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Vi hafva härmed den smärtsamma plikten att för mISSIOnens vann er tillkännagifva, 

att vår älskade broder 

Svenska Missionens i Kina trogne och nitiske sekre
terare samt denna tidnings mångårige utgifvare, efter 
en längre tids lidande stilla och fridfullt afsomnade 
å Björnö i Värmland lördagen den 29 juli kl. 11 
e. m. Hans trötta ande har nu fått hvila efter ett 
lif, odeladt gifvet åt arbetet för denna mission och 
rikt på bön och själfuppoffrande kärlek till densamma. 

Frid öfver hans minne! 
"Saliga äro de människor, som i dig ha/va sin 

starkhet, hvilkas håg står till de heliga vågarna." 
"De skola se hans ansikte, och hans namn skall 

vara på deras pannor." 
I nästa nummer af denna tidning hoppas vi få 

lämna några meddelanden om vår broders lif och 
missionsgärning. 

Låt oss med d eltagande bön och kärlek ihåg
komma hans efterlämnade maka och barn, som nu 
äro beröfvade hans kärleksfulla stöd och vård! 

l himlen inför Lammets stol, 

Där Lammet sjå"!f är Sions sol. 

jag hör den nya sång 

Utaf en hvitklädd skara stor, 

Som sjunger i en högre kor 

Vid gyllne harpors klang: 

"Salighet honom, som sitter på tronen, 

Salighet Lammet, den enfödde Sonen! 

Amen. lof. pris, tack och vishet och ära 

Vare vår Gud. vare Lammet. det kära!" 


N:r 16~17. Arg. 16 

Utgifvare: Rodigoras af T ele fon: 
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Den heliga elden.* 
~Jag hal' kommit för all kasta ut en eld 

på Jorden , och huru gärna ville Jag icke, alt 
han redan brunne." Luk. 12: 49. 

Det kapitel , ur hvilket dessa ord äro hämtade, 
är af ett ofantligt allvarligt innehåll. I dessa ord 
uttalade Herren Jcsus åtskilliga varningar till det 
församlade folket, som var så talrikt, att dc tram· 
pade på hvarandra. Vi se således, att de utgjordes 
icke blott af hans lärjungar. Han varnar dem för 
girighet, brist på vaksamhet, ett oförsonligt sinne 
gent emot nä3tan o. d. Och när han midt under 
sitt tal utropar de ofvannämnda orden, tycker jag 
mig höra, att de komma som ett rop från Mästarens 
eget hjärta. Någon tid förut hade Herren Jesu 
förelöpare, Johannes döparen, uttalat något i samma 
ande, dä han säger de bekanta orden: ' Jag döper 
eder med vatten till bättring, men den som kommer 
efter mig, är starkare än jag, hvilkens skor jag icke 
är värdig att bära.. Han skall döpa eder med den 
Helige Ande och med eld." Där se vi en järn· 
förelse mellan tjänaren och Mästaren. Tjänaren 
hade, om jag- så får säga, de synliga symbolerna, 
under det att Mästaren själf hade det, som verkade 
i det innersta, pånyttfödelse, rening, helgelse o. s. v. 

Hvari består denna eld? Jag skulle vilja säga, 
att den består i alt Jesus i människomassorna på 
jorden, hvilka. han ville nå genom sitt ord, ingöt 
ett nytt, andligt lifs element. Och hvad är denna 
eld? Som svar pä den frågan ber jag fä fästa eder 
uppmärksamhet vid orden i Jeremias: »Ar icke mitt 
ord liksom en eld? säger Herren. ' Ordet om Jesus 
Kristus och honom korsfäst, som skall predikas till 
ett vittnesbörd för hela världen, är den eld, som en 
gång tändes i Glids fadershjärta och uppenbarades 
i Sonens sändande. Det nlidde sin höjdpunkt, då 
vår Herre Jesus Kristus på korset gaf si tt lif till 
en försoning för världens synd. J a, denna eld är 
det, på hvilken Jesus syftar, då han säger: ' Jag har 
kommit för att kasta ut en eld på jorden, och huru 
gärna ville jag icke, att han re(lan brunne.» 

}Ivilka äro då eldens egenskaper? Jo, tre egen· 
skaper är !let, elden hufvudsakligen besitter: den 
lyser, den värme-r, och den renar. 

Först lyser den. 
Vi äro i dag samlade lill en Kina·missionens 

årsfest. Lät oss därför kasta en blick tillbaka pli 
förhållandena, sådana de voro för 1 00 lir sedan. 
När man tänker på Kinas folk, kan man i sanning 
tillämpa de ord, som stå att läsa på det första bladet 
i vlir bibel: ,Mörker var på djupet, och Guds Ande 
sväfvade öfver vattnet.» Ja, det var mörkt, men 
redan då sväfvade Guds Ande Mver dem; Gud hade 
kädekstan kar om denna nation, som är så stor, att 
hvar sjätte människa pli jorden enligt statis tiken är 
en kines. Det var mörkt i deras land, i deras hem, 
i deras hjartan. De hade intet hopp för tiden eller 
evigheten. Och så kommo budbärarna och kastade 
ut en eld i Kina. Först endast en och en. Sä för· 
ökades deras antal. Ett tiotal kom, så ett hundratal. 

.. Föredrag vid Svenska Mi;ssionens i Kina års möte af mis
sionär August Berg. 

Vi minnas den tid, då I<'ina-InIandmissionen ropad'1? 
till Gud om 100 missionärer under ett år, och de .. 
kommo. N u räkna vi antalet missionärer i Kina 
till 4,000. Den heliga elden har utkastats i det stora 
Kina. Den bÖljade först lysa i kustprovinserna, 
sedan i det inre af landet. Nu sj ung'es i hela landet 
,Moses och Lammets sång '. Vi ha hört talas om 
väckelser i l{ina, den underbara väckelse, då under 
loppet af 3'-4 år 4,000 etf urinvånarna, de s. k. Miao, 
Kinas urfolk, vände sig från afgudarna och blefva 
vunna för IIerren I<:'ristus. Och vi, som stä här 
som vittnen pä hvad Guds ord kan uträtta, kunna 
intyga, att den heliga elden i sanning börjat lysa 
äfven i de norra trakterna. Vi se fyrbåkar upp
sättas af olika byggnadsstil, men det är samma ljus, 
som utstrå lar från dem, ljuset frän Jesu Kristi kors 
pä GOlgata, Faderns kärlek till det fallna människo· 
släktet. Dessa fyrbåkar lysa de utevandrande, 
den ena efter den andra, in i hamnen. Det finnes 
f. n. 3,500 missionsstationer. Det låter mycket, men 
när man besinnar, att det tinnes 400 millioner män
niskor i Kina, så blir det ändä icke så mycket. Nu 
verka där 91 missionssällskap. Vi se, att den heliga 
elden lyser, då vi tänka på att f. n. 50,000 barn 
åtnjuta undervisning i de kristna skolorna samt att 
sjukhus, 170 till antalet, äro upprättade i norra, 
södra, östra och västra Kina. Den heliga elden 
lyser, när vi vidare tänka pil. de olika engelska och 
amerikanska bibelsällskapen, som trycka den Heliga 
skrift i delar och i dess helhet, och hvilka exemplar 
hvarje är i Kina säljas i milliontal. Den heliga elden 
lyser, när vi tänka på den verksamhet, som utöfvas . 
bland sjuka, spetälska, vansinniga, blinda och dM· 
stumma, och när vi tänka på arbetet för opie· 
slafvarna. 

Är icke allt detta i själfva verket en uppfyllelse 
af Herren Jesu Kristi ord: 'Jag har kom mit för att 
kasta nt en eld på jorden, och huru gärna ville jag 
icke, att den redan brunne»? 

Kära vänner, jag såg en gång en missionskarta 
ofver världen, hvilken karta mycket tilltalade mig. 
Där var 'hvarj e misf30ionsstation betecknad med en 
gyllene stjärna. Men som hvarje missionskarta 
under årens lopp betydligt förändras, k unde jag ej 
låta bli att tänka på den dag, dli , Ilerrens rättfär
dighet skall öfvertäcka jorden, liksom vattnet täcker 
hafve!>. Då skall det ej längre bli en gyllene stjärna 
här och en där, ntan i hvarje provins, hvarje stad, 
hvarj" by skall det bli en eld, som Herren upptändt. 

En eld, som endast lyser, är en kall eld. Men 
den heliga elden därute i Kina bäde brinner och 
värmer. Vi hörde nyss talas om diakonen Chi. 
Jag skulle vilja ka1!a den käre brodern icke en lys
mask, nej, ett eldklot. Hvarhels t han går fram, 
lyser, brinner och värmer han, alldeles såsom det 
är med kineserna därute, då det är kallt. De bära 
en eld med sig öfverallt, en kolpanna. Männen 
bära den i sina ärmar. Kvinnorna bära den under 
sina vadderade rockar, ställa den under s ina fötter, 
ja, på alla tillgängliga platser. De kunna alls icke 
vara den förutan. På samma sätt finnes det i denna 
stund i I{ina människor, som gå omkring med Guds 
heliga eld. 
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H vad är det denna eld bränner bort och hvar
ifrän renar ,den? Jo, fÖrSt och främst bränner den 
bort synden, som satt sina mörka, fula fläckar pä 
människosläktet. Det har försökts sä mycket b lide 
här hemma och dä r ute pä missionsfältet för att 
finna något annat reningsmedel än evangelium om 
Jesus l{ristus. V i äro tacksamma öfver att veta, 
det intet annat fi nnes, som kan taga bort de ärr, 
hvilka synden satt på släktet och individen, än just 
detta evangelium, talet om Jesus Kristus, om näden 
och om blodet, som renar. Ja, den elden renar .från 
all ,'y"d. Huru ofta ha vi icke sett människor döda 
i öfverträd elser och synder, människor bortkomna 
frän det lif, so m är af Gud! Och när vi tänka på 
det djup af mörker, hvarifrlin de äro uttagna, tacka 
vi Gud för den stora nåden, att vi fä vara med om 
att sprida denna eld. Kineserna försöka att reda 
sig utan denna eld, och inom landet uppt räda sä-' 
dana, som söka motarbeta missionärerna och deras 
s träfyanden genom att efterhärma krbtendomen, 
predika moral o. s. v., men de sakna helt och hä llet 
den gUdom liga krafren. De ha ej lyckats någon
städes i världen, icke heller i Kina. Men dä kom
mer talet om Jesus Kristus och tänder en eld. Ej 
underligt, att Paulus sade: »Ty jag höll icke före, 
att jag bland eder visste ni\got annat än Jesus 
Kristus och honom korsfäst. l> 

Ibland har jag hört mina kinesiska bröder säga, 
att de försökt vara litet världsligt visa fö r att icke 
stöta människor ifrån sig. De ha icke talat om synd 
och bättring utan om den allgode Fadern i himme
len, som låter sin sol lysa öfver alla och himmelen 
regna, och som gifver oss kläder och föda~ men 
under det talet förblefvo deras eg-na hj ärtan kalla 
och åhörarnas likasä, men så fort de började tala om 
Jesus Kristus och hans kärlek till människors barn, 
dä värmdes både deras egna och åhörarnas hjärtan. 
Det blir öfverallt samma ,'erka n. när ett fulltonigt 
evangelium predikas ; det o rdet b lir en eld, som 
lyser, värmer och renar. 

I huru märka hem komma vi icke ofta in där 
ute i Kina! Vi komma ibland in till dcn burgne 
kinesen. Han har allt och mera till af det han be
höfver för det lekamliga, ett vackert hem, vackra 
kläder, hjordar, mulåsnor o. s. v. Men ack, det är 
så mörkt där inne! Det är ljuset från ofvan, som 
saknas. Och börjar man tala om allvarliga ting, 
om det 'ena nödvändiga ' , så ser det så hopplöst 
ut. Det är som att se ned i en bottenlös graf. 

Vi komma också in i de fattigas hem, där 
armod råder, där allt går så att säga ur hand i 
mun, men på den nakna väggen hänger kanske ett 
bibelspråk, och på bordet ligger ett nött Testamente, 
och vi se ett ofta använd t familjealtare upprest. 
Trots fattigdomen äro de rika. Där förut märker 
rådde, råder nu ljus. Där fOrut kölden härskade, 
härskar nu värmen. 

Jag predikade en grmg pä ett möte i Jönköping. 
Jag sade i mitt föredr ag, att Gud icke kan undvara 
oss. Sedan skref en vän till mig: det där skulle 
du icke ha sagt, det var väl djärft o. s. v. J ag 
svarade honom enligt min öfvertygelse. Till sist 
skref han: Du har rätt, Gud kan icke undvara oss. 

Och så är del. H erren vill ha oss till sina med
hjälpare. Vi få gä ut med den heliga elden och 
sprida den. 

Jag älskar den tanken, att ordet , Kina> står 
skrifvet i edra hjärtan och i mängas hjärtan här 
hem ma. Vi ha därute pä missionsfältet under de 
'4 åren känt, huru elden från hemlandet lyst upp 
Kina. H varje budskap har visat oss, huru missions
intresset här hemma lefver, växer, fortplantas, under 
det att nya budbärare utsändas. Och när vi å vår 
sida omtala, huru elden lyser och värmer och segrar 
vinnas, då värmas edra hjärtan. V i stå på motsatta 
sidor af jordklotet, men både edra och våra hjärtan 
värmas af denna heliga eld. 

