:ln Daggryningen i K. ~I. A.till skolan i Tongcheolu 500: 

;46. D:o till en ny skolas öppnande soo: 

743· 	 3°: 

per år. 
747. D:o till Frida Prytz uudel'håll 4°0:Profnummer sändas på begäran. Adress: 8 
74 8. Eli sabet Gustafssoo;;londeu i K . !:\'I. Å., till Fröken 

Malmtorgsgatan, Stockholm. :Il. Harms underh i'tll ________ .. __ .. _.. ________________ r60:0_ 

R edakti01tetl. Summa kr. 6,288: 26 

Från våra resande syskon. Sandberg meJ säll Med varmt tack till 11\'arje gifvare. 
skap hade efter en mycket goel resa nppnAtt Ping-Y:10 den 
r 4 no\·. och dn tade V:lr" i ' in-ch'eog den 25 i S:l1l1l11:l Det folkel, som vandrar i mörkret, skall se' ett stor! 
månad och Berg med s~i.lIskap befann sig i Hanka\\' den Ijfts. (jfver dem, som bo i mörka skuggors land, skall 
8 dec. pil. väg upp till arbetsfältet. ett ljus sldna. 
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"N~a oroligheter K· ma. II 

Under ofvanstående rubrik har det den sista 
månaden ordats rätt mycket i pressen, utan att man 
dock mtt veta, hvad som egentligen tilldragit sig. 
Signalen till detta myckna skrifvande gafs genom 
ett Shanghai-telegram, däri det hette, att den mot 
regeringen upproriske generalen Tuug'-:!U -Slfl17g med 
en stor krigshär opererade i provinserna Kansuh 
och Shensi, att flere tusen man af regeringens trup
per öfvergått till honom, och att han redan intagit 
Si-gan, provinsen Shensis hufvudstad, samt att mis
sionärerna blifvit tillrådda af ämbetsmännen att 
lämna provinsen, alldenstund de ej tilltrodde sig 
att kunna beskydda dem. Detta lät ju mycket 
hotande och oroade helt naturligt en del missions
vänner och särskildt missionärernas anhöriga. Ett 
par dagar senare kom ett nytt telegram, som sades 
vara från missionärer i Shensi. Lti detta uppgafs, 
att Tung-fu-siang endast rustade sig till själfförs var, 
ifall han skulle angripas, samt att han blott hade 
ett par tusen man till sin disposition. Senare lät 
den kinesiska regeringen telegrafera frän Peking', att 
rykteni\. om TUlIg'-ju-s/al1gs krigsoperationer i Shensi 
voro betydligt öfve rdrifna, och at t guvernörerna i 
de norra provinserna hade tillräcklig truppstyrka att 
kufva upproret, ifall det blefve behöfligt att gripa 
till vapen. H vad nu af allt detta och mycket 
annat, som l1\.ter tala om sig. kan vara sant, är 
alldeles omöjl igt att afgöra, förr än vi fatt underriLt
telser från våra missionärer om saken. Af de bref, 
som hitintills ingått från missionsfältet, har intet 
i1t1zeltållit något af o·Y07.!äckattde art. Tvärt om 
synes folket vara sa vänligt mot missionärerna; men 
vi få ju komma ihåg, att alla ingångna underrättel
ser varit skrifna före den tid, då upproret skulle 
hafva utbrutit. Vi tro likväl ej, att våra missionärer 
ännu varit utsatta för någon fara, som hotat dem 
till lif eller lem. Mr S loan har försäkrat oss, att 
C. I. M:s ledande män i Shanghai iakttaga all möjlig 
försiktighet, att missionärerna ej onödigtvis skola 
råka i trångmål. De följa händelserna med den mest 
noggranna uppmärksamhet. Om någon verklig fara 
hotar, skola de genast återkalla missionärerna från 
det inre af landet till kusten och göra allt, för att 
de må varda skyddade under vägen. Likaledes 
skola de telegrafera till London och underrätta 
kommitteen där om stäl1ningen, . och denne i sin 
tur skall sedan gifva oss del af de ingångna med
delandena. Vi nämna detta, för att missionens vän
ner och missionärernas anhöriga ej, må behöfva vara 
orol iga i förtid. 

När Jesus kallade och utsände sina första lär
jungar, sade han till dem: » Gin dstad. S e, fag 
sänder eder StlSOIJl lamm 1Iltdt ibiand lI!l7!{1i'». Så_ o 
som lamm midt ibland ulfvar -- ja, så voro Her
rens första lärjungar, så hafva Herrens vittnen all
tid varit, och så äro ock våra kinamissionärer i 
nuvarande tid. Vi missionsvänner göra väl uti att 
behjärta detta. Det är godt för oss att veta, hvad 
saken gäller. Vi må icke för ett ögonblick tänka, 
att mörkrets fur:te skall vika ~mclan så lätt. NE'j, 

L A iV D. 

den hårdaste kamp förestår nog. Striden mellan 
ljuset och mörkret kommer utan tvifvel äfven i Kina 
att blifva hård, mycket hård. Men må vi, som äro 
hemma, ej stå neutrala i den striden och ej heller 
försagda, utan låtom oss rusta oss till att kämpa 
med våra älskade bröder och systrar, som stå i 
ledet, där striden rasar häfligast, ja, kämpa i helig 
uthållig bönekamp för dem och Herrens verk där
ute. Dela vi striden med dem, skola vi ock fä dela 
segerglädjen, och vi veta, att Lammet skall segra 
och äfven i Kina vinna härskaror, som skola följa 
det efter, ty »Izall skali borttaga den slö/a, som be
slö/al alla folk, oclz det läckelse, S01ll täckt alla 
!zednz·llga7'». 

Kommentarier till 1902. 
l-nder denna rubrik redogör januarinumret af »Chinas 

Millions» för det flydda årets för England och Kina 
mest betydelsefulla tilldragelser . Ur denna artikel ater
gifva vi fÖljande, som rÖr Kina, och som bör vara af 
stort intresse för missionens \-iinner här i landet. 

Del vi vända vJra blickar till Kina, erfara \i ett 
linigt intryck af betydelsen i de tilldragelser, som intriiffat 
i den fjärran Östern, händelser, hvilka icke blott beröra 
detta kejsardöme ut~n hela världens framtida historia. 

Den första af dessa tilldragelser var det kinesiska 
hofvets återkomst till Peking den 7 januari, efter sjutton 
månaders frånvaro. -Under det att fredsfördragets under
tecknande den 6 sept. 190 I var den officiella uppgö
relsen med de allierade l11~kterna, så var den kinesiska 
centralregeringens återkomst till den gaml:l hufvudstaden 
af större betydelse för den inre ordningens återstillancle 
i Kina än n[igot fredsfördrag. 

Kort därefter, eller den 30 jan. 19°2 , skedde underteck
nandet af den engelsk-japanska alliansen, som afslutactes 
efter 2 :ne .hs ctiplomatiska underhandlingar och hnus 
syftemål är att upprätthålla St:1tus quo, d. v. s. den när
varande politiska maktsUl1ningen och allmän fred L 
yttersta Östern. 

