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A Ilnlålan. 
Sinims Land, 

missionsblad för Svenska missionen i Kina, 

anmäles härmed till prenumeration för 1909. Tidningen, Sänd till Finland, Norge, Danmark, Amerika och 
som utgifves 2 :ne gånger i månaden, den I o<;:h 15, Kina kostar »Sinims Land» kr. 2: 40 . . 
kommer att i likhet Profn'ummer sän
med föregående år das på begäran. Adr.: 

innehålla kortarc 8 Malmtorgsgatan, 
uppb:yggclscstycl,cn Stockholm C. 

af _ goda författare, 
:::m'hklar om 1'Ilzsst"oncn *" * af de bästa kännare 

på missionsomrädet, Då nu anmälan 
u n;ierrättdscr från om Sinims Lands 14:e 
v~rt mzssionifält, så årgång utsändes, sker 
som uppsatser, tee!,· detta under bön till 
n~'1Zgar af in/ödda Gud, att han må 
knstna !.:z'ncsas lif täckas så välsigna 
ocJt verksamhet, brif, tidningen, att den må 
axplock, notiser, dlu föra något med sig 
straft'oner och berät från honom till hvarje 
telser, samt !,~rtare hem, hvari den vinner 
1JZ (!ddela1l den . från ingång under det 
andra 1/Zzsszoner och kommande året. Som 
nyheter.från det stora dess läsare veta, vill 
världslIlzsszon·ifiiltet. Sinims- Land upp

Tidningens pris muntra Guds barn 
blir oförändradt, näm till ett fullare emot
ligen I · kr. 35 för helt tagande af den out
år och 75 öre för halft sägliga nåds rikedom, 
år, då prenumeratio Från Shanghal (i hörnet till vänster svenska konsulatet). som Gud skänkt oss 
nen sker på posten. uti Jesus Kristus, »att 

Prc1tUmCra11.!:Srl JJ/./a-re er/ull/a kvar! 6:e ex. graNs, .vi s kulle vara hans härlighet till pris», och däri
näl' de insända rekvisition direkt till redaktionen, som genom uppväcka dem till mera intresse, mera bön, 
då betalar postportot. När mindre än 5 ex. tagas,' bör mera ifver och utgifvande för dem, som ännu icke 
prenumerationen ske på posten. hafva hört det . glada budskapet om försoning och 
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frid g'enom Jesus Kristus, vår Herre. På samma 
gång vi önska m betona, att det verkliga och för
blifvande intresset uppkommer på detta sätt, .bedja 
vi äfven få framhålla, att för missionsintressets sunda 
utveckling är det alldeles nödvändigt att lära känna 
förhållandena på missionsfältet så mycket som möj

. 1igt och fördenskull flitigt studera de underrättelser, 
som missionärerna hemsända. Därigenom kunna vi 
så att säga lefva med dem i deras arbete och 
få då många tacksäge1se- och böneämnen att 
bära fram till vår Gud angående verksamheten. 
Det blir då icke endast en och annan sak, som 
intresserar oss, utan allt, som angår arbetet, får 
betydelse för oss. Vi tillåta oss därför att rikta 
den uppmaningen till våra vänner att flitigt studera 
Sinims Land. Om I gören detta, skolen I finna, 
att den gifver eder myc1~et, och såsom en följd 
däraf skolen I säkert få m<1nga dyrbara stunder 
med Herren i tacksägelse och bön. På detta sätt 
skall . också St'm'/IIs Land blifva eder kär och alltid 
vara välkommen till eder. 

~ Järnnen en väg för folket, gören väg, gören 
väg, uppresen ett baner för folken». Ja, »1, som 
anrol?en Herrens namn, gifven eder ingen 'ro I Och 
1ärnnen honom ingen ro!» 

Stockholm i dec. I908. 

Retialdioue1t. 

framåt! 
Framåt; mZll- Sjå'!, med kraft! 
Vare detta vårt lösensord, kära missionsvänner, 

för det nya året. 
FmmtF! til! d:fltparc tlZszkt uh I-Icrrcns M'd, ty, 

»när detta upplåtes, gifver det ljus och gör rle en
faldiga visa '). »Det vederkvicker själen», »fröjdar 
hjärtat» och »upplyser ögonen». »Det är kostligare 
än guld och finaste guld, ja, det är sötare än honung 
och honungskaka». 

Framåt Hl! att j'ärslå det hopp, "Iwartill han 
kallat oss, och hvilken rikedomen är af hans arfs här
lighet ibland de heliga, och huru öfversvinneligt stor 
hans makt är med af;eendepå oss som tro efter 
hans mäktig-a krafts verkan». 

Framåt Idl att 7'Ola.r oclz grundas l: kt'trlek, att 
vi tillika med alla heliga tillfullo förmå fatta, »hvad 
bredden och längden och djupet och höjden är, och 
känna Kristi kärlek, som öfvergår kunskapen, pil 
det vi må varda uppfyllda intill all Guds fullhet.» 

Framåt i Iron, i den» bepröfvade tro, som skall 
befinnas mycket dyrbarare än det förgäng'liga guld. 
som pröfvas i eld, till lof, ära och pris vid Jesu Kristi 
uppenbarelse ~. 

Framåt z' !zc{t;ds(;', »att hela v å r varelse och hela 
vår ande, själ och kroppnd\'lill''da beh:JJlnCl. ostraff
liga vid v[tr Herre Jcsa Kristi tillkommelse». 

Fram/U lill en fullare glädje z' Gud. »Glädjens 
att e!1ra namn äro skrifna i himmelen.)} »Detta har· 
jag talat till eder, att min glii.dje må förbli-fva i eder 
och eDer glädje vClrcla fallkommen.>' 

. · ·'F'r.amålt· tackstl,/rdsc; »Dc skola· tack::t Herren 

för hans nåd och för hans under med människors 
barn och offra tackSägelsens offer och förkunna 
hans verk med jubel.» 

Framåt i bön och j'örbiin. »Ty eder har Herren 
utvalt, att I skolen vara hans tjänare, till alt stå 
inför hans ansikte, tjäna honom och antända hans 
rökverk.» 

FrmJliF! till !telig IJdml, att vara »faste, orubb
lige och öfvcrflöclande i Herrens verk alltid». "Tjänen 
Herren med glädjeh 

Framå.t z· HertC1ls kraft till att vara hans vitt
nen allt intill jordens yttersta gränser. 

Framåt, jagande »mot måle tefter den segerlön, 
som förehålles af Guds kallelse ofvanefter i Kristus . 
Jesus.» 

Fram/tt, .Immat från kraft till kraft och från 
klarhet till klarhet! 

Jesusnamnet och korsets tecken. 
Framför oss upplätes en stor och hemlighetsfull port, 

och vi trada in på ett för oss okändt omräde. Ingen 
kan blifva efter. Oemotståndligt föras vi alla framåt, och 
bakom oss .tillsluter sig porten till det förgångna. Vi 
hafva ingen makt att hålla detta kvar. 

Väl oss, om vi höra till dem, till hvilka det kan 
sägas: »Herren välsigne din utgäng», om »Lammets blod 
har vårt dörrträ' tecknat», om det kan sägas om oss, att 
»våra gärningar äro gjorda i Gud»! Väl oss, om vi under 
år, SOI11 gått, lärt känna ilOlIOIll, SOI11 står öfver tiden, den 
evige, oföränderlige Guden, om vi lärt känna honom säsom 
vår ft:;i1snings Gud pil. samma gäng som vär Fader, om 
vi erfarit hans trofasthet! 

Då höra vi till dem, till Il vilka det vid ingängen till 
det nya året kan sagas: »Herren välsigne din ingäng!» 
DB. 1lr .ICSTtSi/am!let det namn, som står tecknad t på det 
1lya året, detta må för oss te sig mörkt ellt.r ljust. Och 
betrakta vi hvarje dag såsom hans egendom, icke vår, då 
blifva vi rädda om hvarje flyende ögonblick. Då betrakta 
vi tiden såsom ett oss anförtrodt pund. Och dä äro vi 
villiga bäde att draga framåt, när Herren genom moln
och eldstodens höjande gifver detta tillkänna, och att stå 
stilla, ilär detta blir oss anbefalldt. 

Se vi vidare oss själ/va' säsom teckllade med .!eslls
llalll1ld till ett insegel på att vi ·äro hans, hur angelägna 
blif\'a vi icke elå att, Jwar vi äro, vara såsom »Iefvande 
bref ,' ·, som förkunna vår Herres lo f! 

Ja, se vi Jesusnamnet tecknadt bllde på tiden och 
oss själfva, hur trygga kunna vi icke då vara i medvetan
det, att allt, som kommer, fa vi taga ur hans hand, som 
lofl'at att vara nar de sina alla dagar intill världens ände, 
och llt 11 vilken all makt är gifven i himmel och pä jord! 

]lilen 0111 uet nya året är tecknadt med Jesusnamnet, 
sft :.il' det ocksll tedmadt med korsets ter/mt. Och står 
J esusnarnllet inskrifl'et prt vår panna, sä stär där afven 
korsets tecken. Det berättas om den romerske kejsaren, 
Konstantin, att han en gång i en syn tyckte sig se en 
fana sanka sig ned frän himmelen, markt med ett kors, 
som bar · denna inskrift;. »I detta tecken skall dit seg?'a,» 
Och detta,· sa .berättas det, gjorde pä den hedniske fursten 
ett sil djupt illtryck,att han omv[1.nde sig till kristendomen . 
Ty i korset såg han en symbol· af den' .korsfaste Kristus, 
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hvars parti' intill den dagen allestädes varit förföljdt. Må 
samma syn vid ingängen till det nya äret te sig lefvande 
»äfven för våra hjärtan, så att det också till oss heter: 
»l korsets tecken skall du segra.» 

Det är icke genom våra egna ansträngningar, som 
vi vinna seger öfver synden och våra andliga fiender och 
icke heller genom vära ansträngningar, som missionen 
föres framät. Nej, det är endast i den på korset blödande 
Frälsarens namn, som vi vinna seger bäde pä det ena 
och det andra omrädet. Men korset är en bilJ af lidan
d~t, och af naturen äro vi lidandesskygga. Vi behöfva 
därför näd af all näds Gud för att blifva verkligen villiga 
att pil.taga oss korsets tecken. :Men blir det vfLr själs 
djupaste begär att bära korset i Jesu efterföljJ, ja, alt 
vara med honom ·korsfästa, då skola vi ock med honom 
likgestaltas till en lika död och till ett lika lif, dit skola 
vi villigt gä in i den lidandeskamp för människosjälar, 
som utmärkte vär Frälsare, då skola vi af honom undfä 
alltmer af hans prästerliga sinne, som pä sitt hjärta bar 
världens. synd och nöd, ja, då skola vi blifva villiga att. 
för hans skull »mista värt lif». 

Och där sil. blir, dar skall det blifva frukt för Guds 
rike bil.de i -hemlandet och i hednavärlden. . Ty »om 
hvetekornet icke faller i jorden och dör, så förblifver det 
allena, men om det dör, så bär det ?11J'eRm fruld». 

Herren gifve för sitt namns skull, att sil. må ske 
med hvar och en af oss! Amen. 

I7Tagen bod stenen ln 
Dessa ord hafva under elen sista tiden äter och, äter 

ljudit inom våra församlingar. Vid mr Goforlhs möten i 
7}y-o för fördjupande af det andliga Iifvet utgjorde dessa 
ord en bland hans texter och voro då medel till mycken 
sjalfrannsakning, syndabekännelse och åtföljande upprättelse. 
Sil. förde .vära bröder, som voro där, med sig intrycken, 
dit de komrno, och pil.verkade andra. 

Ja, Gud ar dessa dagar verksam ibland oss. Vi se 
Andens verkningar och fröjdas öfver Brudgummens röst. 
Här i .Iyhm-tjö71g hade vi ett välsignad t höstmissionsmöte 
den 1 8:e och 19:e oktober. Inga framstående' talare voro när
varande, men Gud begagnade sig af de redskap, som voro till
hands. Evangelisten pä platsen, unge Sji, talade med mycken 
frimodighet och kraft öfver orden: »Uppfyllens mpd Anden» 
och framhöll sarskildt, hvad som står hindrande i vägen. 
Seminarieeleverna Sjie och Dji71g talade om »Je fyra smil. 
pä jorden» (myrorna, kaninerna, gräshopporna och ödlan), 
Ordspr. 30: 24-28 och om »!tillder för bÖIl11Ö1-e!SC». 

l\IIed verklig fröjd, uppbyggelse och tacksamhet till Gud 
lyssnade vi till deras evangeliska, af kärlek till Herren 
framburna vittnesbörd. 

Bäda dagarnes s. k. helgelsemöten, dä tillfälle gafs 
att säväl inför Gud som människor bekänna synd, som 
läg hindrande i vägen, leddes med mycken takt och vis
het af broder Axel Hahne. 

Mycket kom i dagen, som legat hindrande för frid, 
för växande i nåden, för bekännande af Herrens namn, 

- för kraft och seger öfvcr synden o. s. v. Gun vet ju 

bästa tiden för dylika andliga reningsprocesser. Det fordras 
varsam hand alt leda en dylik rörelse, pä det den ej må 
blifva till skada i stället för till Välsignelse. Men» domen 
mäste börja på Guds hus», och h vad oss här beträffar, 

äro vi tacksamma för hvad vi dessa dagar genomlefvat. 
Fem miin och tre kvinnor upptagas genom dopet 

uti församlingen. Två af kvinnorna aftog o samtidigt sina 
fotbandager (den tredje hade för langesedan så gjort). 
Bland de döpte var den 7o-årige gamle herr Li, lärare 
i kinesiska spr1\ket i seminariet. Då han aflade silt vittnes
börd inför församlingen, yttrade han bland annat: » I somras 
var jag mycket sjuk. Alla trodJe, jag skulle dö, men jag 
dog dock icke. _ Nu lir jag riktigt död, men jaglefver 
dock!» Det ar dyrbart höra ett sådan t vittnesbörd af 
en gammal konfucianisl. 

Tolf förhoppningsfulla forskare antecknade sina namn. 
Få vi lefva till ett al1liat år, hoppas vi, flertalet af dem 
skola hafva mognat, om de fortfarande förblifva i V1l1

tradet. 
August Berg_ 

Ett innehållsrikt kort tal. 
På ett möte i Richmond, föranstaltad t af ledarne för 

»jHissionsrlirelsen bland lekmän» (se sid. 130, ärg. 13), bier 
direktören för et! oljebolag, en herr Breil, uppmanad att tala 
Han reste sig och sade: »I3röder, jag har aldrig i mitt 
lif hällit ett tal och kan icke heller nu hälla nägot. Mefl 
om broder 'vVilli"gham (sekreteraren för ett missionssali
skap i Texas) vill skicka ut tio nya missionärer till Kina, 
sä kan han skicka räkningen till mig. b 

TungchO\\'-fu den 4 nov. I g08. 

I Herren alskade missionsvanner. 

Nåd och hiJ! 

För snart tre veckor s~dan eller den 10- 14 okt. 
firade vi vårt höstmissionsmöte i Hancheng. Sakert minnas 
nägra af eder, att vi vid vårmötet med evangel ii not 
omslöto en liten hop fiskar, och att vi tillropade eder att 
genom bön hjälpa oss att draga den i land, Gud ske 
lof, äfven detta notdrag gaf oss en uppmuntrande fiingst! 
Elfva personer, 4 kvinnor och 7 man, blefvo pä tisdagen 
den 12 okt. genom dopet upptagna i vilx församling. En 
aflälling, som viindt åter till Herren, blef ock på nytt 
införlifvacl med församlingen. Gladjen var som vanligt 
vid sådana tillfallen stor,' och lorvets Oell tacksägelsens 
ljud var förnimbart öfverallt, där vära omkring 140 gäster 
voro inkvarterade. 

Men det rådde också. grät och bekiinnelse af synd. 
Tre af ·våra evangelister kommo clirekt från missionär 
Goforth's af Gud rikt välsignade konferens i Tjyo tre 
dagsresor från Hancheng. I-Jans konferens, hvarr arven 
jag och broder Högman hade glädjen deltaga, afsåg för
djupandet af de kristnas andliga lif, i synnerhet de ledandes, 
och gick särskildt ut på att draga fram i ljuset fördolda 
eller icke bekända synder. Få, om ens någon af de 
närvarande, kunde undgå att diirifrån mottaga djupa in
tryck. Sarskildt en af våra evangelister, som varit kiind 
öfver hela vårt distrikt för sin ghidje i Herren, berattacle 
hos oss vid en guJstjänst, som han ledde, att han varit 
i Tjyo och förlorat sin gliidje. »Jag har icke», sade 
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han och brast i grät, ) haft en enda glad dag sedan dess.;' 
»Först nu», fortsatte han, »ser jag, att jag ej varit en sädan 
kristen, som jag bort vara». När hans under tärar af
gilna anförande var slut, följde en stunds allmän synda
bekännelse inför Herren, dä en hvar uppfordrades att 
göra upp sin räkning och förnya sitt fötbund med Gud. 
Helt säkert skall mfmgen alltid minnas den stunden. 

Pä mötet befann sig· en man, som genom sin säll
synta uppmärksamhet mer än de andra blef af oss be
märkt. Han. var pä samma gång farmare, doktor och 
apotekare ()ch kom frän bergsbygden norr om Hancheng. 
Aldrig förr hade han upplefvat sädant, som han under 
dessa dagar säg och hörde. Aldrig skall han heller, därom 
är jag viss, glömma det. Han hade genom ett Mattei 
evangelium, som vära kolportörer sillt i hans hembygd, 
lart känna vägen från krubban till korset och hade enkom 
för att lära känna oss och vär lära anländt till Hancheng 
redan 6 veckor före missionsmötet. J ag var emellertid 
dä ute pä en missionsresa. Han köpte sig dä ett 
ex. af Nya Testamentet, genomläste det tre gänger pä 
tre veckor och begynte sedan predika för sin omgifning. 

Vid mötets slut, dä han hörde, att jag gjorde mig 
redö att rcsa till Ho-iangs missionsmöte, kom han och 
sade:»Nu har jag lart mig dopets betydelse och ber att 
lä följa med till Ho-iang för att där bli döpt» Ledsen 
och missräknad blef han nog, när han fick till svar, att 
han först mlistc gä hem och rensa sitt hus från afgudar 
och allt vidskepligt, hvari han och hans familj varit in
snärjda, och att jag sedan skulle anteckna honom som 
döpkandidat. Beslutsamt vände han dock om hem med 
den ofta upprepade bönen pä sina läppar: »Kom öfver 
oclt lijälp oss!» Efter hemkomsten frän den resa, pä 

I hvilken jag nu är stadd, är det ock min mening att 
. snarast möjligt besöka hans hembygd. N5gon lätt sak 

11 . är det dock icke, ty mina oafvisliga plikter utomhus denna 
höst ha ej tillätit mig att af 80 dagar tillbringa mer än 
10 a .11 pä stationen. Det säger sig ocksä själft, att jagI under dessa dagar var alldeles öfverlupen med arbete, sä 
att jag sammanlagdt ej fick vistas mer än 5-6 timmar 
i stillhet i kretsen af mina kära. Icke klagar jag utan 
tackar Gud bäde för arbetskraft och arbetsglädje, men 
nog fruktar jag ibland, att min kära hustru skall duka 
under för bördan, ensam som hon varit hela denna höst 

. med undantag af tvä veckor. 
H ur är det, vänner? Bedjen I verkligen skördens 

Herre att utsända arbetare till Si1l skörd här ? Och du, 
som beder, är du villig att bli sänd? 

Den 18-20 okt. firades missionsmötet i Ho-iang. 
Äfven där var Herren nära och utdelade rik välsignelse. 
Afven där hade vi glädjen att genom dopet fä med för
samlingen införlifva nya medlemmar, 3 män och 3 kvinnor. 
Dock ännu behöfven I bedja mycket för Ho-iang. 

Nu är jag pä resa till . Cheng-hsien, en ny stad, där 
vi i bÖljan af hösten lyckades hyra ett hus, som jag in
redt till opieasyl och gatukapell. En af vära församlings
medlemmar har jag sändt till staden Peh-shui för att 
äfven där öppna opieasyl. Mitt intresse och min hän
förelse för denna verksamhet stiger för lIVar dag, som 
går. Det är att märka, aU af de 17, vi döpt i höst, 
voro 8 f. d. opiepatienter i vära asyler, medan 4 kom mo 
fdin omvända opierökares hem. Därför har jag i höst 
öppnat asyler i tre nya städer och håller på att öppna 
asyler i ytterligare tvä städer, ehuru jag annu saknar 

medel d!irtill. Jag kan dock ej betvifla, att Herren i 
män af behof skall sända sädana. »Pä Herrens berg 
varder det försedt.» 

Slutar nu . med en innerlig bön, att de aOägsna 
städerna Cheng-hsien, Peh-shui och T-eguan uppe i bergs
bygden må m. bli inneslutna i edra förböner. 

Med innerlig hälsning, 

Eder i Herren förbundne, ringe broder 

Robert Bergling. 

::: '" I * 
Hoyang 3 I okt. 1908. 

Den män ad, som nu ligger bakom oss, har varit 
mycket arbetsam, men en lycklig tid. Skolan har Hl. tt 
börja igen, med ett större eleval'ltal än nägot föregäende 
är. Visserligen är det ej sä mänga ännu - r 4 inalles 
- men man gläds dock, att antalet ökas med hvarje är. 
I midten af mänaden hade vi vårt )stormöte » h1ir, och 
vi tacka Gud för de bevis pä hans Andes verkningar, 
som vi dä sägo. Ordet utgick med kraft, och sjalar 
träffades däraf - ja, det var tvänne verkligt dyrbara 
dagar, slidana, som jag ej upplefvat förr i H()yang. Sär
skildt" högtidlig var den stund, dä vi samlades- omkring 
dopgrafven och med tack och förbön sägo sex af vlira 
kära kineser med dopet besegla sin tro pä lefvande Gud 
och sitt beslut att följa honom. Bland dessa 6 voro 3 
härifrän staden, I frän landet och 2 frän annat häll, men 
sedan I 1/2 är tillbaka anställda i vlir tjänst. Vi tacka 
Gud för dem alla, men kanske allra mest för dem, som 
ha sina hem i denna stad, och som säledes pä ett sär
skildt sätt ha tillfälle komma i beröring med denna lilla 
stads befolkning. Bed med oss, att de ·hvar oclt ett mä 
Hl. näd att :olysa för Jesus» och sil bidraga till att skingra 
mörkret i denna stad! 

Gud vare lof, det är sä mycket, som tyder pä, att 
ljusare tider stunda ocksä för denna plats och dess om
krets. Vär evangelist kom igär hem frän en marknads
plats 2 mil härifrlin, dar före honom ingen hade varit 
med vare sig · det talade eller skriflJa ordet. . När han 
beskref sina erfarenheter frän 
marknaden, sade han: »Det är 
nu mot ~16tt ' för ett par är 
brutits ned, och de äro glada 
vära böcker. Tänk, jag hade 

sitt 2 dagars besök pä 
en sädan m~rkbar 5killnad 
sedan. Förd0marna ba 

att höra och ifriga att köpa 
med mig flera tiotal evan

gelier och traktater, och hvar enda en har jag sält! Skol
gossarna i den lilla bys kolan lika väl som deras lärare 
kommo .omkring mig och köpte mina böcker med begär
lighet och hörde gärna pä det, jag sökte förklara för dem.» 
- Var ej detta uppmuntrande ? 

Omkring ett halfar har en man frän denna by brukat 
komma in ibland om söndagarne, och i slutef pä sommaren 
hade han ock fätt sin hustru med sig. Hon är en rätt 
ung och riktigt tretlig kvinna, som frän första stunden 
visat sig sä öppen för sanningen, trots byfolket enligt 
hennes egen utsago gjort allt, de kunnat, för att skrämma 
henne för oss och vär lära. Nu kom hon till sto rmötet 
jämte sin man gäende den länga vägen och stannade hos 
oss riägon tid. Vi bedja och hoppas sä innerligt, att Gud 
skall fä helt uttaga dessa båda makar Oang ur mörkrets 
väld och göra dem »sig till ett loh i den byn. 



II Herren hjalper underbart och läter oss ffi förnimma 
sht kraft i vär svaghet. Aldrig förr har jag val sä som 
det'ta sista äret fätt erfa ra, ' huru han bär vära bördor och 
ge näd dag för dag i män af behof. Dock känner jag 
ju, att det ej skulle kunna gå länge till sä här. Bäde 
kr~pp och Själ. be/töfva hvila, och det är jag j:l ock. viss 
pä l att Herren I trofasthet skall bereda,. dä hans \id är mne. 

»Allt på ett ställe, 

0, hvad det är god t! 

Allt på el! ställe, 

Både stort och smått» 


I Herren tacksamt tillgifna 

Inez Bölli1lg. 

* ** 
I ») Frägen mig om tillkommande ting, och läten mig 

ha~va omsorgen om m.ina barn .och mina h~.nders. verk.» 
I, Dessa ord gaf mig Gud sista kvällen fore mm resa 

till Kina,. oc~ ja~ ha~ hela tiden sedan dess fät~ erfara, 
hulru han mfnat Sitt löfte och haft omsorg om Sitt barn. 

Sedan I:a oktober är jag i Sinanhsien, de)l plats, 
som Herren utvalt för mig, och min önskan är att få stä 
hä;r . för hans räkning. De första dagarna voro mycket 
u~ptagna, först af att packa upp och sedan af tillredelserna 
för värt stormöte för hösten, som skulle blifva lördagen 
och söndagen den II:e och I2:e oktober. Underligt 
syptes oss, att det just nu började ett rätt ihäUande regn, 
odh vi voro färdiga fräga: hvarför? Broder R. Andersson 
kom frän höstrnötet i Iong-ning, och vi vantade äfven 
bFbder Stälhammar, som dock pä grund af regnet blef 
fö thindrad att komma. Lördagen kom, men som regnet 

. fortfor, kom mo inga mötesbesökare. I skymningen kommo 
dock nägra, och dä vi på kvällen kommo samman till 
möte, kände vi ett stort behof af Guds särskilda närvaro. 
Söndagen lat Gud solen skina, hvilket möjliggjorde, att 
n&gra flere kunde samlas med oss kring Guds ord. Kl. 7 
pil morgonen hölls morgonbön, ledd af en af vära kine
s i~ka bröder. Kl. 1/2 10 f. m. höll broder R. Andersson 
bi~elklas~; darpä blef det dopförhör, hvarefter en kvinna 
dÖptes. Vi tackade Herren för den näd, han gifvit vår 
syster att inför sina bekanta bekänna Herren och villigt 
lida för hans skul.l. Senare pä . f. m. talade tvä af våra 
kipesiska bröder. På e. m. samlades vi till Herrens natt 
vard, då Gud kom ibland oss rannsakande och dömande, 
och vi fingo ny orsak alt tacka för blodets renande kraft. 
Äfven på kvällsrnötet kandes det, huru Gud fortsatte sitt 
v~rk i sina barns hjärtan. Måndagen var meningen att 
samtala om församlingens angelägenheter, men pä allas 
ö~skan uppsköts detta till t-isdagen, och hela mlindagen 
ti\lbringades i bön och Guds ords betraktande, dä Gud 
fortfor att verka i mängas' hjärtan. Tisdagen fortsattes 
med församlingSärenden och bön; och vi skola nog sen t 
glömma den frälsningens fröjd, vi fingo erfara å tisdags
kvällen. Vi tacka Gud för dessa dagar i stillhet inf6r 
hans ansikte och för den Helige Andes renande eld, som 
vi fingo erfara. Synder hafva bekänts och syndabördor 
anyftats, och vi bedja Gud gifva sina barn nåd till alt 
lefva ett nytt lif. 