Utom det att denna eld lyser och värmer, har 
den också, som nyss nämndes, egenskapen att rena. 
J ag skall aldrig glömma en predikan, jag hörde 
förlidet år. Talaren hade valt texten från l Kor. 
3: 13: ,Så skall hvars och ens verk blifva uppen
bart, ty dagen skall göra det klart, emedan den 
uppenbaras i eld, och elden skall jJröfva, hurudant 
hvars och ens verk är.:J Och så sade han bl. a.: 
:Jr veten alla, kära vänner. att jag före min om
vändelse var guldsmed , - egentligen s ilfversmed. 
»Få marknaden brukade vi utbreda våra varor, ör
hängen, armband, ringar o. s. V., bakom ett litet 
galler af ståltråd, och de lyste så vackert, att många 
köpte af dem. Men sedan jag b lef kristen, k unde 
jag icke fortsätta med detta yrke. Dessa saker lyste 
visserligen vackert, men ::;k ulle elden pröfva dem, 
skulle det snart uppenbaras, att de innehöllo blott 
föga rent silfver.. Vi kristna må tillämpa detta på 
oss själfva. Om Herrens heliga eld skulle pröfva 
oss, visade det sig kanske, att hos somliga aJ oss 
endast funnes So % rent silfver, hos andra 40 %, 
hos andra 3'0 Ya ) ja, att somliga kanske vore för
silfrade. ~ 

Vi känna kraften af denna heliga eld, I hafven 
hört talas om de väckelser, som öfvergått Mand
schuriet. De berörde hufvudsakligen de kris tn a 
Domen måste begynna på Guds h us. Elden har ' 
renat den kristna församlingen från slagg och oreri~ 
het. Vi länk te aldrig, att så mycket ondt fanns, 
men vi tacka Gud, att det blifvit uppenbaradt i ' 
denna tiden, då det finnes hopp. . 

Jag samtalade en gång på en konferens med 
en af Gud mycket använd evangelist. Denne unge 
broder, Uang, var icke mer än 25, 26 år. Han 
predikade under dessa tre dagar icke mindre än 
sex gånger. Sällan har jag haft förmånen att få 
uppträda på en konferens med någon, som haft ett 
så heligt allvar hvilande öfver sig som just denne 
unge man. Den egenskap, som särskild t utmärkte 
honom, var ödmjukheten. Han hade börjat sitt lif 
som enkel tjänare i en missionärsfamilj. Han blef 
vunnen för Gud men stannade likväl kvar på sin 
anspråkslösa plats, till dess en gång Guds A nde 
grep honom och han tydligt kände, att G ud kallat 
honom till något annat. Sedan började han använ
das för att predika evangelium. Han fick följa med 
en af missionärerna på resor. Där stod han midt 
bland människor, som af gammalt kände honom, 
men de hörd e honom gärna. Man anför ofta Herrens 
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ord: :>Ingcn profet är aktad i sin fädernestad ~ , men 
den unge mannen talade ofta om den tid. då han 
tjänade hos den och den. lian blygdes icke att er
känna detta, fastän han nu stod där och predikade. 
Efter predikans slut stängde han sin dörr och bad 
Gnd vattna utsädet. Jag tyckte. a tt hans skildringar 
vorD något mörka. Han hade sett så mycket synd 
och elände, så mycket, som icke var, som de t borde
vara, att hans tal tagit intryck dåraf. och jag knnde 
icke låta bli att säga till honom: , Broder. har du 
icke också något ljust och gladt att tala om?, 'Jo, 
det har jag nog' . menade han. Och så bad jag 
honom berätta oss det pä nästa möte. Men på 
nästa möte var det på samma sätt. Han talade 
fortfarand e om detta syndens mörker och om hurn 
synden bestraffas. H var och en af oss har fått sin 
gåfva. sin uppgift. 

Guds ord är också lefvande och kraftigt. Det 
synes bäst dåraf att kinesen mången gång säger 
till predikanten: ,Hvarför slår du mig med bibeln?> 
Ja, yxan måste sättas ti1l roten i men när den en 
gång blir satt till roten och hjärtat böjer sig för 
Gud. då bli verkningar synliga. Svedjelandet. där 
förut tistel, törne och nässlor växte, har blifvit för
vandladt till en Guds örtagård. 

I{ära vänner, har Herren Jesus kommit för att 
kasta ut en eld på jorden, går detta som ett rop 
ur hans hjärta, och kan han icke undvara oss, så 
må vi tänka på den välsignade förmån. vi ffitt. då 
vi få gå omkring och sprida denna eld. som Guds 
kärlek har tändt. Må denna eld hos oss lysa. värma. 
bränna upp och rena! Den får icke vara sådan, 
att den bringar fördärf och skada. den ffir icke bli 
till ett salt, som fräter, utan till ett salt, som hindrar 
från förruttnelse. Och när du fått kasta ut elden 
hemma, kasta den vidare omkring! »l\1itt ord är 
som en eld:», sager Herren. Det välsignade, predi
kade ordet. det personliga. goda vittnesbördet, gåf
vorna, bönerna, offret af det egna barnet, allt är 
blott olika former af den elden. Herren själf skall 
visa hvar och en sättet. Vi se redan en gnista här 
och en gnista där. Det skimrar i den mörka natten. 
Snart skola vi få se. att det börjar brinna i öster. 
att elden i öster blir klarare och varmare än elden 
här hemma. Det finne, tecken. som tyda på att om 
icke västern vaknar upp, komma österns folk att 
lysa starkare. 

Må Herren hjälpa oss, att denna eld allt fram
gent måtte få värma våra hjärtan! Amen. 

I-Ivmje mii1miska ä?' en tlllSSlD?lar. Antil1gm äro vi 
sg.m·?lgslIläll" som ?ttså sYlldms och otr()n./j frön, eller lJus, 
som lysa för dem som sitta i tl/ö1'kHt, fil salt, som tyst 
och stilla rwar o~1l lJtvarar från förruttnelse. Utan in
flytallde ka1Z i?tgw människa vara. 

Chalmers. 

Lekmännens missionsrörelse 

j\merika efter f~ra år. 
Utdrag Ut· ett för edrag af Samuel Capen. 

I. 

Lekm~nnens missionsrurelse, om hvilken för ut med
delats i denna tidning (S. L. n:r 14, 1910), och hvilken 
kan sägas vara en af de märkl igas te företeelserna i v!lr 
tid, leder silt ursprung frän ett bönemöte i New York 
den r S november 1906. Den d<lgen skall alltid förblifva 
minnesvärd i den kristna missionens historia. Föga kunde 
dock den lilla grupp af män J som dl! var samlad, icke 
ens 5Q till antalet, drömma om, hvilket inRytande denna 
rörelse skulle komma att utöfva öfver hela vadden. 

Lekmännens missionsrörelse har sli att säga skapat 
Ut 1ry atmosfär. Personer, som i åratal varit med i andlig 
verksamhet, belyga, att de aldrig sett mä1l så villiga som 
nu att verkligen göra nägot för missionen. Missions
sekreterare ocb missionärer förklara äfven, att det nu är 
lättare äp. nägonsin fUru t att lagga fram missionens sak. 
Särskiklt märk bar är förändringen för de missionärer, 
som sista tiden gjort besök i hemlandet. De kunna icke 
nog nttala sin glädje öfver den Cörändring, som inträdt i 
hemförsamlingarna. Under är, som gätt, kände de sig 
ofta beklämda vid sin beröring med hemlandets kristna; 
nu erhlUla de vid sina besök uppmuntran och hopp. 

Denna förändring i allmänna tänkesattet inom för
samlingarna visar sig ocksli genom det omslag, SIDffi skett 
i pressen. Tidningarna äro numer angelägna att kunna 
hälla sina läsare med underrättelser frän missionsfälten. 

Lekmännens missionsrörelse har under de gängna 
fyra ären v:ickt upp tusentals mätt ur deras likgiltighet 
och försumlighet. Dessa män hafva ffitt en ny blick på 
världens stora behof och si tt eget ansvar. Det är nägot 
större än det >nationella~', SOm nu behärskar tankegången, 
det ar det »in ternationella ». Den fräga.n ljuder icke 
längre: ~Skall jag taga vara pä min broder?» utan i 
stallet höres det bestämda uttalandet: ~Jag är min bro~ 

ders broder., 

•* 
Lekmännens missionsrörelse har säsom ingen annan 

rörelse nått dt: m()g1ladt: mä1l1lt:1I. Den har nått univer
sitetsmän, jurister, pr~ister, tidningsmän, aiiärsman, bank
män, fabri ksidkare, ilmbetsmän, järnvägsmän o. s. v., o. s. v. 

Otaliga m~ n, som förut gätt aHdeles oberörda af 
missionen, hafva gripits. af den stora, världsomfattande 
plan, hvilken gär ut pä att plantera korsets baner i hvarje 
vd af vä.rlden och det icke i vära barns eller barnbarns 
tid utan i de1t nuvaralldt: g-werati()'ltw. Kristi befallning : 
.. Gän ut i hela världen» har säsom aldrig förr vunnit 
genklang. 

Lekmännens m~';Sionsrörelse har sft att saga åstad· 
kommit eu andlig vllckelse inom församlingarua; den har 
i dessa ingjutit nytt lif och 5.t dem förlllnat ny kraft. 

I och med uppvackandet af de äldre, mognare män
nen har ock ett uppvaknande skett ibland de yngre miin
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nen, dessa, som inom kort skola st& såsom ledare p1i 
olika omräden. Och en natnrlig följd af att männen, 
både äldre och yngre, på allvar agna sig åt lösningen af 
missionens stora problem, är, att en rörelse börj-at arven 
bland ynglt'ngar och gossar. 

• 
Det är att hoppas, alt mlSSlOnen skall harva stort 

. gagn af de kristna affö;'slIlämu1ls nyvaknade intresse, 
särskild t ur den synpunkten, att dessa kunna motverka 
de själfviska affärsföretag, rör hvilka namnkristna enropeer 
stä i spetsen nte i hednavärlden, samt det fördärfliga in
fiytande, som utöfvas af hvita köpmän och resande, hvilk-a, 
nä r de icke längre känna sig hämmade af civilisat ionens 
skrankor, gifva alla sina passioner lösa tyglar. Nar de 
sämsta af österns element möta de s:Imsta af västerns, 
slisom fallet ofta blir i ilamnstäderna i fjärran östern, 
blir det bokstaRigen ett helvete pli jorden. 

* • 
Lekmannens missionsrörelse har gen0m att draga 

med sig de mognare männen förbättrat dett dlOtJomiska 
stdllninge1t inom hela den kristna församlin gen. Ledande 
affärsman, som förut varit alldeles ointresserade, stalla nu 
sin erfarenhet i missionens tjänst. Redan hafva hnndra
tals församlingar i Amerika öfvergifvit det gamla systemet 
att afskilja blott en söndag om fire t för upptagande af 
kollekt tiU nägon viss mission, och i stallet följes den 
metod, som föreslagits af Lekmannens roissionsrörelse, 
enligt hviJken hvarje medlem i fö rsamlingen, sedan han 
ö(verHlnkt, hvad han kan göra, förb inder sig att för hvarje 
vecka inbetala ett större eller mindre belopp. 

Lekmännens missionsrörelse har icke oväsentligt hjälpt 
upp missionsarbetef i llemla1tdd. Det är en gammal er
farenhet, att den, 'Som i brinnande kärlek för andra ut~ 

gifver sig själf, blir rikligen välsignad i si tt eget lif. I 
fråga om den nutida missionen har detta bekräftats. Dar 
en församling genomträ ngts af Kristi tanke, som omfattar 
hela världen, och känner som sitt ansvar att bidraga till 
hela världens evangelisering, där siar det icke fe l, att 
samma församling är den första att inse sina plikter gent 
emot sitt eget land. Del var ~tt börja med en allmän 
och helt naturlig tanke, att Lekmännens missionsrärelse 
genom att lägga sädan vikt vid det försummade arbetet 
ute pi hednamissionsP.:dtet skulle på ett otillbörligt sätt 
draga intresse och understöd från det lika behöfvande 
arbetet i hemlandet. Men en sådan farhä ga har visat 
sig fullkomligt ogrundad. Man har tvärtom funnit, att 
den förökade villigheten att gifva, som kommit den yttre 
missionen till godo, v3sentligt ökat gäfvomedlen för den 
kristliga verksamheten inom Förenta staterna och Canada. 

En man, som aldrig hade gjort något nä mnvärdt 
hvarken för den ena eller andra verksamheten, väcktes 
ur sin likgiltighet genom en berllttelse frän hednavä.r1den 
och gaf på grund däraf en storartad gåfva fit den yUre 
missionen. Detta var fö r två år sedan. Sedan dess bar 
den församling, han tillhör, hufvudsakligen genom hans 
inflytande, gifvit mer till den inre missionen än alla andra 
presbyterianska kyrkor. Själf gaf denne man helt nyligen 
för något behöfvande ändamfil tio tusen dollars. En för
samlingsledare i södern yttrade för kort tid sedan, att 

13ttaste vägen för honom att nå sina församlingsmed
lemmar vore »genom Japan och fjärran östern). Mänga 
pastorer hafva arven vittnat om att det aldrig varit så 
lätt för dem att fä sina egna församlingars behof fyllda, 
som sedan Lekmännens missionsrörelse började. - F lera 
kvinnliga missionssällskap säga äfven, att Lekmannens 
missionsrörelse mer an något annat varit dem till hjälp 
och inspiration. Man börjar inse, att det egentligen icke 
finns någon skillnad mellan yttre och inre mission, ntan 
att s§.väl det ena som det a ndra ar mission, delar af eH 
och samma arbete för en och samma frälsningsbehöfvande 
värld. De, som arbeta p§. ettdera falt (!t, kunna icke på 
nägor vis betraktas som rivaler ntan m§ste se hvarandra 
säsorn bröder, hvilka arbeta under samme store Ledare. 