SOI11 en uppfyllelse af fredsfördragets I I :te artikel 
följcte clärpii handelstraktaten mellan Storbrittanien och 
Kina, undertecknad elen 5 sist!. sept., lwilken traktat knap
past kan Wrfela att utöfva ett viktigt inflytande på Kinas 
framtid. . 

l\Ien ibland alla de krafter, som verka omgestal
tande på Kina och skola omdana dess framlid, är det 
ingen (förutom emngelium), som iir af stÖrre betydelse 
än den ryska utvecklingens jättelika framsteg i norra 
Asien. Nu, (hl den Trans-Sibiriska jlirnvägen är fullbordad 
och den s. k. kinesiska Ostbanan är nära färdig att öpp
nas för reguli1lr trafik, kommer -yår samfärdsel med Östern 
att undergå en fllllst~inclig omstörtning. Utan tvifvel 
kommer den sibiriska järnviigen att för trafiken öf\'er 
land blifva, hvac! Suez-kanalen är . för trafiken till sjös. 
Man berliknar, att resnn fdn Paris till Peking nll tager 
enclast 18 eller 19 cbgar, och man hoppas, att denna tid 
skall reduceras till IS dagar fL!' r 906. Redan haf\·a 
några af C. I. 1\1:5 missioniirer rest denna viig, och sä
kerligen kommer den att inom kort tid blifva mera an
vänd. 
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Ryssl::tnd bygger äfven en [tnnan järnvägslinie, hvil
ken skall genomgå Gobiöknen och nil fram till K[tlgan
porten i cleu stor[t Kinesisk[t muren, och vid[tre plan
Iiigger man om utstr~ickning af Orenburg-Taskendbanan 
ända fram till Peking. Stora omhv:i1fningar förestå i 
_\.sien, och i dessa skall Kina spel::t en framstående roll. 
"Tillbaka till _'\sien leda v;l rt ursprungs alla rötter, och 
dit skall äfven v:lr framtida historia föra OSS " . c\siens 
dörrar iiro mera vidöppna än någons in förr , och Guds 
folk har få tt ett ökadt aI1S\·ar. »Gud gifve, att försam
lingen nll måtte höra hans röst, då han :tnnu en gång 
kungör oss, h\'ad som är hans \'i1ja. iVlåtte vi förstå, 
att hans vilja är klar och tydlig, och att den icke är ett 
tillfredsstiillande af sjiilf\'iska önskningar, ert jagande e fter 
rikedom, ett sökande efter :tra eller ett till(redssUilIande 
af högmodet, utan ett lif, utgifvet för den värld, Gud 
skapat och återlöst. 

Såsom en mission hafva vi mycket att tacka Gud 
för. Ehuru det gZlI1gna året haft sina särskilda sorger, 
hafva dock godhet och barmhärtighet öfverflödnt. Den 
sorgliga olyckan vid skol::tn i Chefoo, hvilken medförde 
tretton förhoppningsfulb ynglingnrs död, äfvensolll våra 
bröders, Bruce och Lo\\'is martyrdöd haf\'a varit kä nn
bn]'[l slag. Missio nen har :tfven genom kolera, tyfoid
feuer etc. förlorat 9 nl1llra arbetnre, däribland en, som 
just stod färdig nU träda in i nrbetet, och de öfriga efter 
flera års fruktbärande arbete i Kina. 

Flera erfarna och högt \'iirclerade kLnesiska med
hj~ilpare hnfva Mven blifvit hemkalInde för att mottaga 
sin lön, Fastän all a dessa nu hafva det "mvcket b:i.ttre>, 
sörja \'i dock deras bortg[ing för Kinas ~kull. NI:ttte 
hnl1, som de tjänade och iinnu tjL1na , sända m.1ngn flera 
att fylla dera s plats. 

Ett af de många bevisen pil Guds godhet mot oss 
under det gå ng na a ret 1ir, art fred fonfnrnn cle dder i 
Kinn. Tager man i betraktande skatteupproren och (Ur
med samll1nnhiingande onda, osanna rykten, utlll'oiten af 
boxarfanatism samt miss\'äxt och hungersn öd p[l flera 
ställen, så är det i sanning ett under, att så fil lif spillts, 
och att arbetet ej mött flera hinder. 

Skatleupproren i Chih-li och Honan berörde blott 
föga de protestnutiska missionerna. Icke heller \'ar Kwa ng
si-upproret så allYarsamt, som man till en början fruk
tade, att det skulle bli. I Si-chuen resulterade box<11'
utbrotten i [ttt C. l )eLs egendom i :'lei-chan ödelades, 
och den nl11erikan ska metocli stmissionen och Qvilkarnes 
mission ledo en liknande förlu st ]>:1 sina stationer. P,L 
de sistnämnda platserna l1<1f\':1, n:1gra kinesiska kristna 
jä mte dcr,1s anhängare blif\it plundrade och dödade. Ett 
anfall gjordes äfq~n mot huf\'Udstaden Chen-ttl. Efter 
en tiel af stor oro sti llades detta utbrott, såsom vi tro, 
hufvudsakligen genom den nye vicekonungen Ts'ens an
kom st och kloka åtgiirder. 

Upproret j Pao-k'ing-fu i Hllnnn, som syntes \'ilja 
öf\'erg[\ till en allvarsam främ lingsfientlig resning, stilla.
des gel.lom gll\'ernörens snablJn och kraftign ing ripande. 
Gud tillkommer ii ran att llaf\'n fört mi ssionen genom 
alla dessa sdhigheter och miclt under dem beredt oss 
hiirJiga till [Lillen at t tjäna honom. 

Honans hufvudstad , Kai-feng-fu, har i år öppnnts 
för mission sverksnmhet. Denna plats var den sista [tf 
prO\'insbufvuclst;iderna att upp låta sina ]lortar för evan
gelii budbärare. Den, som först öppnade staden, var 

mr PoweJl, och han följdes inom kort af doktorerna 
Guiness och CnIT, h\'ilka där började läkare mission. 
Engelska regeringens förbud för ogifta hinnlign missio
närer att åtenända till Shansi hnr slutligen, såsom svar 
på mycken bön, blifvit upphäfdt, och de systra r, som 
under flera må.nader tåligt väntat i H\\'uy' lu hafva nu, 
som vi tro, redan anländt till provinsen. Af de hinder, 
som till följd af s\'Ctrigheterna I900 lades i' vägen för 
missiol1sverksamheten, har alltså det sista bortfallit. A r
bete erbjuder sig i öfverflöd pil alla hIiIl, och missio
närernas krafter och tid räcka ej på lflngt när till för 
alla de kraf, som stiillns p,1 dem. Såsom ett lltmi'irkande 
drag har varit den stora efterfrågan på biblar och de 
må nga ropen efter lärare oeh predikanter. 

Till svar p tt de troendes böner hafva missionens 
finansiella uehof blifvit så rikligt fyllda, att i detta af
seende ingen svårighet förefunnits under de gångna tolf 
månaderna. Vi hafva sålunda il0nu ett [lr pröfv:tt d.r 
Guds trofasthet, han , som icke skall ohelga sitt förbund. 
Honom allena vare äran! 

Under ,hets lopp hafva omkr. 73 missionärer, tilhörnnde 
C. r. M., återvändt från Europa till Kina och omkring 
2 ° nya arbetare hafva rest ut för första gången. 