Vära hjärtan äro fyllda af tack till Gud för all hans 
nåd, men vi känna afven ett djupt benof af eder förbön, 

att Gud må fortsätta sitt verk ibland oss, och att äfven 
de, som ej voro ntirvarande, må få del af samma väl
signelse. Bedjm oclt I skolm få! 

Sinanhsien den 16 oktober 1908. 

iJt[aria I-lttltkralltz. 

Älskade missionsvänner! 
Gud vare tack, som gijver oss segern 

genom vår I-IerreJesus KristI/S. l Kor. 15: 57. 

Länge har jag önskat att fä sända missionens vällner 
en hälsning frän denna del af Herrens vingård. Vi ha 
just nu i dagame halt· vär kinesiska konferens här ilshi, 
och dä vi veta, att I dagligen med edra förböner följen 
oss i arbetet, ville jag nu i korthet omtala, hvad Herren 
gjort för oss under dessa dagar. I början syntes bara 
motgäng möta oss. Väderleken var oss emot, det regnade 
oafbrutet i tvä hela dygn. lVlissionärerna, som skulle 
komma och taga del i mötet, uteblelvo alldeles. 

Den första dagen, samlingsdagen, hade gått till ända, 
utan att en enda mötesbesäkande infunnit sig. Det slig 
ut, som vi ej skulle fä något möte alls. :Men Herren 
visste, hvad han ville göra. ' Aldrig förr har någon af oss 
varit med om en sä Välsignad konferens i Kina. Fastän 
sent infunno sig de kara kinesiska vännerna ganska man
grant. De ledande i församlingen . voro i sina hjärtan 
förberedda genom den konferens, som kort förut hällits i 
Jyntjöng och genom ett därpå följande väckelsemöte i Tjy-o. 

Första mötesr/agen. 

Morgonbönen leddes af Axel. Text l J oh. 1. Mänga 
varma böner om välsignelse uppsändes till nådens tron . 
Förmiddagens predikan hölls af en medlem i församlingen, 
för närvarande elev i bibelskolan i Jyntjöng. Mötet var 
mycket anderikt och varmt. Ämne: l>Köttets begärelse 
och Andens begärelse». På eftermiddagen predikade män
nen på stadens gator och kvinnorna gjorde husbesök. 
Senare pä eftermiddagen hölls bibelklass för kvinnorna 
hos Agnes F. Pä kvällen hade vi vittnesbörds- och väckelse
möte under ledning' afAx~1. Text: »Jag har nägot litet 
emot dig.» Guds Ande var kraftigt närvarande: mycken 
nöd ocb syndabekännelse, Vår evangelist, Djang, stod upp 
och under tära r bad en af sina medarbetare om förlåtelse 
för att. han lefvat i ofrid med honom. Han sade bland 
annat: "Huru skall Guds verk kunna gå framät, om vi, 
som äro hans tjänare, lefva i ofrid med hvaranelra. Inför 
Gud och inför mina bröder och systrar ber jag dig om 
förlåtelse.» Därpå vände han sig mot den förolämpade 
brodern cch bugade sig djupt för honom. Denne i sin 
tur stod 'upp och bugade sig för Djang och bad honom 
om förlätelse, och sä blef allt god!. 

A.nnu en, som bekände sina synder, var vår kock. 
Han Hele: »Jag har ett stolt lynne. Ibland blir jag så 
förargad och vresig, och hur jag än försöker att behärska 
mig, misslyckas jag allt som oftast. N u vill jag dock med 
Guds hjälp börja att lefva mera helt för Herren. Bed 
för eder ringe broder!» 

En annan af evangelisterna bekände, att det var 
hans skuld, att hans familj ej var omvänd, emedan han 
lefvat kallsinnigt och slarfvigt. N u önskade han af hela 
sitt hjärta att fä lefva helt för Gud. Han bad om för
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bön. Detta endast nägra fä exempel. Rop och suckan 
öfverallt. Mötet rack te omkring tre timmar. Guds Ande 
var mäktigt närvarande. 

Alldra mölesdagen. 

Bönemötet leddes af broder Andrew E. Text : » Tag 
skall öppna himmelens fönster. ~ Ett mycket varmt böne
möte. Mänga innerliga böner, fulla af lof och pris för 
undfängen näd, uppsändes, men mest framträdande var 
afven nu syndebekännelse och änger öfver ett kallt och 
slött lif. 

Kl. 1/2 I I f. m. församlingsmöte och pröfning af 
dopkandidater. Sex af dessa antogos, 4 -kvinnor och 2 män. 

Pä middagen predikan af evangelisten Djang Tun-si 
öfver ämnet: ~ Evangeiii lön ~. Han manade kraftigt sina 
medsyskon att lämna sig helt ät Herren. Han sade: 
»Herren behöfver hela hjärtat för att kunna utföra sitt 
verk genom oss.» - »Vi behöfva den Helige Ande. 
Utan hans kraft har värt arbete inför Gud intet värde.» 

Därefter talade vär unge evangelist Leu Jang-tsaj. 
Ett kort men kraftigt föredrag. Hans ämne var bönen. 
1:0 Huru man skall bedja, 2:0 Nar man skall bedja samt 
3:0 	Hinder för bönen. 

Kl. 3 e. m. möte för dopkandidaterna. Inför de 
nUrvarande aflade dessa sin bekännelse. Trosbekännelsen 

. och tio Guds bud upplUstes. Alla sex svarade högt och 
frimodigt pli. de frågor, som ställdes tiII dem. Därefter 
förrättades dopet inför en stor skara äskädare. Ack, om 
jag kunde mäla denna härliga tafla för eder, kära med
arbetare. Pli. högra sidan närmast dopgrafven stä ett 
tjugutal skolflickor; bakom dem en mängd kvinnor och 
barn; pä vanstra sidan skolgossarne och bakom dem en 
skara män. En säng sjunges, och Axel stiger ned i 
vattnet. Stor tystnad räder, under det diakonen sä läser 
upp namnen. En och en stiga de ned i dopgrafven. 
Efter dopet samlas vi äter i kapellet. Här välkomnas de 
nydöpta i församlingen. Det tillgär på följande satt: De 
troende resa sig upp. Alla pli. en gäng buga de sig för 
de nydöpta med hälsningen: Frid vare eder! 

De nydöpta voro: »skolmamman» i Agnes' skola, en 
af de äldre skolflickorna, vår barnjungfru samt en kvinna 
härifrån staden, en medelälders man frän en by 1/2 mil 
härifrän samt vär kock, en yngling pä tjugu är. Det var 
han, som dagen förut bekände sitt vresiga lynne. Han 
är en af våra förra skolgossar; har nu varit i vär tjänst 
i tre är. Han har älskat Jesus frän barnaåren . Vi tycka 
mycket om honom. Glad och lycklig ar han och vittnar 
gärna för sina jämnäriga om sin Frälsare. Gud välsigne 
honom. Sedan de nydöpta blifvit välkomnade firades 
Herrens nattvard. 

Pli. kvällen predikades öfver: »BehälIen hvad I hafven, 
till dess jag kommen. Äfven dä mycken bön om Andens · 
kraft att kunna lefva ett nytt lif, mycken änger och synda
bekännelse. Lät mig här nämna några exempel. 

Bokförsäljaren Gä stod upp och bekände, att när han 
och hans kamrat, Fann, voro ute och sälde böcker, sä 
hände det ibland, att de endast gingo ut en stund pä 
morgonen men sedan lägo inne i härbärget och latade 
sig den öfriga delen af dagen. Han ångrade djupt delta 
beteende, bad Gud om förlåtelse samt kraft till ett nytt 
Ii f, Gä är en mycket snUII och varm kristen, men själa
fienden har mänga sätt att bringa Guds barn på fall. 

Yngste brodern till Djangs dotter Manao, lärarinnan . 

i Ishi flickskola, stod upp och omtalade under tärar att 
han 	vandrat i synden längt bort frän Herren, som han i 
hemmet lärt sig älska och lyda. H im sade: ~Jag har 
gätt 	 så längt pä fördarfvets väg, som det är möjligt att 
gä ». Under uppräknande af Tio Guds bud sade han: 
»Det bar jag syndat emot, och det har jag syndat emot. 
Det 	fanns ej en synd, som jag var rädd för. Spelat har 
jag gjort, rökt har jag gjort (ej opium). Till slut gick det 
så långt, att jag blef utesluten frän skolan. :. Jag kan ej 
säga, hvad jag kande för den älskade gossen, dar han 
stod 	inför Gud och församlingen och under tärar bekande 
sina syuder. Mina tankar gingo tillbaka till den tiden, 
dä han brakade vara har och leka med våra gossar. Han 
var 	 alltid så snäll och rar och sin mammas ögonsten. 
Tack och pris, nu är han äterfunnen. Han är en mycket 
begäfvad gosse. Han önskar nu fä använda sitt Iif och 
sina 	krafter för Herren. Bed mycket för honom, att han 
mä bli beständande. 	 . 

Många flera bekande sina synder. Öfverallt i ka
pellet hördes gråt och suckan öfver synden. Ack, hvilket 
möte! Vi kande, att det var början till väckelsen, som 
vi sil. länge ropat till Herren om. Det var tid att sluta, 
men ingen ville bryta upp. Min man föreslog, att, om 
nägra kunde stanna kvar, vi skulle fortsätta nästa dag. 
(Vära konferenser bruka i regel ej räcka mer än tvä dagar). 
Ett tjugutal reste sig och tillkännagäfvo, att de ville stanna, 
men följande dag, · då · vi samlades, saknades ej många. 
Sä fingo vi än en dag sitta ned vid Mästarens fötter. 
Flera möten pägingo under dagen. Ämnena voro pli. 
f. m.: Liknelsen om himmelriket, pä e. m.: Jesu kärlek till 
syndare samt »Behällen eder i Guds kärlek». Äfvensä hölls 
gatupredikan och bönemöte för kvinnorna. Under mötena 
talades tröstens ord till de bekymrade och päpekades flera 
bibelställen, huru Jesus behandlade uppriktigt sök~nde 
själar, därpä frågades, om nägon önskade förbön. Tre
män och tvä kvinnor reste sig. Mannen till den ena af. 
kvinnorna stod sedan upp och tackade Herren [ör svar 
på tre ärs förböner. 

Bedjen för alla dessa, att Andens verk mä fortgä i 
deras hjUrtan! Bedjen äfven för oss! 

Axel förenar sig med mig i mänga varma hälsningar 
till eder. 

Ishi d. 14/ 10 08. 
I Jesus tillgifna 

Attila Ha/me. 

** 
Skolarbetet i Haichow. 

För att tillmötesgä föräldrars önskan börjades höst
terminen i är tidigare än vanligt. Efter vär hemkomst 
frän en synnerligen angenäm och stärkande sommar
vistelse i den svala luften på det härliga Httasha11 eller 
Blomsterberget, börjades skolan äter den 26 aug. Blott 
18 gossar hafva infunnit sig och på de öfriga !O fä vi 
nog ännu vänta en eller annan vecka. H vad angär 
nägra af gossarna är sjukdom ett hinder, men i de flesta 
fall är fattigdom och - girighet hos föräldrarna - de 
ratta orsakerna. Just nu lämna fälten landtmännen en 
ymnig bomullsskö rd, »dc glänsa som snö». Och i st. för 
att hyra extra arbetshjälp behäIlas gossarna hemma frän 
skolan för att plocka bomullstussarna af buskarna och för 
att hjälpa till vid elen nu förestående hvetesädden. I är 
har kejserligt edikt utkommit angående obligatorisk skol
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I 

gä,' g, men innan det kommer att förverkligas - i vära 
nd,rra provinser i synnerhet - hinna säkert b~de ett 
och tjugo är försvinna. Hvad som smärtar oss ar, att en del 
välmående församlingsmedlemmar ändå behålla sina barn 
hemma. Men ocksä äro andra s5. ytterst fattiga, att de ej 
IntIma undvara gossarnas hjälp i landtbruket. Vi ha nu 
sv~nska skol bord färdiga för att kunna mottaga 36 -ele
v4. Möjligen komma det oaktadt platserna att bli otill
rä~ldiga nästk. v5.rtermin. Herren, som underbart bistätt 
os~ i arbetet »allt härintill», skall ej heller nu svika oss. 
Min privatlärare, herr Uei, gifver i år nästan all sin tid 
ät skolan. Förste läraren, unge herr Ts'au, är nitisk, 
v~ tdig och tillgänglig för gossarna som vanligt samt män 
om sin Frälsares ära. I söndags ledde han mötena i 
kJpellet i staden, för att tvä -af evangelisterna och jag 
s~~lIe kunna gå ut på landet och leda möten i tre byar, 
d~r troende bo. En af dessa är belägen 35 Ii eller 17 km 
fr~n staden. Bedjen, dyra vänner, för oss tre lärare, att 
Hj~rrens Helige Ande mil. i allt fä göra oss till före
dGimen förde unga, att genom oss många af dem 
tidiga år mB. vinnas åt Jesus. 

I - Ringe medarbetaren 
C. Hmrik Tjäder. 

Haichow i sept. 1908. 

För våra små Kinavänner. 
Pä en bänk ute i en trädgård satt en gäng en liten 

flicka. Hon ät pil. en smörgås, och nägra smulor föllo 
d~rvid p5. marken. Genast kom en liten fågel -och ploc
k~de i sig smulorna. Ett gladt leende spred sig öfver 
den lillas ansikte, och sil. sjöng hon hallhögt, i det hon 
karleksfullt säg pil. fägeln: 

»Han sörjer för dig, 
Och han sörjer för mig.» 

Fägeln flög sedan sin väg, prisande Gud med sitt 
glada kvitter. 

Uttrycket i den lilla flickans ansikte fj rändrades och 
antog ett drag af djupt allvar, i det hon vände sig till 
modern, som med sin stiCKning satt bredvid henne, och 
f~ägade : ~ Mamma, bryr sig icke Gud om hedningarne, 
e tersom de icke m. bröd liksom vi och räglarna?»
I »Jo», svarade modern, »Gud älskar hela skapelsen 

och gifver alla mat i sin tid. Men det ar Lifvets bröd, 
jesus, som hedningarna icke ha. Gud har uppdragit 5.t 
sjna efterföljare att g5. ut i hela världen med fr~ilsning~ns 
t;udskap. Mänga ha gätt, men antalet missionärer är 
längt ifrän tillräckligt. Det är icke alla Guds barn, som 
;&nu fätt se, att det är en stor näcl att fä gä ut med 
l ~fvets ord eller att fä deltaga i arbetet hemma, sa att 
de, som äro -villiga, kunna fä medel alt lyda sin Herres 
* ta befallning. Du och jag kunna nu blott bedja och 
arbeta här hemma för att hedningarna skola ra Lifvets bröd.' 
I Åter satt den lilla flickan tyst en stund och tänkte 

öfver, hvad hennes mor hade sagt. 
Så vände hon sig ånyo till . niodern, och det var 

i~ke fritt, att en lår glänste i hennes öga, då hon sakta 
sIlde: . » j\/lamma, kan jag fä gil ut till heJningarna, nar 

. jag blir stor? » 
~Ja, min älskling », svarade modern. JOm du dä 

är villig, .sä är nog ocksä Gud villig att taga emot ditt 
offer. » 

* 

D!!t hade redan lidit längt pil. sommaren. Dock 
var det ännu ganska varmt. Trots värmen voro emeller
tid flera kvinnor samlade inne i ~5.rd5rummen, men man 
sprang hit och dit och hade så bråd tom. Blott gamla 
fannor satt stilla. :Men så gaf hon ock sina befallningar 
om allt. 

Tvil. sonhustrur, ett par grannkvinnor och nägra 
större flickor voro alla flitigt sysselsatta. De trippade sil. 
hastigt de kunde omkring på sina sm5. fötter. Väntades 
det kanske främmande? Och var det för deras räkning, 
det nu bakades bröj? Den stora degen var färciigjäst, 
och bröd formades i de mest olika fasoner. Fiskar, fäg
lar, frukter, sykorgar, försedda med alla möjliga slags sy
saker - allt tillverkades af deg - och i somliga saker 
insattes små pinnar för att gifva dem stadga. Sil. gjordes 
en skrifportfölj med kine~isk skrifmateriel säsom tusch, 
linial, rutigt papper, en pensel att skrifva med, ett litet 
stativ att ' lagga pennan pil., en liten vattenkopp för tuschen 
(motsvarande bläcket) och en platta att rifva tuschen pil. 
samt böcker. Det hela såg alldeles naturligt ut. Somliga 
af kvinnorna voro riktigt skickliga att till verka de mest 
olikartade saker af deg. Man fick se bort ifrån, att de 
ibland för att kunna trycka t. ex. fenor pä fiskarna an
v~nde en begagnad hil.rkam. 

Alla dessa märkvärdiga saker blefvo lagda pil. runda 
järnplätar med häl i, och dessa plåtar i sin ordning pla
cerade öfver en stor, än~ande vattengryta. Så togs en 
rund järnring, som slöt tätt till kanterna, och så äter en 
plil.t och till slut -ett högt lock. En blåsbälj, som stod 
i förbindelse med den eldstad , öfver hvilken brÖd.et fätt 
sin plats, sattes i rörelse. JVIan turade om att sitta och 
draga bäljen. Alla voro den dagen glada och intresse
rade af sitt arbete. Mycket regn hade fallit, och skörden 
var god. Nu skulle kvinnorna vara med om en stor af
gudafest, och det bröd, de bakade, skulle offras ät gudarna. 

De hade behof af att vara med och offra nBgot af 
det, som de hade rätt. 

Den Gud, som bor i himmelen, och som gifver ät 
. de skapade varelserna sin föda, honom kiinde de icke. 

Därför ' tog o de i sin blindhet det, som Gud hade skänkt, 
och oftrade det ät de falska gudarna. Stackars hedningar! 

I-Ivem vill vara med om att skaffa hedningarna 
Li fvets brö d ? 

Du, som läser detta, vill inte ocksä du draga ditt 
strä till stacken? Gud skall löna dig för din kärlekstjänst, 
äfven om den för världens ögon synes aldrig sä ringa. 

Dagtzy Berglitlg. 

förändringarna i Peking. 
Om de i Kina timade dödsfallen, kejsarens den 14 

november och änkekejsarinnans den 15, hafva de dagliga 
tidningarna , innehållit så mycket, alt nägöt upprepande 
af detaljerna här icke -är nöd vändigt. 

Genom ilnkekejsarinnans död förlorar Kina en af 
historiens -mest märkliga kvillnor. Dotter till hertig Cheo 
bld hon sedermera gemål till kejsar Hsienfehg, mor tiiI 
kejsar Tung Chiih samt faster till kejsar Kwanghsti. Säsol11 
kejsarinna, regentinna och änkekejsarinna hat hon i Kinas 
historia i öfver 55 är intagit en framstäende plats. 
Hvilken roll hon egentligen spelat under denna händelse
rika --period, k2.n först framtiden utvisa, ty under prins 
Kung, · Li ·Hung-.-Chang,Yung 'Lu, 'prins _ Tuan oeh 
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prins Ching har hon, som det ansetts, spelat en den 
mest varierande roll. 

Beträffande elen aAidne kejsaren miiste sägas, att 
hvilken llsikt man än mä hysa om hans personliga in
flytande pä rikets arenden, skall hans regering frän 1875 
till Il)08 alltid betraktas som vändpunkten i Kinas mo
derna historia. U nder hans rege~ing har det inre af 
Kina öppnats för evangeJii predikan, och har nationen i 
dess helhet på allvar börjat till egna sig moderna och 
västerländska ftsldidningar och bruk. Hvilken ställning 
kejsaren och kejsarinnan intogo till kristendonien, är icke 
Wtt att säga, men hvad man bestämd t vet, är, att de 
åtminstone i sin ägo hade den Heliga Skrift. 

Den nye kejsaren Pu Vi, den femilrige sonen till 
prins Chunoch hans maka, dotter till den aftidne excel
lensen Yllng Lu, har oOiciellt utnämnts till kejsare siisom 
adoptivson till kejsar Tungchih. 
ett felsteg i fräga om arfföljden, 
den förra änkekejsarinnan hade 
Kwanghsti. Sftsom regent skall 
Hsuan Tung ...:...- ingen kejsare 

Och härigenom rättades 
orsakadt därigenom att 
till kejsare lätit tillsätta 
de~ nye kejsaren kallas 

ffir nämligen behälla sitt 
personliga namn. Under sin minderlirighet, d. v. s. under 
de närmaste tolf ftren, kommer hans verklige fader, prins 
Chun, att förestä regeringen. Prins Chun säges vara en 
både älskvärd och intelligent man. Han har rest i' 
Europa och lär ha stöd af excellensen Ynan Shih Kai, 
hvarför man kan hoppas på ett verkligt genomförande 
af mänga reformer. 

Vi hafva mycken anledning till tacksamhet mot Gud, 
att dessa viktiga förändringar i Kina icke åtföljts af 
oordningar och oroligheter. Men icke dess mindre hafva 
vi all orsak att bedja till honom, genom hvilken ko
nungarna regera och furstarna stadga. hvad rätt är, att 
deras händer, som makten hafva, under de viktiga dagar, 
som stunda, ma af honom ledas och stärkas. , 

Efter China's lJIillions. 

från andra missioner. 
Svenska kyrkans mission. 

Svenska kyrkan bedrifver som bekant mission dels i 
Indien bland tamulerna, dels i Sydafrika bland zuluer 
och vakarangas. 

I Indien finnas· 6 stationer med l\'Iadura såsom 
medelpunkt. Där arbeta 9 vid sv. universitet utbildade 
präster, 5 svenska l:trarinnor jämte I r 8 infödda medhjäl
pare, hvaraf 2 äro prästvigda. Ledare är den gamla 
missionsveteranen, d:r C. J. Sandegren, som under snart 
40 iir burit dagens tunga och hetta . Dessutom har sedan 
I905 läkaremission påbörjats af d :r Fr. Kugelberg, och 
har detta arbete redan burit rika frukter. 

Pä det sydafrikanska missionsfUltet arbeta I Ipasto
rer, 10 lärarinnor, I diakonissa samt omkring 50 infödda 
medarbetare, ar" hvilka en är pr;istvigc1. Stationernas antal 
i Natal och Zululandet är 6 jämte en del bistationer. 
De. infödda kristna äro omkr. 3 )400. Dotterrnissionen 
Rhodesia bland vakarangas upptogs 1903. Till följd af 
sjukdom och dödsfall måste arbetet till en tid nedläggas. 
I v5.ras upptogs det dock åter, di pastor Axel Liljestrand 
med pastor Axel Hammar och diakonen Sköld dit utreste. 
Emellertid hade man knappt fätt den i det mördande 
klimatet nödvändiga bostaden Hirdig, da det smärtsamma 
budet kom, att ledaren, pastor Liljcstrand, dukat nnder för 

klimatfeber. . Djup kännes denna förlust, icke minst 
Stockholm, hvars kyrkofolk sUrskildt känt denna mission 
lagd pä sitt hjärta. 

Evang. fosterlands-stiftelsens mission 
Ostafrika och Indien. 

Huru Evang. fosterlandsstiftelsens missionsarbete ut
vecklat sig i Ostafrika, finner man bUst vid en blick till
baka. Då detta fält för .20 år sedan för första gängen 
inspekterades af stiftelsens nuvarande sekreterare, pastor 
K. J. Montelius, hade stiftelsen där egentligen endast en 
hufv;ldstation, MonkIlllo, på Röda hafvets strand. Nu 
bedrifves verksamheten inom icke mindre än sex olika 
spräkomräden: tigre, tigrinja, kunama, amhara, galla ocn 
suaheli. Pä de flesta af dessa spräk bedrifves äfven ett 
evangeliskt litterärt arbete. På detta falt har stiftelsen 
f. n. 47 svenska arbetare. Församlingsmedlemmarnes 
antal är 1,276, af dem 5 r 2 nattvardsberätt1gade. Fyra 
nya arbetare ha utsändts till Afrika denna höst· missions
p;lstor iY. Andersson till Kismauyu-Jonti, fröken Anna 
HolmberK till Bellesa, fröken Erika Larsson till Kunama 
samt missionär Hj. Wirbzs trolofvade, fröken Lydia Nord
brandt. Professor A. Iiolmodi?z har utrest för att inspek
tera arbetet och anlände lyckligt till Massaua i medlet af 
sistlidna oktober månad. 

I tre af Indiens centralprovi1zser fortgår arbetet under 
synbar välsignelse. Flere hednadop ha nyligen ägt rum 
pä stationerna Khorai och Bijori. Äfven till detta falt 
har stiftelsen kunnat utsända nya arbetare, nämligen pastor 
K . .Iänur till Betul och fröken Namzy Hedberg till Bord
hai. Smärtsamma sorgebud ha dock nyligen kommit 
afven frflO Indien, underrättelse, att ingeniör Josef Ekstrattd 
i Sagar och fru Emma 11edberg i Harai aAidit. Såsom 
ledare för den stora indllstrianstalten i Sagar har ingeniör 
E1,strand lämna t ett stort tomrum efter sig. H uru rik 
utveckling denna anstal t under Ekstrands ledning vunnit, 
framgär däraf, att omkring 100 personer voro sysselsatta 
darsUl.des vid hans död. Denna verkstad, som engelska 
regeringen uppmuntrar med stora besUl.llningar, är af icke 
ringa betydelse för missionen. Inalles har stiftelsen på 
det indiska fältet 57 s\;enska missionärer och I,241 för
samlingsmedlemmar, däraf 653 nattvardsberätligade. 

f amiljenotiser. 
'Den 4 sistl. nov. gat" Herren ät makarna Högman 

Tongchowfu en välskapad son, Bertil Nat/zanad. 
Frän Linders, som vistas i Kingsburg,. Amerik~, har 

en liknande glädjande underrättelse ingB.tt, i det Herren 
den 24 samma mB.nad skänkte dem en välskapad dotter. 

Mä rik välsignelse hvila säväl ärver de smB. som 
deras föräldrar! 

Missionsstund hälles Trettondag jul kl. 6 e. m. 
för S. l\L K. i kyrkan vid Floragatan med föredrag af d:r 
Karl Fries, dit äfven sparbö~sorna för 19°8 indragas och 
nya utdelas. 