Orsaken, hvarför Lekmännens missionsrörelse gjort 
det lättare för hemförsamlingarna aU bestrida si na egna 
lokala ntgifter, är, att nar människors hj ärtan gripas, sä 
aU de se det stora i hednavärlden förefin tliga behofvet, 
blifya de äfven villigare att afhj:tlpa nöden vid sina egna 
dörrar. 

Redan för flera är sedan tillfrligades Phillips Brooks, 
h,vad han kunde r§'da till, om medlemmarna i en för
~amling vore särskildt liknöjda och försumliga ifråga om 
det arbete, som läge dem allra närmast, och han svarade: 
~Jag skulle 'hälla en miss'ionspredikan för dem.» Detta 
dd bevisar sig vara lika godt i dag, som när det först 
gafs. En af mina vl\nner kanades till en f.jrsa.mling, som 
var så nedtyngd af sknlder, att den höll ph. att alldeles 
gä under. Det första, han gjorde} var att föreslfi insam~ 
landet af en stor gåfva till hednamissionen. De personer, 
som hade nägot aU säga, voro alldeles förfäråde öfver 
ett säd·ant förslag och sökte alhålla honom från att fram~ 
lägga det. Men han stod fast vid sin plan. Och se, det 
stora belopf>et insamlades, och dessutom hade man pä 
mindre än ett å-r tecknat sig för hela sknldsumman, som 
ock.sä snart blef betalad. Lekmännens missionsrörelse har 
under sin fyraliriga tillvaro bekräftat sanningen af Skriftens 
ord, att den som utströr, flr mer. 

• :I: 

Duma rörelse har sås('m intet annat f;idragit till att 
gifta missionw dess t-älta plats. 

Den kristna församlingen i sin helhet har aldrig förr 
tagit missionen på aH var. Om man förr bad en man om 
ett bidrag till missionen, ansåg han det alldeles betydelse
löst, antingen han gaf eller icke. Hem betraktade saken 
ungefär liktydig med en förfrågan, om han viUe köpa en 
konsert- eller f03relasningsbiljett. Men den dagen är förbi, 
och de kristna männen börja .se, att det hvilnr ett ansvar 
·på dem, a lt Jesu befallning : ~ Gån ut i hela världen'> 
icke var inskränkt blott till apostlarna. Nitton ärhundra~ 
den harva förflutit, sedan Kristus gaf denna befallning, 
och ändock gifves det ett fuStlt millioner människor i den 
icke kristna världen, som icke harva den ringaste kunskap 
om varldens Frälsare_ 

Jnst detta förhållande stäl1er missionska llelsen på ,en 
oändligt högre plan än den, som blott rör det ekonomiska. 
Under den gamla regimen vidrördes missionen i predik
ningar egentligen endast en gång om året} nämligen kollekt~ 
dagen. Nu, d§, ett regelbundet och planm~sigt gifvande 
pågår hela §.ret, kan en missionspredikan hfillas nar som 
helst. Hela missionssaken har s§. att säga lyfts upp, och 
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man anser icke }~ngre en missionspredikans enda mäl 
vara att genom härresande berättelser frän hednavärlden 

* 


framtvinga pengar frän eljest likgiltiga och kallsinniga 
åhörare. 

• • 
Denna nya syn på missionen har ländt 1Jlissionå'rtrna 

till stor 1I}}11lU1dra1l. Den tyngsta af de bördor, missions
arbetarna haft att bära, har varit den, att de sändts fram 
till fronten för att sedan så godt som alldeles glömmas 
bort af hemförsamlingen. De knnde li!l, hvilka dyrbara 
byggnader, som för olika ändarnäi uppfördes där hemma, 
liksom den personliga lyxen. De sägo detta under sina 
besök i hemlandet och hörde darom genom vänner. De 
visste, att forna universitetskamrater stundom gåfvo ät den 
l3:rdomsskola, där de utbildats, hundrahlSentals kronor 
hvarje är. De visste nägot om den hänförelse och klass
anda, som låg bakom sädana donationer, och sä började 
de undra, h varför icke denna gifvandets ande a fven in
spirerade de kristna för det arbete, som är det ädlaste i 
världen. För allt annat fanns det pengar men icke för 
den sak, som de trodde låg Kristi hjärta närmast, och 
för hvilken de offrade allt. . 

De säga sitt eget arbete växa är fråu är; de sågo 
de många händer, som voro utstr!ickta efter hjälp; de 
hörde från tusenden cmkring sig det klagande ropet efter 
något bättre. Sä vände de om hem och sökte ätergifva 
dessa nödrop, men det föreföll dem ofta, som om hem
kyrkan hade gäckat dem. De bådo om bröd men fingo 
af mänga blott sten, af andra några smulor. Somliga af 
dem hade gränat i tjänsten och hade tydligen icke mänga 
strider kvar att kämpa, innan de skulle kallas att ingå i 
den sabbatshvila, som återstär för Guds folk. 

Är det att undra på, att de ibland kände sig ned
slagna vid tanken p§. det otilIraeIdiga understöd, de er
höllo ? Lekmännens missionsrör~lse har ingifvit dem nytt 
mod och nytt hopp. De glädjas Ofver dess framgilogar 
och bedja att rn. bevittna ännu större ting. Det före
fa ller dem} som började den nya dag randas, efter hvilken 
de sft ifrigt hafva längtat. 

(Forts.) 

jv1 issionsstudiekretsar. 
En af de frågor, som behandlades vid världsmissions

konferensen i Edinburg, var a rven denna: 
Rvad kUIlna vi göra för att vacka mer kärltk till 

missionen, mer ittfnsJt för Guds rikssak? 
Och af mänga afgafs under olika former det svaret: 

Människor måste ffi mer lumskap om missionen. 
För detta ändamål hafva i olika länder bland mis

sionsintresserade bildats s. k. 1llissiollsstudt'ekretsar, vid 
hvilka olika missionsfält genomgäs med ledning af rnis
sionskartan och sådan litteratur, som berör det ena eller 
andra fältet. 

Amerikanarna och engelsmännen hafva, praktiska 
som de äro, redan för lange sedan insett vikten af att 
få de 1t1lga, ja, t. o. m. de små, med i arbe tet. I Amerika 
pägår en rörels(! i detta syfte under namn af 11 Young 
peQple's Missionary Movementll och i , E ngland en lik
nande med namnet Jl The United Council fo r Mi~siona ry 

Stndy'. Flere af dem anställda resesekreterare ha till 
sin särskilda uppgift att utbilda ledare för dylika missions
studiekretsar och att äfven grunda s§'dana kretsar. Till 
handledning för dem, som vilja stalla sig i spetsen för 
missionsstudiekretsar särskildt bland barn och ungdom, 
hafva nämnda organisationer ä fven ntglfvit en mängd kartor 
och illustrerade, utmark ta, handböcker, försedda med lamp
liga frägor, som af medlemmarna efter genomgången kurs 
skola besvaras. 

Med hvilket intresse dessa missionsstudier omfattas, 
framgär daraf, att den amerikanska organisationen från 
sitt grundande är 1902 sprid t 8°5,000 ex. af sina olika 
större publikationer och af ::;ina småskrifter 264,000 ex. 
Den engelska organisationen, som bildades först år 19°7, 
är ocks§. särdeles lifskraftig. Så t. ex. har den sprid t det 
nyligen tili värt språk öfversatta af d:r John Mott utgifna 
arbetet -» D d afgöra11dt ögo1tbiicktt ,: dtn l"'istna missio1teftS 
historia» i 27 tusen ex. . 

En liknande rörelse kom till ständ i Holland tör 
tvä är sedan, och där förberedes nu en internationell 
konferens för främjande af missionsstudium. Denna kon
ferens skall hållas i september, och ä r det att hoppas, 
alt Sverige vid densamma mätte bli väl representeradt, 
sä att intresset för dp.una viktiga sak mätte sprid;ts ot'ksä 
i vårt land. Upplysningar angående nämnda missions
studiekonferens lämnar välv·illigtsekreteraren inom K. F. U. M. 
i Stockholm, d:r Karl .Fries. 

D:r Arthur T. Pierson. 
Denne bland Guels folk öfver hela världen sä kände 

och älskade Herrens tjanare ingick i början af juni i sin 
Herres hvila. Fä torde ha gjort en så stor insats i 
arbetet för Guds rike b~de hemma och i hednavärlden 
som han. Kina-Inlandmissionen hade i honom en af 
sina varmaste vänner och mest entusiastiske förespråkare. 
Id;e ffi gånger har han ocksä vid missionens årsmöten i 
London häll it afslutningsföredraget. Vid Keswickmötena 
var han afven ofta en af de medverkan.de krafterna. 
Synflerlig.en värderik är den missionslitteratur, som bär 
Arthur Piersons namn. Under mänga ä r var han ut
gifvare af den utmärkta månadstidskriften b The Missionary 
Review». Som andlig författa re var d: r Pierson afven 
till stor välsignelse. Hans hädanitalIande innebar en ny 
maning till alla missionens vänner och arbeta re att med 
föröl..--adt nit söka utföra det viktiga arbete, som blifvit 
dem anförtrodt. 

Bönelifvet i den hednakristna 
församlingen. 

Man finner ofta hos de hednakristna en större· tros
visshet i bånelifvet och i fräga om Guds löften än här 
hemma i den gamla kristenheten. Den nyomvände hed~ 
ningen. na,lkas Gud med samma trosvisshet som barnet, 
hviJket räcker ut handen för att af sin fader mottaga den 
begärda gäfvan. Dessa barn i Kristus fä därför ofta se 
och smaka Guds godhet längt mer än den mera mogne, 
därför att denne saknar barnets enfaldiga tro. 
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Församlingens grundlaggningstider hafvå varit tider 
fulla af underverk och gripande bönhöreiser. Så var det 
i apostlarnas tider, och så ar det alltjämt, där Guds ord 
omedelbart fär träffa ett manniskohjarta och bevisa sin krart, 

Se här nil.gra exempel på Guds ingripande s§.som 
svar p5. bön: En neger på St. John hade bevistat guds
tjänsten i kyrkan. Vid sin hemkomst fann han, att en 
tjuf hade brutit sig in i huset och stulit allt, hva.d han 
ägde. Han beklagade sig ej utan framlade sin nöd [ör 
Herren i fÖljande bön: )Dyre Frälsare, du vet, att jag 
ej var ute inigot ond t ärende utan för att höra ditt 
ord och f§. välsignelse till min själ. Och dock har denna 
olycka nu drabbat mig. Jag beder dig, lät mig före sol
uppgången återfå mina tillhörigheter~, Det skedde honom 
efter hans tro. 

Dessa krllitna ~ro barnsligt enfaldiga och tveka ej 
att framlägga [ör Gud allt, som ligger dem pä hjärtat. 
I detta afseende hafva vi här hemma mycket att J~ra af 
dem. Ännu n!igra exempel. E n missionär berättar föl
jande: ~I gäI gaf en man ett tackoffer i penningar för 
erhållen bönhörelse. En af hans oxar hade nämligen 
stup<,tt. Han yände sig till G ud m~d. bön om hj:JJp, och 
oxen ,tillfrisknade hastigt. ~ 

En !ilderstigen ~vinna sade en d~g till en missionär: 
,0, att rnanniskorna ej' blott Jade fram all sin nöd fOr 
Fr::tlsaren, utan att de ocksä väntade allt god t af honom, 
ty han läter aldrig sina behöfvande barn komma pft skam. 
Det har jag helt nyligen ffttt erfara. Regeringen hade 
nämligen låtil päbjuua, att alla i staden skulle bygga 
skorstenar på sina hus, och jag skulle då bli nödsakad 
att bygga trenne sftdana. Jag- hade hvarken penningar 
eller materiel och visste ingen utväg. l denna min nöd 
bad jag så till min Frälsare: 'Dyre Frälsare, du har danat 
mig i min moders lif, och innan jag blef född, förutbe
stämde du mig att vara din för evigt, och att du skulle 
vara min. Sft förde du mig till dig sjt:l.lf, och jag har 
lärt känna dig. Du har upptagit mig, och ,mina synder 
äro förlåtna. Alltid har jag anförtrott dig' alla mina 
sorger, och du har hjälpt ur mänga svårigheter. Hjälp 
mig nu åter, ty jag har ingen annan att vanda mig till.' 
Följande morgon kom en man, som stod i skuld hos 
mig, men som aldrig förr visat tecken till att vilja betalal 

och sade: 'Moder, var ej orolig för skorstenarna! Jag 
skall låta uppföra dem åt dig.' H an höl! sitt ord, och 
jag har fått ett nytt bevis på att min Frälsare hör bön 
och gör mer för mig än jag kan begära., 

P§. en station, ~iHhörande de Rhenska bröderna j 

Kapkolonien, stodo en missiouär och hans evangelist i 
trädgården och sågo, huru tv§. kaffrt:r rymde fr!iu stationen 
för att förena sig med hedningarna. De vadade just 
öfver en n<1rbelägeu flod, dä missionären fic:12 syn på dem. 
Han greps af djup sorg, ty den ene af dessa hade varit 
så mäktigt påverkad af Guds Ande, att han gjort sig 
stora förhoppningar om honom. Och nu, nu vände han 
ryggen till ljuset och fttervtlnde till hedendomens mörker. 
Missionären omtalade med smärta sina gäckade förhopp
ningar för sin trogne medhjälpare. Denne, hvars namu 
var David, svarade ej, hau blott följde de båda flyktingarna 
med stor uppmärksamhet. Plötsligt stan nade den ene, 
den, öfver hvars flyk t missionären nyss kltJgat, midt i 
floden, började bittert gräta och vände tillbaka. David 
log och utropade: ,Jag visste, att hau ej kunde und:
komma. l dag pä morgonen sade jag till honom: 'Herreu 

verkar i dig, men du försöker komma undan. Jag vill 
bara säga dig, att i dag blir det dig omöJligt att vada 
öfver floden, ty Herren skall ej tillstädja det.' Det sade 
jag honom, och se nu, huru god och sannfärdig Herren är!» 