Bland dem , som nu återvändt, äro m[inga, som fingo 
utstå förfärliga lidanden under den svåra tiden I90o . 

Att återvända till skådeplatsen för sina utst{indn:t lidan
den och gjorda förluster har för clessa varit en verklig pröf
ning; men genom Guds nåd hafva de ej dragit sig tillbaka, 
utan gifvit sin glädje tilJkänna och tackat Gud, att han gif
vit dem förmånen att ännu en tid få tjiina honom i arbetet. 

Somliga hafva hyst fruktan, icke för att :'l.terdnda, 
men \'äl för ntt dems bälsn ej skulle l11edgif\'a dem det. 
Detta p,1l11inner om Rev. \\':m Arthurs ord, cl ii hnn af 
sjukdom l\'ingades att läl11nn sitt arbete i Indien: »:"1 e d 
glädje:; , sade han, »skulle jag up pgifva tnnk en pil air a ter
se n5gon nf mina anhöri ga i detta lif\'e t, om G ud blott 
ville ri'ikna mig värdig att bland hedningarna förkunna 
Kri sti öfversvinneliga rikedo mnp. 

!lIen unde r det vi se tillba klt p,'l det g[ingna liret 
och tacka Gud för hans folks offen'illighet att uncler
stödja arbetet, uncler det vi prisa honom för de m[l nga, 
som helgat sina lif !\t hans tj:inst i Kina, och för den 
framgång, han gifvit c!ein i arbetet, få vi icke sLippa elen 
förfiirlign verkligheten ur sikte, att tiotn]s millioner sJäbr 
endast i Yina g, tt ur tiden in i evigheten. Det tir, som 
om Londons iJefo lk nin g fördubLbd hade försvunnit frå n 
jorden under dessa tolf m:lnader. \Ti grepos af fasa vid 
llnderrättel~en om olyckshiindelsen p:1 i\Lwtinique, etir om
kring 30 ,000 männ is kor omkomlllo pli en dng. ,,,len 
hvn(\ skola \'i s:iga om Kin,l, där döds;ingeln h\'arje dag 
skördar n;is(nn lika m[ingn offer, fas(;i n inga tidningar 
fästa dir uppmärksamhet p å dennn förfiirande sanning. 

Ett citnt ur en af . Ch in[ts Millions » tillignre ilr
gtlI1 gar skall hjälpa oss att fatta elen ,torn clödligbeten i 
detta bnd. l:pp sk"nan de folkmängden s?t L gr som blott 
till 250 mill ioner heter det i den; syftncle ,Htikeln : »In
om det kines iska kejsardömet haf\':l uncler [irets lopp 
öf\'er åtta millioner själar giltt in i evigheten - fyra 
gå nger så m,l nga mtlnniskor, so m clet funnits dagar från 
sbpeben till närvarande tid. AJ alln dessa har blotr 
ett fÖI'S\'innnnde fa w,l hö rt evangelium om Guds nåd i 
KristllS. Det stora flenalet visste intet om frälsningens 
glad :t budskap. » 
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'-i stå nu vid början af ett tidskifte. Vi veta, att 
döden skall kriifva lika minga ofier under det kommande 
som uncler det förflutna året, och vi skulle önska, om det 
\'ore möjligt , att \·i kunde stanna solens gång på himla
halfvet och hejda tidens flykt, tills alla dessa själar fått 
höra evangelium . Men nej, det kan icke ske. Tiden 
rusar mot evigheten. Och dock, huru svaga äro ej våra 
försök att uppfylla budet om världens e\·angelisering. 

Vi hafva handlat, som om vi ägde en hel evighet 
att utföra vårt verk på, och som om de människor, vi 
söka nå med evangelium, hade en evighet på jorden, under 
hvilken de kunde nås, då likväl faktum är, att både 
d.rt och deras lif varar så kort. Hvarför besinna \i ej 
detta? 

Om i England h\'arje pastor skulle tala med tre 
olika personer hvarje dag om Gud, sa. skulle inom ett 
år ej finnas någon, som icke fått höra evangelium. Fast
än nu våra pastorer understödjas i sit t arbete af söndags
skollärare och evangelister, känna vi dock, att skaran af 
evangelii förkunnare ej är för stor i virt land utan sna
rare tvärtom. :Men hvad skola vi då säga om den för
svinnande lilla skaran af ordets förkunnare i Kina, där 
den stönita okunnighet och det gröfsta afguderi liksom 
ma ngdubbla millionerna. 

Men fr iin dessa tankar, som förskräcka oss och för
virra d ra inskränkta begrepp, måste vi hvar och en för 
sig inför G ud återkomma till och besvara den enkla 
frågan: Hvilket iir mitt person liga ansvar i denna sak? 
Bemödar jag mig om att så lefva , att så gifv<l, att så 
bedja som Kristi offerdöd och odödliga själars be hof 
kräfva af mig ~ Om icke, måtte Herren då hjälpa mig 
att unc1er det kommande året söka göra detta. 

Kära missionsvänner ' 

»Herrm skall bevara din lItgl~lIg och ditt ingång jr!l1l 
nu och till evig tid! » Ps. 12 l : S. 

Da \'i nu ota i begrepp alt afresa frfln England till 
Kina, bedja \'i hjärtligt om edra förbö ner. 

» L}jtl1l edra Itänder mot Ittlgedolllt7l.» Ps. 134: 2 . 

"När jag ropade, svarade du mig; du gaj mig jri
modighet och min själ fick kraft»· Ps. 138: 3· 

Southal1lpton den q J a n. 19°3. 

Andrew Ericsson. 

* 

L A ]1/ D. 

C/o China Inland Mission. 

Ping-iang-fu via Peking. 

H'an-ch'eng d. 2V/ 9 1902. 

Till kommitteen för »Svenska missionen i Kina. » 

Kära bröder i Herren' 

»Herrens nåd är hvar morgon ny. » 

Så ofta har jag längtat att kunna skrifva några ord 
och varm t tacka eder för all den kärlek, vi tingo mot
taga från eder under vår vistelse i hemlanden, och i dag 
synes det blifva mig möjligt att få tid därtill. Tack också 
för eder omtanke och förbö n för oss före utresan och 
under densamma. Herren har besvarat edra böner och 
hjälpt oss igenom allt. Trofast var Herren, då vi stodo 
ansikte mot a nsikte med döden, och trofast va r ha n und er 
fortSättningen af resa n, och han är så dag efter dag på 
stationen. När jag tänker på edert arbete därhemm a för 
oss och Kinas frälsning, önskar jag så inn er ligt, att Herren 
så kunde välsigna oss med framgå ng, att I blefven up p
muntrade under a rbetet. 

Herren har varit med oss, sedan vi kommo tillbaka 
till H 'an-ch'eng, och vi hafva ofta samlats och under glädje
tårar tackat och prisa t honom för nya bönhöreiser. :Min 
man har Säkert skrifvit om regnet, som kom till svar på 
bön, om hus till kapell, om stormötet, vid hvilket tre per
soner döptes och 22 an mälde sig till dop, om vittnes
bördsmötet, vid hvilket de in födda kristn a, män och kvinnor, 
vo ro så ifriga att upphöja Herren och berätta om hvad 
han gjort för dem, att det niis tan var svår t att mslut på 
mötet. 