Sparbössor för Svenska Missionen i Kina ci-hftllas 
gratis, dfi rekvisition clarom göres till Missionens Expe
dition, 8 Malmtorgsgatan, Stockholm C. 

S veDska llokt.ryckeri -AkUcuolage-t, Stockbolm, 1!.AAl. 

i 
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Se, på mina h,itlcler har jag tecknat dig. - På vlig till Kina. - Tider af vederkvickelse. - Fru Thora "Tester 'i'. - En bättre och 
förblifvande egendom i himmelen. - Brefafdelningen. - Redovisning. - Familjenotiser. - Missionens bönemöten. 

Se, pa 
o mIna I\äl\der har jag 

tecknat dig. 
Es. 49: 16. 

Utan tvifvel framkallas den undran, som delvis 
ligger i ordet »se», af den otrosfyllda klagan, som 
innehålles i föregående vers. Sion sade: »Herren 
har öfvergifvit mig, och Herren har förgätit mig». 
Det är, som om det gudomliga sinnet alldeles häpnar 
irlför denna gudlösa otro. Och hvad kan vara mer 
hfipnadsväckande än de ogrundade tvifvel och den 
ogrundade fruktan, som stundom röra sig hos Guds 
utvalda folk! Herrens kärleksfulla, förebrående ord 
borde komma oss att blygas. Det är, som ville 
han utbrista: :ol-Iur skulle jag kunna glömma dig, 
n~r jag har dig inristad på mina händer? Hur 
vågar du väl betvi fia, att jag ständigt har dig i 
ntinne, när jag ser märkena på min egen kropp?
d, otro, hvilket under är du icke! Vi veta ej, 
hvi1ket som är mest förundransvärdt, Guds trofast
het eller hans folks otro. Vi se honom hålla ,sina 
lÖften tusentals gång-er, och ändå kommer nästa 
ptöfning oss att tvilla. Han sviker aldrig. Han 
är ' aldrig en utsinad källa. Han är aldrig som en 
nedgående sol, en hastigt försvinnande meteor eller 
ep , rök, som skingras. Och dock äro ·vi så ofta 
flilla af oro, plågade af misstankar och fruktan, som 
op vår Gud vore en ökenhägring. Ordet »se, är 
ägnadt att väcka oss till beundran. , Och i sanning 
hafva vi här ett ämne till beundran. Himmel och 
jQrd mä. väl förundra sig öfver att upprorsmakare 
kunna komma så nära den oändliga kärlekens 
hjärta, att de inskrifvas på hans händer: ,Jag har 
skrifvit dig». Herren säger icke »ditt namn». 
1'{amnet står där, men det ar icke nog med det: , 
.Jag har skrifvit dIg.» Hvi1ken fullhet i detta! Jag 
h r på mina händer inristat din person, din bild, dina 
förhållanden, dina synder, dina frestelser, din svag

het, dina behof, dina gärningar. Jag har inskrifvit 
dt'g och allt, som rör dig, på mina händer. Jag har 
dig här hel och hållen. Vill du någonsin mer säga, 
att din Gud har öfvergifvit dig, när han har inristat 
dzg' på sina egna händer? 

C. H. Spurgeon. 

rå väg till Kina. 

Flygfiskarna hoppa rundt omkring fartyget, och vatt
nets fosforescens kommer hafvet att glimma pä ett egen
domligt sätt efter mörkrets inbrott. Allt är så ovant för 
en nordbo, som reser i närheten af ekvatorn; och därför 
ila tankarne helt naturligt hem till de många vänner, som 
följa en pi!. fllrden. J ag ville nu med detta bref gifva 
ett synbart bevis pä att, om jag ocksä personligen är 
långt borta trån eder, vi likväl ej äro skilda åt utan hälla 
samman. 

Vid ett besök pi!. Johannelund berättade J oh. Rin
man, huru han på sin resa till Kina tyd~igt märkte, när 
hans ' vänner i hemlandet bädo Herren om godt väder, 

' och när de ej ansägo sig behöfva göra det. Detta er
inrade jag mig häromdagen, när en steward uttryckte sin 
förväning öfver det ihållande vackra vädret. J ag sade 
honom då, att de ombord varande missionärerna hade 
många vänner, som särskildt bådo Herren gifva oss bra 
resväder; och "Gud hör bön», tillade jag. Äfven en 
norsk sjökapten här ombord sade, att det varit något 
alldeles särskildt med vädret. lVIen när vi passerat Singa
pore" blir det nog annorlunda, tänkte han. 

Vi ha varit ett 20-tal missionärer från Neapel till 
Colombo, men skaran minskas smäningom, allt efter som 
de olika destinationsorterna uppnås. I regel ha vi uppe
hällit oss eller haft vära däcksstolar p!a~erade helt nära 
hvarandra. Hvarje morgon Id. 9.:}O ha vi haft gemensam 
bibelslund. Gemensamma böneslunder ha dock ej kunnat 
anordnas, enär VI saknat lämplig plats härför. S1tngen 
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har legat märkvärdigt nere; de äldre missionärerna äro 
nämligen mycket - i mina ögon för mycket - för
siktiga. ;:-.Jar de öfriga passagerarna rn. alldeles oförhindradt 
sjunga och musicera, 'h varför skola dä , missionärerna be
sjalas af försagdhetens ande? Det är hufvudsakligen pil. 
söndagsaftonen vid 7-tiden, som vi sjungit med piano
<l:ckompanjemang. Men nog ha ätminstone vi unga sven
skar längtat efter & mera» och funnit det skönt, när vi 
efter m5rkrets inbrott gätt upp pä fördäck och utan att 
»störa» . nägon HItt sjunga några af vära vackra sfmger. 

, Pä söndagarna har engelsk gudstjänst anordnats. En 
söndag talade missionär Pykett frän Penang om Daniel, 
som i ett främmande, hedniskt land biet Herren trogen. 
Det gick för Daniel - om också genom svärigheter 
understundom, och det går ännu i dag. Unge m·än tro 
gärna, att de ej äro observerade ute i de hedniska län
derna, men detta vore ett misstag. En gäng niir mr Py
kett vigt samman en kontorist och hans unga brud nere 
pä Östra Indiska Halfön, hölls vid den följande midda
gen ett tal af brudgummens principal. Denne hade en 
gäng fäst sig vid, att en resande ung man gätt upp i en 
kyrka och ' antecknat gudstjänsttiderna. Denne unge man 
kom sedan i talarens tjänst i egenskap af kontorist. Pfl 
kontoret hände sä en gäng, att en mycket kräfvande, 
viktig plats blef ledig. När principalen säg ut ' öfver raden 
af unge män och undrade, 1\.t hvilken af dem han skulle 
väga anförtro den svära platsen, bestämde han sig för 
den man, som antecknat gudstjänsttiderna. Han lät dock 
först höra efter i hans bostad och pä andra häll, huru 
han där skött sig. Upplysningarna voro fördelaktiga; och 
den unge mannen svek ej i fortsättningen de förvänt
ningar, ma.n Hist vid honom. Den unge mannen var just 
brudgummen, och det vore en glädje för principalen att 
fä vara med pä en sädan persons bröllop. 

En annan söndag talade samme Pykett öfver texten : 
~Vi vilja se Jesus~. De, som reste ut till hednaiänderna, 
i hvilken egenskap det än vara mänd,e, mäste komma ihäg, 
att kristendomen blefve bedömd efter deras uppträdande. 
Talaren hade en gäng talat med en kines om dennes 
son. ,» Hellre ser jag, att han dör, an att han blir en 
kristen», sade den gamle kinesen. ;,Ty hvad göra väl 
de kristna annat än spela, dricka, svärja och föra ett 
vild t lif?» 

De kineser, som äro ombord pä Biilow, fä nu visser
ligen se 20 missionärer ; men de fä ocksä se en hel del 
europeer, som äro nägra riktiga drumlar. Särskild t finnas 
här en del holländare frän de Ostindiska öarnes plantager, ' 
hvilka se ut, Som om de kunde tilläta sig hvilka oför
Skämdheter som helst. Och sä fruktar jag - efter nägra 
ligapojkstyper att döma - att Östern mr taga emot en 
hel del slödder, som finner hemlandets ordnade förhällan
den tryckande, och som icke heller passar för Ameril~a, 
där man fär arbeta duktigt, och där ej sä mänga »Iägt 
stäende» infödda finnas att förtrycka. 

Vi ha varit ej färre än 630 personer här ombord 
samtidigt: I 40 man besiittning och 490 passagerare. Det 
mäste vara väldiga förräd af l'ifsmedel, som ätgä för dessa, 
i all synnerhet nar man liigger märKe till, huru ofantligt 
myclut i synnerhet tyskame äta. Matsedeln är mycket 
rikhaltig och omväxlande. Kl. 8 serveras I :sta frukosten, 
10,:lO smörgäsar och citron vatten, kl. 12 lunch, 3 t6, 6 
middag (soppa, fisk, kött, fågel, dessert, frukt och kaffe 
dagligen), 9 .30 smörgäsar och citronvatten. »Flera män~ 

niskor dö , af för 11l)!cket mat an af för litet», heter det; 
och kanske detta i vissa kretsar kan vara ett san t ord. 
Det är väl, att man kan läta det ena fatet passera förbi 
sig efter det andra utan att vara tvungen att äta. 

Mellan mälticlerna arbetar jag eller hvilar. Jag är 
klädd strax efter kl. 7 på morgonen. Jag försökte i början 
att krängla .mig till ett bad pä morgonen gen9m att dela 
tiden' med Landin. Men »Bademeistep> tyckte, att 2 bad 
dagiigen var för mycket och drog in mitt ordinarie afton
bad. Det ville jag emellertid ej vara med om utan gär 
nu upp i elen friska morgonluften pä öfre däcket och Iiiser 
min bibel till kl. 8, dä frukostklockan ringer. Klockan 
1/29-1/2.10 repeterar jag min läxa i kine~iska. Vi 
(= Landin, fröken Engström och jag) ha börjat med 
detta svära spräk under ledning af mission~ir Blom. Vi 
vilja gärna under resan inlära de 2 14 olika rötterna, och 
detta kräfver arbete. En annan gäng fär jag berätta 
n5got om kinesiskan men lämnar det för dagen. 

Kl. 1/2 10- 10 hälles bibel stund. Omedelbart 'där
ifrän gä vi till gymnastiken, dar mekanisk gymnastik 
enligt den svenske läkaren G. Zander:; system kan er· 
hällas. Det är en 'glädje att se den kände svenskens 
namn pä de olika maskinerna. :i\'Ien i allmänhet tror man, 
att han är tysk. Jag önskar, att h'är funnes' en svensk 
väg frän »Statmos» i Sthlm. Den, som finnes, är nog 
sä invecklad. 

Frän gymnastiken skynda vi till lektionel1 i kinesiska, 
som börjar 10,'1" och slutar, när ringningen kallar oss till 
lunch kl. I 2. Här har jag tillfälle att ly~sna till »sam
rören» af språk. Vi äro f. n. fem personer vid det bord, 
där jag är placerad: I engelsman, 2 tyskar, I holländare 
och I svensk. Tyskarne förstä blott tyska; engelsmannen 
kan engelska naturligtvis men begriper för öfrigt blott 
malajiska, och pä detta spräk meddela sig holländaren 
och han bäst meä h varandra. J ag fär tala engelska och 
tyska, men när jag får tala svenska, går det bäst. För 
att lära mig engelska söker jag samtala med engelsmän, 
och dessutom läser jag högt ur en engelsk bok en timme 
hvarje eftermiddag för herr eller fru Blom' Det är roli
gast att fä tala med missionär Parker frän Honan. Han 
är gift med en ofantligt snäll och präktig kinesiska. Bägge 
vilja de gärna lära oss unga sil. mycket som möjligt, och 
vj hälla mycket af dem. Det är lmfvudsakligen pä af
tonen; sedan jag lärt , min kinesiska läxa, som jag har till
fälle att traffa dem. 

Vid en resa sädan som denna ligger det alltid en 
fara uti att sluta sig samman blott med liktänkande. Men 
det gläder mig att se, att de unge män, som under re
sans relativa lugn hört Herrens klappande pä hjärtedörren 
och vilja lyssna till hvad han har att säga, komma till 
oss och tala om l,ifvets viktigaste frägor. 0, att de in
tryck, de filtt, ej mätte lltplänas omedelbart efter land
stigningen. 

Jag borde nu ocksil. berätta nägot om de besök, vi 
gjort i Port Said, Colombo och Penang. Jag fruktar 
dock, att för stort utrymme kräfves för att gifva en till
fredsställande skildr,ing däraf. I den sistnamnda staden 
hade vi det trefligast pä alla sätt, eniir den omnämnde 
missionär Pykett lät en af sina präktiga, kinesiska elever 
- jag önskar, att ni skulle sett hon:onl , - följa oss hela 
förmiddagen. Först _älde vi (10 st. samt kinesen) i rick
schaus (= 2-hjuliga karror, dragna af snabbt springande 
},ineser) till en utmärkt vacke_r botanisk tradgärd, belägen 
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J~:I: brant bergsluttning 5 eng. mil från hamnen. Där-~~~~ 
if,'ån begåfvo vi oss till det största kinesiska templet, 
ä ~en det beläget på en bergsluttning. Det var ett stor
a fadt byggnadskomplex, hvarifrån man - från än den 
e9a terrassen än den andra - h.ade en härlig utsikt öfver 
tr~kten . . Vattenledning var framdragen öfverallt; treniga 
s ~entrappor ledde från de olika afdelningarna upp till 
terrasser och loggior; en mängd sköldpaddor lefde i en 
d~mm med spe"i~de, friskt va.tten. I ett trefligt trädgärcls
r!'im serverades te af unga kmeser med helt rakade huf
v~den (= munkar). En del matvaror voro framsatta 
f~~mför de förgyllda träskifvor, på hvilka alla deras namn 
vbroinristade, som lätit uppföra detta vackra tempel. -
Fjrån templet åkte vi ti!1 mr. Pyl~etts hem. Vi fingo där 
se, huru en byggnad 1 IndIen Inredes. Bär serverades 
J~maner och ananas. (För !O öre i svenskt mynt fick 

I' 
man köpa I2 a 15 bananer; för 8 il ro öre de härli
g~ste ananasfrukter.) I trädgården liksom i lunder utan
f6r växte kokosnötter. Mr Pykett· sade mig, att lwar
~nnan månad växa nya nötter fram, så att man kan 
s~örda året om. Undantager man emellertid landets 
Ijaturprodukter, är allt annat mycket dyrt i dessa trakter. . 
En hvad vi skulle kalla oi'dentlig inackordering kostar c:a 
('00 kronor pr vecka (ej månad). Holländaren, som sitter 
tl.redvid mig, bekräftar detta. Hans lön är 1,500 tyska 
rhark i månaden; men han måste betala i hyra 300 mark 
l)r mänad. Att fä sitt hår klippt i Singapore kostar 1.;;5 

i ' svenskt mvnt.·i Ångare;1 stannar nu i Singapore, och jag skall resa 
Il posten med detta bref. För det nya äret sänder J3g 

6der alla de basta lyckönskningar. För mig blir det ett 
viktigt och arbetsamt år, Oel1 därför säger jag liksom 
:j;'alJlus i I Tess. 5: 25: »Mina bröder, bedjen för oss. " 
r"lätte vära svaga punkter bli vära starkaste. Gud väl
signe eder alla!" 

Eder i Herren tillgifne 

llfalte Ri1tgbel'g. 

Singapore den 27 nov. I908. 

Tider af vederkvickelse. 
Ryktet om de härliga väckelserna -i Korea och 

Mandschuriet torde redan ha nätt missionens vänner i 
~verige. Under djup tacksamhet till Gud kunna vi med
tlela vännerna i S. M. K., att en fläkt .af denne ande äfven 
nätt värt fält. 
II Behofvet af en väckelse, en särskild Andens utgjutelse, 
:blir för missionsarbetaren harute alltmer tydligt. Den 
Ir llmänna ställningen i församlingarna, de ofta nedslående 
lerfarenheterna rörande den andliga utvecklingen, allt öfver
I~ygar därom. Och desto allvarligare bönen om väckelse 
blir, desto bjärtare framträder otillräckligheten af allt, hvad 
Ivi kunna åstadkomma. Men samtidigt lära vi ock känna 
!lagarna) efter hvilka den andliga striden mäste föras: 
»Icke med makt, icke med kraft, men genom min Ande, 
säger Herren Sebaot. » 

Detta spräk har ock varit Jösensordet vid den 'mand-
Is~huriska . väckelsen. Därstädes behagade ~erren s~s~mISItt utkorade redskap använda den presbytenanske mISSIO
nären John Goforth. 

följande ordalag: "Rörelsen kännetecknas af en djup 
känsla af förkrosselse öfver synden och i bekännande af 
densamma samt i en linig känsla af ansvar gentemot 
hedningarna rundt omkring. Det förekommer bekännelse 
af hemligt afguderi, list, tjufnad, opierökning, kortspel, 
olika former af bedrägeri, motstånd mot Anden och lik
nöjdhet för andras frälsning. Dessa bekännelser göras 
inför hela församlingen och under djup förkrosselse. Det 
har för oss alla varit en den mest förkrossande, med 
fruktan och bäfvan förenade erfarenhet. Äfven utom
stäende ha konllnit med i bekännelse och bön, och i 
nilgra' fall har stor fruktan fallit öfver grannskapet. »H vad 
har kommit öfver de kristna», frågas det. »Ingen tortyr 
simlle från mänskliga läppar kunna framlocka bekännelser 
lika dessa, och andå äro de alla respektabla människor». 
»Kom dem icke för nära», säga andra. - »Deras Gud 
har kommit ned, och han är oemotståndlig. Du kommer 
att dragas med, förrän dl! anar. » 

D:r Walter Phillips i Newchwang, som sa ger sig 
ha haft mycken fördom emot »väckelsehysteri» i alla 
former, gifver sitt opartiska vittnesbörd om saken pil 
följande sätt : ,>Man blef genast vid inträdet i kyrkan 
medveten om nägot ovanligt. Platsen var till trängsel 
fylld, och hvarje anlete bar prägeln af spänd och vörd
nadsfull uppmärksamhet. Sången vibrerade af glädje och 
kraft. Inledningsbönen var knappt slut, förrän en röst 
fortsatte, icke med de gamla stereotypa fraserna utan i 
stammande, afbrutna ord, direkt frän hj~rtat. Den ena 
följde den andre i ifrig öfning af denna nya kraft, ibland 
2 ~l 3 samtidigt, till dess en säng afbröt den oaflätliga 
bÖnestrÖmmen. Sä följde ett föredrag, lifligt men ej 

.. 	 pä ' annat sätt säreget. Därunder berättades det, huru 
den ena kallnade, nästan hopplösa församlingen efter 
den andra (i Mukden-distriktet) hade böjt sig i förkros~ 
selse och bön. Folket böjde sig så i bön först i tysthet, 
men snart började en här och en där bedja högt. Rösterna 
tilltogo i kraft och blandade sig samman i en enda stor 
väg af bönerop, som Svällde ut allt mer ända till ett 
väldigt dän för alt sedan äter sjunka ned i en låg, tär
dränkt kvidan. Nu förstod jag, hvarför golfvet var 'sä 
vätt. Det var fuktadt af tärar. Själfva luften kändes 
som elektriserad och underliga, vibrerande känslor löpte 
upp och ned utefter ens kropp. Öfverröstande snyft
ningarna började en man i ansträngd, kväfd ton afIägga 
öppen bekännelse. Mina ord förmB. ej beskrifva den 
fruktan och' förskräckelse', som kännetecknade dessa be
kännelser. Det var icke sä mycket det ohyggliga i · de 
synder, som bekändes, eller det djup af ondska, som lades 
i dagen, hvilket upprörde ens sinne - somligas fel voro 
ganska ursäktliga -, men dessa nu sä ömma samveten 
gjorde sig lika skarpa förebräelser, som om det gällt stora 
förbrytelser. Det var den ängerfullessmärta, hans rop 
och af snyftningar skakade röst; det var åsynen af män 
bringade pB. knä och trots sitt motstånd tvingade, som 
det syntes, att blotta sina hjärtan; det var detta, som 
rörde en och frambragte smärtetärar i ens ögon. Aldrig 
har jag erfarit nägot mer hjartskakande än äsynen af 
dessa själar, som blottade sitt inre jnför sina medmänniskor. 
Det syntes kränka alla individuella känslor, men icke 
desto mindre blefvo de, som varit mest torterade och 
sönderslitna, så fort de lättat sitt samvete genom full
ständig bekännelse, fulla af frid. Deras ansikten· lyste af 
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hänryckning, och deras ögon strålade af fröjd. Sä fort
gick det timme efter timme, tills äskädaren knappast k:mde 
härda ut. An \Tar det en stor, stark landtbrukare, som 
kröp pä golfvet och slog sitt hufvud mot plankorna oupp
hörligt ropande: »Herre, Herre!» An var det en kvinna 
med en röst, knappast högre än en hviskningj än en 
liten skolgosse, som under strida tärar sade: »J ag kan 
icke älska mina fiender. Förra veckan stal jag en kash 
frän min lärare.» 

Och sä började denna djupa, underbara orgelton af 
förenad bön att välla fram. Då bönen sjönk, uppfängade 
örat alltid en underström af stilla snyftning, af förtviflad, 
enträgen bön frän män och kvinnor, som förglömmande 
sin omgifning kämpade efter frid.» 

Helt nyligen besökte Mr' Goforth provinsen Shansi 
och ledde väckelsemöten pä nBgra af Kina Inlands-mis
sionens hufvudstationer. DB. det ej var möjligt för ho
n0m att komma till vär i Yuncheng nästan samtidigt 
samlade konferens för infödda arbetare, bereddes för om
kring 30 af dessa tillfälle att afresa. till Tjyo, Kina 
Inlands-missionens närmaste station, dit Mr Goforth anländt. 

Broder Bergling och undertecknad hade elen oskatt· 
bara förmånen att bevista dessa möten. Tryggt kan det 
sägas, att aldrig förr har en liknande karavan färdats fram 
genom dessa uräldriga, p'ä historiska minnen rika bygder. 
Resan fortskred under sång, bön och andliga samtal. 
Redan i Yuncheng hade en fläkt af Herrens Ande rört 
vid oss. Synd hade bekänts och begrätits under djup 
förkrosselse. J ag ial(ttog, huru en kär evangelist under 
bönemötena snyftade konvulsiviskt, alldeles öfverväldigad 
af sorg. Dä han slutligen ej kunde uthärda längre, gick 
han fram till mötesledareT\, begärde ordet och bekände 
inför hela församlingen det, som tryckte honom. Vära 
kära bröder voro säledes förberedda för hvad som vän
tade i Tjyo. Vår lilla sjungande och bedjande skara 
körde in genom missionsstationens port just en timme, 
innan mötet började. Redan efter första föredraget vid
tog en oaflätlig böneström, som tilltog alltmer i styrka 
och innerlighet, till sin k~rakter lik ofvan skildrade frän 
Mandschuriet. Vära kära bröder gingo i teten. Det 
väckte min uppmärksamhet, att de mest behjärtade voro 
de, som mest skoningslöst blottade sina fel och synder 
genom öppen bekännelse och bön. 

Fyra af Herren rikt välsignade dagar voro vi sålunda 
tillsammans. Nu äro vi åter spridda 'säsom vattendroppar 
bland millioner andra, men dock sä olika dem. 

Frän Honanfu skrifver bro Rikard Andersson till.' 
mig: »Fä lördags aftonen kom läraren D hem från Tjyo, 
och det första, han gjorde, var att uppsöka några af 
de troende, bekänna synd samt bedja om förlåtelse. Dä 
vi sedan pä söndags e. m. firade Herrens Nattvard, och 
tillfälle att tala gafs för IlVar och en, var D den förste, 
som stod upp och bekände synder inför församlingen. 

Evangelisten Chu, som var med i Yuncheng, be
kände vid sin hemkomst inför församlingen åtskilligt, som 
tryckte hans samvete. För allt bad han I1U om förlätelse. 
Andra bekände också särskilda synder. Ja, Gud var oss 
nära, och vi slutade med ett tacksägelsernöte.» 

Detta var i SinaI).. "Men), säger bro A., »Honan 
och Jongningförsamlingarna äro ännu nästan oberörda af 
denne ande.» Detsamma få vi säga äfven om vårt di
strikt, men vi ropa till Herren, att han snart må uppen
bara sin makt ibland oss. 

Från de olika höstrnötena pä våra stationer komma 
goda underrättelser, och allt tyder pa att Herren börjat 
att kraftigare verka ibland oss, och vi tycka oss höra 
ljudet af susningen i »Bakaträdens toppar». 

Nat/I. Högmall. 

t 

Fru Th"~ra Wester. 

Från missionsfältet hafva 
nu fullständiga underrättel 
ser ingått om fru ,\Testers 
sjukdom och död. 

(Fru ThoraWesterföddes 
i Lesje, Norge, den 14/51874. 
Ankom till Shanghai första 
gången i febr. 1899, dog i 
Haichow den 29/10 1908). 

Först lämna vi dä rum 
för nägra rader af fröken 
Emma Andersson, som af de 
<>friga syskonen fått i upp
drag att skrifva några min

nesord om den hemgångna systern, som var mycket 

älskad af dem alla. Sedan följer ett bref från br. 

,\Tester af den 3:elje dec. samt slutligen några 

verser af fröken Maria Pettersson. . 


'" 

Den 2 9 okt. kl. 6,45 e. m. hemförlofvades vår kära 
sys ter, Thora "Vester, efter en lång och tärande sjukdom 
För ej fullt !O är sedan hade vi den glädjen att i Yun
cheng mottaga henne och hennes kamrat, Johanna Hundere. 
Bäda voro sä unga och friska, att säval de som vi för
visso hoppades, att en läng och lycklig arbetstid lilg fram
för dem härute i Kina - och nu äro de bäda hemma 
hos Herren. .rl'1ina tankar äro icke edra tankar» etc. 

Enkel,' öppen och hjärtlig vann Thora snart vänner 
bland kamraterna härute. Begäfvad ä hufvudets vägnar 
lärde hon ock med lätthet kinesiska spräket, ehuru hennes 
studier flere gänger afbrötos just af den magäkomma, 
som nu ändat hennes lif. Så var händelsen i Shanghai 
I 90ö-o1. H vem af oss, som den tiden vistades i Sbang
hai i S. M. K:s där hyrda hus vid Bubbling weil road, 
minnes ej den kära trion af unga norska systrar, vi då 
hade bland oss - sä varmhjärtade och villiga att tjäna, 
sä gudfruktiga och lyckliga. Trion bestod af de tvä 
nämnda systrarna samt Kamilla Rasmussen. Nu hafva 
de alla gält in i den sabbatsro, som står äter för Guds 
folk, och. vi äro för en liten tid skilda ät, men dä Jesus 
kommer åter, ~kola vi alla återförenas. 