De hednakristnas böner haiva , mycket stor betydelse 
för evangelH ntbredande. Med nit och tro bedja de för 
sina stamförvanter, som ännt.,J. lefva i hedendomens mörker, 
och för missionsverksamheten bland dem. En missionär 
har uppteck~at töljande bön af en negerkvinna: )0, Fader 
i himmelen, hör min bön, och sänd din Helige Ande 
öfver vära :!Iskade J~rare, att de m1:i vara renhjärtade! 
Gör deras tungor till ett tveeggadt svärd, sä. att de må 
träffa syndare till höger och vänster och kunna leda dem 
pt frän mörkret i världen till ditt ljus och till din kun
skap genom Jesus Kristus, vär Herre!" 

Hedningarna kanna, att de kristna bedja för dem, 
och de frukta för kraften i deras förböner. En missionär 
berattar, att , en hednisk kvinna kom till honom och bad 
honom förbjuda sin medhjälpare att bedja för henne. 
På mis$ionärens frftga, huru hon visste, att han bad för 
henne, svarade hon: .. Jo, det vet jag alltför väl. Förr 
kunde jag i frid tjäna afgudarna och offra till dem, men 
Il:ll kanner jag idel oro därvid. Det ar en följd af hans 
böner. Dessutom har han sagt mig, aU han beder för 
mig och för min familj. Tvft af mina döttrar och en 
son hafva blifvit kristna; fotts~itter han aU bedja, blir jag 
själf också tro ligen en kristen, m,en det vill jag inte bli. 
Förbjud honom därför att bedja för mig!~ 

De hednakristnas tacksamhet mot Gud och männi
skor för sanningens ord ar gripande. En elev vid en 
missionsskola i västra Afrika skrifver: »0, Herre, öppna 
du våra hjärlan, att vi må kunna tacka- dig för din god
het och barmhärtighet, som du bevisade oss, då du sände' 
oss missionärer, som visa oss vagen till himmelen. Vi 
sutto i mörker, dB. dina tj~nare kommo till oss med 
evangeiii ljus. Vi tänka med tacksamhet på alla vfira 
vänner i Europa och bedja, alt du, Herre, må gifva de'm 
en rik ingång i himmelen. Vi tacka och lofva dig för 
den frälsning, som genom dem kommit osS till del. » 

H varhelst Guds ord sprider välsignelse i jordens 
elände och synd, där uppstiger bön fran bedjande hjärtan 
till himmelen. Redan ar det som en kör a f många röster _ 
bland hednafolken, hvars lof s tiger upp till det slaktade 
Lammet. Må afven vi höja det böneropet: -Uppväck, 
npplys, värm och upptänd hela jorden, uppenbara dig 
själf, Herre, för alla folk säsom frälsare, profet, öfverste
präst och konung, tills slulligen den stora jubelsängen 
stämmes upp af de återlöstas otaliga skara! 

(Ur The Missionary Review.) 

Det n~a opiefördrageE. 
Mändagen den . 8 maj undert~cknades efter läng. 

variga förhandl ingar det nya opiefördraget mellan Stor
brittannien och Kina. 

Deu brittiska regeringen hade som bekant utlofvat 
att frän år 1908 minska importen af opium frän Indien 
till Kina med en tiondedel under en försöksperiod af tre 
ä.r och sedan afven i fortSättningen, ända lills hela han~ 
del n ä.r 19 I 7 skulle upphöra, om nämligen Kina befunnes 
uppfylla sina villkor. Med december 1910 utg~ck för
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s5ksperioden, och det befanns då, att Kina gjort vida 
mer, än som föreslagits} oeh i själfva verket minskat sin 
opieodling med omkring 80 procent. 

I det nya fördragets tio artiklar ar den viktigaste 
utan tvifvel n:r 2, som innehåller, att den brittiska rege~ 
ringen lltlofvar, att införandet af opium fnln Indien helt 
och hållet skall upphöra, sfi. snart Kina kan bevisa, att 
den inhemska produktionen alldeles upphört. 

Det nya fördraget innebär en afgjorcl seger för anti~ 
opinmrörelsen. Men ytterst viktigt är dock, att vännerna 
till .~denna rörelse icke missledas och tro, att kampen nu 
är alldeles slut. Ingen tid kan sägas vara sä full af faror 
som den, hvilken följer p:i en seger, ty frestelsen är dä 
större än någonsin att slappas i vaksamhet och ansträng
ningar. Alltför tidigt vore det att säga, att anti~opium~ 
striden br<lgts till ett slut genom det nya fördraget. Medan 
vi äro djupt tacksamma mot Gud för hvad som har 
vunnits, vilja vi framhålla, att beständig bön och fortsatta 
ansträngningar äro af nöden, om saken skall bringas till 
slutlig seger. Med smärta mäste erkännas, att Stor
brittannien öfverlämnat ilt Kina det moraliska ledareskapet 
i denna stora sak och endast gifvit ett villkorligt, mot
villigt löfte om att indraga en handel, sem Underhuset 
vid upprepade tillfällen betecknat såsom »moraliskt oför~ 
svarligll. 

(Efte!' »China's Mi1lions ~ .) 

Utresande mlsslonar. 

Fräken Gertrud HalldOJj, som under sommaren 
vistats i England, kommer, vill Gud, att den 26 augusti 
lämna London för att utresa till Kina. Förvisso vilja 
missionens vänner i sina förböner ihågkomma denna syster, 
att Herren mol göra hennes resa lyckosam och. läta henne 
vid framkomsten till det stora, för henne okända landet 
Hi förnimma, att han omsluter lunne på alla sidor oel1
1z.ålltr hmne i sin hattd (Ps. 139: 5). 

Meddelanden från fältet. 
Till vår glädje ha vi hört, att bro Tcod01' Sa1zdbcrgs 

tillfrisknande fortg§.r: Vi ha särskilJ anledning att tacka 
Gud, som hjälpt honom säväl under sommarens hetta, 
sli farlig för denna sjukdom, som under resans besvärlig
heter, då Gud pä ett särskildt salt grep in. I stället för 
att förvärras af skakningarna pil vägen synes nämligen 
sjukdomen ha tagit en vändning till det bättre, innan br. 
Sandberg hunnit fram till bestämmelseorten. Mä vi fort~ 
farande innesluta honom i våra förböner! 

F1'1t Kao, änka efter vär rikt välsignade medarbetare 
Kao i Tung-chowfu, har nu inträdt i missiouens tjänst 
som bibelkvinna. Br. Linder skrifver, att hon verkar till 
välsignelse. Hon har i sin stora. sorg illU erfara, att 
henues mans Gud ej öfvergi rvit henne i hennes ensam
het. Den penningsknld, som tyngde henne, blef genom 
en missionsvän här i Sverige betalad. Hennes barn, tre 
gossar och en nicka, tyckas vilja vandra i sin faders 
fotspär. 

Ett glädjeäJll?tt har mött oss i Ht~acllOW (utstation till 
Tungchowfu), en~r vi där lyckats inköpa ett lms för mis~ 
sionws 1'äknillg till det låga priset af 150 tal (= 375 
kronor), Utgifterna för inredningen, 50 täl (= 125 
kronor), ha bekostats af vänner i Smä.land. Br. Linder 
skrifver: »Vi Hi härigenom en utmärkt station, lämplig 
för bibelkurser, opieasyl m. m', Vi åra tacksamma 
att ha illtt denna lokal, enår afsdindet fdn hufvudstafionen, 
3 1/.,. sv. mil, samt resans besvärligheter genom öfvergängen 
af Weifloden hittills mycket försvirat verksamheten.' 
Mänga sådana stationer skulle kunna byggas, mänga ljus 
tändas, mänga själar värdas, om vi inför Gud rätt aU 4 

vände våra pund. 

Det arbete, som upptagits i Puchmg, en annan af 
utsta tiol)crna, 4 1/ '!; mil n. v. frän Tungchowfu, är fort.
farande tlppmllntrande. En jörsamli1/g har blifvit grundad 
därstädes. »0, att vi hade arbetare 1» skrifver br. Linder. 
~ Vi ha fätt tillräckligt med säd af skördens Herre, vi ha 
en god och fruktbärande mark oss anförtrodd men endast 
få säningsmän och få skäppor.:t 

Särskild anledning till tacksägdst gifver oss inne~ 

hiUlet i bro Nath. Högmans silväl bref som artikel »Ekon 
frän högtidsdagar i hednaiand». Vi se af det förra, hur 
hotande det vid ett tillfälle säg ut för våra syskon i 
Hoyang, men hur genom Herrens nåd missionärernas där
varo i st. f. att öka upphetsningen dämpade jÖl'stÖ1'elst
lttdall. Hjärtat vilt afven jubla vid hans skildringar af 
det Guds verk, som blifvit utfördt i mänga af de infödda 
kristnas hjärtan. 

Syster Anna Eriksson betonar i bref om verksam
heten j Hancheng vikten af bibelkttrser for kvi?mor. 
::. Kvinnorna äro ~, skrifver hon, ») så glada, tacksamma och 
flitiga, att det är en lust att hjalpa dem. Säkert finnes 
det vanner hemma, som vilja bidraga till detta viktiga 
arbete.~ En ny bibelkvinna för Hancheng är odes§. ett 
böneämne. 

Br. Wester skrifver frän Chichehow (Haichow): IlHär 
ar som vanligt öfverfullt af arbete. Tältet är uppslaget 
pä marknaden. Vi h.a bopp om 7.a 8 predikanter under 
en månads tid. Skolan är oss ett glädjeämne. Lärarna 
göra sitt bästa och mina 38 gossar likaså. Ett mycket 
godt förhållande har under denna termin varit rådande 
i skolan. Mänga af gossarna alska Herren och vilja i 
allt tjäna honom:» 

Från Honan höra vi om hotande dyra tz'dtr på 
grund af den starka nederbörden. »Nu ar det allmän 
oro::>, skrifver syster Maria Petterson. »1 går grät vär 
lärare Mong snm ett barn. Allt skall dock tjana, och 
vi veta, att Herren icke skall lämna eller öfvergifva oss, 
men nog få vi rätta munnen efter matsäcken, om det 
skall gli väl.» 

Må vi härhemma, då vi sätta oss ned vid rikt 
dukade bord, komma ihåg dessa lidandets barn och våra 

. missionärer midt i nöden! 
Syster Maria Petterson skrifver vidare om en ung 

blind man i tjanst hos Augustana-missionen i Honan: 
)Han är fdm Peking och en gudfruktig man, kan spela 
och sjunga ana säug'erna i sångboken,· 408 nummer. Han 
llr eu frukt af barmhti.rtighetens verk bland de blinda." 
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Frän IS/lift skrifver br. Landin om b§de glädje- och 
sorgeämnen. Och är det väl möjligt att nt endast ljusa 
erfarenheter, dä vi stä i en härd strid mot själfva mörlcrets 
furste om hans offer? Det är under, ja, stora under, att 
vi få se sft mycket af uppmuntrande art. ~Offersinnet 

förökas>, skrifver han, ~bland församlingens medlemmar. 
17 personer ha döpts, och vära evangelister ha rön t en 
storartad framgång i sitt arbete. Böcker för mänga tusen
tals kash ha sälts~. 

'" Herren har varit med oss· på våra stormöten ~ , 
skrifver bro Andrew Ericsson. :& I 8 dagar ha upptagits af 
stormöten med §H5ljande resor. Tacksam är jag mot 
Herren för bildandet af evangelistföre71ingar i alla våra 
församlhlgar. Frivilliga arbetare från utstationerna ha 
besökt marknader) sålt bibeldelar och traktater samt för
kunnat evangelium. Såväl män som kvinnor ha nitiskt 
deltagit i detta frivilliga arbete. ~ 

» Vtrken, mtda1t dagen (fr, twttm komlller, då z'1lgen 
kan ~·trka.» 

E. F. 

En tacksamhetsgärd till en af mina 
första vänner i J<ina. 

Vid hemkomsten till Sverige låg ett nytt nummer 
af Kina-missionstidningen pli mitt bord. Det öppnades 
snart och genomlästes. Underrättelsen i ett af brefven 
fr;in Kina om evangelisten Kao's i Tungehow död grep 
mig djupt. Minne efter minne, förknippade med mina 
första är i Kina, stego upp i mina tankar, och tacksamt 
m§.ste jag erkänna, huru mycket, mycket jag hade att 
tacka Kao för. Gnds näd mot honom hade icke varit 
flifäng. Det var han, som först lärde mig, huru stora 
ting Gud kan göra för en omvänd hedning. Huru stu
derade och ä.lskade han icke Guds ord, och huru enkel t 
och trosvarmt förklarade han det ej för sina bröder! 
Annu minnes jag vissa bibelställen, som han ntlade. 
När jag gästade hans hem, hörde jag honom tidigt pi 
morgonen och sent på aftonen i bön umgås med sin 
himmelske Fader. Det var han, som eskorterade mig 
pä en af -mina första resor) och som mitt språkförräd då 
var ganska ringa, meddelade vi oss med hvarandra genom 
att anvisa till olika bibelspråk. Ännu minnes jag hans 
förstående leende, dli jag under en I§.ng, ansträngande 
färd delgaf honom mina känslor genom att hänvisa till 
I Kor. IS: 191 .. 