Vi hafva så många besökande, siirskildt under den 
sista veckan var deras an tal s tort. Många kvin nor komma 
ju blott för att se oss, hvarför vi ropade till Gud, att han 
ville leda sådana hit, som voro villiga att lyssna till evan
gelium. Kommo så trenne kvinnor tillbaka pa lördagen 
och sade: »det var så många här igår, sa vi hafva kommit 
å ter idag för alt få höra mera.» Ja, de lyssnade och 
fragade, och jag maste gifva dem hvar sitt evangelium och 
hira dem en vers därur. En a f dem berättade, att hon 
och hennes man voro hiir på station en, innan vi reste 
hem. .Mannen hade ffi tt böcker med sig hem, hvilka han 
ifrigt läste. En tid därefter blef han nedlagd på sjuk
s:ingen . En dag hade han tvänne ganger sagt till sin 
hustru: »nu gar jag till himmelen » och därpå dog han med 
ett sädant glädjeuttryck uti sitt ansikte. Nu ville hon veta 
vägen till himmelen. Det ordet: »kasta ditt bröd i sj ön , 
nog mr du det tillbaka i sinom tid ", kom mig i minnet, 
dä hon be rättade de tta för mig. 

I gfll" eftermiddag föreslog jag efter det sech'a nliga 
mötets slut, att vi skulle hafva möten h varje onsdag i de 
troende och intresserade kvinnornas hem i slad en. I 
skullen hafva sett, huru ifriga de blefvc>, de reste sig frå n 
sina platser och kom mo till mig. Alla vi lle de hafva 
möten i sina hem, och den nylige n döpte Dangta-sao 
ropade : ., kom först till mitt hem», och jag lo fvade, a tt vi 
skulle begyn na hos henne, om Herren så ville. Alla de 
troende kvin nor, som kunna, skola deltaga i dessa möten 
och a fven söka fä sina grann ar med sig. Vi bedja och 
tro, att Herren skall använda dessa möten till sj iil ar,; fra ls
ning. 3 :ne hinnor hafva löst bandaget af sina fötter, sedan 
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vi återkommo hit, och flera vilja följa deras exempel utan 
direkt uppma ning från oss. Det är så godt, då Herren 
själf får frammana d etta steg hos dem. 

En kvinna vid namn Ki, en anka, med det bästa 
vittnesbörd af alla här i staden, har gifvit Herren Jesus 
sitt hjärta och kommer dagligen för att lära läsa sitt lYIarkus 
evangelium. Gud ske lof för hvar och en r - Bergling 
är för närvarande i Din-ch'eng och vi vänta honom hem, 
dil vi hoppas, att byggandet af kapellet skall kunna be
gynnas med fart. N u hälla några på att rifva ett par 
gamla hus, som st1\. där kapellet skall S\1\.. Lilla Edla och 
Morris äro med och bära sten, d e vilja också tjäna Herren 
Jesus och hjälpa till a tt bygga. Morris har redan lart sig 
en god del kinesiska, och jag hör honom stundom fråga 
kineserna, om d e ä lska Herren Jesus och gå på vägen till 
himmelen . 

Syster Bengtson hälsar eder hjärtligt. Hon är frisk 
och har nu begynt att taga del i kvinnornas möten och 
göra husbesök. Herren välsigne eder! Hjärtliga häls
nmgar från eder i Herrens tjänst förenade. 

DagJzy Bergling. 

Hanch'eng den l I okt. 19°2. 

I Herren älskade bröder I 

Nåd och frid! 

I milt sista bref lo f, 'ade jag snart skrifva vidare och 
begagna r mig därför af första tillfalIc därtill. Jag skulle 
vilja for tsatta , d~ir jag slutade, men måste bekänna, att 
de"t då förestäende missionsmötet med d ess bestyr, resan 
till och frän D in-ch 'eng med besök på s tationer och uts ta
tioner, inköp a f tomt för kapell byggnad och d:o af ett 
hus alt uppföra därpå, a nskafla ndet af arbetare, som sedan 
begynt med arbetet, allt detta har und er den ko rta mellan
liggande tiden så upptagit mitt sinne, at t jag blott delvis 
kan erinra mig, hvac1 jag då skref. Jag minnes dock, all 
jag lo fvad e komma med goda nyheter, och vill jag där
för söka uppfylla d etta lö ft e. F örs t då något om inträdet 
här, om besöket hos ämbetsmännen, och om stämningen 
bland folket m. m. 

Att vär lilla församling, (bestående endast af 6 med
lemmar, sedan vi pä grund a f geografisrka förhållanden 
lätit var utstation Peichuang med dess 14 här döpta 
medlemmar öfvergå till 1shl), var f örtjust öfv er att återse 
oss, behöfver näppeligen sägas. T" å a f dem kommo tillika 
med några »sökare» 3 sv. mil för att möta oss, och de 
medförde Ia-men-eskort. 

Något högtidligt mottagande fdn myndigheternas 
sida fingo \'i icke. Enär här ej förekommit något ö fver
fall till skada för utländingar, hade mynciigheterna ingm 
sådan skyldighet. Ankekejsarinnan hade några månader 
före vår ankomst till Kina anmodat sina ii mbetsmän a tt 
»installa det högtidliga mottagandet af utländingarna, där 
det icke var af nöden päkalladt». - En sådan uppfordran 
innebär från kinesisk sy npunkt "ida me r, än hvad bok
s tafven uh'isar. T ydligen sparas däri , att hen nes boxare
s inne ännu icke fatt dödsstö ten. D a jag af j\lf:r Hoste 
hörde härom, ko m följande H errens J esu ord fö r mig: 
>Se, jag säJ/der eder sasom får 11Iidt ibland ulfvar ;" 

Ej så ra ä mbetsmän visa sig dock vänliga mot ut
I~indingarna , och man kan kanna sig viss om att, om 
änkekej sarinnan ännu en gflng skulle utfarda Sfl vanvettiga 
proklamationer, so m hon utsände för 2 ar sedan, skulle 
de ätlydas af blott ett försvinnande låtal ämbetsmän. 

Kort efter min a nkomst hit uppvaktade jag stadens 
förnämste mandarin på ett för mig så anspråkslöst m en 
för honom så hedrande sätt som möjligt. Han var uppen
barligen tillfreds därmed, inbjöd mig i finaste gästrummet 
och underhöll sig länge med mig. Följande dag å ter
gäldade han under störs ta pomp och s tät besöket, hvar
vid jag underhö ll ho nom, så godt jag kunde. Till hans 
synnerliga belätenhet visade jag honom hela stationen, 
Han erbj öd sig d ii rvid att på all t sä tt s tå mig till tjänst 
och önskade att alltid f§. veta, d å jag skulle resa ut, s1\. 
att han kunde få medsända ett par soldater. 

Stadens örriga ämbetsmän har jag ock uppvaktat, och 
lwar och en ar dem har på höRigaste sätt återgäldat be
söket. Andra inflytelserika personer i staden har jag sändt 
mitt visitkort, och de Resta af dem hafva personligen in
funnit sig och hä lsa t oss välkomna. T. o. m. \'år fiende 
Ch 'en ~!Iusa, ledaren för d e 28 rotarne, som bilda detta 
distrikt, h vii ken för 8 är sedan dnf mig ut af staden, 
visar sig nu vänlig. 