Thora har ju ända sedan sin utkomst samarbetat 
med vär mission men blef genom sitt giftermål med 
missionär V. ,Vester full medlem af densamma. Hennes 
lif som maka och mor blef ej längt, men - o, huru 
tomt för dem, hon lämnat efter sig! Afven kineserna i 
hemmet och församlingen vittna så varmt om hennes 
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kärlek till dem och sörja henne af uppriktigt hjärta. 
~nda till slutet fick vär kära, syster näd att tryggt och 
tltan anfäktelser hvila vid Herrens löften. Hon tillfrägade8 
en gäng, om hon aldrig kände nägra tvifvel eller nftgon oro, 
'ch svarade dä sä enkelt: »0, nej! Det är ju af bara nJd". 

Härute pä den ödsliga heden söder om stadenhafva 
vi nu tre grafvar : Böllings, J. Tjaders och Thora Westers. 
~De, som, afsomnat i Kristus, skola uppstä för;;t. Där
efter skola vi, som lefva och äro ,kvar, tillika med dem 
iliortryckas i skyar till Herrens möte i luften, och sä skola 
fi va.ra med Herren alltid. Sä trösten nu hvarandra med 
dessa ord», I Tess. 4: 16-18. E . A. 

* * * 
Tientsin den 3:dje dec. I908. 

»Altt har han väl beställt.» 

I De~sa ord äro en. sy,ta hälsning frän. min .älskade 
rnaka hll vära kära mISSIOnsvänner bäde I Svenge och 
N orge. Alla dem, min hustru träffade under sitt besök 
hemma, bad hon ocksä fä tacka så innerligt 
för all den kärlek och Vänlighet, hon fick 
iröna, hvilket gjorde, att hon aldrig kände sig 
Isom främling bland eder. 

Det var ej fullt ett är och fem mänader, 
som vär största och fullaste jordiska lyGim 
varade. N u är hon borta! Det förefaller 
Irnig alltsammans som en dröm ibland -
Jmen lille Gustaf päminner om att det är verk· 
,Iighet. Den gängna sommaren var mycket 
varm, och min hustru, som flera gänger haft 
dysenteri under sin vistelse i Kina, började 
tidigt pä sommaren lida af diarre, som tilltog 
liffiycket svärt nägon tid efter den lilles födelse. 
Som ombyte af plats och förhällanden bruka 
verka välgörande pä sädana patienter, reste 
vi till syskonen Hahne och stannade där tre 
Iveckor. Ingen förbättring inträdde dock, trots 
att vi med syskonens kärleksfulla hjälp gjorde 
allt, hvad göras kunde. Tvärtom visade sig 
tecken till dysenteri, och ett par gänger trodde 

Ivi, att Herren skulle förlossa sitt lidande barn. 
Vi reste sä hem igen, min hustru nu som 
I	förra gängen buren pä en säng. En sorglig 
resa! Vära kära kineser gräto, dä vi reste. 
De grät o ocksä, dä vi kom mo tillbaka, ty de hade liksom 
vi hoppats att fä se oss komma hem pä annat sätt. 

Fröken Emma Andersson var oss nu till mötes och 
gaf mig ldlrleksfull hjälp med de mina, som bäda voro 
lika hjälplösa, och hvilka jag tills nu varit ensam om att 

II sköta. Bref frän rädfdlgad lakare sade, att ingen:ing 
annat var att göra än att hälla sträng diet samt glfva 
god värd. Fröken Ahlman kom oss till hjälp med detta. 
Sjukdomen hade nu öfvergätt till svärartad dysenteri. 
Allt hopp om vederfäende var därWr ute hos bäde den 
sjuka och oss, som voro hos henne. 

Den 20:de oktober, min födelsedag, voro ej mindre 
än ätta syskon med mig samlade för att tillsamman~ med 
min h ustru fira Jesu döds äminnelse. En oförgätlig 
stund! Broder Tjäder uppehöll sig nägra minuter vid 
J esu ord: »Jag är uppständeIsen och lifvet; den som 
tror pä mig, han skall lefva, om han än dör, och hvar 

l, och en, som lefver och tror' pä mig, han skall icke dö 

evinnerligen ». I bönemötet deltog äfven den sjuka: och 
tackade Gud för all bans kärlek, för blodet som renar, 
för vissheten om evigt lif samt bad för alla vära vänner, 
vara anhöriga, alla' kineserna m. m. Vid delta tillf'dlle 
uppenbarade Herren för Thora, att hon snart skulle vara 
när honom för evigt. Detta fröjdade henne mycket. 
Hon vin sä glad och .tacksam vid tanken pä icke blott 
som törut att de gräsliga plägorna snart skulle vara slut, 
utan att hon skulle vara med Jesus - att /ton skulle 
se 110110m! Dock äterstodo ännu nio länga, mörka dygn, 
tills förlossningsdagen randades. Under dessa dagar kunde 
vi ej annat än ropa till Herren att förbarma sig öfver 
oss och snart komma med hjälp för den lidande. Tidigt 
pä morgonen den 29 okt. trodde vi, att hembudet kom, 
men det dröjde ända tills vid 7-tiden pä aftonen. lVlinnet 
af denna dag skall säkert sent förblekna hos oss, som 
hade förmänen att fä vara med! Ingen fruktan eller ängslan 
för döden, inga bekymmer för den lille och mig eller 
andra anhöriga, ingen omsorg för nägot i världen, inga 
tvifvel, ingen oro af nägot slag. Hon hade Jämnat allt 

I 
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Vid Thora Westers begralnlng. 

och var nu redo väntande sin Frälsare. Hela dagen var 
hon liksom förut vid full sans och säg Jesus flera gänger. 
Hon ropade dä strälande af fröjd: »Han är saa dejlig, 
saa dejlig! Han är här! J ag gär nu före, och ni komma 
efter! Hälsa de vära, att de dä alla mätte vara med. 
Säg de ofralsta, att detta är det viktigaste i världen.» 
Efter att ha sagt oss ett sista farväl ropade hon: »Jesus, 
-- häll . mig vid handen»! Tillfrägad, om hon önskade 
nägot att dricka, svarade hon: »Nej tack, älskade du 
mt skall jag drt'cka lef11ande vattm!» 

Om en stund började en förskräcklig dödskamp, 
som varade omkring en balf timme. Dä ropade hon: 
»Jesus, 111. Jesus» - och, innan ' vi hunnit fatta det, 
hade den frigjorda anden svingat sig dit, där ingen sjuk
dom och plftga är mer. Hon var nu hemma - men 
borta för mig, borta för den lille, som sof sä godt i sin 
pappas rum, omedveten om att det dyrbaraste af allt, 
han ägde pä jorden, nu tagits ifrän honom. . Ja, sof du, 
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min . lilla . skatt! Gud har något i beredskap för dig. 
Det tröstade din mamma mig med mer än en gäng. 

Följande tisdag samlades ej mindre än 18 utlän
dingar och nära 100 troende kineser för att följa vär 
älskade till församlingens · begrafningsplats, där pä ett och 
ett halft är gräfts ej mindre an 12 grafvar, däraf tre 
för utländingar. Kistan var prydd med 10 vackra kransar 
af cypress, rosor och krysantemum. 

Följande dagar upptogos af bestyr för flyttning 
m. m. På lördagen reste jag med min om möjligt nu 
dubbelt kär vordne lille gosse från värt tomma, öde, förr 
sil. lyckliga - hem till Yuncheng, där syskonen Berg er
bjudit honom ett nytt hem, för hviJket Herren helt säkert 
har en särskild välsignelse åt dem. För mig är en liten 
ungkarlsbostad just nu under inredning på annat ställe i 
Baichow. 

Mändagen den 9 :de nov. startade jag på syskonens 
uppmaning en längre resa i Sällskap med broder Berg, 
som skulle representera missionen vid ett alliansmöte i 
provinsens hufvudstad, Taiuen. Sedan dess ha vi gjort 
nägra dagars besök i Peking, hvarifrän jag anlände hit 
i dag. 

Som bekant afIeda änkekejsarinnan och kejsaren för 
nägra dagar sedan. I g~r bestegs lronen af den ej fullt 
tre är gamle kejsaren. Allt har försiggått utan nägra som 
helst oroligheter. .. 

Härifrän resa vi, vill Gud, till -Honan och besöka 
vära syskon där, hvarirrån vi ämna oss hem till Yuncheng 
just lagom till jul. Allt har Ilall väl beställt. Jag känner, 
att tillfället 'att fä göra denna resa var ock en nåd af 
honom, som ser och vet så Väl, hvad vi behöfva. 
Hvarken mod eller krafter voro tillräckliga efter som
marens. pröfningar att hugga in i vinterarbetet. »Al'it 
har han va.! beställt. Gud är så . god. . Han gör allt sä 
godt». Dessa ord voro sä ofta pä . vår älskade Thoras 
läppar under hälsans dagar. De höllo ock för henne 
in i själfva döden. Nu har hon öfvervunnit. ,Nu väntar 
hon oss till samma glädje och sällhet. Under tiden fä 
vi arbeta för Herren och bedja för hvarandra, och torde 
äfven jag och min lille gosse nägon gäng ihägkommas 
af eder, älskade missionsvänner, i förbön. 

I Herren förenade 

Vermr Wester. 

* * 

En bättre och förblifvande egen
dom ~imlen. 

Ebr. 10:34. 

Herrett gaj oclt Herrm tog. Jab l: 2 t . 

Smärtebudet hälsning bringar. 
Fatta mod min trötta sjal! 
Gud, som allt slags sorg betvingar, 
Han, blott han gör allting väl. 
Därför klaga icke broder, 
Dä du nu stär ensam kvar, 
Och fast lille Gustafs moder 
Oss för alltid lämnat har. 

Thora, ibland dina kära 

Här och uti Nordanland 

Ell* skall dig i minnet bära, 

Den, hvars medel i Guds hand 

Du har varit till att hjnlpa 

Under pröfning, under nöd, 

Kanske ock därjnmte räddat 

Undan en för tidig död. 


Tack för vänskap utaf värde, 

Tack för stöd i lifvets strid, 

Tack för allt, som du mig lärde! 

Mä jag kunna likna dig 

Uti ädelmod och trohet 

I det kall, jag fätt af Gud, 

Till dess stora hednaskaror 

Höra fätt Guds frälsningsbud. 


I rättfärdighet du sädde, 

Skördar nu i män af nåd. 

Lifvets ljus, där mörker rädde, 

Tändes, och Guds kärleksråd 

Blef förkunnadt i de bygder, 

Dit din Herre ledde dig. 

N il med kunskap om hans dygder 

Här till himlens fest de reda sig. 


Sä gläds mitt hjärta uti sorgen 

Ge' Gud igen, hvad först han gal. 

Hans ord och löfte är _din borgen; 

Till dem din tillförsikt nu haf, 

Då heta tåren kinden bränner 

Och sakna'ns smärta tär. 

När din förlust du djupast känner, 

Tänk blott - till samma mäl det bär. 


Sinan den 15 nov. 1908. 
Eder i Herren 

ivIaria PetlersSOlt. 
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I IIG~pressb~nil på stormöte. 
Liksom i fjol bereddes mig glädjen bevista stormötet 

i Peh-shu-ts'uen (Cypressbyn), hvilket hölls den 3 l okt. 
och I nov. 

l det vackraste höstväder företogs den 80 Ii (öfver 
4 sv. mil) långa färden öfver bergen, som ej blef utan 
sina äfventyr. Strax utom staden stängdes vägen af en 
större dypöl, hvaröfver en späng ledde, och jag undrade, 
huru vi skulle komma öfver. »Det är ej farligt». sade 
äsneföraren, »muläsnan är van att gå i vatten», och villigt 
gick den ned men - fastnade och kom ej upp utan 
hjälp. lVIed undantag af att bäddpäsen med dess pack

• Föi'fattarinnan syftar härmed på en kärleksgärning, som fru 
T. Wester - bevisade henne efter den stora fÖliöljelsen år 1900. 

Not af red. 
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ni~g delvis blef genomvät, kommo vi lyckligt därifrän 
Oc/l upp pil. bergstigarna, som ofta slingra sig fram bred
vi~ stora bräddjup eller föra genom djupa dalar. Det 
gäl\Ier att se rakt framät för att ej förlora jämvikten. 

I Pil. kvällen ankommo vi till mälet och mottogos 
hj rtligt af vännerna. Sedan förra mötet hafva de in
kqpt sitt treAiga kapell med tillhörande gärd, och nu var 
aj~t ordnadt för. mötet. De beklagade., att i~gen fanns, som 
k nde laga ~ utländsk Illa t», och ehuru pg bad fä all- ' 
d ,: les detsamma som de öfriga, bjöds jag flera gånger 
Pf, stekta ägg, rostad t bröd och risgrynsgröt. Bodde säsom 
si~ t i en skolAickas hem, men nu var där så tomt, ty 
v~r lilla N en g-ren fick i väras gil. hem till Gud. Modern 
b~rättade under tärar, huru frimodigt hon vittnat om 

J~sus och sade, 'att äfven hon ville tro på Herren.,.
II 
S~ bäras stundom de smä lammen före hem, . pft det att 
(ren mit föjla efter!I :Men nu till värt möte. Ingen annan utländing 
kunde komma, hvarför mötena leddes af 3 diakoner: Sie 
fiL Puchow, C'hing fr. Haichow och Liu fr. Ruiclleng, den 
sjkte i vllras afskild till diakon. D~ tvä sistnämnda hade· nv
lihn bevistat ett större möte pil. en af Kina Inlands-mi~
stonens stationer, led t af en engelsk missionär, mr Go
fbrth, som fätt vara till stor välsignelse vid väckelsen i 
NIandschuriet. Vära bröder berättade om skaror af kristna, 
s'bm under tå.rar bekände synd och stollo upp för att 
rh era helt följa Jesus. 
~ Dil. dessa stormöten sä ofta beskrifvits, vill jag ej 
Jirämna mera om de ohka föredragen, som vara mycket 
~oda. Vid kollektmötet tecknades nära I I t::el till att 
betäcka mötesomkostnaderna, ej litet, dä man vet, hvilka 
ansträngningar vännerna gjort för att kunna köpa sin 
aärd. . 

Efter mötet fick jag stanna i 3 dagar för bibelläsning 
p1ed 14 kvinnor och flickor, dä vi hade kära stunder 
~illsammans. Det kan stundom synas fMängt att lara 
tineskvinnorna läsa, men det ar dock ejsä. Den -lilla 
,tlroppen urhälkar stenen genom att ständigt falla därpil. ;' 
I ~il. har ock Guds ord en förunderlig kraft, hvarpå vi 
sista tiden sett flera uppmuntrande exeml)el. Vi s/cola 
I ck i sinom tid skörda, 0111 vi icke tröttna. Gal. 6: 9. 

Det var nästan med saknad, jag efter dessa dagar 
sade vännerna farväl. - Hemfärden gick ock lyckligt. 
Red . en stark mulåsna, som förde mig förbi bril.ddjupen 
och utför branterna. I vackert mlinsken nädde vi hem
met, glada öfver det kära besöket .Cypressbyn.» 

Puchowfu i 110V. 1908. 
JJfaria .N)'lin. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 
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under December månad 1908. 

Kr. Ö. Kr. Ö 

S. K .. . , ......... , ... , ....... , ......... , 25: 
Syföreningens för S. M. K. försälj

ning, Stocl,holm ................... .. 1,523: [6 

»Gud älskaren glad gifvare» ....... .. [00: 


E. ,V., 	 Stockholm .... , ....... , ...... . l S: 

K. F. U. K., Venersborg gm E. L. 100: 
Onämnd gm P. E. p" Hvctlanda ... [o: 
Odensvi mfg gm E. B., Odensvibolm 20: 

Transport [,793: [6 

Trausport 
935- Frrm missionsviinner i Åker gm K. A. , 
93 6. ·Mölnlycke missionsviinnergm H. Z. 
938. G. S" Lidköping ....... . ........... .... . 
939· Frän en syförening i Hackvad gm A. N. 
940 • K. B, Tranås, »För missionsäpplen» 
94!. M. A., Haga, gm o. A., Askeby '" 
94 2 . "Ett löfte åt Herren. af Å......... . 

943· E. B., Kristdala ..... , ., ........ , ...... . 

944· L. G" Uppsala ........... . , ............. . 

945· »Tackoffer» ..... , ...... ' ............. ,.,. 

946. L. R., Filipstad. Rabatt på H. S. Ö. 
947· E. B., Stockholm . ... . ....... ,.......... .. 
94 8. Jönköpingskretsens kristI. ungdomsför

bund till H. Linders underhåll gm 
K. R . . .. . .... ... ...................... . 


. 95 0 . A. P., Madängsholm , ........... , .... . 

951. Från missionsvänner i Ljungberg gm 

K. A., Åker ,.,., .. , ..... ,......... , 
95 2 • Testamente efter J. D,, · Viinnäs b)', 

gm F. Ö" Spöland ....... . ...... , 
953· A. H., Köpin~, Rabatt på H. S. Ö. 

954· Sparbössemedel gm L. H., Alingsås 
955· Rabatt på försålda H. S. Ö. i Alingsås 
95 6. Kollekt; i Södertclje gm K. S. """ 
957 . S. 	 J., Rökinge Gård, Vreta Kloster 
95 8. St. Mölnarps öresförening gm E. 0" 

Tranås , ...................... ", ..... . 
959, Säby arbetsförening gm dito .. : ..... ,., . 
96 1. G. R,.,., ....... , ... . .................. ".,. 

962 , G. \V-g gm S. L, Ystad ... , ....... . 

964. Ur Marias sparbössa gm S. L., Ystad 
965. S. 	L., Ystad. Rabatt på H. S. Ö.... 
966. Ingelstorps syförening gm 1. v. S.. " 

1767 . Daggryningen i K. M. A., till F. 
Prytz' underhåll ., .. , .. , ... , .. , .. , ... 

969. K. N., Jönköping. Rabatt pr, H . S. Ö. 
971· K. D., Örebro .......... . .... , ... , ... " .. 
973· Bönekretscns sparbössa gm K. S., 

Norrköping ........... , ..... , ....... . 
974· • "Lofva Herren min sjU l » gm dito". 
975. Karlslunda syförening gm K. R, 

Påryd., ., ..... , .. , ......... , .. , .. '" ,. , .. 
97 6 , A. H., Köping. Rabatt på H. S. Ö. 
9n. H. P., Karlberg .. , ... , .... , ......... .. , 
978. Rommenås mfg gm C. E. B., Malmbäck 
979· 	 Mörteryds ungdomsförening gm A. K" 

Boda, Nässjö .. ........_........ , . .. , 
980. K. S" sparbössemedel gm dito ..... . 
98 !. A. O" Tranås .: ...................... ". 
982 , Auktionsmedel gm M. S., Mora '" 
983. K. S., Norrköping. Rabatt pit H. S. Ö. 
984. H. A., Stockholm .................... . 

985. G, R ..... " . . .... " . .. ..... , ., . .. , .... . .... . 

9 86, Missionskretsarna inom K. F . U. M., 

till O. BeillhotTs underhrtll gm P. 
W-d .. , ...... ....... , ...... "., ... , .. 


En sparbössa vid bönemötet i kyrkan 
vid Floragatan den [5 dec. [908 

988 . »Tackoffer åt Herren, af O. & H. K., 
Lund ................ , ...... , .. ,......... 

989. Fni.n vänner i Uppsala, hvaraf kr: 
[: 54 äro 1- & 2-öresmedel gm. 

G. G., Uppsala ,.................... 

991. 	 »En tacksamhetsgärd för erfaren nåd 

& hugsvalelse» " ...... , ... , ...... , .. ,. 
99 2 • Onämnd. »Herrens tionde, 

993· 
 1Iissionsföreningen i Hundshult gm 

S. E. H., Rogherga ..... . .... ,.,.. 
994· Ev. Luth. missionsföreningen i Växiö, · 

kollekt gm G. Ö................. ,.... 
Ev, Lutb. missionsföreningen i Ronne
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10: 90 

10: 50 

28: 54 

[,000: 
60: 

42: 50 

5: 35 

by kollekt gm dito ...............·.5: 55 
Ev. Luth. missionsföreningen i Beta

nia, GökailInd, kollekt gm dito ... 8: 
997. Kollekt i H"lltorp In. 2: 50, dito i 

VtLxtorp kr. 6: 50 gm dito .. ,... 9: 
Kollekt i Betesda, Högsby, gm G. Ö. [9: [5 

Transport 6,18S:43 
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Transport 

999· Dito i Ofre missionshuset, Oskars
hamn, gm c1ito ....... .. ........ . . .. 

1000. T. V -s sparbössa gm di to ........... . 
1001. Kollekter i Misterhult: Virbo kr. 

3: 40 ; Figeholm kr. 5: -; Sknrö 
kr. 6: 31; Fårbo kr. I: S~; Snarås 
kr. 3: 39; Kroxtorp kr. 4: 29; vid 
kyrkan kr. z: 06; Klinternåla kr. 
7: SOj Gersebo 7: 5 I; Björkvik kr. 
4' - gm G. Ö.................... .. 

1002. Kollekt i Fårbo, Misterhult den 15 
nov. 1908 gm dito ........... ...... . 

De uogas förbunds syförening i1°°3· 
Skiirfsta gm E. G.... .... . ........ .. 

1°°4· E . H., Jönköping ........ . .... . ..... .. 
10°5 · .Ett litet tackoffer> fråo A. H. 
1006. »Karins bössa. .. ................... . 
1007· . F. B., Stockholm ................... .. 
1008. Sparbössemedel gm J. K., Sanda .. . 
1009 . Syföreningen i Ringarum gm A. H. 
1010. L. H., Landskrona ........... .. ..... .. 
101 3. Sv. Lär:s mfg, till D. Landins under

håll gm K. L. H ., Redbergslid, 

Göteborg .......................... ... . 


101 4. Fr. Rogberga Norra mfg gm J. V., 

Tenhult ....................... ...... . 


101 5. Styrestads mfg gm T. A., Malm, 

Styrestad, Norrköping ........... . 


1016. K. A . D., Finland ................... .. 

101 7. J. N ., Kramfors ..... . ................ .. 

1018. C. P., Dalkarlshyttan , Lindesberg.. . 
1019. L:s sparbössa gm A. K ., Linköping 
1020. Husqvarna krist!. ungdomsförening 

gm N. O .... . .... ................. .. 
102 I. M. L. gm dito ... .......... .. ....... .. 
1022. N. O., Husqvarna ................... .. 
1023. Insam!. i Klö[verdala missionshus gm 

J. L, Ruskilsby .................... . 
1024: T -s, gm A. S., Ullevi ............. .. 
102 5. Onämnd, Säby, gm K. B., Tranås 
1026. E. B., Umeå. Rabatt på H. S. Ö. 
102 7. E. R:s missionsask gm E. G., Skärf

sta. Sollefteå ...................... .. 
1028. L. J. W., Göteborg, bidrag till I. 

Böllings 	 underhåll gm K. E. B., 
Göteborg ........ ... ... .............. . . 


1029· 	 r. J., Maramö, Värnamo . . .. .......... . 
Onämnd, Tranås, gm K. B., Tranås1°3°· 

1031. 	 Från K. F; U. M:s missionskrets, 
Göteborg, till Andrew Ericssons 
underhåll gm P. E. ............. .. 

1°3 2. B. B .. Minneapolis, Amerika ....... .. 

1°33· E. S. K, vVadsborg ................. . 
1°34· Kransar 	vid Ellen M-gs graf: från 

A. K. i,r. 10: -; H. R. kr. 10: -j 
F. H. kr. 5: - gm C. M., 
Kristdala .. ........ ....... ... ......... . 


1035 . »Ett arvode> .......................... . 

1°38 . J. E. J., Söderbärke ................ .. 

1°39· Skäftesfalls arbetsförening i Korsberga 


g-m K. A.K.: ..................... .. 

Söndagssknlbarnens i Boda sparbössc

medel gm A. K. .. .............. .. 

1°41. J. A. J, Haurida .... ................ . 

104 z• Tors~kers Ev. Luth. mfg gm P.J. L. 

1°43· E. H ., Åbyggcby ................... .. 

1°44· Korsberga arbetsförening gm E. L. 
1°45· C. N. H., Viken ...................... .. 

1046. Lomaryds a11m. syförening gm D. A. Å. 
1°47· F. E.. Stockholm .................... . 
1048 . Onämnd, gm N. S., Jönköping. 

Särskilda 'ändamål: 

925. J. J., Tranås, till inr. evangelist ...... 
926. 	 'E. VV., Karlstad, till frakt [ör jul

lådorna.. : ................. ...... ...... . 
Transport 

Transport 220: 
K. G. M., Stockholm, haffårsunder. 

12: 	 häll för Lo-Sjienn-do & Jyenn
2: 	 ming-döng i Sinans gosskola ..... . 5°: 

928 . I. L., Stockholm, till inr. evangelist 15: 
937. 	 E. B., till opiumasylverksamheten i 

Berglings distrikt .................. .. . 5°: 
949· Sparbössemedel från söndagsskolbar

nens i Norra Skärstad till gossen 
Sua-Sings underhåll gm S. S., 

45: 	 - Lycl<ås Gård .................... .. 5°: 
Från Kretsen på Söder, till E. An


5: 37 	 derssons privata hibelkvinna gm 
S. S................................. . 58: 


8 I: 87 Söndagsskolbarnen i Ystad lill bar
20: 	 nen i Kina gm S. L. .. .. ..... .. 
10: 	 Daggryningen i K. M. A., . till flick
3: 89 	 skolan i Yiincheng ............. .... . 5°0: 


25: 	 Gm E. T., Malmö, till Lin Huai97°· 
38: 80 	 fohs underhåll ..... ... .............. .. 5°: 

25: 	 97 2. E. 11., Stockholm, till inf. evangelist 50: 
5: 	 990. A . A., Göteborg, till N. Högmans 


evangelist .......................... . zoo: 

101 I. Redbergslids syförening, Göteborg, 

till evan gel. Uang-Hosans tinder· 
Mil gm B. J. S. N., Göteborg... 200: -

Sn: 	 10.12. C. A., till spridande af biblar, bibel

delar & traktater på missionsfältet 


75: 	 gm B. J. S. N., Göteborg....... .. 

3: 58 1036. 	 A. S., Stockholm, till en gosses un-

I: 88 	 derhåll .............. , ..... ............ . 

10: 	 1037 . Betlehemsl<yrlralls barumissioDsföre
3: 60 	 ning till fyra gossars underhåll ... 200: 

Summa kr. för dec. 	 9,283: 32 
4°: Under jan.-nov. månader kr. 73.627: 475: 
16: 66 	 Under jan.-dec. månader kr . 82,910: 79 

Med varmt tack till hvarjc gifvare.12: 90 
10: 
20: 	 Ty . bergen skola vz'/ca och högarna falla, men 

2: 44 mz'n nåd skall icke vt'ka ifrån dig, och mitt frids
förbund skall icke förfalla, säger Herren, din för
barmare. Es. 54: 10 

zS: 
10: 
10: 

f amiljenotiser. 
100: 

5: 	 Broder Beinhoff, som sedan förliden höst varit tro
58: 	 50 lofvad med fröken E. Rowe frän Amerika, Hnmade 

att i början af jan. fira sitt bröllop. Miss Rowe har 
under sex är verkat i Kina säsom medlem af »China .". 	 Inland Mission l. Vi hälsa henne hjärtligt välkommen -:>. 