I hans hem bodde jag, di jag för första glingen var 
ute på predikoresa. Kvinnorna kommo hela dagen i 
stora skaror för att beskåda den utländska Hl,rarinnan, 
som predikade, si godt det ringa spräkfördldet tillät, men 
blef trött af att liter och åter upprepa samma meningar 
och finna, huru litet intryck det syntes göra. Frampli 
aftonen stängde Kao dörren - fröken var trött och 
måste hvila. Och hvad gjorde eder missionär? Hon gick 
in i sitt lilla mörka rum och lät tårarna rinna fritt;' det 
var bara tröttheten och de ansträngda nerverna, som togo 
ut sin rätt. Guds kärleks sol strilade fram genom skug
gorna. Ack, tjänsten var så eWnd'ig och svag och' full 
af brister, men änd§' hviskade den trogne Mästaren sitt: 
»Väl gjordt, hvad hon kunde, det gjorde hon!:\) 

Morgonen därpå talade Kao öfver Apg. 8:de kap. 
om huru Paulus och Barnabas kommo ned till Samarien 
för att beJja för dess invinare, att de mätte ffi den 
Helige Ande (v. I S). Det var det första, sade han, det 
största. De Mido först och predikade sedan (v. 2S). Den 
HI.rdomen sjönk i god jordm§.n. 

Under ett af de ~sista stormöten, jag hade glädjen 
vara med om i Shensi, fick jag äter en lärdom af denne 
Herrens tjänare. Han l:ls te dä Rom. 15: 32. ~Sä att 
jag med gllidje mli komma till eder, genom Guds vilja, 
och vederkvicka mig med eder.» »Detta är nägot:., sade 
han, »som jag, under det jag gär fr~n plats till plats och 
söker uppmuntra och stärka de troende, ofta tänker pi: 
att vi skola mötas med glädje. Huru ofta mötas vi ej 
för att beklaga oss öfver vä.ra sy§.righeter, bedröfvelser 
och motg§.ngar istället för att mötas med glädje och 
vederkvickelse med hvarandra! l> 

Nu bar han gätt att möta sin Herre och Frälsare 
med glädje. Gud välsigne hans minne l 

Mullsjö den 28 juni 19II. 
Jane Gm·muss. 

Ekon från högtidsdagar 
land. 

Af Nat. Högman. 

Pli bäda sidor om den utomordentligt bördiga, vatten
rika dal, Id är Hanchengs stad är belägen, höja sig i norr 
och söder tvänne högplat§.er, visserligen mindre bördiga 
än dalen, men, afven de, öfversällade af tusentals folk
rika byar. För 7 år sedan, då jag första gängen gjorde 
mitt inträde i Hancheng, funnos på den norra högplatlin 
blGtt 2 predikostationer af hvilka den ena efter flera irs 
nästan fruktlösa arbet emäste stängas. Den andra, Siilen, 
har däremot gått framåt om ock under mycken kamp 
och är nu en själfunderh§'llande annexförsamling till 
Hancheng. Den södra högplatån, som dä befann sig i 
fullständigt hedniskt mörker, äger nu tre mindre, själf
underhillande församlinga,r, som ligga i en rad fr~n söder 
tiU norr i urgamla, folkrika byar. Vid höstrnötet i Han
cheng beslöts, att äfven dessa mindre församlingar skulle 
hafva sina »stormöten»~ vår och höst. Fem s§'dana hög
tidsdagar ute pi landet harva vi nu firat sedan den I 

januari, och jag skulle si gärna vilja, att något eko från 
dessa dagar .kunde nli den bedjande och offrande för
samlingen i hemlandet. . 

Strax vid Gula flodens strand) I ,sv. mil söder fr~n 

Hancheng, ligger en urgammal by, Shepu. Här har 
Herren rikligen välsignat ordet. Det är en stor glädje 
alt vid gudstjänsterna se alla dessa glada, fridfulla ansikten, 
som för blott nägra lir sedan buro hedningens stela, frid
lösa drag. Här kommer gärdfarihandlanden HSli., som 
under sina resor si flitigt berättat fÖ1' sina köpare om 
den oskattbara pärla) han funnit, att hela trakten kan 
sägas hafva hört något därom. Här kommer den af alla 
vördade 72-årige hedersgubben med samma namn. Slät
rakad, så att pannan skiner, och iklädd en stor, tjock 
fårskinnspäls, är han en lefvande bild af sällsynt hälsa 
och ålderdomskraft. Men så har han lefvat ett ovanligt 
sundt lif ända fr§.n barndomen och aldrig legat under för 

http:h�gplat�.er


XI N A-MISSION S TIDN INGEN. 

de laster, som äro s& g"ängse bland hedningarna. Han 
blef gripen a f evangelium förs ta gången, han hörde det, 
och har sedan den söndagen aldrig uteblifvit fr lin någon 
gudstjänst. Tv& söner, en sonh us lru och en sonson följa 
honom nu på. vagen. I sitt hem hä. lI er han daglig hus· 
andakt och hvarje kväll predikan för byfolket från sin 
lilla f. d. butik. Icke ens sommarbr5.dskan fär hindra 
den gemensamma morgonandakten; då slär gubben blott 
litet tidigare på goriggongen, som vacker och sammankallar 
husets folk. Det kan handa, alt han i sih ifver slår pä 
gonggongen redan på smätimmarna, och att husfolket, 
som vid' bönens slut upptäcker, a tt det är för tidigt att 
gå ut på fältet, ä ter tager sig en lur . På denna plats 
gär arbete t stadigt framåt, ty Kristus har blifvit förhllrligad. 
O, att vi hade mänga sådana äkta typer af patriarkalisk 
gudsfr uktan! 

Nästa högtidsdag firade vi i Linho, litet längre söder
-ut. Det hus, hvari predikosalen ar inredd, var för 6 
är sedan till hälnen en ruin. Ägaren L iu och hans hustru 
hade genom mångärig opierökhing bragts hardt när till 
tiggarstafven. De · kommo emellertiu till opieasylen i Han. 
cheng och under vistelsen där till en lefvande tro på 
Kristus. Hustrun moltog en stor andlig v~ls ignelse vid 
dopet och l?lef från den .st~nden afven kroppsligen fri 
fräa. en Jpa~sa krämpor, af hvilka hon plägats. Sedan 
kunde hon också styrka sin man i tron , dä han var nära 
att vackla. Guds välsignelse har alltsedan hvilat öfver 
dessa makar ; det till hälften nedramlade huset ä r upp · 
byggd t, en :tprofetkamm are » för mis.<;lonärerna in redd och 
det störs ta rummet förvandlad t till kapell. Det var om 
hustrun i detta hem, diakonen Chi berUttade i sin pre
dika n (se Kiua-missionstidn. n;r r z-I3). Hennes mall, 
som vuxit i tron och näden, har af församliugen hedrats 
med diakonlJmbetet samt utför nu en evangeIii förk unnares 
verk. Vid detta möte sammanträflade jag ock med den 
gamla kära gumman, som skänkte fru Bergling Z09 kash 
vid hen nes afresa till Sverige, en änkoskärf om något. 
(Se Kina-missionstidn. 15 dec. 1 910.) Före sin omvän
delse var h Oll en ifrig buddist, som under flera ärs tid 
förmanat ofvannämnda Liu och hans hustru alt tro på 
-Budda och bränna rökelse. Sedermera blef det Lius tur 
att berätta, hvad han fun nit i Jesus, och detta föll i god 
jord i den gamlas trots all sjä lfspäkning och helighets
sträfvan tomma hjärta. H on var full af fröj d på 'lärt 
möte, men hvilken maning Hig d~t icke i hen nes ord till 
mig: ».fag Itar under hela mitt Iif sökt Gud u/an att 
finna honom, ty vi voro alla i mörker, ocll ingen kände 
h01JOm. Mm då jag fann honom, drOfde jag icke all tro 
pil h01UJ1Il och btdja till honom.• 

Den lilla församlingen i tf Djwang har sin toka I i 
en grottlägenhet. H är bor också. en lroende. land tbrukare 
vid namn Ho. Denna lägenhet byggdes för några ilr 
sedan mycket solidt af en af byns rikaste man. Dessa 
lägenheter hafva det företrädet, att de ä ro svala om 
sommaren. och varma om vintern. Det dröjde emellertid 
icke länge, förrän det började spöka i den rikes med stor 
kostnad tilIredda bostad/ och sedan bäde sjukdoms- och 
dödsfa ll inträffat, mäste gro tt orna utrymmas och Jämnas 
öde. Ofvannämnde H o, som emigrerat hit upp från Hupeh, 
förhyrde då lägenheten tör en spottstyfver. Han var 
nämligen en ifrig buddist och känd för sin makt öfver 
de onda andarna, hvilka han betvingade och besvor 
genom hvarjehanda trolldom. Han var också vid den 

tiden standigt anlitad, när sjukdom och andebesä ttelse 
vorO fi fa rde. Men nu visade sig FIo's besvärjelser och 
rökelses,tickor af noll och intet värde. Både han sjalf 
och hans fam ilj anfäktades gruft jgt. Sedan en son dött 
och Ho sjalf jämte andra af fami ljens medlemmar hemsökts 
a f hvarjehanda sjukdomar, måste H o rymma fältet. Kort 
därefter fick emellertid Ho höra evangel ium, kom till en 
lefvande tro på Kristus, bJef frisk till kropp och sj-al samt 
inom kort en af ledarna för de troende i sin by. I vintras 
ledde Herren händelserna sä, att Ho äter förhyrd e dessa 
gro ttor, som ingen v§.gat bebo, och upplat en af dem till 
kapel l. Och nu förekommo icke mer nägra spökerier. 
Här firade vi nu stormöte. T idigt på söndagsmorgonen 

-ankommo mänga ' troende, bland dem ofvanpämnde raske 
7z .äring, som i arla morgonstund vandra t - 1 1/ 2 sv, 
mil. K lockan 7 på morgonen tonade kraftigt i den gamla 
grottan sängen: 1> Vi bedja dig, o, Helge Ande, kom! , 
Och redan nnder det .vi sjöngq, besvarades denna v§.r 
bön. Defl gamle jarngubben sitter där pä uen fdl.msta 
bar.ken, en arevördig patriarkalisk typ, utomQrd-entlig~ 

viljekraftig och respektingifvande. Redan vid första versen 
säg jag ett par stora tårar rulla u'tfOr den gamle:;; kinder 
ned i sångboken. Vers efter vers blir sängen allt kraftigare 
och innerligare och den gamles sängbok aBf väta're, till 
dess han, ur. stlind att beharska sig, brister ut i högljtldd 

. grlit. Det griper djupt i äfven den hlirdaste att se en 
si lfverhvit åldring talla tarar som ett bam. Vi böjde våra 
knän, och snart Oödade en oafbruten böneström frän mlingas 
hjartan upp till Gud. Ä(ven den gamle bad, men snar t 
kvafdes hans röst af tfnar. H varför gr~a han ? Jo, haus 
hustru och tredje son voro ännu borta fdn Gud. Huru 
liten och ovärdig känner man sig icke inför ett så fullt 
och rikt Andens lif hos en, som nyligen var en heduing! 
N a.r vi på kvällen afslutade dagen med ett sär.g- och 
tacks~geJsemöte och sängen om Lammet .hördes vida om· 
kring i byn i den st illa värkvälteo, var det som en för
smak af den salighet, hvilken v~ntar Guds folk. 

E n annan högtidsdag hade vi i Si (je.". Denna 
.lilla församling har under et l pat ärs tid gjOrt oss mycket 
.bekymmer, och n5.gra församlingsmedlemmar hafva falJif"i 
sv!ira synder. På grund h~raf bestöto vi att låt.., evan
gelisten Chia verka här nligra månader med predikan och 
opieasylverksamhet. Herren har ock rikligen välsignat 
detta arbete. De dagliga mötena hafva varit flitigt besökta, 
och fiera af de troende, som vacklat, hafva ä.terkommit. 
24 personer hafva i asylen afvants från opiebe;garet, och 
mänga ha fva blifvit intresserade. Det var fördenskull stor 
glädje hos de troende, då de firade sitt stormöte under 
lifl ig tillslutning. 

Dessa möten ute' pli landet voro emellertid blott 
föregftngare till de större, gemensamma mötena på hufvud
stationerna Ha1lcheng och Hoyang . Dessa föregin gos af 
dopklasser på hvardera platsen . Det var en stor fröjd 
att under denna undervisning lara känna den innerliga 
tro, med . hvilken somliga hade omfattat K.ristus.· I 
Hancheng döptes a f 20 söka nde 7 män och .3 kvinnor. 
Det finnf:;S ock en hel skara forskare, som, om Herren 
ftir .fullborda si lt verk i deras hjärtan, knnna bevi ljas dop.et 
i höst. Bed jen för deml 

Ett litet ax.plock fdin en bibel klass vid stormötet i 
H ancheng torde kanske int ressera. Ämnet var: ,Pä.
:nytlfödelse. Dess inre vittnesbörd; dess yttre bevis.:t 

Postmästaren; , Det inre vittnesbördet och de t yttre 

, 
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beviset hänga tillsammans alldeles som urverket i en klocka 
och visarna, som visa tiden. Sä mäste de t vara. med en 
pänyttfödd kristen. Om det inre finns, sä finns det y Ure.» 

Gärdfarihandlanden Hsu: »Jesus i hjärtat, det är 
nyfödelse. Där denna skett, ar du icke din egen, icke 
dig själf. Du beror af en annan. Du sä tter Gnds vilja 
och verk främst. När jag en gäng vid mina handelsresor 
sat te mig vid vägkanten för at t lasa mitt Nya testamente, 
sade en man till mig: 'Hör nu, det mMte väl vara något 
besynnerlig t inflytande, som kommer Orver eder och för
mä.r eder att ta upp den där boken så ofta och läsa ur 
de n ?' - )J a, de t är alld eles riktigt, jag är fattad af en 
ande, .det är hemligheten.' (Hedningarna säga och tro 
o fta, att de troende blifvit besatta.) 'O, nej, iu te ar ni 
det! Ni är ju en förståndig affarsman!' - 'Jo, jag är 
fattad af en a nde meu icke a f en ond ande, som ni tror, 
utan a f Guds Heligt A1tde. Alla, som drifvas af Guds 
Ande, de ara Guds barn ' :J . 