Af detta och mycket annat framgår, att stamningen 
IlU är vidt å tskild från h vad den var, da vi »intogo» staden. 
Dock, vi nöja oss ej med folkets aktning, vi vilja ha' de
ras hjärtan och det hdt f ör Kn·stus. 

Hvad sedan beträffar missionen hä r, så visar det sig, 
att den äfven i vår frånvaro, Gud ske lof, gått framåt. 
Förutom det, att de troende statt fas t afven under den 
förföljelse, de här fingo uts tä, hafva nu o mkring 10 -- I 5 
per;;oner bekänt sin tro på Kristus. Hum pass rotad d enna 
tro är, hafva vi ej hunnit utröna ännu, men det kunna 
vi säga, att inemot e tt 3 o-ta l a f dessa söka re regelbun
det komma till söndagens gudstjänster. Ibland dem fin
nes flera, som lof" a godt fö r framtiden, Bland 12 och 13 
personer, som till missio nsrnö tet begärt dopet, döpte jag 
endast 3, hvilka reda n för niira4 fl r sedan bekände sin 
tro på Herren. 

Garna skull e jag vi lja skrifva o m dem alla 3 till 
S. L. men vet ej, när det na rvarande myckna arbetet' 
kan gifva mig tillfälle d~irtill. 

Förutom de ansikten, som vi om söndagarne kunna 
vänta att se har, komma ständigt nya , Var å hörareskara 
växlar mellan 50 och 100 personer. Vårt tillfälliga kapell 
och gästrum har därför, alltsedan vi kon11no tillbaka, varit 
för litet. Da väd ret varit "ackert, hafva "i haft guds
tjänsten i gårdsrummet, och då det regna t, hafva vi måst 
skilja m~in och b'innOl' åt och haft mö te med dem pfi 
lwar sitt hftll. 

Att fa ett litet kapell till stånd före "intern, var därför 
alldeles nöd vän dig t, för sa vidt vi ej skulle jaga de in
tresserade ifrå n oss, ett ansvar, som jag ej vill ikläda mig . 
Förgaf\'es sökte jag e fter hus i s taden, eller kanske jag 
borde säga, att alla slags husägare sökte mig; men intet 
hus passade. Hade vi haft råd att köpa en eller ett par 
sammanh~ingande gärdar, kunde vi ju ha fatt et t lämpligt 
kapell, men kassa n lillat ej detta. Sa lyckades jag efter 
må nga öfverläggningar att fä köpa en liten tomt, som 
gränsar intill vår bakgård, och af en annan värd ett pas
sa nde hus för godt pris, h vilket vi Ifltit rifva och hitföra. 
Nu hoppas vi att om två månader fä inviga vart prak
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tiga kapell. - Ack bröder, bedjen med oss, att Herrens 
Ande måtte IlVila öfver detta hus. och att barn där 
mfltte födas åt \· ft rFac1er i himmele~! O, huru mycken 
säden är, och huru elen mognar till skörd! Bedjen för
denskull - - 

De innerligaste halsningar! 
I Herren edel' förbundne ringe broder 

Rob, Berg!ing. 

;;~ ~: 

:'; 

I ett enskildt bref af den 15 okt. till sekrete
r~rcn meddelar broder Bergling följande angående 
sm kapellbyggnad, hvilket vi tro skall intressera 
missionsvännerna att läsa: 

Har ar lifligt nu om c12g~rne, ska Il du se. Säkert 
skulle det intressera dig mycket att följa mig omkring 
en dag. 

I dag vid 6 -tiden mottog jag en arbetsstyrka pR 3 8 
personer. Vi äro nu i lifligaste fart med att byooa värt 
kapell , h\'ilket under en mKnads tid vari t under ~~bete. 

Det var mig omöjligt att finna ett lämpligt sådant i sta
den, och jag måste ha' ett församlingshus till den tid, då 
kylan ej längre tillå ter oss att samlas i vårt gftrdsrum. Vårt 
r. d, kapell och gästrum rymmer icke mer än hälften af 
det antal, som nu söndagligen samlas i gårdsrummet. 

Herren har nu besvarat vår bön och låtit oss komma 
i besi ttning af en gårdstomt, som gränsar intill var bak
gård. F ör 32 ta: ls lyckades jag köpa den, och nu hålla 
vi pa att uppföra ett präktigt flitS dära, som jag med 
" rubb och stubb " köpt och fått hitforsladt för teels 8 2. 

Det blir ett det ändamålsenligaste och trefl igaste kapell, 
som missionen har, och kommer att rymma inemot I JO 

personer. j\Jed vflr stiiende personal ha vi nu daaliO'en 
46 l;ineser i maten, inberäknadt 8 opiumpatienter. "'l\Ied 
oss själf\'a bilda vi ett hushiill på j2 personer. Har just 
rak nat ut , att vi förbruka omkring 90 skdlp, hvetemjöl'ol11 
dagen, för att nu icke tala om annat. F ör att göra hus
hå lle t så billigt som möjligt, har jag köpt mig både åsna 
och kvarn och hämtar mill säd 5 mil söde rut eller half
v~igs till T ong- cheo, dar vi få den betydligt bilIigare an 
h~ir: och så mal jag säd en \'äxel vis med asnan och vå r 
ko, tan att närmare ingil. i de talj, förstår du nu, att 
arbetet r:ick er tiil för mig, l\Iiirhärdigt ledigt t)'ckes dock 
hela byggandet gå. Allting sy nes, som \'ore det förberedt. 
Gliidjen hos oss och vElra troende öf\'er att snart få ett 
kapell är sy nnerligen stOL 5 ~l 6 af våra intresserade 
arbeta utan lön, och därjamte har den lilla fattiga för
sa~lingen på platsen skankt öfver 20,000 kash (cirka 50 

kL ) tdl detsamma, 
Dessa och många andra uppl11untrin o'ar har Herren 

gif\'it oss, sedan vi kommo hit, så \' ~lr sj:il prisar storligen 
Herren. 

r; u törs jag ej lo f\ 'a att skrifva , förrän kapellet ar 
ill\'igel t. ' 

I Herren el in förbundne 

Robert Bergliug . 

*" * :Je: 

Han-ch'eng den 27 okt. 1902 . 

Älskade missionsvä nner ! 

Frid vare eder a/la! 

I-.le7Te7t är nära, Fil. 4 : 4, j, 6, 7. 


, Förmodl ige n har ett nytt är redan gjort sitt inträde, 
1I1nan dessa rader komma missionsv:tnnerna till handa 
och vill jag då först tillönska eder alla en O'od fortsätt~ 

. o 
I1lng samt Herrens rikaste välsignelse uti allt arbete för 
honom under det nya åre t. 