5: till vär 	 mISSIOn och önska, att Guds rika välsignelse 
100: 	 mätte hvila öfver hennes och bro Beinhotrs förening. 

3°: Och mä de länge ffi arbeta för Guds rike i Kina! 

30: 7 I 

5: 
25: 
25: 
15: 	 JYlissionens bönemöten. 
10: 

25: H varje tisdagsafton mellan kl. 1/27 och 1/28 hftllas 
10: 

i kyrkan vid Floragatan bönemöten för missionen. Vi12: 
inbjuda vära vänner hjärtligt att deltaga i dessa möten. 
Herren säger: »Ropa till mig, sä skall jag svara dig och 

200: göra stora och förborgade ting, hvilka du ej har känt.» 

20: 

220: 

Svenska Bokt.ryckeri·Akt.iobolaget, St.ockholm, lOO'J. 



inims L an 
Mssionsblad fOrSvenska MissiDnen i Kina. 

Red.ktör: Expediti 'on: Telegram,ulr"s. : Teleron : 

JOSEF HOLMGREN. MQlmtorgsgQtQn 8. "Si/li!nr, StoCk/IOhll. "Riks. 4459. }\llm. J3runkeb. 1753 

Gåfvor. - Pil väg till Kina. - Brefafdelniogeo. - i" Apotekaren Efraim Sandblom. 

Marmorbåt från kejserliga sommarpalatset . 

Matt. 2: 1--11. 

Det, som förebildades i den nyss upplästa Ps. 
~ 2, ~ärskildt i dess 15:de vers, gick i fullbordan, 
qå Osterns vise kommo till Betlehem för att hylla
.4en nyfödde judakonungen och bringa honom sina 
gåfvor. Dessa efter ljus och sanning längtande hade 

• Föredrag vid mötet i Florakyrkan Trettondedagen af Karl 
ries. 

med ledning af den stora kunskap om stjärnhim
meln, som de ägde, :upptäckt något ovanligt, 
som varslade om, att en stor konung blifvit född. 
Honom ville de uppsöka, honom · ville de hylla. 
Allt, hvad de dittills vetat, och allt, hvad de 
dittills beundrat, hade icke tillfredsställt dem. De 
följde det ljus, som de hade. Det förde dem från 
mörkret fram till ljusets hem. 
. Skulle dessa rader läsas af någon, som sitter 
l mörker af ett eller annat slag, ville jag sä inner
ligt mana en sådan: följ det ljus, du har, och tröttnC\. 
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aldrig- att. söka mera! Ringakta icke Betlehems 
krubba! Där strålar dig det sanna ljuset til~ mötes. 
. Det, som skedde med de vise från Ostern i 
k:risti födelsetimma, har upprepats århundradena 
igenom. 

»Se, hur de samlats, hedningaskaror, 
Böjande knä för Jesus Krist.» 

En hvar, som förstått, hvem Jesus Kristus är, 
känner behof af att hylla honom. Till och med de, 
som i honom endast se .människan, böja sig för 
honom och säga, att han är den fullkomliga män
niskan, som bör vara en förebild för alla människor. 
De skänka honom sin beundrans hyllning. Men 
de, som i honom sett något mera, gifva honom en 
mera ingående hyllning, sin lydnads hyllning. Och 
de, som i honom sett Försonaren, som för dem 
gifvit sitt lif, skänka honom sig själfva med allt, 
hvad de äro och hafva. 

Vi uttala dessa ord så snabbt och lätt, men 
månne vi också pä. alla lifvets områden taga konse
kvenserna däraf? Gifvandet af denna världens 
goda har i alla tider varit en måttstock på äkt
heten i denna vår hyllning. Så gåfvo de gamla 
israeliterna så frikostigt till utförandet af uppen
barelsetältet, att Mose måste tillsäga dem att upp
höra. Det hade gifvits mer än som behöfdes (2 
Moseb. 35: 21; 36: 5, 6, 7), och likaså gåfvo de från 
fångenskapen i Babel återvända stamhöfdingarna 
frikostigt till uppförande af det nya templet (Esr. 
2: 68.: 69) en summa af mer än 3/4 million kronor. 

Afven i våra dagar höra vi talas om en llik_ 
nande offervillighet, där Guds Ande rört vid hjärtana 
och Jesus Kristus blifvit stor och dyrbar för dem. 
Så berättas fränden nu i Kina pågående väckelsen 
följande: ~Kanske det märkligaste under denna 
märkliga tid varit de tackoffer, .som framburits. 
Bref ha kommit i stort antal med erbjudanden af 
jord, hus, penningar, varor, spannmål, smycken, som 
sändas dels som >tecken till ången, dels som »tack
offer för undfången välsignelse>. Många ha för
klarat sig vilja för all framtid gifva tiondedelen af 
all sin inkomst till Herrens verk. Se här, hvad en 
ung köpman i Mandsjuriet skrifver: »Sä.som en den 
där undfått nåd af Herren, önskar jag för att be
tyga min tro och kärlek till Jesus Kristus helga 
en tiondedel ' af mina ägodelar. Jag beräknar mitt 
kapital till omkr. 14,000 kronor. Jag har nu insatt 
en tiondedel däraf på församlingens konto i banken 
och önskar, att detta belopp af 1,400 kr. må an
vändas på följande sätt: missionssjukhuset för män 
200, dito för kvinnor 200, bibelspridningen 400, skol
missionen 200, evangelisationsarbetet 400.» 

En församlingsmedlem, som haft namn om sig 
att vara ganska snål och aldrig veterligen gifvit 
något till missionen, skref och erbjöd en femtedel 
af sina inkomster. 

En firma erbjöd sig att öka sitt årsbidrag med 
240 kr., hvartill fogades: »Firman har beslutat att 
hädanefter hålla stängdt på söndagarna>. 

En fattig man skref, att han mottagit stor väl
signelse och gärna viile lägga i dagen sin tack
samhet men icke hade annat än en svart kalf med 

en hvit strimma. Nu ville han uppmana pastorn 
och församlingens äldste att bedja Gud, att han 
ville mottaga den svarta kalfven med den hvita 
strimman. 

Många, som läst den förträffliga boken »Pastor 
Hsb, erinra sig, huru fru Hsi - som ännu lefver -, 
då hon blifvit verkligt fattad af Guds Ande, fram
bar alla sina käraste smycken, i det hon efter bön 
med sin man sade: »Vi ha n\l så länge bedt om 
penningar för Ho-chow. Jag tror, att Herren be
svarat vår bön». Från ett distrikt i närheten af Chang
shan omtalas, att 79 församlingsmedlemmar, däraf 50 
män och 29 kvinnor, under 1907 lämnat 'i missions
bidrag omkr. 450 kr., hvilket var 60 kr. mer än 
året förut. De äro alla mycket fattiga på jordiska 
ägodelar men rika inför Gud. En af dem, en 
gumma, som lifnärde sig med att tillverka risbullar, 
som hon försålde i ett gathörn, lämnade i bidrag 
30 kr. Hon hade läst l Kor. 16: l och anbragt 
en liten bambuiåda i sitt hem för att där lägga 
en viss del af sin dag~inkomst. 

Se där det rätta gifvandet, framsprunget ur 
tacksamma hjärtan; stadigt, lugnt och bärkraftigt. 
Om vi pröfva värt gifvande inför detta, hurudant 
ter det sig i kvantitet?- huru i kvalitet? Månne 
icke ofta biafsikter blanda .sig in? Herren Jesus 
anger en sådan i Matt. 6: 1-4: gifvandet af hän
syn till andras beröm eller endast därför att andra 
gifva och vi icke vilja vara sämre än de. I Matt. 
23: 23 antyder Herren ett annat förkastligt sätt att 
gifva: det då man i gåfvan söker en undflykt för 
det mera djupgående kraf, som Herren har på oss. 
Vi äro mycket villiga att göra t. o. m. ganska 
stora uppoffringar på ett område, om vi blott icke 
behöfva göra sådana på ett annat eller förödmjuka 
oss inför en människa. Det kan finnas personer. 
som anses såsom mycket gifmiIda och äfven offra 
en icke obetydlig del af sin inkomst, men som där
med söka lägga plåster på ett sjukt samvete. Frä.
gar man deras fordringSägare eller dem, med 
hvilka de eljes ha affärer, så får man kanske höra, 
att de icke äro punktliga eller ens fullt ärliga i 
fullgörandet af sina förbindelser: I stället för att 
vilja synas frikostig borde en sådan först godtgöra, 
hvad han förbrutit. 

Det är uppenbart, att sådana motiv för gifvande 
äro rent förkastliga, och att ingen välsignelse kan 
hvila öfver så tillkomna gArv or. Men det finnes 
äfven andra motiv, som utan att vara förkastliga 
dock icke äro de högsta. Ett sådant är medlidan
det, då vi gifva en gåfva liksom för att lösköpa 
oss från vår andel i lidandet i världen. Vi böra 
förvissogifva af medlidande men iCke låta med
lidandet upphöra med gåfvan utan i den gifva något! 
af oss själfva enligt Pauli ord: »Sig själfva gåfvo 
de först åt Gud och så åt oss» (2 Kor. 8: 5). 

En annan sådan bevekelsegrund är tanken på 
lönen. Det är sant, att Gud har lofvat lön åt 
dem, som troget tjäna honom, äfven i fråga om 
gifvande (Matt. 5: 12; 10: 41; I Kor. 3: 14; 2 Joh 
v. 8), och att vi äfven på det andliga lifvets om
rä.de ha rätt att vänta skörd efter sådd (2 Kor. 
9: 6), men om vårt gifvande blir en affär mella n 
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oss och Gud, torde vi ofta komma att känna oss 
b~~vikna- för att icke tala om att hvad vi hafva att 
gifva icke är vårt eget utan rätteligen hör Gud till. 

Tänka vi riktigt starkt på detta senare, så 
mÅnas vi till gifvande ajplzldkänsla. Denna känsla 
dr icke främmande för Paulus, och vi behöfva den 
til[ att ' stödja och sporra oss, men den är likväl 
icke den högsta drifkraften för gifvandet. Den bör 
v~ra kärleken och tacksamheten för Guds gåfva 
tiEl oss. Det är de, som skapa glada gifvare. Guds 
o~tsägliga gåfva i Kristus är så stor, att intet 
m[ndre än hela vår varelse med allt, hvad vi äro 
o~h , äga, .kan gifvas so~ gengåfva:..1u mer Kristus 
blIr stor och dyrbar för våra hJartan, dess mer 
s~all vårt gifvande kännetecknas af glä4/e. 

på väg 'till Kina.* 
Framkomsten. 

Frän Singapore till "Hongkong foro vi i omvand ordning 
g~nom ärstiderna, d. v. s. vi började ffi kallt igen. Icke 
bjott kallt tingo vi utan äfven storm; det 'troddes till 
oFh med vara en tyfon. Huru som helst, vädret var 
tillräckligt ruskigt att göra oss sjösjuka. Först inemot 
Hongkong började ' det sakta af, och vi kände oss bättre. 
l-longkong är en utmärkt vacker plats, byggd pä en brant 
slflttning mot hafvet. - De äterstäende dag~rna till 
~JJanghai vora lugna, och vi k?mmo i godt skick till vär 
fq:,rsta bestämmelseort, Shanghal, den 7 dec. 
, II Vi togo In pä Kina Inland-missionens trefliga hem, 
bestäende af 3 väldiga byggnadskomplex, omsl utande en 
j:1almbeväxt gärdsplan. Det hela säges vara skänkt till 
n~ issionen. Det förestås af en gammal missionär, Mr 
Stevenson. Dessutom bo dar missionens direktor, Mr 
1i1oste, samt cheferna för ,Business Department» m. fl. 
Bär mötte oss flera öfverraskningar. Först den, att här 
lefde nästan en 

sV(flSk koloni af missiottärer 

i detta Österns Chicago. Det ar dock endast tillfalligt
vis, som sä många äro här, men egendomligt var det 
och, roligt att få höra sil. mycket svenska talas. Saken 
~ar den, att 3 af Skand. All. Missionens missionärer fril.n 
Kansuh (ung. 6 veckors resa fr. Sh.) hade kommit, den 
ene af dem med hustru och flera barn pil. resa till Ame
rika, de tvä andra för att söka tandläkare (I). Dessutom 
[pnnos 2 svenskar och sä sjömanspastor Rydberg med 
fru samt slutligen vi 5 svenskar. - Vi simlle här packa 
öm och fullborda vär utrustning för vär resa in i landet 
~amt n1\got vänja oss vid den »kinesiska lukten,. Det 
ilr ett faktum, att i alla kinessamhällen räder en egen-' 
ii10mlig lukt, som i början är obehaglig, men, en!. hvad 
missionärer säga, sedan blir behaglig och efterlängtad (?). 
,~tt af de ting, vi ock skull~ lära oss, var att äta kines
mat. För den skull och till vär ära blefvo vi af mis
$ionär Blom 

bjudna pli kitlesmiddag. 
Det blef en 'fullstandig öfverraskning. Såsom mycket 

annat kinesiskt tillgär detpä motsatt sätt mot hvad vi 

* Genom bro Ringbergs bref i förra numret fingo vi följa våra ut· 
'resande syskon till Singapore. I detta bref till en enskild vän berättar 
'b ro Landin om framkomsten till och de första erfarenheterna i Kina. 

anse tillbörligt vid våra bord. Först framsättas alla 
rätterna pil. en gäng. Vi hade omkring 7 olika kött- och 
fiskrätter. Sedan fär hvar och en en skäl med ris, som 
skall motsvara värt bröd och potatis. Med vära »chop
sticks» (tvit träpinnar, nägot afsmalnandei den änden, 
man för till munnen) hade vi då att försöka få in nägot 
ris i munnen och med samma stickor taga för oss af de 
olika kötträtterna. Säsen tager man' med en liten pors
linssked, som föres med vänstra handen. Du förstär lätt, 
att det ej gick fort för oss att ata, och att vi skulle 
spilla ätskilligt på bordet under försöken att få några 
köttsmulor. Det gör 'dock ingenting, om man skulle 
spilla, ty man har aldrig duk på bordet, och det hör 
till god ton i Kina att lägga ben och annat pil. bordet. 
Efter maten serveras vanligen te, och vi tingo det för 
att »skölja nedl> maten. . 

Under vistelsen pä hemmet fingo vi ocksil. nöjet att 
vara med pä ett bröllop. Det var ett par unga mis
sionärer, som sammanvigdes, bägge af engelsk börd, hvar
för hela akten tillgick pil. engelskt vis. 

Vär önskan hade varit att göra vistelsen i Shanghai 
sä kort som möjligt för att komma till Anking med det 
snaraste, men vi mäste stanna öfver söndagen. På 
söndags e. m. blefvo vi bjudna till Sjömanshemmet pä 
Sl/(tlSkt kaffe. När man försakat sädant 8 veckor, dä 
satter man värde på det. Vi hade ock där en kort svensk 
andaktstund. Hemmet öppnas för sjömän först vid julen. 
Det nya hemmet är väl beläget,och mycket praktiskt inredt. 

Mändagen den 13 dec. blef slutligen vär uppbrotts
dag. Vi skulle då för första gängen 

kläda oss i kimsdräkl. 

Den beStär af - förutom underkläder - byxor, 
väst och rock. Säledes fullt europeisk dräkt, kanske du 
tänker. lVlen icke alldeles ändä. Tänk dig ett par byxor 
utan en enda knapp; sätt' sedan västen utanpå rocken, 
och du har grunddragen af en kinesdräkt. Byxorna 
hållas uppe medelst ett bälte, som äfven användes som 
penningpase. På fötterna bäras tygskor och hvita strum
por. De förra voro icke lätta att fä - för oss stor
vaxta män, - och, efter att hafva besökt närmare ett 
lo-tal affärer fingo både jag och Ringberg taga för smä 
skor. Största förändringen, och den drogo vi oss mest 
för, skulle dock försiggä med vära hufvuden. Vi skulle 
>rakaH och förses med fläta. AUt får gå.' Om vi 
kunna tjäna vär Guds rikssak därmed, hvarför skulle vi dä 
icke göra det? Meningarna aro nu, tyvärr, delade därom. 
En del hälla före - de äldre isynnerhet -, att man 
kommer folket närmare genom att sä litet som möjligt 
skilja sig frän dem; en annan del anse, att vär dräkt 
O. d. betyder numera ingenting, då utlandingar äro mera 
allmänna äfven inne i landet. Sedan 2 är tillbaka har 
ocksä frihet lämnats åt missionärerna att bara eller icke 
bära kinesdräkt, dock med vissa inskränkningar för de 
nykomna, bl. a. den, att de mliste bära fläta och kines
dräkt vid spräkskolan. Pä natten skulle bäten afgå, och 
vi skulle färdas med en kinesisk bät 

i kit/(sklass till Anking. 

Alla anordningarna på denna klass äro enkla och 
primltlVa. Hvar och en för med , sig sin badd och sina 
toalettsaker. Det var en stor skara medresande. Vi 

Red\ blefvo 4 missionärskandidater i en hytt. För resan hade 
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, vi ocksä medfört diverse matvaror, för den händelse den 
kinesiska maten ej skulle fylla värt behof, och vi voro 
glada dUröfver. Maten var nog god, men den osnygghet, 
som rädde öfver allt ombord, och ovanan vid maten för

, tog oss mycket af vär aptit. Lifvet ombord var ganska 
drägligt. Yangtseflodens strander äro i allmänhet läga, 
och öfver dem ligger en gulaktig färgton, hvilken kanske 
förstärkes af flodens smutsgula vatten. Stränderna äro 
ock Hlnggrunda, sä att bäten ej kan lagga intill vid land. 
Stundom komma prämliknande biltar ut för alt hämta 
eller afIämna passagerare. Dä blir det ett skrik och tjut 
bland de öfriga passagerarne, söm kasta sina saker och 
sig sj:tlfva nästan handlöst i bätarna. Ännu värre syntes 
oss det oväsen vara, som begynner, då ängaren lägger 
till vid en s. k. Hook, d . v. s. ett större bätliknande hus, 
som motsvarar brygga och varuskjnl. Dä strömma dus

. 'sintal af k,ulis ombord skrikande, som om de vore ilara. 
Detta oväsen inträffade en natt icke mindre än 2 ggr., 
och det var icke Illtt att fil. nattro under sädana förhäl
landen. Vi tillbragte dock den mesta delen af dagen i 
vära bäddar, den enda plats, vi hade inomhus; men det 
blef arven här olidligt, tack vare någon eller nilgra 
opiumrökande kineser i hytten bredvieI. - Onsdag natt 
framkommo vi lyckligt till Anking, där vi fingo tillbringa 
de första timmarna fr. 3 - 6 f. m. i en s. k. hYtt i 
»Hooken». Det var ett rum med nägra bräder pä ett 
par bockar + 2 kinesstolar och en lykta, hvilket allt var 
för vär räkning. Emellertid»möblerade » vi snart om 
med vär .bedding» och knnde snart fä njuta en stnnds 
hvila. Sä snart stadsporten öppnades, kom föreständaren . 
för skolan, mr Bland, och hämtade oss, och efter en 
half timmes promenad nädde vi den plats, som vi fil. 
kalla värt hem för nägra mänader. Vi blefvo väl emot
tagna af de förutvarande kandidaterna, och hemmet själft 
ar mycket inbjudande och trefligt. 

Om staden kan jag ej mycket säga. Den lir hufvud
stad i provinsen Anhueioch slite för flera högre 
skolor sam tregeringsman ; , vidare äro här förlagda flera 
regementen. Säkerligen har ock till Sverige spridts un
derrättelsen om det 

myteri, 

som ett af regemen ten a gjorde före vilr hitkomst. Det 
kvafdes i blod och misslyckades helt och hället. Guver
nörens rådighet och kraft tillskrifves segern, men vi tro, 
att Gud, som styr' folken, var den, som skyddade sina 
'barn och gjorde om intet rebellernas planer. Alltnog: 
de nykomna fingo sitt »elddop" snart. Mil Gud bevara 
oss frän sädana, det är vär bön. 
, Redan dagen efter vär ankomst började värt arbete, 
och vi fingo " för första gängen möta en kinesisk lärare. 
Mer än en timme fingo vi söka' efterhärma vär larares 
uttal af orden. Kinesiska spräket bestär ju af tiotusentals 
ord men har endast omkring 300 ljud. Därför mäste 
man införa olika toner, aspirationer o. s. v. Sä t. ex. 
kunna de romerska bokstäfverna »fn" uttalas pä fem 
olika sätt, och hvarje uttal betecknar helt olika saker. 
Villare är det- stor .skillnad pä pi och p'i o. s. v. Att 
sädant lägger svärigheter i vägen, inses lätt och manar oss 
till ifrig bön om hjalp af Gud. Vi fingo ocksä 

nya ?zamn. 

Mitt namn är endast Lan = himmelsblä. Dessutom 
pläga de nykomna erhälla tillnamn, valda af de kinesiska' 

lärarne. Min lärare, hvars namn är Ho, och som är en 
kristen, gaf mig namnen Tao Seng = evigt lif. Mitt 
fulla namn är Lan Tao Sel/g. 

Söndagen _bevistade vi för första gängen 

en kinesisk gudstjänst. 

Vi förstodo naturligtvis ingenting, men det anses godt för 
oss att vara med, och det var mycket intressant. Ett 
hundratal kineser bevistade gudstjänsten. Af dessa var 
1/3kvinnor och resten män (omvandt förhällande i Sverige!). 
:Man började med en säng, och det mäste jag erkänna, 
att de sjöngo af hjartat och med stor styrka om ej alltid 
efter melodien. En gammal församlingsmedlem bad en 
lång bön mycket tyst men med stort allvar, och evange
listen läste tvä kapitel ur bibeln; därefter talade en af 
missionärerna, och sä afslöts gudstjänsten med en böne
säng. Sä längt vi kunde förstä, var det med allvar och 
uppmärksamhet, som man bevistade gudstjänsten. 

Nu mäste jag sluta. Det ar endast stunderna mellan 
8 timmars studier dag!., som fil. användas till brefskrifning 
m. m. Till sist ville jag dock fä peka pä nägra ämnen 
för lack oclt bön. 

Först: TackSägelse för Guds ledning och beskydd 
under den länga resan. För de tillfällen, vi hade om
bord, dels att höra Guds ord och dels att vittna om Gud. 
För arbetets framgäng i Kina. 

S~dan: Förbön för oss, att vi mä kunna inhämta 
spräket, att vi ej mä känna oss modfällda och försagda, 
att vi mil fyllas med mera kärlek till Gud och till Kinas 
folk, att vi mä blifva välsignade här och blifva till väl
signelse. Samt ifrig bön om en väckelse öfver hela KlI1a. 
Den politiska väckelsen har kommit. Mätte snart den 
andliga komma! Bed för arbetet i denna härdarbetade 
stad! Bed, bed i tro! 

Hälsningar. I Herren tillgifne 
D. Landill. 

Anking d. 21/12 08. 

Hankow den 17 dec. 1908. 

Käre bröder! 

Her~en ' har i sin godhet fört oss hit i frid. Pil. 
visst sätt är vär resa nu nästan öfver, men ur en annan 
synpunkt betraktad börjar den först nu. Har mäste värt 
bagage gä genom tullen, innan vi taga det in i landet, 
och vi mäste arrangera angäende befordrandet medelst 
järnvdg, skaffa en tjanare att bevaka sakernapä täget 
o. s. v. - Ni ha. redan liört frän de andra syskonen 
om vär ankomst till Shanghai. Vi möttes som vanligt 
af sä mänga uppdrag och rd:visitioner och hade sä kort 
tid pä oss där, alldenstund vär närvaro syntes vara önsk
värd vid konferensen i Yuncheng den 2 :dra nästkom
mande januari, att vi ej hunno skrifva nägra bref. Det 
var kärt att träffa sä mänga vanner igen och kanna, 
att vi voro välkomna. Allt synes lugnt härute trots re
gentombytet med undantag af militärupploppet i Ganking, 
hvilket dock nu ar fullkomligt kväfdt. Vi , sägo, huru 
bombardementet frän krigsskeppen hade delvis raserat 
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I ~gervallen. Vära tvä bröder kommo väl dit i gBr, om
cf ej liksom vi fördröjts af tjocka och sä ej komma 
fr m förrän i dag. De skulle ,lämna Shanghai dagen 
efter oss och längtade att,fä börja regelbundet arbete 
~ed spräket. Fröken Engström reste till Yangchau ett 
li~r dagar före vär af resa tillsammans med d:r Parker, 
s':m skulle hälsa pä släktingar där. ' 

Vi vänta' att träffa miss Rowe i Honanfu, och efter 
j~1 resa vi upp till Shansi i sällskap med henne och de 

r dra, som kunna komma ifrän stationen, 
I N u farväl med varma hälsningar och v1ilönskningar1

~'r det nya äret till eder alla frän oss bäda. 

Edra förbundna 

Ethd och Carl F. Blom. 

* * 

Hanchengden I 8 nov. 1908. 

Kära missionsvänner! 
II Ty . Herrens 1Za1ll1l vill jag prisa. Gifvm ära ,åtIår Gud. 5 J,'Ios. 32 : 3. 

I Det är mähända redan kall vinter hemma i Norden. 
(lär blomma rosor och krysantemum ute ännu. Det 
pörjar dock blifva höstlikt, hvarför deras prakt nog snart 
}'r förbi. ' 

Under hösten och ända till slutet af januari månad 
~r det vanligen härliga, klara dagar här. Arbetskrafterna 
~omma tillbaka efter den tryckande sommaren. ' 

Omedelbart ~fter värt stormöte i okt. kallades syster 
Ahlman till Haichow för att sköta fru Wester, som dä 
'läg sä sjuk före sitt hemförlofvande. . 
1I Bergling for ut pä en nära 4 veckors resa. Alltsä 
blef jag ensam med barnen på stationen. Men fastän 
de rest, så fattades icke människor omkring mig. För
utom husfolket stannade 15 kvinnor kvar för att deltaga 
i en bibelkurs. Det var i synnerhet sökare och nydöpta. 

IPä förmiddagarna läste och sjöngo vi, och på eftermid
dagen genomgingo vi berättelsen om JeSll lif frän hans 
ankomst till jorden och till hans äterkomst och domen. 
Herren förnams sä nära. Min egen själ blef ocksä veder
kvickt genom den himmelska dagg, Herren lät falla. 

'Det syntes, som om syndens styggelse blef tydligare 
framställd för deltagarne i kursen, hvarför man ock säg 
Istörre sorg öfver synden samt djupare behof af blodets 

I
renande kraft. 

I Efter bibelkursens slut ' kvarstannade 4 kvinnor för 
att sy stora skor ät sig. 

VBr lilla anti-fotbindningsförening räkllar snart 50 

I
medlemmar. 