I Hoyang hade vi den s tora gJadjen att döpa 19 
personer, 8 män och I l kvinnor. Bland dessa voro 5 
skolflickor. 2 m~n och I kvinn~ voro fdn det hittills 
så härdarbetade Cheng Hsien, så vi hafva nu 3 för
samlingsmedlemmar pä den utstationen. Förra hösten 
voro vi hardt när förtvHlade öfver ställningen h:Lr i H oy
ang, och ännu ha vi n§gra församlingsmedlemmar, som 
göra oss sorg. Men Gud ha r behagat, att, samtidigt med 
att nftgra af de sömniga väcktes, draga andra till siu Son. 
Sä var då den stund, d§ dessa 19 inför fÖl"Samlingen af
lade sina doplöften, kronan pä de mänga högtidsdagar, 
yi haft denna vä.r. N:lr vi sedan för första gängen till
sammans med dessa nykristna möttes vid det heliga natt
vardsbordet och i tron sågo Mästarens händer utsträckta 
äfver oss och märkena efter spikarna, grundvalen tin vär 
frid, kände vi liksom en försmak af Lammets bröllops
rnäitid. Enhälligt föresjago de troehde att sjä!fva betala 
hela hyran för de t nyligen inredda gatuka:pellet och att 
bidraga till inredningen af ett kapell vid utstationen 
Ingtieh och kanske på ännu en plats, Chao Djwang. 

»Men honom, som förmär göra utöfver allt, vida mer 
:tn vi begära eller tänka, ener den kraft, som verkar i 
oss, honom vare ~ra i församlingen genom Jesus Kristus 
bland alla släkten i evigheters evighet! Amen.~ 

Hoyang de n 7 juni 191 r. 

'Käre broder Folke! 

Omkring Jerusalem äro berg, och Herren å'r 
omkri1/g silt folk ijrJn ,m och #11 evig lid. Ps. 
T25: 2. 

Jag skyndar att meddela dig e n s tor anledning till 
tacksägelse. Dä. jag i gär pa å terresa frän finansmö tet i 
Yuncheng for öfver Gula floden ) berättades för mig, aU 
ett upplopp under min bortovaro försiggått i H oyang, 
men att missionsstationen [:tmnats oantastad. H emkommen 
fick jag ock de tta bekrUrtadt. 

Rörande förloppet har j<l:g nu inh:tmtat följande: 
Den I juni, kinesernas stora högtid (5/ r,), pägick en större 
marknad h:Lr i staden, och mycket folk var samladt. En 
liten gnista tänder lätt ett så antändligt bränsle som det 
missnpjda kinesiska folket. Bland mycket, som ger ständig 
n:tring ät detta missnöje, är regeringens saltmonopol och 
den d:trmed förenade stora saltaffären. De af slyrelsen 
förordnade föreständarne behandla folket mycket god
tyckligt och. or:tttfärdigt. En oförarglig bonde, som ofvan~ 

nämnda festdag i saltaflären köpte 10 skålpund salt, fann 
sedan, att han blifvit bedragen på vikten, nägot som f. ö. 
ständigt förekommer. Denna gäng tyckte emellertid mannen, 
att det gått litet för långt, vande därför tilbaka och gjorde 
en anm~rkning harom. Till svar fick han uppbära okvä
dinsord , och slutligen tillgrep et t af biträdena ett tungt 
viktlod och slog honom i hufvudet, så att blodvite upp
stod. Det bl~f signalen. Som en löpeld spred sig ny~ 
he len i staden, och inom en kort stund var en ursinuig 
folkhop i färd med att sönderslå och stj:ila bort bohag, 
kläder och peuningar i saltaffären. Biträdena fingo för 
sina lif hals öfver hufvud lly öfver bakmuren. Denna 
vetter emot det hus, som be bos af fröknarna Anderson 
och Rosenius. F röken Anderson, som i fullkomlig okunnig
het OlD upploppet i allsköU3 lugn och ro befanu sig i 
rulDmet pä nedra botten, far plötsligt se 3 karlar komma 
klättrande nedför det träd, som växer intill muren där, 
och rusa in pä systrarnas område samt sedan darifrån 
ut genom den ' andra dörren, i förbifarten gifvande eJ} 
knapphändig förkla ring om alt de hefunno sig på flykt . 
Systrarna mäste nu pä kinesernas inrädan gå öfver till 
den gård, som jag bebor, och hä lla sig gömda. Darinne 
i salthuset rasade folkhopen ursinnigt. Borgmästaren var 
nära att bli slagen, då han i egen person infann sig för 
att bringa ro och lugn, samt föroläm pades grulligt. Nägra 
togo sig för att stoppa brännbara ämnen i en oljetunna 
för att dymedelst tulla eld på hela huset, men detta för
hindrades genast af andra, som vid upplysning om att 
missionsstationen befann sig vägg OlD vägg och möjligen 
också kunde fatta eld, genast vunna folkets öra. Att en 
ursinnig kinesisk pöbelhop vid ett sädant tillfälle kan för
mås afstå från en redan anlagd mordbrand är något utom
ordentligt. Då jag sedan utfrägade orsaken .. till att folket 
visat en sådan hänsyn för 'evangeliisalen, svarades: :lFolket 
hade intet ondt i sinnet emot missioDsstationen.~ 

Det ar en mycket stor anledning till tacksamhet, a lt 
banbrytarna i missionsarbetet till den grad vunnit folkets 
förtroende, att ett upplopp kan rasa vagg om vägg med 
vär bostad utan nä.gon fara för oss, och alt t. o. ID. vår 
närhet mildrar deras förstörelselusta. Dock gär ytterst 
värt lof till Gud, ty vid ett tillfälle sådant som detta, då 
lidelsernas vägor gå höga, kunde de mest fruktansvärda 
saker hända, om ej ~Herren vore omkring sit t fo!k». 

Din i H erren förbundne 
Natanael Hög11lau. 

P. S. Om ett par dagar börja vi här en 3 il 4 
veckors bibelkurs för medarbetare i evangelium frän hela 
distriktet. Bröderna Landin och Olson äro just på be
sök. Vi aro friska men somliga af oss trötta. 

D. S. 

* * 
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Hancheng den 8 juni 19 r r. 

Älskade missions vänner J 

Den 7:de maj hade vi vårt s tormöte h:ir, hvilket var 
mycket godt och välsignadt. Men som I redan flitt höra 
därom genom bro H ögman, vill jag Hlmna nilgra meddelan
den om arbetet hä r i Hancheng. 

Dagen efter mötet utförde jag en liten operation på 
fru H Sl't, hustru till en af vä.ra tj~lnare - mannen är 
döpt, och hustrun var .anmäld till dop vid sista stormötet 
men skulle vJ.nta ännu en tid. Operationen gällde en 
växt pB. högra handleden. Med insprutning af kokain 
gick allt bra. Att se kvinnans tacksamma och glada ansikte, 
dä växten var borta, såret hopsydt och ombundet, var 
en verklig glädje. Hon hade varit mycket orolig för detta 
onda, hvi lket en tid borHH gjort hennes hand sä svag, 
att hon just intet kunnat uträtta med den. Nu är säret lakt 
och handen stark igen. Prisad vare Herren för hans hjälp! 

Det är så svärt med alla sjuka, som lw mma, ~:tr

skild t då det gäller svårare fall. De tro sli sn.kert på 
ens skicklighe t att bota , att det ä r nastan omöjligt sända 
nftgon bort ohulpen. Därför få r man ofta ochli ta under 
behandling sjukdomar, hvilka man eljest helst sk ulle vilja 
sl ippa, detta ock emedan afståndet tm elt sjukhus, där 
de sjuka kunde fä bä ttre vä rd, ~i r så långt och resan så 
kostbar, att det för de flesta ~ r omöjligt företaga den. 
Nar jag ar ute i b:rarna, är jag alltid omringad af sjuka, 
som vilja ha medicin för alla möjlig'a kräm por. Vanligt
vis har jag, då jag reser hem, en hel lista med namn på 
personer och på medicin, som de skola ha. Hemkommen 
tar det mig inte liten lid att vliga upp denna medicin, 
I~ gga in den, skrifva hvars och ens namn utanpå samt 
hur den sluill användas. Nar den sedan hämtas eller 
skickas med nägot lämpligt bud, fordras ytterligare för
ktaringar, ty kineserna ha svårt att fatta, at t de inte skola 
ta all medicinen på en gång. 

Också från ekonomisk synpunkt har detta arbete sina 
stora svärigheter, emedan missionen inte har nägon sär
skild kassa för medicinsk verksamhet, nlan missionären 
själf mäste anskaffa dessa medel, hvar helst han ka n, och 
detta ä r svårt nog för de flesta. Sk ulle Gud Iä<gga . det 
på ufigons hjärta att gifva någo t till denna gren af ar
betet, \'ore jag därför glad. 

D en gamla biimia fru Ki} som tillika hade kräfta, 
och hvilken, sorn kanske n5.gra af tidningens Jasare minnes, 
döptes förra hösten, har nu fått sluta sitt långa lidande . 
Jag hade så gama velat skicka henne till sjukhuset i 
Sianfu, men - medel saknades. Hon behufver icke nu 
nfigon hjnlp, men andra fi nnas kvar i lika stort behof 
af omvårdnad och förbarmande, som hOIl förut. 

Den r 5:de maj hade vi stormöte pä lltsta tionen i 
Shepu. I sällskap l'ned äldste Ki och skoIInrareu Tsao 
reste nndertecknad dit. Pä lördagen började det regna 
häftigt, ~en ehu.ru det var svär t ta sig fram, särskild t i 
backarna, lä to vi oss ej afskr!tckas utan fortsatte och fram
kommo pä eftermiddagen mer eller mindre väta, men vid 
glad t mod. H os vara kära vänner i Shepu rädde det 
dock li tet förs tämning. Ett sådant vl:1der ! Hur skulle det 
gä? De hade beställt bröd frfi n en plats 5 Ii frän Shepu, 
och det var backig väg. Nu hade brödet in te kommit, och 
inte kunde det heller komma. Hvad skulle de äta und el' 
stormötet? Jag tröstade dem med, att om det vore sådan t 
vader p5. söndagen, så komme nog intet folk för att äta 

deras bröd. Och blefve vädret godt, skulle nog Herren 
hjälpa. Emellertid blef det ett härligt solskensväder på 
söndagen, och redan tidigt pä morgonen hade bäde fol k 
och bröd kommit l Nu voro vära v~nner riktigt glada, och 
ett godt s tormöte hade vi. På söndagskvällen hölls ett 
samtalsmöte öfver amnel: »H varigenom kunna vi bäst 
befordra församlingens tillv::ixt ?» Det blef ett rätt lifligt 
möte, och det var intressant att höra de olika meningarna, 
hvilka dock alla voro lärorika. Omkring 10 kinesiska 
bröder yttrade sig, och ett och annat af hvad som sades, 
skref jag ned: En: ~Genom att göra allt i Jesu namn} 
vara försiktiga och af hj ärtat uppriktiga. 1> En annan: 
) Först och främst måste vi vara eniga och så älska 
hvarandra.» - »Genom goda g~trningar.:Jo -- Il Vi måste 
ha helt hjarta och siane för Guds verk.» -- - ) Vi måste 
offra oss sjtilfva åt Gud och så bara omkring Kristi väl
lukt.> -- 1>De penningar, vi förr offrade:it afgudar, skola 
vi nu offra åt Gud.i> - llGenom alt hjälpa hvarandra; 
icke öfvergifva våra egna sammankomster (Heb. 10: 2 S); 
förblifva i Herren; under gudstjänsten också i .det yttre 
iakttaga ett värdigt och vördnadsfullt uppträdande för att 
därigenom visa hedningarna, att vi aro inför den sanne 
Gudens ansikte.:t - lIGenom att i allt ådagalägga ödmjukhet.lI 

Arbetet .i byarna har likasolD allt annat tvll sidor. 
Vi möta mycken likgiltighet men också mycket intresse. 
Vi tyckas lefva i en tid, då allting är mer uppenbart nn 
förr, bäde det onda och goda. Vi ni s~ ut vär säd och 
komma ihftg, att det är Gud) som ger växten. Till
sammans med bibelkvinuan har jag' sista tiden· besökt I3 
byar. I alla dessa, undantagandes 2, ha vi troende. 
Herren vare pris för dessa små ljus i mörkret! De lysa 
nog, fast~n de :.tro ringD, många af dem. Vår bön är, 
att Gud mä göra dem till riktiga fyrbåkar. 

Den 3 I :s ta maj kom jag hem hit till Hancheng och 
har sedan varit upp tagen med ett och annat. Våra 
kvinnor ha börjat en syförening och haft sitt första sy
möte i dag. Det var rihtigt roligt att se dem, 9 stycken, 
flitiga som myror, dilr de höl!o pä med att sy skor och 
st rum por, hvilka sedan skola s:tljas t ill förmån för verk
samheten i evangelium. Våra kära kvinnor hoppas pi detta 
sält bli i stilnd a tt underhålla eu egen evangelist. Det 
lilla kapital , de bÖrjat med, ha de under 1/ '.!. års tid samlat 
genom frivill iga små gäJvor, hvilka de hvarje söudag elle r 
vid annat tiHfä lle nedlagt i eu sparbössa. Dä denna nu 
var full, tömdes den, Innehället var 2, 600 kash, om
kring 4 kr. i svenskt mynt. Det är ju inte sä. mycket, 
men räknadt efter gifvarnas förhållandeu är det en sto?' 
summa. Gud v~lsigne dem och den! 