Jag är tacksam att kunna säga, att Herren är oss 
nära. Icke endast veta vi detta, utan, hvad mera är, vi 
förnimm a hans närvaro ibland oss, 

I hafven redan hört om missionsmötet här för nåorao 

veckor sedan, och vill jag d:irföre endast säO'a att det 
. l' - o , 
111 tryc;, pg fick af det första missionsmöte, jaO' varit med 
om i Kina, var mycket godt. o 

Vi fingo sasom SV~lr på bön röna Herrens ljuflio'a 
närvaro, Särskildt dyrbart var det att höra de ' kristn~ s 
vittnesbörd samt afven att se deras fröjd, som då fingo 
emottaga dopet. 
, Tillika var det mycket uppmuntrande att se de skaror, 

saväl män som kvinnor, hvilka samlade. för att lyssna till 
evangelium. 

Vi fingo då se, såsom afven vid öfriga möten sön
dagligen, huru väl ett samlingshus behöfves här, oc h det 
tyckes, som o m Herren äfven af oåd har sett till detta 
behor. 

Huru Lirt skall det icke blih'a att fä samlas där 
och gemensamt med vära infödda kristna få upphöja och 
prisa Herrens heliga namn, samt afven att dit ffi inbjuda 
andra att lyssna till fräl sningens evangelium, som kan om 
skapa äfven hedningarnas hjärtan och göra dem till »nya 
skapelser » i Kristus J esus. 

F ör några , veckor seda n kallades yi till en familj , 
som genom en af v,lra kristna h'innors vittnesbörd blifvit 
intresserad i evangelium (Ich t. o. m. utkastat sina af
gudar. De sade sig \'ilja dyrka den lefvande och sanne 
Guden samt önskade d iir för, a tt vi skulle komma till dem, 
sil att de matte ffl hör,l mera om honom. 

Da yi kommo elit, funno vi mannen sjuk, och 
d et förekom mig genast, att han yar i sista stadiet af 
lungso t. 

Flera af våra kristna kvinnor åtföljde oss dit, och 
det intryck, jag fick under det lilla mötet där, var, att 
mannen . verkligen i all sin okunnighet hade mottagit 
Herren tIll fräl sning, hvilket han också beLinde. 

Jag ska ll ej glömma det leend e, som spred siC! öfv er 
hans ansikte, just nar vi sade honom farväl för att <!ldrig 
har i tiden fl terse honom, 

Han dog nämligen nagra dilgClr diirefter i tron pfl 
F rälsaren, s5som vi hoppas, och hallS hus tru sager också, 
att hon vill lefva för Herren. Han, som har beC!\'nt 
de t goda ved;et, skall ods1\. fullborda det, v , 

Vi haf\'a mycket kära stunder i kvinnornas hem 
hvarje onsdag. Kara syster DaO'ny nämnde visst näO'o t i . o . ;::. 
Slit bref om, att Herren ingaf henne att frflga kvinnorna, 
om de skulle viljil ha fl'a onsdags mötena i sina egna hem, 
h:'Ilket ~os dem Up P\'ackte sadan glädje. De fä arven 
da ett tdlfäll e att inbjuda sina grannar och sådana, som 
ännu icke komma hit till oss, dä de fil. se oss oc h JHra 
känna oss samt tillika lyssna till frälsningens budskap. 
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De kristna kvinnorna bruka cl1l ocksfl aAägga vittnes
börd, hvilket jag tror är till stor hjälp för dem. 

Annu ar jag endast ahörare på dessa möten men Er 
så tacksam att i anden kunna fä deltaga, och pa samma 
gång som jag far tacka Herren för den hjiilp, han gifvit 
mig med språket, sft vet jag, att han afven i fortsättnin
gen förm1\r hjälpa, så att jag sa snart som möjligt kan 
göra mig förstådd af folket och arven förstå dem. 

Pa samma gang som jag tackar eder, kära missi
ons\'~inner, för alla de förböner, som I under mitt förs ta 
år i Kina hafven uppsänd t för mig, och hvilka han be
svarat, sa vill jag tillika bedja eder att i fortsättningen 
fa vara ihagkommen i edra förböner. 

DEt ä r verkligen d,Tbart att få erfara kraften af för
bön, och jag vet, hvilken betydelse den har. 

Dä vi i förra veckan voro samlade till möte hos en 
af de kristna k vinnorna, komm a 2:ne bud från en man
darins fru, att hon önskade ett besök af oss. 

Då mötet var slut, gingo vi dit och mottogos pil. d et 
vänligaste. H on ar en mycket treflig kvinna, och vi 
önska innerligt, att hon mfltte fä ett sannt intresse i 
evangelium. Hon lof\'ade att komma hit pä besök. 
Deras barn hafva varit här en söndag på möte, och 
!licbn var äfven med förra onsdagen, hvilket ju bevisar, 
att de icke :iro radda för vår lara. 

Djafvulen försöker nog pa alla sätt förhindra H errens 
\'erk afven har, men han skall icke lyckas, emedan vi 
haf'a segerjurs/m pa vår sida, och med honom sko la vi 
segra, »ty \'lira strid:;vapen aro icke köttsliga utan mäktiga 
inför Gud att nedslå fästen », hvilket vi verkligen hafva 
fått erfara, pris ske G ud! ~\r Gud fur oss hvem kan 
vara mot oss) Rom. 8: 3 I. 

Herren har underbart styrkt kära syster Dagn)' och 
äfven br. Bergling, och de smfl aro arven fri,;ka och krya. 

Vi förena oss alla i de hjartligaste hal sn ingal' till 
alla missions\'änner och un~ka eder Guds rikaste välsig
nelse i allt edert arbete fur honom. 

Det var en stor uppmuntran att fa del a f br. Holm
grens vänliga bref, för hvilket jag fär hjärLligt tacka. Bed
jen för detta folk, till 11\'ilket Herren har sändt oss, att 
han ma vinna stora segrar här genom sina svaga red
skap - lill dess han kommer. 

Eder i Jesus tillgifna 

Sigrid Beng/soll. 

I-shi den 10 nov. 19°2. 

Kära missionsviinner ! 

Guds jrid! 

Vi aro hans verk, skapade i Kristus .Tesus till goda 
gärningar, lwilka Gud har förut beredt, att vi skola \'andra 
i dem. EL 2: IO. 

Det ii r nu så lange, sedan jag sande eder en hals
ning; sist jag skref, beredde Sigrid Bengtson och jag oss 
att lämna Yang-Cheo fUr att tillsammans med vilra ut
kommande syskon från Sverige börja vår resa hit upp 
till norr. Om vär resa hafven I s;ikert för länge sedan 
hört genom l-lera af vara syskon. Den var ju förenad 

med vissa svärigheter, till stor del beroende pfl den he ta 
årstiden. De f1esta af ;;yskonen voro klena. Herren 
hj älpte oss dock lyckligt till va r bestämmelseort. I Ping
iang-fu im'antade Anna Jan zon oss, som kom mo i det 
andra sällskapet, och fö ljde jag med henne till D in-ch'eng, 
Sigrid Bengtson reste med Berglings till Han-ch'eng. 

Anna Janzon, Ebba Buren, Agnes F orssberg och jag 
hafl'a tillbringat sommaren i Din-ch'eng. Herren gaf 
mig kraft att studera under hela tiden trots den starka 
hettan , s§. jag fick taga min första examen, innan jag 
lamnade Uin -ch 'eng och for hit. Har varit här sedan 
den 16:de sept. tillsammans med Emma Andersson, som 
fU res tar sklJlan. 