Två kvinnliga patienter hafva nyligen afvants frän 

I
opium. Jag önskade, att jag kunde säga, de bäda älska 

I Jesus. Dock är jag ej säker pä den ena, som heter 
Ej-ta-sao. Hennes man är troende. Den andra patienten,

'I som var intresserad, dä hon kom hit, synes i sanning 
1 hafva fätt Herren kär. Hon hade först ffitt höra san

ningen af en troende köpman. Dock kom hon hit med 
ett ansikte, som vittnade om den last, hon legat uti. Hon 
ätervllnde hem med, kan jag säga, ett nytt ansikte, som 
vittnade om lycka i Gud. Stora, underbara äro de verk, 
Herren gör. , 

I lördags började en större marknad med teater i 

en by, belägen I l/Z mil härifrån. Bibelkvinnan, nägra 
evangelister, barnen och jag reste dit. Min man mäste 
vara hemma, dä åtskilligt band honom vid stationen. 

Dä vi väl vora på väg och äkte på de ojämna 
vägarna, sade Elias: ,Nu skola vi ut och predika.» 
Mycken predikan för hans vidkommande blef det ju 
icke; dock fylla de sin lilla mission genom att draga folk, 
de kära smä. 

Platsen, vi reste till, heter Shae-poh och har nyligen 
öppnats som utstation. 

Den lilla samlingslokalen var hvitmålad och försedd 
med väggprydnader ; på bordet stodo höstblommor. Alla 
bänkar voro fullsatta, och icke fä af åhörarne voro in
tresserade af sanningen. Bland dessa var det 2 väl
bergade bönder frän grannbyn. De sutto frän morgonen 
till aftonen och hörde uppmärksamt pä. Herren har 
säkert begynnt sitt verk i deras själar, mä han i sin näd 
också fullborda det. 

Dä sofplatsen var liten pä stationel}, bodde barnen 
och jag hos ett yngre, troende folk, som helle Hsii. 
Hustrun Vqr förr en fiende, men Herren har älven i 
hennes hjärta blifvit konung. 

Hon döptes i våras, och nu tjänar hon sä villigt 
Guds sak och de troende, som gästa dem. Renligt och 
ordentligt ha de det, såsom 4et anstär . kristna. Vid den 
lilla bibelstund, vi hade i deras hem, innan vi res~e, för
undrade det mig, huru väl hon läste sina verser i bibeln. 
Hennes man har sakert hjälpt henne. De fä lida smä
lek för Jesu namns skull, i synnerhet dä hon nu tagit 
bort bandaget af sina fötter. Nägra' grannar voro med 
under andaktsstunden i deras hem, 2 kvinnor vara så 
ifriga att lära sig bedja. En enkel bön föresades dem, 
och de upprepåde densamma flera gänger. »Skola vi 
stå eller knäböja, dä vi bedja?» frägade en af dem. Det 
gör hjärtat godt, när man ser någon önska lära att i 
sanning tala med vär himmelske Fader. 

I gär var jag på en större middag hos stadsman
darinens fru tillsammans med en del fruar till ämbets
män. 

De äro alla så snälla och vänliga, och jag är glad 
för tillfället att fä vittna för hög och läg. Dock synes 
det enkla landtfolket mera m ottagligt för budskapet om 
frälsning. 

I slutet på denna vecka' resa vi, om Gud vill, åter 
ut, till en .annan utpost, Si-Hen. Ett större möte an
ordnas där nästa söndag. Min man tänker fä vara med 
äfvenså vära små. Jag kan icke säga annat, än att vi 
känna oss lyckliga öfver den stora näd, Herren bevisar 
oss, ty Guds verk gär framåt. Församlingen har förökats 
med 33 medlem~nar i är, och andra förberedas för dopet 
till vären'. 

Vär trofaste Gud besvarar edra förböner, . kära yän
ner. Tack för deltagandet i arbetet under detta är, 
tack för medel, I gifven till verket, tack för all kärlek 
under kampen för kinesernas frälsning! 

Min man förenar sig med mig i de hjärtligaste ny
årshälsningar till våra kära missionsvänner. Mä vär him
melske Faders bästa välsignelser komma eder alla till 
del under det nya äret! 

Eder i Herren tillgifna 
Dagll:Y BerglhJg. 

::: ** 
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Honanfu den 15 dec. 1908. 

Kara missionsvUnner ! 

Förra året hörde vi om den kraftiga vackelse, som 
Herren sändt öfver församlingen i Korea, och i början 
af detta året begynte samma verk i Mandschuriet. Vi 
stodo liksom frågande: »SkaH väl denna lifsväg gä Kina 
förbi?» Äfven här har ur mänga Herrens tjänares hjar
tan profetens rop uppstigit: »0, att du viHe läta him
melen remna och fore hit ned!» Om Herren ock ej 
ännu besökt vära distrikt på samma kraftiga satt som de 
ofvannämnda fälten, så har han dock ej lamnat oss obe
rörda. Den mera framträdande sidan af vackelsen i 
Korea och :Mandschuriet har varit en djup och öfver

. valdigande känsla af synd , hos Kristi bekännare, och detta 
har i sin tur verkat afsky för och afläggande af synden. 
Först när synden blir synd, blir näden näd. 

Redan vid vår konferens för infödda medarbetare, 
som hölls i Yuncheng (Yin-tjöHg) i sept., erforo vi en 
fläkt af väckelsens ande, dock utan att det kom till ett 
djupare verk. Dä denna konferens var öfver, begäfvo 
sig mänga af bröderna till en annan sädan, hvilken leddes 
af en missionär Goforth, som Herren förut fätt 
anvanda vid- väckelsen i Mandschuriet. Vid denna senare 
konferens fick Herren tillfälle att fördjupa det verk, som 
han begynt i vära bröders hjärtan, och dä dessa sedan 
återvände, hvar och en till sin plats, förde de elden 
med sig. På värt fält finnas ej mänga församlingar, som 
ej blifvit mer eller mindre berörda af denna lifsfläkt, men 
ännu bedja vi och vänta efter en kraftigare uppenbarelse 
af Herrens Ande. 

Vi ha . just slutat en liten bibel kurs i J ongning, vid 
hvilken Herren ledde oss att särskild t draga fram den 
sidan af hans · sanning, som uppenbarar hans heligh.ets 
fordran med afseende på oss, som tro. När hans ren
het och helighet liksom ljuset frän en strålkastare faller 
öfver ens "'lif hvem ser sig då ej oren, för sävidt där 

) '-..
finnes nägon andlig synförmåga. Afven Vid detta till· 
fälle verkade Guds Ande syndakännedom hos dem, S0m 
bära hans namn, så att många stodo upp och under 
tårar bekände synd samt bädo Herren om förlätelse och 
rening. Ett par af de närvarande bekände, att de gifvit 
vika för frestelsen att röka opium, andra, att de voro 
insnarjda i världsliga affärer, hvilket t:!.rde som en mask 
på deras andliga lir. En hade genom lättja ådragit sig 
skulder, som han ej återg:!.ldat. En allmän brist hos 
våra församlingmedlemmar har varit deras ringaktande af 
sabbaten. Evangelisten Djäo, som var med på vår bibel
kurs, talade vid en söndagsgudstjunst just öfver ämnet: 
»Sabbatens helgd». Han talade rörd af den Helige 
Ande, och många sade efteråt, att de aldrig sett frägan 
belyst i detta ljus. Med bibelns ord visade han, hvarför 
Herren gifvit oss sabbaten, straffet för den, som van
helgar, och valsignelsen för den, som helgar densamma. 

Summan af värt budskap dessa dagar var profetens 
ord: »Bryten eder ny mark, och sän icke bland törnen). 
Jer. 4: 3· Bedjen med oss, kära vänner, att Herren må 
fä verka på djupet i sina bekännares hjärtan, sä att 
:ohvarje planta, som den himmelske Fadern icke planterat, 
m!!. uppryckas med rötterna»! Vi veta af egen erfaren
het, att det gär jämförelsevis lätt att aflägga en bekän
nelse och fatta heliga beslut, då Herrens Ande är nara, 

• 

men i den heta striden med fienden ter det sig annor
lunda. Må vi ej glömma, att vära kinesiska trossyskon 
ha en vida hårdare kamp alt utkämpa, än vi hafva. 
Mörkret . omkring dem är . stort, och frestelser lura pä 
alla sidor, hvarför de behöfva våra oaflåtliga böner, alt 
de må bli segervinnare. 

Eder i Herrens tjanst 

Rikard Andersson. 

* * * 

Puchowfu i okt. 19°8. 

Sade jag dig icke, att om du trodde, skulle du jlz 
se Guds l/ärlighet? Joh. I I: 40. 

Då jag sist skref, var det frän Sin-an pli. väg frän 
Chi-kong-shan. Vär re~a gick i fortsättningen lyckligt. I 
Yuncheng stannade jag öfver konferensen för kinesiska 
ledare. Flera frägor behandlades där, som säkerligen 
voro till stor nytta för deltagarna. De andliga mötena 
präglades af Guds Andes nUrvaro, och nägra bekände 
offentligt synd. ' . 

Vid vårt stormöte i Puchow den 12 och 13 okt. 
hade Yi den glädjen höra nägra af de bröder, som be
vistat · K'Uh.wu-konferensen, berätta, hvad Gud där gjort för 
sina barn, och äfven hos oss blef det bekannande af 
synd och rop om näd att kunna öfvervinna. Vi hade 
den gladjen få döpa -tre personer, en aldre kvinna, stadells 
polismästare och en man, som förut brukade hälla till 
»under klocktorneb i staden, d. v. s. varit en nlycket 
dälig man. 

Före stormötet började vi skolan. Vi ha r. n. 9 
elever. Af dem, vi hade pä våren, behagade det Herren 
att i sommar taga en hem. Hon var den 4:de i är, som 
fätt hembud. Underliga äro Herrens vägar. Men lyc
liga aro de, som äro bärgade. 

Två af de andra flickorna Uro hindrade att komma 
i höst, den ena af sjukdom och den andra, emedan 
hennes hjälp behöfves i hemmet. Af de tre nykomna 
ar en syster till ofvannämnda polismastare ; fadern är 
f. d. militärmandarin. Hon är 20 är och har förut varit 
mycket emot att komma till skolan. Den andra flickan 
är en kusin till henne, 10 är gammal, och frän ett full
komligt hedniskt hem. Den tredje är endast 7 är gam
mal men har filtt börja, emedan hennes moder är hos 
oss. Vi ha i höst börjat med missionsaftnar i skolan 
hvarje tisdag och sysselsätta oss f. n. med det land, som 
är oss nUrmast, nämligen Kina. 

Pil. stormötet bestämdes pä förslag af församlingen, 
att under hösten ha 1/2mänads och nasta vär en hel må
nads bibels kol a för kvinnor hos oss. . 

Bedjen med oss, att säväl undervisningen af barnen 
i skolan, som ock hvad vi göra för kvinnorna, må blifva 
till välsignelse och bära evighetsfrukter ! 

Fröken Nylin ber om sin hjartliga hälsning! Vi 
förena oss i hälsningar till Kommitteen, Damkommitteen 
och Syföreningen. 

I Herren tillgifna 

Frida Prytz. 

* * * 
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Sinanhsien den 16 dec. 1908. »Och lämnen honom ing.en ro, förrän han har be
II redt och gjort Jerusalem till ett lof på jorden». 

Kära- missionsvänner ! Es. 62: 7. 
Eder i Herren tillgifnaII 

Och dina tiders trofasthtl är m skaft af salightter. Man'a Huftkran/z. 

Els. 33: 6. 
Önskar i dag meddela nBgot af denna månadens 


e farenheter. Det har varit mycket sjukligt i år, och ej Guds verk i Kaifeng. 

nhindre än fem af Sinans församlingsmedlemmar hafva 

, . Kara vänner!s!btat sitt jordelif, men det synes äfven, som skulle Gud 

~~nom denna sjuklighet gifvit nya tillfallen att vittna om Som jag vet, att det bland Sinims Lands l:tsare 
Honom. finnas -- de, som följa vårt arbete här med förbön och 

Ehuru jag ännu genom språket är hindrad att taga intresse, mllste jag sända Eder nllgra rader, på det att 
ipera aktiv del i arbetet, har jag dock fätt följa min I med oss mån prisa Gud för hans underbara nåd. Vi 
!famrat på nllgra by- och husbesök. Första glIngen be- hafva länge bedt om »väckelse », men aldrig anade jag 
dökte vi en by, som här är känd för sin afgudadyrkan. att den skulle komma så stilla, s~ stark, renande, fräl-
Ingen troende finnes där, och de hafva ej velat tilllIta sande, helgande. 
~utländingarna» besöka deras hem. Det är i d~nna by, Gud har varit ibland oss, vi hafva sett hans fräls
den kvinna bor,. som hade benutväxter II sm rygg. ning, sett, huru hans Ande fyllde och ledde våra kine
$yster Maria Pettersson blef ombedd att .göra ett besök. siska bröder, - och vi hafva lärt oss förstå Il)era af 
/De troende sökte afråda henne att hörsamma denna be· de orden: »icke med makt och icke med kraft men med 
gäran, emedan de trodde denna sjukdom vara Guds min ande, Säger Herren. Sebaoh, ty välsignelsen, som 
~traff för deras många andebesvärjelser m. m. Som kommit till oss frlln Gud, har ej kommit genom nllgon 
Isyster Maria kände Guds maning ah gli, gjorde hon det, människa . Vi såga i1lgm, utan Jesus allena. 
(OCh Gudltit arven de omnamnda benutvaxterna gå bort. Åtskilliga af de troende har voro n:trvarande vid de 
Detta väckte allmän förvllning, ty de hade utan resultat vUckelsemöten, som lVlr. Goforth höll på en plats norr 

l
,sökt blide läkare och gudar. Flera hem i denna by:tro om Gula floden. De blefvo välsignade. Vid deras hem
~lU öppna för oss, och vi hafva äfven nllgon gllng fått komst kände vi, huru Guds Ande manade oss till bön, 
Ise personer därifrBn närvara vid vllra gudstjanster. ._mycket bön, trons bön. Vi höllo under en veckas lid 

l
För nllgon vecka sedan kom en af vllra grannar möten i kapellet i staden hvarje eftermiddag öfver två 

och bad oss entraget följa honom till hans två döttrar, timmar, och hvarje afton predikades evangelium på tre 
/som voro döende. Rörande var det att se dessa, hllru olika ' platser. Söndags morgon bek:tnde den, som ledde 
rädda för döden de voro, Qch Iröra deras djupa l:tngtan mötet, att han ural,tlBtit att· öfverlämna en filt till fru 
att bJifva friska och komma öfver till oss pl'l vara möten, Bird. Filten hade D:r Carr IlInat honom, då han följde 
hvartiJl nu föräldrarna gifvit sitt medgifvande. Det smär- dem på deras resa till Shanghai, med tillsägelse att åtH
tade oss att höra föräldrarna inför flickorna tala om, lämna den vid framkomsten till Kaifeng. I st:tllet för 
huru gärna de ville behlllla den större, men önskade, att att göra detta hade han behållit den för sig själf. Det 
den mindre skulle dö. Hon dog också kort darefter, var gripande att se honom visa fram filten för alla de 

l och nu kom fadern lInyo och enträget bad min kamrat församlade och 'frimodigt bek:tnna sin synd. Hans ärliga 
följa med hem. Hon möttes nu af en syn, som nog ej och frimodiga bekännelse gjorde ett djupt intryck på de 

, är så lätt att glömma. För att ej den döda systerns församlade, och då han sedan med strålande ansikte
I ande skulle I.{all~ med sig. den äldre systern, hade _för- uppmanade dem att bekänna och öfvergifva sina synder, 

åldrarna bundit sm dotter Vid sangen med en stark Jarn- gick det som en susning genom rummet. Vackelsen 
kedja, hvilken de för detta ändamål lllnat af mandarinen. hade börjat, Gud. hade kommit till sitt tempel. 
Denna kedja bar llickan nu om halsen. Kedjan var Sedan den dagen har Gud själf ledt mötena; det 
lllst med ett större hänglils. - Ja, nog är hedendomen behöfdes icke nllgon sUrskild »ledare» eller »talare». 
och vidskepelsen ' stor, och intet annat än Kristi evan- Aldrig förr har jag varit med om slIdana mSten hvarken 
gelium kan skingra detta mörker. Må vi, hvar och en hemma eller i Kina. Bekännelse, bön, lof och pris, 
af oss, göra, hvad vi kunna för att bidraga till att Kristus vittnesbörd och bibelord följa, det ena efter det andra; 
blifver kllnd och alskad af deita folk. Viljen I hjälpa där ar ingen väntan den ena på den andra, intet stapp
oss bedja h:trom? lande, - undran och förv:tntan hafva fyllt allas hjärtan. 

För n:trvarande rustas här i staden med all makt Folket behöfver ej längre uppmanas att gl'l på mötena, 
för att kunna mottaga Dalej Lama med svit, som redan de äro sll ifriga att gå, att de skyndsamt fullgöra sitt 

, . i morgon kan väntas på sitt återtåg frlln Peking. Ej arbete och gå långa afstllnd för att få vara med. De 
mindre än , 250 köksknifvar och 300 eldtänger hafva ledande i arbetet hafva blifvit storligen välsignade. Själ f-
tillverkats för att kunna bereda dem mat och värme, viskhet, liknöjdhet, kritik, kärlekslöshet, högmod, - allt 
och ej mindre än 10,000 trel är vår lilla stad förplik- slldant och mycket annat bekännes och öfvergifves. Här 
tigad att betala för att gifva honom ett värdigt motta- reser sig en och bekänner: »Jag brukade ' röka opium, 
gande. Förra glIngen han reste härigenom, behöfde ej Herren har frälst mig darifrlln. J ag borde hafva gifvit 
folket knäböja för honom, men denna gäng är -det p!i- de penningar, jag nu inbesparat, till Guds verk men har ej 
bjudet, att hva'r och en, som ser honom, ml'lste knäböja. gjort s1\. I dag lofvar jag inför Gud att hvarje mänad 
- »Väl är mörkret stort uppå vllr jord, men - se, gifva 500 cash (c:a 1,25), och här gifver jag 1,000 cash, 
Kristus lefver!» för att visa min uppriktighet.. 



24 S I N I M S L A N D. 

En annan: »Jag har i hemlighet rökt tobak, ehuru 
jag visste, att det var orätt för mig, från och med 
i dag skall jag ej röka mer.» 

Ännu en annan (vår äldsta assistent på sjUkhuset): 
»Jag har ej i mitt hem lefvat helt för Gud, och därför 
har min hustru ej ännu afgjort sig för honom. I dag 
resa vi oss båda upp, - hon för alt begära dop och 
jag för alt säga, att hädanefter vill jag gifva Herren 
första rummet ej blott i mitt arbete på sjukhuset utan 
äfven i milt hem». 

En annan assistent p5. sjukhuset: »Jag har haft höga 
tankar om min beg5.fning och förmåga, men Gud har 
förödmjukat mig i dag. Jag vill lefva för att samla själar 
till Jesus, - Gud förlflte mig och hjUlpe mig att alltid 
och allestädes vara helt för Jesus». 

Nägra kastade sig under höga rop och tärar ned 
på marken och bekände sina synder. Guds Ande gjorde, 
hvad vi aldrig kunnat; han öfverbevisade om sytld. Andra 
voro fyllda af fröjd och den Helige Ande. En afton reste 
sig ätskilliga upp för att bekänna Kristus för första gången 
och fem för att begära dop. lVIedhjälparne på sjukhuset 
hafva blifvit härligt välsignade. Den yngsta af dem, 
endast 2 I år gammal, är fylld af hopp och frid i Gud. 
Han ombads att· predika på söndagen, och hans frihet i 
anden och förmäga att öppna Skrifterna var härligt att 
se. Han tillbringar timmar i bön. En ahnanman, 
portvakt i staden, brukar nu, hörde vi, d5. han vill vara 
ostörd i bön, sätta ett papper utanför sin dörr, på hvilket 
står skrifvet: »BönelillllllC1l ') . Undren I pä, att Välsignelsen 
kommer? 

Utomstil.ende hafva ock kommit pil. mötena, och vi 
hafva sett exempel på, huru Guds ande verkade afven 
pil. dem. - Vi hafva blifvit storligen uppmuntrade. 
Prisen med oss Gud för hans stora näd, och bedjen, 
att ingen otro eller otrohet hos oss må stänga himmelens 
fönster. 

»Renm eder, renen eder, I som bären Herens kärl». 
»Bed.fm och I skolen få, pil. det att eder glädje må vara 
fullkommen ». 

Hafvw 11'0 på Gud. 

Om vi fullgöra villkoren, skall Gud förvisso gifva 
välsignelsen, - mer än nog. 

Kaifeng den· 15:de dec. I908. 
Ja?le Guilmess. 

t 

Apotekaren Efraim Sandblom. 

Skaran därhemma ökas - än får den ene, än 
den andre af kämparna i den heliga striden, striden 
för Guds rikes seger på jorden, nedlägga svärdet 
och aflägga rustningen, atkläda sig a.rbetsdräkten 
och ikläda sig högtidsskruden - och så gå att 
förena sin röst med den stora skarans lof inför 
Guds och LalIlmet~ tron. 

Åter har Svenska Missionen i Kina lidit en 
förlust, i det att denna missions mångåriga ombud 

Jönköping, apotekaren Efraim Sandblom, kallats 

hem af sin Herre. Den 15 jan. kom hembudet 
efter ett långt sjukdomslidande. 

Härmed har afs1utats den inom tidens gränser 
förlagda delen af ett människolif, som i flera afse
enden varit ovanligt. Ovanligt icke genom yttre 
utmärkelser eller eljest sådant, som inför världens 
ögon utgör kännetecken på storhet, utan därigenom 
att från detta lif utgått inflytelser, som i ovanlig 
grad sträckt sina verkningar till vina kretsar, och 
därigenom att ·detta inflytande ovanligt helt ägnats 
åt Guds tjänst. 

De tvenne områden, inom hvi1ka hufvuddelen 
af Efraim Sandbloms verksamhet förlades, voro 
frånsedt hans dagliga kallelses uppgifter - det 
kristliga ungdomsarbetet osamt arbetet i hemlandet 

. för den yttre missionen. At båda skänkte han sitt 
varma hjärtas rika intresse och kärlek, för båda 
utgaf han sil. långt förhållandena medgåfvo sin tid, 
sina krafter och sina i många afseenden stora gåfvor. 
I sann kärlek till ungdomen nitälskade han inner
ligt för dess · frälsning och verkade såsom Jönkö
pingskretsens ynglingsförbunds ordförande, alltsedan 
detta förbund bildades, och såsom Jönköpings Krist
liga Ynglingaförenings ordförande under den långa 
tiden af 17 år till stor välsignelse. Denna verk
samhet inskränkte sig icke till det samhälle, · där 
han bodde, utan på söndagarna var han ofta ute 
än här, än där på landsbygden i länet och förkun
nade med 1if och värme frälsningens evangelium. 

Guds rikes framgång i hednavärJden låg honom 
ock varmt om hjärtat. Och han var en kännare 
af missionsvärlden som endast fa. hemmavarande 
missIOns vänner. Med sin stora lätthet att tillägna 
sig kunskaper å skilda områden kunde han ock 
med klar blick uppfatta situationen på missionsfältet. 
Personligen stod han genom en omfattande bref
växling i förbindelse med ett stort antal missionä
rer i snart sagd t alla världsdelar. 

Ej endast genom det talade ordet var han 
verksam . Afven de ord, som kommo från hans 
lättflytande penna, voro sådana, att de gjorde in
tryck. I både bunden och obunden stil var han 
mäktig att på ett fängslande sätt uttrycka sina ofta 
djupa och väckande tankar. 

Men hvad vore ord och skrift, om ej en man 
stått bakom ordet, en man, hvars högsta lifsintresse 
verkligen var, hvad som hörde till Guds rike, en 
man, som med hänförelsens värme gaf sig sjä1f åt 
de uppgifter,' han såg sig anförtros af Gud. En 
sådan man var Efraim Sandblom. Hans exempel 
skall därför icke minst bära frukt äfven i kom
mande tid. 

Nu har hans kroppshydda i den klara vinter
dagens solsken, följd af en talrik skara af hans 
vänner, förts till sitt sista hvilorum, där stoftet bäd
dats till dess uppståndelsedagens ännu klarare sol 
en gång strålar öfver jorden, då rättfärdighetssolen, 
Kristus. sjä1f, med sitt lifgifvande ljus skall väcka 
de sofvande ur grafvarnas slummer. 

Till dess hvile stoftet i frid! Anden är hos 
Gud! V älsignadt vare hans minne på jorden! 

K. N-s. 

Svenska llokiryckeri·Akiiebolaget, Stockbolm, 1009. 

i 
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Jag hjälper dig. 
Es. 41: 14. 

är, skall jag då icke utföra det, som är mindre? 
Mi hvar och en af oss denna morgon höra, Att hjälpa dig! Det är det minsta, jag skulle vilja 

huru Herren Jesus säger till oss: »Jag hjälper dig». göra för dig. Jag har gjort mera och skall göra 
Det är för mig. din Gud, endast en ringa ting att mera. Jag utvalde dig fÖre världens grundläggning. 
hjälpa dig. Kom ihå.g, hvad jag redan har gjort. Jag ingick ett förbund med dig. Jag försakade min 

Missionär A. Berg med fru. 

Och jag skulle icke hjälpa dig! Jag har ju köpt 
dig med mitt blod. Skulle jag då. icke hjälpa dig? 
J ag har dött för dig j' och om jag gjort, hvad mera 
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härlighet och blef människa för din skull. . Jag gaf 
mitt lif för dig; och om jag gjorde allt detta, skall 
jag sannerligen äfven hjälpa dig nu. Dåjag hjälper 
dig, gifver jag dig endast, hvad jag förut förvärfvat 
ät dig. Om du behöfde tusen gånger mera hjälp, 
skulle jag gifva dig den. Du begär fzeet i jämfö
relse med hvad jag är redo att skänka dig. Det 
myckna, du · behöfver, är för mig litet att gifva. 
Hfälpa dtg! Frukta icke! Om det funnes en myra 
vid dörren till ditt förrådshus för att begära hjälp, 
så skulle du nog icke komma på obestånd, om du 
gåfve den en hanrifull hvete. Och Själf är du endast 
en liten insekt vid min alltilIräcklighets dörr. jag 
lyalper dtg'. 0, min själ, är detla icke nog? Behöf
ver du mera styrka än hela Treenighetens allmakt? 
Behöfver du mera visdom än som finnes hos Fadern, 
mf'ra kärlek än som blifvit ådagalagd genom Sonen, 
eller mera kraft än som uppenbaras i Andens verk
ningar. Kom hit med ditt tomma käril! Denna 
brunn skall i sanning fylla det. Skynda dig att 
samla tillhopa alla dina behof och haf dem hit 
din tomhet, dina lidanden, din brist. Se, Guds flod 
räcker till för dig. Rvad kan du mer begära? Gå 
framåt, min själ, i denna din kraft. Den evige Gudf'n 
är din hjälpare. »Fru/da z'cke, ty fag är med dtg; 
var icke försagd, ~'Y fag är din Gud, fag styrker 
dig, fag hjälper dig.» 

j\risen fjärran Östern.* 
L 

I fjärran Östern pBgär för närvarande en märklig 
kris utan motstycke i historien. Den är afgörande för 
icke mindre än 500 miljoner människor, nämligen för 
Japans, Kinas, Koreas, Manschuriets och Mongoliets folk. 
Lägga vi ock härtill det Indiska väldet, tillkomma ytter
ligare 300 miljoner. Bland dessa väldiga skaror kämpa 
olilca makter om herraväldet. Här är ungdom och älder
dom, radikalis'm och konservaiism, tillväxt och f:ir fal !. 
Hvilken religion skall här bli den förhärskande? Eller 
skola de afsäga sig all religion? 