Nu ha vi sommaren här och med den en känsla af 
trötthet. Värmen tar på krafterna, då man ej kan komma 
undan till något berg. 13edjeu, att Herren, som försett 
oss med pengar till ett sommarhem, ocksä mä förse med 
en plats för detsamma! 

Sys ter Anna Eriksson slutade sin bibelskola till stor· 
mötet. Hon l,änner sig nog trött efter det ihållande 
a rbetet under vintern och vliren. Vi ämna dock blida 
stanna här öfver sommaren dels pä grund af svärigheteu 
alt komma bor t någonstädes, dels emedan vi ej vilja 
lämna kineserna ensamma ännu en sommar. 

Jag far nu sluta med de hjärtligaste hälsningar frän 
syster Anna och mig sjalf. Tillgifnast 

Olga AJtl1llall. 

* 
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Utdrag ur bref. Honanru den 14 juni 191 L 
Guds rika jrid! 

... Frk. ]anzon har änn u ej rest tiH Chikongshan 
men gör det nog snart. Fröken Emma Andersson och 
Sandbergs ha varit där n5.gon tid. Rikard och Hildur 
Andersson bo i Mienchih, och snart ar jag ensam har. 
Har är mycket att se efter och därför sv§rt att lämna 
staden, afven nnder nfigon m[nad på sommaren. Kl. 
6'30 på morgonen leder jag' andak tSstunden, g§.r omedel
bart. daTefter ner till t!lget för att sälja evangelier och 
traktater. Jag ar glad, att det går så bra; nngerar två
hnndra evangelier gä åt hvarje månad nere vid täget 
sam t en bel del trak tater. Det är nägTa vän ner i Sverige, 
som bedja sarskildt för detta arbete, och deras bön ar 
ej förgäfves, Ingen annan bok- eller tidningssa!jare finnes 
ännu sh länge vid stationen~ Jag ~ir nn bekant för de 
flesta, sä alt nar jag kommer för att gä igenom en vagn, 
tuHsoldaterna stundom pä skämt harma mig och sUga: 
»Köp ett evangelium för I O kash! » eller: ) Två kash för 
en traklat!:> Och nar jag gftr hem , ropar ibland en mu· 
hammedan, fönnan för omlastningarna : , Lao p'engin 
(gamle van), hnrn mycket har ni ffil! sälja i dag ?' Jag 
har gifvit dem s5. manga traktater och evangelier, att de 
nu val känna dem samt l.ägga ett godt och erkännsamt 
ord för dem hos sädana resande, som äro tveksa mma 
huruvida de skola köpa eller ej. ' 

Vid halfniotiden är jag hemma igen, och sä läser 
jag för min la rare frfm 9 till 12. Han har samma kines. 
namn som jag; sköter f. ö. en af de offentliga småsko
lorna här i staden. För ett ham är sedan kom han hit 
till missionss tationen och sade: :tJag hal' länge förstätt) 
att er lära är den rätta, men det har ej blifvit af för 
mig att komma förrän nu. » Vi lasa tillsammans »Kristens 
resa» , och han är mycket förtjns t i den boken. Det 
förvänar mig, hnru väl h<;lIl under dessa m~nader hnnnit 
til~ägna sig kristendomens sanningar. I dag sade han 
lmg, aH nar han en gäng bli.r döpt, ska ll han antaga 
namnet: • Litande på Guds bt'l:arattde. » Den l 2 I psalmen 
är en psalm för honom. NUr jag laser den, lwmmer jag 
ständigt ihåg den käre berr J. HedengI·en. Han l;e~ 
rättade nUmligen en gäng. att en soldat, som bru kade 
salja fisk ät hon om, sade sig nog vilja bli en kristen 
me n frukladeJ att han snart simlle affalla. Efter gemen. 
sam läsning af sagda psalm kom han dock på andra 
tankar och afgjorde sig för Herren. 

En timme på eftermiddagen mr jag ~gna ;\\t alt 
undervisa vår kock i räkning. Han är mycket snäll och 
gudfrnktig samt son till en riktigt pr:tktig bibelkvinna. 
Därför vilJe vi gärna s:\Ua honom i skolan här samt 
sedan sända honom till Yunchengs seminarium. Men 
som han ej är sUrskildt begåfvad, nägot under medel
mättan, tror jag, samt glömsk och. ej just ordentlig, har 
j~g. ej mycket hopp om honom säsom en blifvande pä
hthg medarbetare. När jag ar ledsen öfver att en och 
annan trots s in lämplighet för öfrigt ej kan användas har 
på gnmd af nägot starkt framträdande fel, tänker jag på, 
huru ;,vårt Herren skall kanna det, dä han pä grund af 
e~t eller annat i värt lif, SO lD vi ej läta honom taga bort, 
ej kan använda ORS pli det sätt han önskade. 

Med vänlig hälsning till samtliga kara v~nner. 
Eder förbundne 
Mafl< Rttlgb.rg. 

En inbärgad kärfve. 
Änkan Wang lefde f<>r fä är sedan utan Glld och 

ulan hopp i världen. I hemmet, där hennes syster 
och dennas toan också bodde, hörde trätor och osä mja 
till ordningen för dagen, och slagsm~U voro långt ifrftn 
sällsynta. En son, som kom i tjanst hos en missionär, 
s!l.g det otiUbörliga häri, dä han började fattas af evan. 
gelium. Snart ska!Tade han sin mor en plats, dar hon 
kom nnder kristligt inflytande. Mycket snart fattades 
ocksä hon a f Guds Ande, och nn intradde en förunderlig 
fCrändring. Längre fram blef denna kvinna sköterska 
för min älskade lille gosse. Då hon för elt par 5r sedan 
begärde alt blifva döpt och intagen i församlingen, fälldes 
det omdömet om henne: . Man kan tydligt kanna, att 
hon i~r född pli nytt.» 

Som hon började blifva klen till hälsan, flyttad e hon 
tillbaka tiJt sitt hem, som nu förvandlats till en fridens 
boning. Hennes sj ukdom lörvarrades, så att en resa 
förra sommaren mäste företagas till en läkare i Hsi-an. 
En sv.§rare operation visade, att det onda var tuberkler. 
Efter hemkom~ten har den s tackars kvinnan ständirrt varit 

. o 
stinglIggande, ofta i de allra s våras te plägor. För omkring 
en månad sedan hämtade Herren henne från jämmer· 
dalen. Hennes sjuk. och dödsläger ha varit en . mäktig 
predikan för alla, som besökt henne. All fruktan och 
oro voro borta. Släktingar och grannar eftersände hon 
för a tt förmana dem att J!lmna sig åt Herren, innan det 
blefve för sent. Sina närmaste, numer alla troende, till
h~ll hon gfing efter annan att häUa sig tätt til[ Herren. 
Sista söndagen skickade hon efter dem som samlats till 
möte i ett grannhus, och varnade d~m för s lapphet i 
gnd:fruktan. »Ack kära vännen, sade hon, :.Iäten aldrig, 
Cl ldng nB.got komma emellan er och Gud! Tiden har ar 
~ kort, och snart vi ll Herren samla oss alla till sig. Må 
Ingen af er d5. sa knas! » För sina tre barn, Som nu 
odsä skulle bli mOderlösa, hyste hon ingen änS$la n. 
Hvad som mest smärtade henne, var, att hon ej var så 
UHig, som hun önskade, da plågorna voro svära. 

Nu nr hon hemma och ser sin Mästare i hans här~ 
Ijghet tillika med dessa andra, som stä tt henne och oss 
nära i lifvet. 

:t flår/ört äro de in/ör Guds trolt och tjäna honom 
dog och tlat! i lUJllS te1llpct.. 

Haichow i mars 19 J J. 

Vel'lur "Ves/er. 

J<orea. 
Bibeln har ända från början varit de kris tna korea

nern.as dyrbaraste bok. Hem ligheten till församlingens 
kraft i Korea är, att de dagligen närn sig af Guds ord. 
De kristna lasa bibeln dag och Ilatt och äro, kan 'man 
snga, de största bibelkannare i världen. Hvarhelst de gä, 
föra de med sig iJibeln. Kvinnor och barn bära den 
sin gördel. Gamla och unga liLra sig länga stycken af 
Skriften utantill, ofta ända tji l fie ra tusen verser om året. 
De äro ej nöjda, förr än de knnna ntantill hela Nya 
testamentet. Och de omsätta ocks~ i lifvet hvau de 
läst. D:r Gale berättar om en korean, som' hade rest 
öfver 30 sv. mil för att besöka honom. Nar Ilan frlgade 

~--~--~------
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denne man efter ändamålet med hans besök, fick han 
till svar: ~Jag har lärt mig nigra verser i bibeln och vill 
lasa opp dem för er. » Han läs te därpå opp utan att 
stappla, hela bergspredikan. När d:r Gale anmärkte, att 
det icke gagnade honom att kunna dessa ord utantill , om 
de icke arven omsattes i (irvet, lyste mannens ansikte 
opp, och med ett leende svarade han: :tDet är just pi 
de n vägen, jag larc mig detta. Jag försökte först f~ orden 
att fastna i minnet, men det var omöjligt. Då gjorde 
jag sä, aU jag lärde mig en vers, och så sökte jag upp 
en hedning bland mina grannar och bemödade mig om 
att tillämpa versen på honom. På så sätt fastnade orden 
i mitt minne.:t (Efter The Missionary Review.) 

Ärade äldre Syster 

hälsas med frid! 

Då ni ser della brev, ar det, som om vi möltes 
personligen . Pä. juldagen fick jag eder fotografi, och 
fröken }anzon sade dä., att den som fick detta kort, borde 
i sin bön alltid bedja ' för eder. Men jag ville ocksä. 
ionerligt tacka för eder vänlighet. 

Det var min avsik t att längt förnt skriva till eder, 
men tiden har ej medgivit det. Var god och överse med 
eder yngre syster. Vi kanske a ldrig här på jorden fä 
tillfalle att mötas, men jag tackar H erren, alt vi hava det 
vissa hoppet att i himmelen ffi se varandra. 

Under dessa sista är hava förhållandena i Kina 

Flickskolan I Honanfu. 

för ·våra unga missionsvänneL 
Brev fr.ån en kinesisk skolflicka. 

I H onaofu flickskola går bland andra en nng flicka 
vid namn Pi1lga1z, dotter till en evangelist, Kong, som i 
mänga ä r tjänat i missionen. Pingan är en mycket snäll 
flicka, en verklig kristen och blev döpt för tre är sedan. 
På fo tografien härofvan. äterfinna vi henne mitt för den 
vänstra halvan av dörre n. Hon hJr nedkammat här. 

En ung missionsvän skickade till julen s itt porträtt 
till skolan. Genom lottdragning tillföll det P ingan. Hon 
skrev då ett brev till givarinnan, som vi här nedan in
föra i svensk översättning, och som vi hoppas skall in
tressera våra unga läsare. Brevet lyder: 

mycket förändrats. Jag tä.nker, att min äldre syster redan 
vet, att kvinnorna i Kina icke knnna läsa, och att däliga 
seder och bruk bland dem varit radande, säsom att binda 
fötterna och röka opinm, till deras stora fördarv. Men vi 
tacka Herren, att bruket av opium häller på att försvinna. 
Min fader har upprattat en opieasyl, och mänga bliva där 
icke blott hjälpta fdin opiebegäre t, utan de ffi. aven höra 
Guds ord. De deltaga i morgon.- och aftocbönen och 
.ffi. ocksä. lära sig att bedja. Och om söndagarna gä de 
till kapellet för att där lySsna till ordets förkunnelse . 

r alla större städer upprättas nu flickskolor, där 
unga llickor fä börja studera. Och det fi nnes num er e tt 
stort antal kvinnor, som icke binda sina fötter. Överallt 
vinner evangelium framgäng i Kina. Och den Helige 
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Ande uppväcker och förnyar församlingen allestädes. Inner
ligt beder jag eder, min vtln, att allvarlig t bedj a för mitt 
land, att vi var och en må mottaga den Helige Ande. 
Var god, min vän, ~)Ch bed ä.ven för eder yngre syster, 
att jag mä vara Herrens lilla lamm och tjäna Honom 
troget! 

I fröken Janzons skola äro vi nu 40 skolflickor, och 
de hälsa eder med frid. Mä. Herrens n5.d alltid vara 
med eder och oss! 

Den 	21 i 3:dje mänaden I 9 11 eft. Kristus. 

, Enfaldiga skolflickan 
K ong P t'ngan. 

•Efter fem ar_ 

En mHislonär, som kom pä besök till Kuopa, e n 
stad, bebodd af Kinas urinvånare, del s. k. Miaofolket, 
fann där en kyrka med sittplatser för tusen personer. 
När han reste, samlades en slor skara kristna in födingar 
på ej) kulle och sjöng: »G ud vare med dig, tills vi 
mötas igen:). För fem §r sedan var denna befolku ing 
förSänkt i det djupaste hedniska mörker. 

Internationell judemissions
konferens_ 

Den 7-9 juni hölls i Messiaskapel lel i Stockholm 
en dylik konferens, den 8:e i sitt slag, besökt af en ganska 
stor skara ombud för olika missionssälJ skap. Af de 125 
konferensdeltagarna voro 25 utlandingar från lO olika 
länder, de iles ta ledare antingen af judemissionen i sina 
resp. länder eller aunars arbetnre i densamma. 