Ett par dagar efter min ankomst reste broder Lin
der till Tientsin för at t möta sin familj; vi vänta dem 
dagligen. }Ll Herren föra dem lyckligt hit och göra 
dem till välsignelse pa. denna plats! 

Har sedan min hitkomst varit ute på en liten mis
sionsresa i byarne tillsammans med !\.nna Janzon, som 
arbetat pil. denna station förut och kom för att halsa på 
sina gamla vänner. D et var. kart att sammanträffa med 
de troende i de olika byarna och se, huru de om sön
dagarna kommo tiJI$a mmans för att tillbedja. I en by 
hade en troende man upplatit sitt rum till samlingslokal; 
det liknade mycket en lada; han hade ocksä sina furrad 
af s:id etc. i hurn en, men H erren är icke beroende af 
rummet; h varh e lst vi nalkas Gud, nalkas han oss. Mellan 
40 - 50 per,oner kommo elen söndagen , vi voro där. 
A.nna ledde det första mötet och en troende kin es det 
andra. Vi tro, alt mänga af dem verkligen tro pä Gud; 
ibland dem funnas också de, som nngo lida mycket linde r 
förfuljelsen 19°0. 

Nyss namnda rum Hck ocksa tjanstgöra som v5rt 
sofrum, och sofvo vi ganska bra på nflgra brader, lagda 
ö fv er ett par ban kar. 

H vart vi kom mo, bilda de oss stanna kvar. 0, huru 
stor skörden ar och huru fa arbetarna aro! Bedjen HetTen 
sända ut flera ariJetare, och att han mEt fostr~ flera af de 
troende kin eserna ilt t blifva lärare iblz\l1d silt e;::;e t folie 
Viljen I acksft bedja fUr dem, so m uncler förfUljelsen lör 
att rädda sina !if, bujde knä för afguclarna, att dessa 
måtte blifl··a ttpprättade. Mandarinen här i I-shi hade 
låt it upprita ett plakett, som framstiillde Jesus hangande 
på kor.set och befalcle de troende att trampa pli det
samma, hvilket ,;omliga ocksil gjorde. N amncle man
darin Llef strax därefter Jam. Herren låter icke gäcka 
med sig . Talet om korset hade o kså nåt t till manda
rinens öran . 

Den 15. l gar hade vi brefkort fr. br. Linder llled 
underrattelse, att deras resa blih-it fUrdröjcl på grund af 
at t barnen varit sjuka i Shanghai, men hoppades han, 
att de sk ulle hinna hit upp till i slutet af nol'. Mi de 
blif\'a bevarade fdm alla faror uncler viigen ! 

Emma Andersson har under broder Linders frfilwaro 
fUrest fltt så l,a l stationen som skolan. Herren har dag för 
dag fyllt alla behof, så a lt allt har ditt bra. Här aro 
lost f"lickor i sko lan : vi tro, at t nåO'r~ af dem verldi o'en . o o 
harva gif\'it sina hj;irtan ilt Herren, och vi bedja, att alla 
må komma helt öfl'er pä Herrens sida, förrän 'de liitun;l 
skolan; de äro alla frän troende hem utom en af dem. 

Bec1jen Herr~n, att han hjäl per mig med sp råket, 
sft att afven jag snart må fä ropa ut bland hedningarna, 
att Herren är Gud och endast han. 
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Kara missionsvänner, vi aro alla skapade i Kristus Transport 2,501: 91 
Sl. K. F. U. ~l:s missionskretsar gm 1'. \V_ till E.J esus till goda gärningar, hvilka han själf bered t för oss, 

O. B:s undcrh.: Karlskrona, kr. 37; Söderhamns 
och vill han också bereda lwar och en af oss för dem. kr. 25; Hel singborgs kr. 50; VC3terås kr. 10; 
:Må han till alla delar fil vinna sin afsikt uti och genom Östersunds kr. [S; GeAe Ju. 100; Malmö kr. 34j 
hvartenda ett af sina barn. Tiden är kort, snart kommer Stockholms kr. 56; Sparbössemedel kr. 2: 36 ______ 329: 36 

E. & M. K., Göteborg _________________________________ 25:
Jesus, lätom oss vaka, arbeta och vara redo. 52· 

C. S, Huskvaroa gm J. R. _______________________ _ 
Emma Andersson sänder varma hälsningar till mis S~· 

G. R., d:o gm d:o ______________ :. ___________ _54·
sionsvännerna. 	 Svenstorp & Heda mfg gm M. E. B., Odeshög __ _ 10:55· 

E. J., sparbm. gm d:o .. ______________________________ __Fridshälsningar till eder alla från eder i Herren 56. 
Sparbm. från Folketorp till Vesters & Hahnes underh.förenade 	 Si· gm G. L. _______________________________________ .. _______ _ 88: 25

il?aria Harms. 58. Folketorps söndagsskola gm d:o _____________________ _ 2: 10 
H. \V:s sparbössa _____________________________________ __ 52:59 · 

60. 	 Jönköpingskretsens ynglingaförbund till H. Linders 
underh. för 19°2 gm K . A. R. ________________________ J ,000: 

61. 	 Sparbössemedel från Skepsta gm E. D. _____________ 65:Redovisning 
62. 	 K. & Vedums mfgs sparbös!;emedel gm F. G. D _ 32 : 55 

Flisby mfg gm C. W. N. __________________________ __ 20:för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 63· 
Flisby söndagsskola gm d:o __________________________ _ S: 

65· Sparbö3semedel från Styrsö & Tången gm P. P .... 86: 
under Januari månad 1903. 	 64· 

N:o 	 Kr. Ö. 
66_ 	 Från vänner i Flisby gm G. L. ___________________ __ 25: 83 

l. J. & L., Örebro, till inf. metlhjälpare ______________ _ I So: A. Ö, Dahla, Ålvidaberg 	 ___________________________ ..67. 	 5: 
2. Klöfverbladet, Örebro, gm d:o till skol fonden ____ __ S°: 68. Från Böneföreninoen för kinamissionären S. Bengts-

K. O. A. , Risioge, Finspong ______________________ _3· 25: son till en orgel gm A . L., Ransby ______________ _ 126: 25 
Bctlehemskyrkans Baromfg' till skol fonden ________ __4· 	 9°: Till J. Böllings underhåll gm A. R., Göteborg:
Från 	Ukna mfg gm \V. Ö., Storsjö ______________ __ 25 :5-	 Onämnd kr. 2; K. B. !,r. 6: 25j B. & L. kr. 10;
E . \V., Karlstad, gm E. R. ________________________ _6. 3°0: A . A. kr. 1[: 56; K. F. U. M s missionskrets kr.

7. T. H. till rese medel rör M. P. ______________________ _ 7°0: JOO; N. P, kr. 50; A . & E. R. af Herrens tionde 
8_ Till S. Engströms underhåll gm T. L., Hör ______ __ 25: kr. 20; sparbössemel kr. 54: Iq 	 254:______________ .. ______ 

9· Fr"n vänner i H örsta, Kumla, gm P. L. till A. Ryds mfg gm A . L. ____ _____________________________ __
70 . 	 7°:Hahnes underh. ______ :________ •__________ ____________ _ 2,: Gripenbergs mfg gm G. F . __ ___ ______ ________ .. _____ _ 20:71. 