Man frllgar mig: Hvad innebär dä denna väldiga kris? 
J ag vill svara genom att hän visa till de stora segrar, kris~ 
tendomen redan vunnit, och framhafva den däraf följan
de nödVändigheten att fullfölJa dessa segrar. Betraktar 
man dessa Österns länder såsom ett helt, är det förvisso 
triumfer, kristendomen där vunnit. Under mina resor där
ute i Östern har jag funnit föga anledning till nedslagen
het eller missmod. J ag vet, att det finnes punkter ut
efter den kristna armens linje, som lira hardt ansatta af 
fienden. Lätom oss t. ex. tänka pil. den stora drabb
ningen vid ' Mukden, -hvarest slaglinjen var ända till 8 
sv. mil läng. Där kunde det ju hända, att nllgon afdel
ning blef hårdt ansatt af fienden och frän sin synpunkt 
ansåg allt vara förlorad t, dä däremot generalen, som öfver
skådade det hela, såg, att det gick till seger. På samma 
sätt mäste den, som öfversldl.dar fältet i östra Asien, 
komma till det resultat, att Kristi sak har segern pä sin 
sida. 

Se t. ex. på Korea. Där finna vi ett folk, som 

• Föredrag af John R, Mott i Blasieholrnskyrkan d. 31 jan. 1909. 

lätit sig gripas af Guds Helige Ande. Vlickelsen där fann 
jag vara bokstafligen nationell säväl till djup som omfatt~ 
ning. Den pilminte mig om den stora väckelsen i Wales. 
Öfverallt i landets olika delar märkte man, alt Guds Ande 
verkade bland människorna i kraft. Jag kan . ej glömma 
en erfarenhet, jag själf fick göra under besöket i Koreas 
hufvustad, Sf':oul, midt i vintern. Det fanns ingen till
räckligt stor lokal att lä inom staden. lVlen utanför dess 
murar låg Oafhällgighetssalen - uppkallad efter en his
torisk händelse - rymmande 2,5°0 personer. Mötet 
skulle hällas där kl. 2. Biljetter hade af den studerande 
ungdomen utdelats till unge män bland de ledande 
inom affärSvärlden och b'land de inflytelserika klasserna 
i allmänhet. Kl. 9 pi\. morgonen började mäninskOl 
strömma ut ur staden, och Id. 12 var salen fullsatt till 
sista plats. Di\. vi vid tiden för mötet närmade oss plat
sen, sägo vi · alla vägar kantade med människor. Det var 
en ka ll dag" bistert kall. Dä vi säga sil. och sä mänga 
grader Celsius, silga de sä och si\. många rockars köld. 
Nu var det »sju rockars köld». Jag förstod snart, hvarför 
hela denna skara stod dllr ute i kölden. Salen där inne 
var öfverfylld. Där voro 3,5°0 personer, som ej kommit 
in. Ungefär 500 fingo plats i ett buddisttempel, som 
uppl5tits för ändamålet. De öfriga stodo under bar him
mel och åhörde fem föredrag. Inne i salen varade mötet 
i tre timmar. Guds Anrles kraft var närvarande. Tvä 
hundra unge mtln böjde där för första gängen knä för 
J esus Kristus. Det skulle kunna anföras från skilda delar 
af landet belysande exempel på samma törst efter evan
gelium om J esus Kristus. 

I Korea har under de senaste 12 månaderna skett 
50,000 omvändelser till Kristus. Jag vllgar påstå, att om 
en allvarlig kristen med fast kristlig öfvertygelse och sant 
kristligt lir bosatte sig i Korea på hvilken plats som helst, 
skulle han pi\. sex mänader fä se en kristen församling 
bildad omkring sig. De koreanska kristna äro starka , 
kristna; de äro bibelk unniga kristna. Mer än 1,000 män 
samlades nyligen pli. ett ställe för att deltaga i en bibel
kurs; af dessa hade flera rest mer än 10 dygn för att 
komma' dit: De äro bedjande kristna. Jag känner till 
en plats, där hvarje vecka" mer än 1,000 personer samlas 
till bönemöte. De tro pä de kristnas plikt att sprida 
evangelium. De lämna ej endast ät sina pastorer att 
göra .' d,etta. Det är vanligt bland dem att afsätta vissa 
dagar, veckor, ja, t. o. m. mänader af året för missions
arbete, De gä omkring fran stad till stad, frän by till by 
och förkunna evangelium. Dessa kristna tro, att Kristus 
menade, hvad han ·sade, då han befallde sina lärjungar 
att sprida evangelium till alla. Jag reste från Korea med 
den fasla öfvertygelsen, att, om vi fullfölja arbetet fran 
denna lofvande begynnelse, skall ' Korea bland hednafolken 
blifva den första nation, som ställer sig i de kristna fol
kens led. 

'Dä jag för 13 är sedan besökte mellersta Kina, sade 
mig biskop Moule, att då han först kom ut till Kina, 
fanns det i hela landet blott 50 protestantiska kristna. 
Dä han fällde detta yttrande till mig (1896). uppgick an
talet till 80 tusen. För två år sedan hade detta antal 
vuxit till 200 tusen. Dessa summor angifva de nattvards
berättigades antal. Räknas därtill anhängarne (d. v. s. 
de, som visa särsl,ildt intresse för kristendomen ulan alt 
öppet hafva öfvergått till den), går antalet helt säkert upp 
till en miljon. De kinesi~ka kristna kunna godt uthärda: 
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jä~förelse med bvilka andra kristna som helst. De ha 
vis~ t fasthet och mognad. De ha uthärdat förföljelse och 
·m Jhyrskap, stormar, inför bvilka mänga kristna här skulle 
ha Igifvit vika. 

I För närvarande pllgä omfattande väckelser i nästan 
all\! delar af Kina. Jag samtölade nyligen med en fram
st~~nde biskop, hvilken besökt 140 platser, och pä alla 
de!!sa, sade han, hade människor afgjort sig för Kristus. 
D~t är icke blott de lägre klasserna i samhället, som blifva 
krl~tna, utan. äfve~ de bildade. J~g tror, att de i ännu 
högre grad glfva sm erkänsla ät knstendomen. . 

l Dä jag för 7 är sedan för andra gängen besökte 
K\na, sökte jag utverka tillätelse att fä tala till den stu
de~ande ungdomen. Men då jag nämnde min plan, an
sa~s den af alla för omöjlig. Då jag för 2 är sedan äter 
var där, kunde man ej finna nog stora salar att rymma 
at/a dem, som ville höra, frän de studerandes och bilda
d~s klass. Man mäste därför för tillfället uppföra stora 
påviljonger, hvilka till sista plats fylldes af ifrigt lyssnande 
u~gdom. Uppmärksamt sult!) de där i tre hela timmar 

. o~h kunde knappast förmlIs att gä för att lämna rum för 
e~skildt samtal med dem, som hade djupare intresse . 
I Man kan knappt fatta, att det ännu ej förflutit en 

ni nsälder, sedan man i Japan fann officiella kungörelser 
uppsatta, där belöning utlofvades ät den, som angafve de 
kristna. Nu finns det i landet 60,000 nattvard"berätti 
gade fö.rsamIiJlgsmedlemmar. Kristendomen har i Japan 
f~nnit anhängare ej blott bland de ltigre och mindre in
flitr telserika klösserna. . Den har tvärtom frän början vun
~t sina största. segrar bland riddareklassen. Japan är det 
mest framatsträfvande land i världen, och det är just dess 
~est framätsträfvande folkklasser, som ifrigast omfatta kris
H:ndomen. Af parlamentets 380 medlemmar äro nu 14 
Irristna. Under den föregäende perioden voro de blott 

..-/. Den mest omfattande väckelse bland den studerande 
ungdomen, jag känner till, är den, som under de sista 2 

~ren paglltt i Japans högre .och lägre skolor. Man har 
~agt mig, att omkring 3,000. anmält sig som sanningssö
kare, och att redan flera hundra af dem blifvit döpta. 
j 'apanerna se sig om i världen efter det bästa, icke minst 
Wä det religiösa omrädet. Man kan vara viss om att, 

. - t ore kristendomen föräldrad, skulle de ej sä ifrigt sträcka 
~ig därefter. Men kristendomen vinner i Japan anhän
gare ej blott bland statsmännen och de bildade utan äfven 
bland folkets breda lager. H:tromdagen hade jag bref 
f,rän en vän i Japan, däri han omtalar, att en . väckelse 
],ttbrutit bland fängarna i ett fängelse i norra delen af 
riket. Af dess 2.000 fängar hade nästan alla börjat fräga 
efter frälsning äfvensom flertalet af fangvärdspersonalen, 
som senare blifvit mäktigt. gripen af illngarnes förändrade 
lif. .Jag skämmes ej . för ett evangelium, som kan gripa 
bn medlem af parlamentet likaväl som den uslaste fange. I Under min sista vistelse i England fick jag i bref 
frän Ceylon, buddismens starkaste fäste, meddelande om 

. att vid pass 200 unga män där blifvit omvända, 36 af 
dessa från buddismen och 37 frän hinduismen. Tänk 
därpä, att det finns missionä!er, som fätt arbeta i 40 är 
utan att få se nägot resultat. Asien är under förvand
ling. Flodvllgen stiger. 

Under dc närmaste 30 liren efter 1871 växte de 
kristnas antal i Indien med mer än l 15 %, under det 
folkmängden under samma tid ökades med 14 70. Nu 
finns det en miljon kristna i Indien. Stora märkliga mass

rörelser pllgå i flera trakter. I en trakt hafva under de 
senaste 3 ären omkring 50,000 personer upptagits i försam
lingen. . Omfattande väckelser pllgä i bergstrakterna i norr, 
bland lin kor och öfvergifna kvinnor genom Pandita Ramabajs 
arbete i väster och bland telugustammarne i sydVästra 
Indien. - De under förra äret döptas antal uppgick till 
2,000. Jag har blifvit tillfrllgad, om det ej lir endast de 
lägre kasterna, som omfatta tron. J ag är glad, att jag 
kan säga, att af de bildade och framstäende klasserna 
hafva flera nu vlindt sig till kristendomen lin nägon gäng 
under det sista lIrbundradet. Dil: Henry :Martyn vid dess 
början kom till Indien, sade ban: »Det är lättare att fä 
se en död uppstä än en brahman omvända sig» . Men 
jag har sett döda uppstä i alla delar af landet. Jag menar, 
jag skulle kunna nämna mänga vid namn, hvilka genom 
beröringen med den lefvande Kristus kommit ut ur döden 
och in i Iifvet. Ja, flodvägen är i stigande bland de bre
dare folklagren så väl som bland de högre klasserna. 
Och det är alltid klokt att begagna sig af den stigande 
ftodvägen. Kom ihäg, att Napoleon sade, att rätta stun
den att rycka fram med reserven är, när fienden börjar 
vackla, dl!. man lättast kan i grund nedgöra honom. J ag 
pästär, att nu börja fienderna vackla utefter hela linjen. 
Briugen upp reserven! 

J ag vagar pästä, a.tt kristendomen därute är sä äkta 
och sä fast rotad, att, om missionärerna genom nägon ' 
händelse skulle lämna fältet, verket det oaktadt skulle gä 
framat, och att, om kristendomen doge ut här hemma, 
den skulle kunna ätertändas genom elden där ute. 

Väckelsen Shansi. 
(Efter Chinese Recorder) . 

En af missionärerna i Taiyuen, provinsen Shansis 
hufvudstad, skrifver' följande: 

Då vi fingo underrättelser om den välsignelse. som 
.' våra medbröder pli. andra platser fatt, blef var längtan 
och väntan starkare, och vi bädo och trodde, att Gud 
skulle välsigna ocksä oss. Vära evangelister inbjödos till
sammans med ledarne pä stationen och utstationerna. 
Missionär Corbyn sände 24 man från Taiku och missio
närerna Falls och Gilmer kom mo med sina fruar från 
Pingiao och med dem 6 män och 6 kvinnor frän för
samlingen därstädes. Flera af dessa kinesiska bröder hade 
deltagit i mötena vid Pingiao men hade därvid ej med
vetet mottagit välsignelse. 

Vära möten begynte lördags afton den 17 okt. Vi 
började med bönemöte. Ända frän första början var det 

tydligt, att mänga af de närvarande voro i sin ande mycket 

mottagliga för välsignelse, och vi ka.nde alla, att den skulle 

komma till oss. Vid bönemötet tidigt pä söndags mor

gon var det nägra, som bekände sina synder. Missionär 

Goforth säg i församlingen framför sig mänga ifrigt läng

. tande, allvarliga män och kvinnor. Kyrkan var till träng~ 


.sel fylld. Vid detta och närmast följande möten förnams 

välsignelse, men den fulla kraften kom dock ej .. Ja, på 

mändagens aftonmöte märktes t. o. m. motständ. 

Tisdags morgon äter var det nägra, som vid det ti
diga bönemötet bekände sina synder. Det var tydligt, 
att vi nu kunde vänta Välsignelse. Efter predikans slut 
voro flera redo att bedja om förlätefse. Efter en kort 
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stund kom en af de ledande i församlingen fram och 
begärde ordet. Före är 1900 var han den förnämste 
medhjälparen i sjukhuset, och efter den tiden har han 
verkat rätt mycket ute i staden utan ersättning. Han var 
närvarande vid de möten, som höllos i Pingiao, och för
manade därvid de närvarande. Hans samvete v-ar emel
lertid oroligt, och dä dessa möten voro slut, kom han 
till Taiyuenfu för att bekänna, hvad han förut förtegat i 
Pingiao. Han framsade nägra ffi ord, bekännande otro
het och synd, sem han hade gjort sig skyldig till under 
tiden efter boxarupproret. Därpä föll han öfverväldigad 
af sjlllsängest ned pä sina knän och ~opade med genom
trängande skri om förbarmande. Under en tid af om
kring tjugu minuter hörde man endast jämmerfulla klago
rop och af snyftningar kväfda eller afbrutna yttranden. 
Alla de närvarande ropade om förlätelse och bekände 
sina synder. Icke blott vuxna män och kvinnor utan 

I 	 äfven gossar och flickor frän skolorna gräto bittert. Gräten 
och jämmern tycktes stiga och falla som den brusande 
hafsvägen ifrän rummets ena ända till den andra. Ingen 
af oss kan nägonsin förgäta, hvad vi sägo och hörde. 
Äfven missionärerna rycktes med i den allmänna gråten 
och klagan. • 	 , 

- Under onsdagen upprepades detsamma, och vi er
foro samma välsignelse. Men för en stund tycktes nägot 
motständ hafva rest sig mot G uds kraft och uppenbarelse. 
Omsider började dock nägra kvinnor att bedja först en 
och sä en annan, tills flera förenade sig i bön pä en 
gäng. Detta äter ledde till att alla blefvo lika mäktigt 
berörda som under gärda gen. En af vära basta kristna 
slog i förtviflan sina händer mot bänken, vid hvilken han 
knäböjde. Hans jämmerrop voro förtviflade. Slutligen 
började en af gossarna frän barnhemmet att bedja. Han 
dolde ansiktet i sina händer, och strida tärar strömmade 
nedför hans kinder. ' Nu stillade sig för ett ögonblick 
snyftningarna, men de llördes snart pä nytt, och dä höjde 
en yngling 'sin klara röst och ropade till Gud om förlä
telse för alla. Underbart var det att se, hur jämmern 
stannade af och ett stilla lugn föll öfver hela försam
lingen. Sä rörande var åsynen af dessa grätande ('ch 
bedjande män och kvinnor, att nägra främlingar, hvilka 
hade kommit in och ej hade nägon aning om hvad allt 
delta betydde, utom det att de hörde dem uekänna sina 
synder, snart ej kunde afhälla sig frän att gräta med dem. 
Pli. onsdagens 'aftonmöte, det sista af Goforths möten, 
förnams en oafbruten ström af välsignelse. Dä missionär 
Goforth bad om förbön för de möten, han ämnade hälla 
i Honan, började alla att pä en gäng bedja högt, hvar 
och en som hans hjärta manade, allvarligt, stilla. Det 
var en underbar harmoni, hvari den Helige Andes mäk
tiga susning förnams. Det var ingen oreda och intet, 
som verkade störande denna stund, dä omkring tvähundra 

, människor i en ande uttalade förbönens ord. - Detta 
möte var det underbaraste af dessa mäktigt gripande 
möten. 

Emot slutet af mötet lade pastor Goforth de när
varande pä hjärtat, att ej nägon mätte försumma detta 
tillfälle. Dä kom en ung man, son till en af vära mest 
nitiska evangelister, fram till plattformen och uppräknade 
ett (ör{arligt syndaregister. Med nedböjLIt hu{vud och 
nedslagna ögon fortsatte han till slut och böjde sedan 
sina knän. Han hade hittills hällit sig uppe men bröts 
nu alldeles ned' och brast i en hejdlös grät. Han läg 

där framstupa pli. golfvet med ansiktet i sina händer och 
kunde ej röra sig under nära en half timme. _ 

Dessa möten äro nu slut, men vi hafva en ny för
samling i Tayuanfu. Bekännelser afgifvas ännu, och jag 
har just hört om en man, som bedit och grätit en hel 
natt. 

Det är omöjligt att gifva en utförlig beskrifning. Det 
skulle taga alltför stort utrymme. Gud har besökt oss 
denna »martyrernas stad» med en pingstvind af Guds 
Ande, och honom ske ära och pris i alla församlingar! 

»En ny Jesus har kommit till Tayuanfu», säges det 
bland folket, och just i dag har jag haft besök af tvä 
japaner, hvilka hört om välsignelsen och därför kommo 
och fröjdades -med mig. 

Ett besök tvenne hufvudstäder. 
Den 9 november. 

Af missionen utsedd att säsolll densammas represen
tant närvara vid ett federationsmöte i provinsens hufvud
stad, Tayuanfu, har jag i dag anträdt min resa. Det ätgär 
tio dagar, innan mälet uppnäs, och som en resa till Peking 
m. fl. ställen är pätänkt, blir 'bortovaron frän hemmet 
rätt läng. 

Broder Verner Wester utgör mitt ressällsl,ap. Den 
djupa förlust, som han nyss lidit genom sin makas bort
gäng efter ej fullt l 1/2 ärs aktenskap, nödvändiggör för 
honom en rekreationsresa. Kl. 10 f. m. voro vi färdiga 
till uppbrott. Pä trappan ' stodo alla i hemmet. Min 
maka, .syskonen>, medbjälparne, lärarne, eleverna och tjä
name för att saga ett sista farväl. Verner rider sin bvita 
häst och jag en förhyrd packmuläsna. De'nsamma be
fanns vara lika ostyrig som hästen spak. Sä fort pack
ningen lades pä, slog hon bakut. Utanför stadsporten 
var det pä liknande sätt, dä jag' satte mig upp för att 
rida. Hela packningen kastades utaf, och ' det säg ej 
mycket hoppfullt ut att komma nägon väg. Åsnedrifva
ren ville lägga skulden pä mig och menade, att jag ej 
förstod den stora konsten att »rida», d. v. s. sitta som 
en säck pli. andra säckar! Det kändes ju litet förödmju
kande. dä jag nu i sä mänga är praktiserat denna ädla 
konst här i Kina, säväl pli. mulor som pääsnor och bästar 
med och utan packning; men hvad hade jag att göra? 

Ankommo pä kvällen utan vidare äfventyr till värt 
nattkvarter. 

Den Io:de. Min ära är räddad, och jag har fätt upp
r~!.ttel~e! I dag upptäckte vi ett stort, illaluktande sär pä 
äsnans högra sida, under sadeln! Ej underligt, att hon ej är 
tillfreds! Sädant ar, tyvärr, sä vanligt i Kina. ~Krea

turens suckaD) förnimmes öfverallt. Och jag suckar, äfven 
jag, öfver att jag måste rida det arma djuret ännu 
niigra da'r. 

Sammanträffade pli. f. m. med tvenne troende kine
ser,som under den sista tiden blifvit .förnyade till sitt 
sinnes Ande». De ~talade med andra tungor». Gud 
har besöld sitt folk här i Shansi, och vi vänta ffi se 
mera, ju längre upp vi komma. 

Den r r:te. :oMed sina fjadrar skall han betacka dig.~ 
Undgingo i dag säsom genom ett underverk att blifva 
ihjälsparkade af åsnan eller klämda till döds mellan den
samma och hasten. 
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. Den 12:te. Ankommo till Pingjangfu, verksamhets

fllatsen för pastor Hsi m. fl ., som nu äro aflidna. Äfven 
H~r har Gud besökt sitt folk. Allmanna samtalsämnet 
~I\- ' hurusom Herren varit »lik en smältares eld och en 
~askares säpa». . 
l' Ett nytt sjukhus är under byggnad till minne af 

den under boxareupproret mördade doktor MiIlar 'Wilson 
~ch hans maka. Här utbytte jag äsnan mot en vagn, 

ch hoppas jag nu att ut;m vidare äfventyr nä resans mäl. 

* * 
Yuncheng den 29 december. 

Mitt försök att föra nägot sä när hyggliga dagboks
1/ nteckningar gick i kras! Afbrotten blefvo för många, 
,Pch tiden var knapp. Kanske var det ock så godt, ty 
~ag känner åtminstone en af mina kolleger härute, som 
,tycker det är förfärligt tråkigt att lasa dagboksanteck
bingar. Kanske han har flera sina likar; då vill jag spara 
bem och i stallet hopsamla det viktigaste af det, som jag 

örde och säg. 4

:I: * 
.Norr om Pingjangfu ligger staden Hung-tung. Vi 

tillbringade en söndag där. Till gudstjänsterna i staden 
kommer litet folk; de flesta samlas pli utstationerna, som 
uppgli till ett femtiotal. Pastor Hsis efterträdare i ar
betet, . pastor Sjy, har beredt församlingen och missionä
rerna mycken sorg. Af naturen mycket begi'lfvad bäde 
hvad inre och yttre egenskaper beträffar, en född ledare, 

' / föll han för frestelsen att :.inveckla ~ig inaringsbestyr» . 
Mandarinen på platsen utsäg honom till medlem af stads
fullmäktige; han började bankaffär och k01grufvedrift och 

It upprätiade en skola, i hvilken eleverna fingo tillbedja Kon
II fucius o. s. v . .. Inom församlingen försökte han göra 
fl sprängningsarbete och bilda en sjalfständig frän utländing

arne skild församling. Nar han nu rönte motständ, tog 
'/ han anstöt, och det sista, jag hörde af honom, var, att 

han i en kinesisk tidning insatt ett tillkännagifvande, attI han blifvit förd bakom ljuset af utländingarne! 
H vilken sorg d etta välla t dem, som stli arbetet när

. mast, läter sig latt tlinka. 
II Mänga lärdomar kunna af detta hämtas, och ett ar 
I visst, att pastor Hsis ord till mig för ungefär 15 är till

baka besannas: »Innan några kristna finnas på en plats, 
har man sina bekymmer, men sedan de börja tillkomma, 
uppstli afven bekymmer, ehuru af annan art.» 

Norr om Hung-tung ligger staden Kiai-Ilsiu . Här 
til'lbringade min hustru och systrarna Hilma Tjäder och 
Anna Eriksson sina första mlinadei i Kina, sysselsatta 
med språkstudier. N u vistades här fröknarna Morris, 
Hjort och Romeke, de två senare norskor, tillhörande 
Kina Inlands-missionen. Äfven "de hade en börda att 
bara, som ej var lätt, men hvartill Herren gaf kraft. 

Evangelisten pä platsen, som äfven är församlings
äldste, bor i missionens lägenhet tillika med hustru och 
tre smä barn. Nu var han allvarligt sjuk, nära döden, 
och hustrun vansinnig. I tur och ordning mäste nu 
dessa tre systrar vaka öfver henne natt och dag och 
afven ha tillsyn om det späda barnet. Inga släktingar 
hade hon, till hvilka hon kunde sändas, och försöket att 
anvanda kineser till värden hade totalt misslyckats; hon 

lydde dem ej. Det gjorde mig mycket ondt om dem 
allesamman. »Jag häller pä att lära mig betydelsen af 
Fil. 3: 10: delaktigheten i hans lidanden», sade en af 
systrarna till mig, »och jag ville just nu ej hafva det 
annorlunda». 

Under resan lyckades det mig ffi adress pa ett sjuk
hus, dar sinnessvaga mottagas, och jag var ej sen att 
skrifva och gifva dem adressen iden förhoppning, att 
nägon ändring må kunna vidtagas. 

Anlända till Tayuanfu, fingo vi bekräftelsepä de 
underrättelser, vi hörrt på vägen, att säväl änkekejsa
rinrian som kejsaren dött. Hela s~aden vittnade därom 
sä till vida, att blätt, hvitt och svart utgjorde de för
härskande färgerna. Allt lysande, rödt och guld, var för
svunnet. Stadsportarne voro besatta med dubbla vakter, 
och bajonetterna voro päskrufvade gevären. Det var ju 
underliga känslor, som bemaktigade sig en vid ett dylikt 
tillfälle. Det kom sä ovan tadt; och sä bäda på en gäng! 
En mängd rykten voro ju i omlopp, såsom att inga jarn· 
vägstäg skulle gå pä 40 dagar, att flera tusen soldater 
skulle sammandragas till Peking m. m. Mest fruktade 
man dock för revolutionärerna, att de skulle begagna sig 
af tillfallet och företaga nllgot. Men de blefyo tydligen 
lika öfverraskade som alla andra och voro ej förberedda. 

I Tayuanfu bodde vi hos professor Eri~ Nyström, 
larare vid regeringens högskola, och ätnjöto för öfrigt 
gastv1i:nlighet af flera familjer i staden. 'Federationsmötet 
bevistades af 12 ombud. Öberg var representant för 
Skand. Allians-missionen och Myrberg och Carlen för 
H elgelseförbund et. Detta var mera ett förberedande möte, 
vid hvilket principerna för arbetet fastställdes. Nasta möte, 
som skall hållas 19 I 0, skall ' väl företaga mera bestämda 
handlingar. Min personliga uppfattning var, att i denna 
provins, där hvarje sällskap har sitt tilldelade fält, federa
tionsiden ar ej sä af behofvet påkallad. 