Till denna konferens, som' 'hade till syfte att främja, 
befästa och utvidga Guds verk bland och för hans gamla 
förbundsfolk Israel, l}a lsades deltC'lgprna val komna af Prius 
Bernadotte, hedersledamot j föreningen för Israebmissioncn. 
Ordf. under mötet va r biskop v. Scheele, 

Viktiga frägor behandlades blide i föredrag och dis
kussioner, bland audra dessa : ~Judarna och Herrens åter 
komsh, :)J udarna och Gamla testamentet~, ~Kris te~

domens infly tande p§ juda rnas intellektuella värld, deras 
ku ltur och kulLt, $Sv§righeter, som ligga i vägen för 
judarnas öfvergäng till kristendomen, och hur vi skola 
möta dessa svärigheten , :t Vår missionslitteralur » samt 
»Nya uppgifter för judemissionen ':t. 

I hvilket innerligt och nara samband judemissionen 
och hednamissionen stä till hvaraudra, framgick äter och 
äter af hvad som sades. Evangelium mä.!,te med all 
kraft bäras ut bland judarna, ty sä länge Israel står utan
för) ar icke församlingen fullständig, och först när jQdarna 
i stort vända sig· till Messias, skola nationerna såsom aldrig 
förr mottaga den Korsfäste. 

Nästa internationella judemissionslconferens skall hä.llas 
i Berlin om tre är. 

Tacksägelse- och böneämf\ef\. 

Det nya opiefördraget (sid 12 7.). 

Broåer T. Sandbergs förbättrade hälsa (sid. [ 28). 

Fru Kao i hennes verksamhet som bibelkv inlla 


(sid. [28). 
Det i Huachow nyinköpta huset (sid. 12 8). 
Den nygrundade församlingen i Pucheng (s id. 12 8). 
Guds bevarande af H oyangs missionsstation (sid. 12 8). 
Bibelkurserna fÖT män och kvinnor (sid. 12 8). 
Gosskolan i Chiehchow I?ed dess 38 elever (sid. 128). 
Dc af hungersnöden hemsökta (sid. 128). 
De nydöpta, 17 i Ishih, 10 i Hancheng och 19 i 

Hoyang (sid. 129-13[). 
Det växande missions nitet och den fö rökade offer

villigheten bland de infödda kristna (sid. 129, 13 1). 
Traktatspridningen (sid, 129, 13 3). 
Den nybildade syföreningen i H ancheng (sid . 132), 
Sjukvårdsarbetet, att det roä omfattas med mer in 

tresse af missionens vänner (sid. 132). 
Våra pft fältet varande, trötta syskou (sid. 13 I, 13 2). 
Fröken Gertrud Halldorf, som den 26 aug. arreser 

till Kina (, id. 12 8). 
Lämplig plats för d et blifvande sommar~ emmet 

(sid. 	 [32). 
Vära missionärskandi.dater. 
Passande husfader och' husmoder för missionllrernas 

barn. 
Alla v§ra hemmavarande missionssyskon. 

Persol'\liga meddelaf\def\. 
Föliofning har ingätts mellan missionär Nils SVt1lSS01l 

ocb fröken Olga Ahlma1l. 

Redovisning 
för influtna medel till "Sv~nska Missionen Kina" 

under juli månad 1911. 

N:o 	 Kr. Ö. 

72 3. 	 Syförellillgen i Ryd, Mulseryd, gm 
A. K. ............ .'.................. . 100: 

727· Vid en offemftOll i ]tyrk:salen gm L. H., 

. Norrköping ........................ . .. 


»Förl iten eder uppÄ Herr~D till evig 

tid ,. . .. . .. ... . ... ....... , ............. . r,ooo: 

73 1 • A-n, L indesberg ....... , ............. .. 50: 

7]]· »Blanka pengar och ett·öringar i J esu 
välsiguade llamn» af O. och H, K., 
Lund ....... ......... .. , .... 8: 88 

735· •K inesemas vännen , Värnamo, gm 
J. U.................................. . 200; 


736. M adängs syrureni!lg, sparbösseroedel, 
gnl A. f '................ .... .... ..... . .. 18: 

737· H . R. . Till minne al cn lilen mis
sionsvn.nl ............................ . 2 5: 

74°· p. T ., Gamleby ........................ .. 2 5; 
744· A. P ., SOlls torp, gm R . B........... .. 10; 

745· »Tackoffer .. .... ... .......... .............. . SO: 
748. 	 K. L'J K ristdata .. ..... _............. .. S: 
749. A. A. till missionär M. Ringbergs 

underhåll ................ .. .. . 
Ur skolbarnens sparbössor gm M. P., 

Ånge 	................ .......... , ... :':''' :':''''::'''-_-=.''"",,9.;8 
Transport 1,544: 86 

http:sionsvn.nl
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Kr. O. Kr. O. 
Transport '544: S6 Tll\IlSport 2,208: 44 8, 173 : ;5 

7 S I. 
7 S 2 . 

Oniimnd .. ........ .. 
K . o. J. B.,· l 'ranas ....... .. .......... . 

2: 02 

100: 
lIden p~ R. och H . Anderssons 
s tation .... ......... .. . . 7 2: SJ 

7SJ · P. G. P., BorRs.............. . ZOO: 7J~. A -n, L indesberg, till hemmet för 
754· Sparbössemedcl fr. Maramö gm 1. F., missionärernas barn .. ............. , 25: 

Vcrnamo ............................ . 6: 75 i38. H. H., Hjulsbro, till evangelisten 
755. 
757. 
7S S. 

LOsens urbelsföreuing gm G. Gr., LÖ~C ll 
E. och J. R., Södertelje ........ 
Teslflmentsmedel fr. J. och S. God 

holms sterbhns g-m H . 'V., Filip

25: 
600: -  739· 

741. 

Wang H stiins underhåll 
L och A. H. till gossen lC <lO'S tluder

MU gm 11. R, H jnlshro. 
P. T., Gamleby, till hemmet cc,l' mis· 

200: 

50: 

slad ........ . .......... . siOnurernas barn .... .. ....... ", S, 
759· 
760. 

H . S" 
K. S" 

Wännäs ..... .. 
Lyckorna .. .. ... 

74'. A . K . , Linköping, half5.rsunderhåll. rör 
evangelisten Liu-Rcn-Shih ........ . 100: 

-_.--t 

76 1. A. E. D. gm N. D., Vikaryd, Ull 74J· L. E., Mjöllmlla, KristdaJa, gm R, D. 
I. Böllings underhåll................. . 500: till bokfonden ........ .. ....... , .. SO 

Från en syförening i Simtun~ gm A. H . SS: 746. :t Tackoffeu. Til.l hcm met fö r missio· 
:tKillesernas vänner.. gm V. \V., Jön närernas barn.................. . 100: 

)töping, till Inissiooärerua Aug. ocb 747· A. och E. B'J Itvarlalsunderhåll för 
August." Dergs underbålI ......... . 300: - evangelis ten Wang So: 

;, I{ineseruas vänneu gm d:o d:o till 756 . H. L., Djursätra, VCrsll.5, till hemmet 
misfiionär Ida 
hålt .... ...... 

Anderssons under
. ........ . .. . , ... . 300: 76J . 

för missioeul'el'D ns bnrJl . . .. . .. . ,.,. 
P. A. B., Halltorp, gm C. H . Tj . till 

S' 

766. :t Tackoffcu fr. A. E., Svensbo, Krylbo 10 : d:o, d:o .......... . . . ............. . So: 
76S. lns:lmlillg vid en missions fest vi(] MAI· 767. E. och A. gm E. R, Guooarskog, 

äug gm E. B. ........ .. :. 19: SJ Flisby, liJl d :o, d:o ....... .. ........ . 10: 

769. H cm mets söndagsskola, Kronobäck .. . 3: J O 7i L Onän:llld, Skam, till d:o, d:o S: 
770. Kronobåc1,s skolba rn ........ ............ . 3: 70 772 . D :o, d:o till sommarhemmet.. .... S: 
773· nÖllekretscn i Kristillehamu gm A. A., 774· P. E. ,V. till evangel. Chnng i Hsiao-i 20: 

Betlehem ............. .. ...... ... .. 16: 775 · , Tackoffcr-. Till missionär O. Aht
776. N. F" Dornl1olm, gm F. M., Glelu- IDans verksl\mhet bland sjuka SO: 

millgcbro ...................... .. ", .. . J4: 77S. Vännerna F" HerrljullRa, till hemmet 
777· On5mnd gm F. M., d:o ." ......... . 10: [ör missionärernas barn............. .. l a: 
780. E. "\V., Furnsund ..... . . . ... . .. 40: 779· Daggrynillgens försäljning, Oregrund, 
79 2 • 

795· 
D. H. T. ..... 
K. och J. B) TmnAs 

......... ... . 10: 

100: 78 1. 
gm E. B. till d:o, <1:0............. .. 

JEtt litet s trå j klirleIct tiU d:o, <1:0 
6J: 
1 S: 

3' 

796, "\V. T., Huskvarn:l .................. ..... . 500: 7S" E. L., Växiö} gm M. K., R!l.ppe, 
797· l nsa mJieg vid syfören ing i H edemoJ"a, till d:o, d,o '" S' 

gnl H. T. .................. . ... .. 783. :t Frln de små» gm d:o, d:o till d :o, <1:0 S: 
i98. ,Tllckollen, B-d, till e"augclislvelk 78 4' R, Göteborg, gm O. C., Tibro, till 

s:lmhcten ................ . SO: d:o, d:o . ... . ............... . 10: 

799. 
Soo. 

O. L., Karlshamn ..................... ,.. 
E. P ., Bjurvalla, gm O. A. O. , Öster

20: 785. M , J., GÖss1l.ler, gm 
. d:o, d:o . .... . ...... 

d:o, d:o till 
.. .. ...... , .. 10: 

våla la: 7S6. A , D.~ Kinneklefva, gm 0:0. J:o till 
80 l. Insamling af P. P-n, Gräsbo, gm d :o, d:o. .... .. ............ .. 10: 

d:o) d:o .............. ... . .. ..... ....... . 6: i87. L, Stoekh., gm d:o, 11 :0 tiU 0 :0, d:o ' : SO 
802. D:o ar skolbarnen, Gräsbo, gm d:o, d:o J: 65 7SS . Onämnd, Torsö, gm 11:0, d :o til l 
803. 
806. 
807. 

D:o i Rpnrbössa gm d:o, d:o ..... ' .. . 
Vänner i Eogelholm gm O. G. Ii... . 
K. N., Esperöd, efter aftidoa J. F. 

3: 
So: 

]6 
7S9. 

d:o, d:o .......... .. .... ..... .... . 
Kollekt i Fullöstl. af F. J. gm d ;o, d:o 

till d:o, d:o 

S: 

:!1 : SO 
gm P. O., u rberget ........... ...... . 790· f-n, SlHra, gm d:o, d:o till d:o, d:o I: 

810. Dn\bygdcns jungfruförening" gm Ch. M., 791. För slida ldnapeng<lr gm d:o, d:o till 
Kti~tdnla 80: d:o, d:o ....... . ...................... ,. 1" 

8 II . 
8 12. 

Malghult!; skogsförening gm d:o, d:o 
Styrsö :o Missionsförening ror K io,u 

10: 79J. 
794· 

V . J.. Blomsterbult., tiU d;o, d:o ..... . 
K. och J. B., Tra.o~s, till d:o, d:o .. . 

Il: 
200: 

gm d:o. d:o . .. 10: 804. Missionsvän ner i Kristdala gm A, D. 
8 13. Drelscryds arbclsföreniog gm ]. N.... 25 : till sommarhemmet .. 23: 
816. . Ett löfte ftt Herrem 5: 8.05. A. D., KristJula, till hemmet för 
8 18. M. S., Gräddö, gm R. B. ............ S: missionäremlls barn ............... .. 
S ' 9· A. $-lIs drickspengar .............. '.'. 2 : 80S. Syföreningen i Björkvik till gosskoLln 
820. H . S.~ Uppsala, gm M. N.~ppsal a __ 25: _ 8, 173: 75 

809. 
i Mienchib gm L A. M. 

Till en flickskol.'1. j ?-.lienehib Rm M. S. 
Särski Ida ändamål: 8r4· A. L., Skelleflell, till hemmet för 

N:o Kr. O. missiOn5rernl\S barn . .......... . ... ,. 7: 50 

7%4· F. A., Manestad, gm E. D, till hemmet S'S· J. af S. Venersborg, till d:o, <1:0 3°: -
för missionärernas barn . . . ' ....... . 

Kollel.t i Mnriestad den 19/ 
6 

gm A. H. 
till c.J:o, d.o .............. . 

~En tj!lnariunas dagspeuning .. gm d:o 

JOO: 

56: 44 

817. M. D., Hu~kvnflln, gm M. ~........ . S: 

Summa under j uli mAuad In. 
U nder jnn.-juui mAnader kr. 

3,nB: '9 
I !,612: 04 
SQ, 267: 23 

till <1:0, d:o ... .. ............. .. 2, U llder jao. juli månade r kr. 70 ,879: '7 
JFörlitcn eder uppå Herreu till evig 

lid •. Till hemmet (ör missionärernas Med varmt t..'1.C" till hvarjc j:!ifvare. 

73° · 

banl ...... ..................... .. ,.". 
Kinamis sionskretsen i Skelleftel lill 

2,000: 
Tacken H(l'rt1t, tt/ropat fram nam11. görm hans vtrk 

73 2. 
Chen-Li-Ch::ms underhåll ..... . , .. , .. 

Insamling i Ullen'alls kyrka d. 2{j 11 
gm J. F., Ullervad, till verksam

SO: IUt1l1ziga ibl011d jolkt'l, 
flÖgi. Es. 12: 4. 

In'ise1l hOllolJt! 1)' hons 1lamll är 

i;ausport 2,20S: 44 8,I73: 75 


S"cns\;:a Boknyckcri:Äktiebolaget Stockholm, 1/)11. 