10. , 	 Asby mfg: sparbössemedel gm K. F. K. __________ __ 20: C. V. C., Töreboda ________________________________ _ JO: 
II. 	 Sparbössemedel från Hvetlanda gm P_ E. P. ______ _ 20: 

i3- Sparbössemedel gm G. \V., Bergunda .. _____________ _ 30: 56 
12. D :o gm J. B., Skytts \Vemmerlöf ____ __ IS: 74- S kolbarnen i Bergunda gm d:o _______________________ . 3= J 7)Ett 	 löfte . __________ ________________ , ___________________ _13· 	 25: K. G. i S-a _____________ .. _________ .... __________ .. __ __75 · 	 5°: 
14· 	 Från en kvinnoförening i Rogla & Klcfva gm L. 76. Syfören. i Åbygeby gm O. N., Oslättfors ________ _ 

~I., Ten h ull ____ .. __________________________ __ __________ __ 22: ii· A. L -m gm J-. W, H .. ______________________ ___ _____ _5°
A. S., Östersund ___________________________ .. ___________ _IS· 	 10: i8. Från Torstorps missionskrets gm d:o _______ .. ______ __ 10: 

16. 	 SparbOl. fdn Malmbäcks m:hus, insam!. annandag Sparbm. fr. m.-V. i Unders!lker gm J. Å .. _________ _ J 3: 3 279·jul, gm A. B. __________________________ __________ _______ _ 25: 80. Insaml. å mötet Trettond. gm d:o ___________ .. ______ __ 40: 44 
I i. Redbergslids syfören., Göteborg, gm B. J. S. N .. __ 25: 81. Systrarna R., Stockholm ____________________________ __ 25:G. J. _____ ._________________________________________________ _18. S: 82. S. A. A ., Höganäs, från m.-V. _____________________ _ [o: 

19· Onämnd å Sabbatsbergs ålderdomshem gm F. L. __ _ 2 : H. A ., Köping _____________ .. _________________________ _
83· 	 5: 
20. 	 E. L., Agbäck, TofthÖg ______________________________ . 2: 16 Nacka mfg gm M. F. ________________________________ __84· 	 42 : 8 I

SparbOl. från Stockholm ______________________________ _2I. 	 394: Yl Sparbm. gm K. N., Kullsta, Hammarstrand _____ __ 20:85·Hakebo mfg gm G. S. _________________________________ _22 . 3°: 86. Kollekt annandag jul gm d:o ___ . ___________________ __ 6: -
Fr. arbetsföreningsauktion i Uppgrcnna gm E_ S., 8i. Behållning vid cn missioosafton. gm d:o ___________ _ II:Jön köp i ng _______________________________________________ _ 20: Styrestads mfg gm F. A. _____________________________ _ 100:88 . 
Fr. syföreningen i R yd , Mulseryd, gm d:o _______ __ 35: A. A., Stockholm ______________________________ ____ __ 10:89·2,-	 H_ H. (för sålda törnrosbladJ gm d:o ______________ __ 13: Skolbarnens missionsaskar, Ofverum gm O. Å. ___ _ 17:9°·26. Onämnd gm r. I. \V., Höja, E~gelholm------------ 15: - Fr[tn Senapskornet gm d:o ___________________________ _ 8: 


27· Sparbm . från A. L:s skolbarn, Ufvernm ___________ _ 10: 20 
9 1• 

Tofteryds mfg gm J. C. _____________________ .. ______ _ 100: 
9 2 •
28. D:o gm H_ B., Hof"a _______________ ____ ________ _ 30 : 93· Kaemis missionsask ___________________________ ~______ _ S: 75 
29· D:o från Lindeskretsen gm A. A. _____________ _ 68: 73 E : B. gm K. B. ________________________________________ _ 10: 
3°· 	 S., Ulleved, gm ~L E. B., Ödeshög _______________ _ I: ,o 94· K. H. ____________________________________________________ __ 
31. 	 T. S., gm d:o ______ __ _ ________________________________ __ 3: ,4 

95· T. F:s sparbössa ___________________ __________________ __ 
12: 

96. 	 5: 55M. K., Råb)', gm d:o _______ __ _____________________ __ 4: S. T., Simonstorp, Sörby ____________________________ _97· 	 5°:Bulclsbols syförening gm d:o .. _________________________ _33- 9: 3; 98. K. G. i S-a till Berglings kapell i Han-ch 'eng __ 5°: 

34· Göleryds söndagsskolbarn gm d:o ___________________ _ 3: 10 99· Tionde frAn K. J., Mullsjö ____________ _______________ 15:


Sparbm. fr"'" Böneryd gm d:o ______________ ____ ____ __ II
4°: 100. Askeryds jungfrufören. gm S. G., Skyttlingebäck __ _ 60:H. J .. gm d:o ______________________ "_________________ _ 10: lOJ. En arbetsförening i Böne gm H. H. ______________ _ 20: 

37· »Missionsaskmeclel . fr. Tranås med omnejd gm K. B. 14 1: 60 102. 1. von H ., Stockholm ___ __ _ .. _______________________ _ 100: 


?vlarvs lnissionsask gm d:o ______ . _________ .___________ _38. 	 12; S° V:inner i G-v till A. Hahnes lInderh . __________ _ 15:1°3·J:s ' d:o gm d:o _________________________ _ 13 : A. H, Karlst~d ________________________________ •______ _39· 	 104. 15:
K. K:s d:o gm d:o _____________________________ _ 12: 60 A. V ., Fornboda, Täby, ill Inez Berzelii underh. 5: 
Ur en missioIJsask i C. O. K:s \'äntrum, Linköping 10: F. \V. B., Sundbyberg ______ •________________________ __ 

1°5. 
106. 	 20: 

42 . 	 Sparbm. fr. R. ) Linköping __ _________________________ __ 5: 40 Hedtorps sparbössa _________________ . .. _____________ _10 7. 23: 

43· A. M., Stiillberg, gm Red. af S,'. Mbdt ________ •__ _ 15 : IOS. T. L . E., i\'lånsta, Elfdalen ______ ___ __.. _ ____ _____ __ _ 5:
"Tackoffer» _________________________________________ ______ __
44· 	 4°: Från Möne & Södra V,mga, Elmestad, gm F. A.1°9· 	 6 '" L. L., ·) till dem, so m sitta ' i mörkret. __________ __ __ 10: ". 

On ,im nel _________ __ ___________________________________ .. __ _ Summa kr. 5,86 9: 8S5: 

47· 5°: (vred varmt tack till alla gifvare_ 
Sparbm. från DOIJSÖ & Styrsö gm O. B. __________ _ 
48 . 	 Linderås Södra mfg gill A. C. C. __ _________________ _ 25:

L. R. _________ __________ __ ____________________________ __ b: 71 Guds vägar äro utan z'allk. Herrens ord är ?'et/ad49· G. R. ___________ .. ____________ . ___________ ________________ _50. 	 S: malm. rIan. är en sköld för alla dem , som förtrösta på 
Transport 2,501: 91 honom. 

Stockholm, Svenska T rrckcribo\n.gct Ekm:."l. n & Co. I903. 