Det enda, det i framtiden kan komma att blifva tal 
om, vore gemensamt högskolearbete, och den frägan blir 
ej sä lättlöst. 

Tayuanfu är martyrernas stad. Att besöka graf
varne medgaf mig ej tiden, men för mig visades den 
plats i landshöfdingens residens, där de flesta af dem 
hällits fångna, och där de dödats. Besäg äfven minnes
stenarne, som upprests öfver säväl katoliker som prote
stanter. Jag fick ocksäse en minnessten, upprest af mis
sionärerna till ämbetsmännens ära för den raskhet, hvar-, 
med de utredde affäre-rna är 190 I ! 

Detta tyckte jag var att gä för längt i artighet, och 
jag fann flera, som delade min äsikt. 

Frän Tayuanfu till Peking med järnväg! Välbyggd 
ehuru smalspårig, bekväma vagnar, vänligt bemötande. 
Ingen fara mera att mulåsnorna skola falla ned i de 
djupa ravinerna, inga bä t- och vagn resor, endast en natts 
vistelse på ett kinesiskt värdshus och detta ej ett aLden 
gamla typen utan ett riktigt snyggt och ordentligt. Kommo 
vi så till Peking, dit just nu hela världens tankar och 
intressen koncentrera sig. Hos mr och mrs King, lärare 
vid »The Peking University», en amerikansk högskola, 
rönte vi, Verner vVester och jag, det gästfriaste emot
tagande. Mr King hade varit med under belägringen af 
Peking 1900 och förde oss nu genom Brittiska legationen, 
som under juli och augusti mänader samma är hyste inom 
sig så mlinga olika nationers representanter, katoliker och 
protestanter, diplomater och missionarer samt flera hundra 
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infödda kristna, alla utsatta för boxarnes fanatiska våld. 
Japanska legationen, prins Sus f. d. palats, nu jämnadt 
med jorden, besflgo vi: .Lest we forget> (på det vi ej 
må glömma), stod det· maladt i svarta bokstäfver på en 
af kulor och granater bombarderad vägg, inmurad i den 
nya, som omgifver den Brittiska legationen. 

Dagarne i Peking användes till att besöka de olika 
skolorna för gossar och flickor, skolor för utbildande af 
predikanter och bibelkvinnor, sjukhus m. m. I flera år 
har jag känt behof af att ffi göra en dylik studieresa, 
och nu beskärdes detta' mig. 

Flera af missiopsveteranerna, såsom Martin, Sheffieid, 
Goodrich och Lowry komma vi i närmare beröring med, 
i det vi bjödos till deras hem. Gamle dr Martin, född 
182 7, »utför sitt bästa arbete nu», var det en som sade. 
Han predikar i gatukapell, föreläser m. m. och p1ane
.rar för arbete, som om han vore i sina bästa år. 

:I> Himmelens 'altare», Konfucii tempel, Lamatemplet 
m. fl. besöktes ju ock. Af det kejserliga palatset säga 
vi ej mer än de gula taktegelpannQrna, och de flesta 
utländingar ffi väl nöja sig med det. 

Den dag, den unge kejsaren -- ,) år -, kröntes, 
voro vi i Peking. Som genom ett trollslag förändrades 
,stadens utseende. Flaggorna höjdes , åter i topp, ljusa, 
glada färger anlades, och mu~iken spelade i baracker och 
kaserner. Men det räckte blott en dag, och sedan ftter
tog allt sorgens prägel. ' De, som uppriktigt sörja, äro 
nog de stackars barberarna, ty på 100 dagar äro de 
förbjudna att raka nägons hufvud. Verkningarna häraf 
,äro synliga på litet hvar, som anlagt den kinesiska här
piskan. l 

Frän Peking gjordes sft ett besök i Tientsin, som vä 
knappt läter sig öfverträffas af Shanghai. Yuan Shlhkais 
kraftfulle hand späras här. Breda gator, elektriska spär
vagnar, d:o ljus, 'vattenledning m. m. finns. På hem
resan gjordes en afstickare till vännerna Guinness i Kai

'feng-fu, och ända fram till Hånann-fu förde järnvägen oss. 
De äterstaende fem dagarne tillryggalades pä kärra, 

och dä densamma den 18:de december stannade utanför 
hemmets dörr, var äterseendets glädje stor. 

Herren hade bevarat vår utgång och ingäng. Ho
nom vare ära för allt! 

A{tgust Berg. 

~ef~;ng$~J 

Yangchow den 27 dec. 1908. 

»Men med din h/U ledde du det folk, du förlossat». 
2 Mos. 15: 13. 

' Förlät, att jag ej, förr skrifvit och , tackat för häls
ningen under resan och för de böner, som uppsändts, 
och som blifvit sll. rikligt besvarade. Herren ga[ oss i 
sanning en skön resa, och nu har Herren i sin näd ledt 
oss till malet. Det är verkligen en underbar nåd att fä 
vara' ett Jesu vittne. Dl\. vi ej kunna för språkets skull 
tala om vär Frälsare, så är vår innerliga bön den, att 
genom vär vandel söka upphöja Jesus. - Då vi nu i 
dagarna firat minnet af Frälsarens ankomst, kunde mitt 

,eget hjärta ej annat än instämma i Marias ord: »Min 
ande fröjdar sig öfver Gud, min Frälsare.. Därvid upp
steg en bön: 0, att Kina snart kunde säga ; »Min 
Frälsare •. - )Bedjen och I skolen fä". - ' 

Herren har nu ledt mig hit till Yangchow, och kän· 
ner jag mig lycklig och glad att vara här bland »Herrens 
tjänarinnon. - Här pä hemmet äro inalles 2" systrar, 
representerande England, Amerika, Australien och Tysk
land. Jag är den enda, som representerar Skandinavien, 
- Tiden är nu upptagen ~ed inlärandet af språket. Vi 
ha 2 timmars lektioner dagligen för vära lärare. Vär in
nerliga bön till Herren är, att dessa mätte i sanning 
börja att tillbedja Jesus, hvilken de hört och last om. 
Vore tacksam, omäfven missionsv:tnnerna därhemma ville 
i bön ihiigkomma dessa. 

, Det gladde så mitt hj1irta att vakna pil Juldags
morgonen och höra tonerna af en julsång. Det var tidigt 
på morgonen, redan kl. 5. Var det en engelsk eller svensk 
säng mä'nne? N ej, ingendera, en kinesisk julsang, sjungen 
af flera skolflickor hos en af de kvinnliga missionärerna 
här. J ag kunde ej hindra, att tärar af glädje kom mo i 
mina ögon. Det lönar sig att tjäna Jesus i Kina. '

En hel skara flickor, som sjunga om Jesus i stället 
för att tillbedja afgudar, är det ej stort? 

' Ville nu blott sända en innerlig flalsning med bön 
om ett vä.\sign<;lserikt 19°9 öfver Kommitten och missions
värmerna därhemma. 

I Mästarens tjänst 
ffiidur EngstrÖ1Jl. 

* * * 

Utdrag ur ett bref från frökm Antla Rosenim. 

Herren ger oss också att ibland fä smaka Advents
fröjd. Han kommer till vilrt mörker " i Kina, och han 

, tänder sitt ljus i hjärtan, som fröjdas öfver frälsningen. 
Inez sade just nyligen, att sången: »Det finns en port, 
som öppen ,stån, sjungen af 'våra kineser, slog emot henne 
med sädant jubel; ljuset är dock tändt! Men hvad vi 
längta efter, är att fä se det bryta fram i allas deras 
,hjurtan, som vi , hafva omkring oss. Skaran är nu större 
än vanligt, och vi vänta ännu en opiepatient i dessa dagar. 
Vi hafva således rik<;t tillfällen till sädd. 

Jag har på sista tiden sagt till mig själf: det skall 
ej ätervända ffifängt, det dyrbara utsädet, fastän det 
i vissa, fall kan te sig så för .våra ögon. Det är ju så 
rika förhoppningar med att så. Utsädet spirar upp under 
himmelens dagg och regnets välsignelse. 

Den sista tiden har varit rik på arbete, svärigheter 
och fröjder. Under allt ar det, som ville Herren lära 
mig styrkan af att vara svag. pä det ,det att hans kraft 
må ffi rum. Han vill lära oss i vår hjälplöshet härute 
att ropa, på det att han mä kWlDa gifva oss svaren, som 
han har i beredskap åt oss. 

I vår tjänst ha vi nu en kvinna frän en by i när
heten. Inez nämnde om henne i sitt sista bref. Uang
ta-sao är hennes namn. Hon är oss verkligen till stor 
glädje genom sin lust att komma in i ordet och fatta 
meningen, säsom hon säger. Det är ju, en stor förmån 
att fa möta en sadanlärigtan. 

Uang-ta-sao nitälskar äfven för dem, som äro utan
för. I söndags kom hon glädjestrålande och anmUlde för 
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Inez en ny opiepatient frän hennes by. Hennes man Transport 3,843: 19 
»Till Herrens namus förhärligande ihade haft honom med sig till gudstjUnsten. Denne ville 4°· 

Kina. Ps. 91: IS' .. .... ..... ..... .. 10:fö r,t 	 gä hem och lugna sin mor dUröfver att han stan
Kollekt i K. F. U M., Göteborg ... 21: 82 

naäe 	hur. Han hade blifvit varnad för att gä hit. Men Sparbössemedel från Hvetlanda gm J. 

n~1 vår Vang-ta-sao fick höra det, sade hon: »Bry dig E. C.. .... ......... .. ..... ..... ... .. .. .. . 

ej om det, ty dil. slipper du nog ej hit mer». Hon 43· J. J, Falnn, rabatt på H. S. Ö...... . 


Samlade I· & 2.öringar frän elevernastU kte kanske på, hvad hon själf haft att slitas med. 	 47· 
vid Fjellsteutska sIwian, Uppsala,

1\ !~nnen stannade och håller nu pä att afvänjas från missionscirkel gm G. ~.. ... ..... . .. C 91 
opiekrafvet. . 4R• Dito från G. k. Törn, gm dito ..... . 5:I Inez Ur sä glad örver den mottaglighet för ordet, 49· Dito från Barnhemsbaro i Nyköping 

gm G. N................ . ............ .n n kUnoer bland flickorna i .skolan. En afton läste hon 
Dito frän Familjen G. & M. N., Upp-

u ! p för dem referat öfver en vackelserörelse i en skola 	 59· 
sala . ..... . .... ............ ..... ........... . IS: 34 

i Shansi, dUr Anden verkade syndanöd bland skolbarnen. Från missionsvänner i Ljungberg, Åker,
I' 
ter 	 mötets slut pil. kvällen fick jag höra högljudd grät gm K. A............. .... .......... ... . 5°: 


52. Kollekt d. '/1 1909 i Nässjö by gmo : h 	 bönerop inifrän skolan. Det var en af flickorna, 
A. R., 	Ramsele ................... . 8:


Ii~la »Dufvan», som vaknat upp öfver synden i sitt hjärta Sparbössemedel frän M. N., Mariestad 

o~h lif. Hon .har sedan dess varit sä förUndrad. 

53 · 
Dito från .H. 1\0/., Helsingfors
54· 

Inez ber om sin varma hälsning. 55· E. P., Bjurvalla, gm O. A. O., Öster
våla ................. . ............... ..... . 2:" Ännu en. gäng tack, innerligt tack för förbön, somII 	 P. E., Göteborg. rahatt på H. S. Ö. I ; 88

VI! känna verkmngarna af hUmte. . 	
56. 

P. G. 	 P., Erikshill, Borås ........... . 3°0:

Ii: 	 Till missionsvännerna ber jag om min tacksamma 58. G. G .. Motala verkstad ...... .. 4: 38 

59· 

57· 

Bankeryds friförsamling gm K. N.,r on'". · ·_v 	 Jönköping ..................... ....... . 
~~~~~	 5°: 
Sparhössemedel f. ån Medle gm N . J H. 16: 26 
A. & 	 E R., Sthlm ........ ... . ........ . 25:


l, 	 Redovisning Sparbössemedel frän Tärnaby gm H. N. 7°: 
H. S., 	Uppsala, gm G. N... . ........ . 25:
I för 	influtna medel till "Svenska Missionen Kina" Sparhössemedel gm P. A., Höreda. . . 17: 55 

under Januari månad 1909. 

F 
N ägra missionsvänner gm E. E .. Jem-

Kr. Ö. ' Kr. Ö. boås .. . ........ ........... .. 
Sparhössemedel från Malmhäcks mfg Risinge ungdomsförbund till Anna 


gm J. G. O........................... .. Eriksons underhllll gm A. N" Fin-

I 3. Viresjö arhetsförening gm J. G. O ... . 10: spong .......... . ........................ . 


4· Onämnd, Sala ......... . ...... . ... .... .... . 5: 22 67. J. J.. Bornholm, gm F. M., Glemminge
6. 	 »En tacksamhetsgärd för erfaren nåd bro . ..................................... . 10: 


och 11tIgsvalelse" .................... . 2,000: 68. M. P., Göteborg, sparbössernedel .. . 5: 
7. J 	 R ...................................... .. 20: 69. K. E. B., Göteborg, rabatt på H. S. Ö. I: 25 

8. Hakebo mfg, sparhössemedel, gm G. S. 	 70. A. A ., Lindesberg...................... ..
5°: 	 5°: 
9. 	 O. O., Bmön, sparhössemedel gm J. 71. Boua mfg gm J. P., Of\'anmyra ... .. 25: 50 

D., Bureå ...... ... .................... . I: 72 • G;\f"omedel från Böneryd gm G. H. 29: 
10. A. O., sparbössemedel, gm J D., Bureil. 5: 88 	 73- Sparhössemedel frän A. L., Helgesta, 
II. J. 	D., Bureä ..... .. ... ..... ...... . .. . .... . 4: 30 gm A. N., Hackvad . .......... .. .... . 

12. L. H. L., Visby; ..................... .. 10: 74· Sparbössemedel från A. A., Öja, gm 

13· E. H., Landskrona ................... .. 7: 50 A. N., Hackvad ... . .... ....... .... . . 

14· Gm G, 'V. N., Flisby .... ........... .. . 25: 75· Sparbössemedel från folkskolebarnen 

IS· M. R., Blindskolan, Växiö ........... . 10: vid kyrl,skolan, Hacl<vad, gm A. N., 

17. Onämnd.•Ur Kina-bössan ......... . 10: 	 Hackvad ........................... . . 4: 09 

18. Sparbössemedel gm H. B., Hofva .. . 43: 50 76• O. Y, Ölsboda .. , .... .. ...... ..... .. ... . 77: 50 
19· H. S ., Hedemora ...................... .. 25: 77- Kollekt i Fjugesta gm A. L. ....... , 10; 
20. A. B., Skelletteå, rahatt på H. S. O. 4: 69 	 78• Dito i Edsberg gm G. \V......... .. .. 24: 83 

21. Från en missionsvän i Alhy gm M. P. 5: 	 79· Sparbössemedel gm G. \V., Edsberg 46: 54 
22. Från Ånge skolharn gm d:o ..... . .. . 6: -	 80. H. 'V ., Edsberg . ..... . .. . ....... .. .... . 20: 33 

26. 	 Från sparbössetömningen i Kyrkan vid 81. Koliekt i Hackvad gm A. N . .. ... ... . 17: 12 

Floragatan d. "/1 09, däraf f,,'n B. 82. Sparbössemedel gm dito ............. . 38 : 55 
E. !<r. 100 .............. .. .. . . . . .... .... . 595: 16 83. Kollekt i Gropens missionshus gm 


27· 	 Sparbössemedel för 1908 frän Tofte- R. E... ........... .................. .... . 

ryds mfg 'em A. G..... . ............ . IS°: 85· Galtås mfg gm A. r, L:. G.ltås .... .. 


28. Sparhiissemedel från E. '.v., Karlstad 45: °5 86. Sparbössemedel från Figeholm med 

2'). Till R. Anderssons underhåll från dito 600: omgifn., insarn!. af S. A., Engedal,
l: Dito från N. r. l<r. 4: 40; E. K.; gm B. V . ............................. . 40: 80 

kr. 3: 05; A. G., kr. 5: 25; Onämnd 87. Fr~n Källunge, Vallstena. gm A. B. 20: 
3°· 

II kr. o: 50 gm A. G., Grönskära, 88. H., Ursviken, sparbössemedel, gm A. 
Hagaberg ., ........................ .. . B .. Skellefteå . .. .. .. . ...... . .......... . 

31. 	 Sparuössemedel frän familjen S ., Stoel,- 89. A. & G. H:s tionde .................... . 

holm .,......................... . ...... .. 55: . 53 9 1• Frän missionsvänner i Hörsta, till Axel 


32. S . P., Norberg ......... . ..._..... ; ..... .. 7: - Hahnes underbålI gm P. L .. ...... . . 


34· A. L .. Torstorp, gm J. \V. H ..... .. 5: 9 2 • Sparbössemedel från nägra vänner i 


35 ·. E. L, Messelköp, dito, dito .. .. ... .. 2' Elgarås gm H. I. . ................... . 

36. 	 Nertobehållningen af en fest i Hållands 93· Kollekt i Askehy d. 10/1 09 ~m O. Å. 


skolhus gm E. H., Undersäl,er .. . i 2: 94 Styrsö & Tånge mfg, sparbössemedel
94· 
37. E. H., Unde"åker ... ..... ............ 7; 06 	 för 1908, gm J. C. . .......... ...... . J I l; 10 


38. E. M., Herrljunga, rahatt på H. S. Ö. 4: 38 	 .Ett löfte till Herren», .K. A., gm S. 95· 
Transport -3,-;;8"-4-'3-: -=1-9 Transport --s,239: 96 
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Transport 5,239: 96 Transport 7,5 61 : 49 

H. P., Slhlm .... .. ..... .... ... .. .. .... .. .. 25: 
.Blanka pengar & l-öringar> från O. 

E. H. , Rogberga ................. .. . 20: 

Ekekulls mfg gm N. P. O., Skede .. . So: 

Sparbössemedel gm P. P., Vrångö, & H. K ., Lund .... .. .... ........ . .... . 7: 80 


L. O., Solhem, Vånga ..... .. . .. .. .. .. 20:
Styrsö ...... .. ........ . ...... . .. . .... ... . 

Kollekt & sparbössemedel från Kjestads 
 Från en vän i Amerika gm G. G., 

mfg gm lVI. J. ... ... .... , .... ...... .. . 55: Uppsala ....... .. .. . ............ . 3 2: 37 


99· St. Mellby syförening gm K. L. J., 
 1- & 2·öringar från J . H. I: 25 

En sparbössa frän M. H. 4: 78St. Mellby ... ............ ... . . . ....... . . 

dito »Onämnd » 4:100. Insam!. i Alingsås gm E. F . .. . . .... . 


Sparbössemedel från Lanna mfg gm101. Ryds mfg gm A. R., Ryd, Nol . .. . . . 

1°3· Sparbössemedel från Österplana mfg 
 P. A. O . .. ...... .. .................. . 
 3°: 

Fr. Erstorps missionskrets gm J. \V. H. I S:gm H. A . .. ......... . .... .... ...... .. .. 35: 

1°4· Ulcna mfg gm V. Ö., Dansvik, Storsjö 20: 
 Tillägg till försäljmngen för S. M. K , 

N . J., Mörsil, Sällsjön, kr. S: So; hans St!!lm, d. '/" 08 ..... ....... .. .. .. .. 30: 35 
IOS· 160. Sparbössemedel från Skellefleå gm A. B. 16: 80barn N., P. &J. kr. 3: 40; S. 2: 30 
161 . Dito från en söndagsskola i Skellefteå ' gm K. M. A.. .. ....... . ..... ...... . . II: 20 


106. M. C. gm dito .. .... .. .. .... .. .... .. .. 6: SS gm dito ... .. .. .... .. . .... .. .... ...... . 17: 29 

162. C. r. Y . .... .. ......... . ..... .... .. .. ...... .. 401: 62 

. 163. Sparbössemedel från L. U., Sthlm .. . 20: 
107. Sparbössemedel frän Skellefteå gm A . B. IOS: 
108. J. G., Bure~, gm O. O., Öhrdi<en I: 

A. B., Degerön, gm » l: 164. A. H. H ., Kina, ränlemedel . . .. . . .. . 45:
109. 
165. Samlade 1- & 2-öringar från K . E.110. V. O., Burön, I: 

II I. Onämnd I: gm M . S., Visby .......... .. .... .. . .. 5: 

112. O. L., Karlshamn. »Han skall hafva 167. M. S., Visby, rabatt på H. S. Ö ... . 2: 81 

168. Sparbössemedel lrån Kinne-Vedums många till det. ... . .......... .. ..... .. . 20: 

113· ,Ur bössan. gm B. ]., Sigtuna · .. . .. . 13: 41: 74
mfg gm F. G. D .... .... .. .. .... .. .. .. 

»Från sörjaude föräldrar> gm F. B. 10: 114· A. \V. gm dito .... ...... .. ... .. .. .. ... .. . 2: 

115· , Tackoffer för återvunnen hälsa. gm Rogberga norra arbetsförening gm . J . 

\V., Bogla, Tenhult .......... .... .. ..:M. K., Misterhult ..... .. .. .... .... .. S: So: 


117 · Sparbössemedel fråu Nora gm H. D. 60: 
 17 I. .Missionsaskmedel från Tranås & om
nejd gm K. B., Tranås 116: 82 118. A., Tranås, gm K. B ... .... .. ...... ... . 5: 


119· G. O., HassIe, gm. J. O . .... .. ... .... . S: 

120. Från Tenhults mfg gm K. E. H ... So: Särskilda ändamål: 
12 I. Sparbössemedel från skolbarnen i Malg N:o Kr. Ö. Kr. O. 

hultskog gm A. D., Kristdala ..... . S: Insarn!.I. bland skolbarn i Norrköping till 
122. Sparbössemedel från E. P., Binninge 4: 13 Berglings skola gm K. 5: 
123. Från Lindes missionskrets . gm J. E. 82: 66 s· G. S., Sthlm, till inf. arbetare· ..... ... 5°0: 

124. F rån syföreningen i Ekenäs, V åxtorps 16. A. K ., Linköping, till Vang Fuh-Sengs

församling: d. 26/ auktionsmedel 1<1'.8 underhåll .... .... .... . ... .. .... .... . . . . . . .. 100: 

207: -; kaffe m. m. vid auktionen kr. l. L., Sthlm, till lnf. evangelist 20: 
25: 46; insam!. vid sammankomsterna . Daggryningen i K. M. A. till flick
!<r. 46: .,-; öfverbetalningar kc. 2: 40; skolan i Honanfu .. .. ...... ... .. .... , 500: 
gåfva af onämnd, Halltorp, kr. I : -; 25· Daggryningen i K. M. A. till flick
insam!. af söndag~skolbarnen i EI,e skolan i lshY .. . .. .. . ....... .... .... .. . 
näs kr. . 10: 27; illsaml. å pastorsexp. 

'. 5°0: 
33· S. J., Luleå, till Kaos underh. .. .. .. , .. 100: 

gm P. A. B., . Halltorp .kr. S: 8.0 297: 93 39· Onämnd till bibel- & traktatspridning 
125. P . A. B., ' Halltorp, rabatt på H. S. Ö. 4: 69 - 5°:i Kina .... .... .. ...... . .. .. . .. ....... .. 

126. L. F. H ., Strömsdal, Bjurbäck 2: Fr: Bäckershofs syfqrening. till Berg
127. Ur en sparbössa vid mötet d. 1°/1 i 

44· 
lings söndagsskolverksamhet gm H.J. 10: 

kyrkan vid Floragatan .... . ...... ... . 21: 68 
 45 · Fr. söndagsskolbarnens i Bäckershof 
128. Dito, dito .... .. . . : ........... . .. .. .. .. .. . 20: 10 
 sparbössa till dito gm dito 6: 10 
129. Sparbössemedel från Fullösa mfg till Fr. söndagssIwian i Forssa bruk till 

R . Anderssons underhåll gm F. J., dito gm dito .. .. ...... .. .. ........ .... . 13: 90

Fullösa, Gössiiter . .. ........... .. .. ... . 
 O. Y .j Ölsboda, Degerfors, till · inr. 

13°. »De Ungas förbund . iKullsta, Ra- evangelist .... ... .... . ..... .. .. . ....... . 200: 

gunda, gm K . N ............. .. .... .. . 20: 
 Från . Lillan. till Kinabarnen gm E.9°· 

13 I. Sparbössemedel fr. skolbarnen iKullsta H ., Sthlm .... .. , ... .. ... , ..... ... ..... . 2: 47 

gm K. N... .. .... ....... .. .... .. ... .. .. 
 102. K. F. U. M:s Ynglingaardeln. i Göte

13 2 • Behåilning af eu fest i Kullsta skola borg rör en gosses underhåll 1908 
d. 3/, 09, gm K. N. .. ......... .. .. 10: 
 gm K. E. B. .... .. .... .. .. .... ........ . 


133· G. C. D., . Södertelje . ... .. .... .. ........ . 3: 65 116. 
 M. K ., Askaremåla, Misterhult, till 
134· R :s missionsask gl)1 A. K .• Linköping 5: 21 evangelisten Chias .underhåll . ... .. . . . 
135· E . J:s & H. J:s, Ödeshög .. . ; . ... .... 60: 137. H uskvarna söndagsskola till ett barns 

13 6. Kontorssparbössa gm E. J.,. Ödeshög 3: 25 l1nderhäll gm A. D ..... .... .. .... .. .. So: 

13 8. K. & J. B., Tranås .. .... ...... .. .... .. . 2QO: 144· E. D., Mariestad, rabatt på H . S. Ö. 

A. H., Norrköping ........... ... ...... . I:
139· till arbetet i Honanfu ...... ... .... .. 6: 59Kinasyföreningen ~ Hemse gm E. \V.14°· 75: Till Ma-ken-hsis underhålJ ... .15°· 25: 
14 1• »Taclwffer . .. ... . ....... ... . .. .. ....... . . 
 3°: 166. Visby femÖresförening till Stålhammars 
14 2 • En Sköfdefamiljs sparbössa ......... .. 25: 
 för evangelisatiollsarbetet gm M. S., 
143· G. E. S .. Öfverlännäs, Undrom, rabatt Visby......... .. ...... .. .... ..... .. ...... 22: 80 2,225: 36
på H. S. Ö........ ... .... .. ..... .... .. I: 88 


E. G., Skärfsta, Sollefteå, rabatt på Summa kr. under jan. 10,684: 48 
H. S. Ö..... .. ..... . ........ ..... . ... .. . 4: 69 
 Med varmt tack till hvarje gifvare. 
E. M., Herrljunga .. .. ..... . .... ... . .. . . .. 2 : 


L. M. lo-., underhåll till M. Nylin för 

I :sta kvart. gm S. R ........... ... _... 300: 

D. 26 jan. 1909 .. .... .. .. . .. 500: Jag llöjer min röst och ropar till I:lerren, ode han 

TransportM 6I:-;J9 svarar mig från sitt luliga berg. 

Svenska Boktryckeri-Aktiebolaget, Stookholm, 1009. 


