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Den darrande 
Svara mig, darrande 

~~~~~~~~~~--~~~~--~--~~~ 

Svara mig, darrande asp! 
Stå nu min bön ej emot! 
Finns för din bäfvan ej bot? 

N:r (2. Arg 17. 5 NOVEM BER 1912 

säg mig, hVl darrar du I ? 

Kan du väl själj det förstå? 
- IAr det jör vindarnas hOf 

omkring din krona, din {at? 
Gnager en mask på di~ rot? 
Svara mig, darrande asp'j 

Svara mig, darrande asp~ 
svara en frände, en vän, 
säg mig, hvi darrar du än, 
å[ven då lugn kring d~g\ rår? 
Ar det med svidande sar 
stormarnas minne dig slår? 
Svara mig, darrande asp l 

Svara mig, darrande asp'1 
räds du, som skogarnas Vzind, 
skrämd af en suckande vind, 
flyr utan rast? Eller hvad, 
är det som siaren kvad, 
räds du ditt prasslande blad? 
Svara mig, darrande asp J 

Svara mig, darrande asp, 
är du af män'skan en bild, 
då hon från Gud lefvat skild, 
och i det bäfvande bröst 
hjärtat, af samvetets röst 
uppväckt, förtvifla~' om tröst? 
Svara mig, darrande asp! 

Skall du i evighet så 
fridlös och darrande stå? 
Kan du förlossning ej nå? 
Svara mig, darrande asp! 

*" * 
Nu svarar den darrande aspen,' 

Det var ur min stam, som i tiden man skar 

till korset det trä, dit den Helige bar 

all världens synder och dina. 

Se'n skäljver min rot och min gren och min topp; 

ja, då, när för dig lifvets källa rann opp, 

då böriade kvalen mina.' 

Och först när all världen det budsflap skall nå 

om korset och källan, dit syndarn får gå 

att frälsning och helgelse finna, 

först då skall, med korset till krona förbytt, 

den Helige flOmma, som allting gör nytt, 

då först skall förlossning jag vinna. 


Då skall af det darrande aspträdet bli 

de lifsträd med tolffald af skördar uti, 

med löf, som bli folken till hälsa. 

Så skynda dig, du, som har budskapet fått, 

och känner det namn, som al/ena förmått 

från synden och döden dig frälsa. 

0, sltynda dig, saliga kunskapen sprid, 

att lidande världen må snart vinna frid, 

forlossning den darrande aspen! 


s ..... 
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Det andliga templet. 
j

yAf Henry Mart /. 

Ef. 2: 19-22,' 

oss tänka I d,Låtom oss, att Hen tempe byggna 
som af den Helige Ande skilHras i vår text, nått 
sin fullbordan. . / 

. Ställningen är nedtagen, och allt byggnadsskrä

pet är undanröjdt. Den nuvar nde jorden är icke~ mer, och de ogudaktiga äro för/5vunna. Vi se intet 
Iannat än tempelbyggnaden. Den reser sig så högt, 

att , den kan synas och beundras !';I . fver hela universum. 
"Gån omkring Sion och va dren rundt därom, 

räknen dess torn; gifven akt pål dess murar, vandren 
genom dess palatser, så att l k~nnen förtälja där0!ll 
för ett kommande släkte", (Ps. , 48: 12, 13). .Hvad 
är det, som utgör grundvalen t/Il detta tempel? Ur
tidens klippa. Hvilken bor i l detta tempel? Gud 
själf. Man ser icke i byggnaden en brista, icke det 
minsta fel. Hvarje ~ten ligger på sin rätta plats, 
och allt bidrager till det helas Iskönhet. Allt är en
ligt den ursprungliga planen fU~ t symmetriskt, ingen ' 
ofullkomlighet i någon den m nsta del. Den står 
där, denna andliga tempelby ,gnad, som ett evigt 
monument, uppfördt till Guds förhärligande, ett be
vis på hans makt, visdom och Inåd. 

Ja, detta tempel är underbart skönt, från hvil· 
ken sida det än betraktas. Hvarje dess minsta del 
är upplyst af Guds härlighet. Dess ljus är som lju
set af den dyrbaraste ädelsten, likt en klar jaspis. 
Hela templet är byggdt af själar. Hvarje sten är en 
lefvande, med blodet friköpt själ. Hvarenda en har va
rit en utvald stridsman, har varit med i stridens hetta 
och har öfvervunnit. Hvarenda en har kommit ur den 
stora bedröfvelsen. Just nöden slipade dem, så att de 
blefvo passande till stenar i det andliga templet, och 
det cement, som förenar dem, är kärleken. 

När vi beundra detta tempels skönhet, låt oss 
komma ihåg, att ingenting kan fördärfva dess yttre 
eller skada dess inre härlighet. Jordiska byggnader 
kunna skadas af väder och vind och af tidens frä
tande tand. De kunna alla, hvar och en i sin tur, 
bli lika forntidens stora städer, i hvilkas palats och 
fästningar törnen och nässlor växte upp, hvilkas 
multnande hvalfbågar och till hälften rasade väggar 
utvisa tidens förödelse. 

Men vårt Sion har intet att frukta af tiden, ty 
hvad vi kalla tid, upphör, när dess egentliga här
lighet begynner. Ehuru det nu utsättes för storm 
och slagregn och nattligt mörker, skall det, när 
uppståndelsens stora morgon inbryter, vara likt mor
gonens ljus, då solen går upp, vara som en mor

gon utan moln (2 Sam. 23: 4). Liksom vårt Sion 
icke skall taga någon skada af den yttre naturens 
i~verkan, skall det icke heller kunna nås af fiendens 

vald. 
Af. Herren Kristus yttrades om Jerusalems tem

pel, som var prydt med guld och dyrbara stenar, 
att den dag skulle komma, då sten icke skulle läm
nas på sten, utan alla skulle nedbrytas. Men så 
skall det aldrig gå med det andliga templet. Ännu 
i dag kunna vi fråga: "Hvarför rasa hedningarna 
och tänka folken fåfänglighet?" Äfven nu kunna vi 
se på detta tempels grundval och triumferande fråga: 
"Hvad finns väl, som kan rubba dig?" 

för Kristi S'kull. 
"Var så god pastor I" 
Li nickade så gemytligt, då han för några da

gar sedan inträdde i mitt arbetsrum och ur korgen, 
som han bar på armen, öste upp åt mig en sked 
sflltade, förvällda bönor att knapra på. 

"Jaså, du är ute på marknaden i dag. Hur 
mycket får du för en sådan där sked?" 

"Jag ger 11/2 sked för en kash." 
"Hur många kash kan du då få in på dagen?" 
"60 il 70." 
"Och för detta får du lof att gå till och från 

marknaden 71/ 2 km. Var så god och sittl" 
"Var god, pastor, och tag detta såsom kollekt 

till församlingskassan I" Härmed lade Li upp 200 · 
stora blanka kash på bordet. "Jag har kommit hit 
med dem i dag", tillade han, "för att slippa plågas 
längre för deras skull". 

"Hur så?" 
"Saken är den, att jag genom att lägga af 3 

och 5 kas h småningom fått ihop denna summa. 
Nu tänkte jag för den köpa ett par höns. Ett par 
ägg om dagen skulle ge mig en liten bra inkomst. 
Men jag skulle genom alt ha dessa höns att se efter 
bli så bunden, att jag inte skulle få mycken tid 
öfver att arbeta för Gud. Det har nu en lång tid 
varit en strid inom mig, huruvida jag skulle försaka 
inkomsten och gå ut och vittna om Herren, eller om 
jag skulle skaffa mig förtjänsten. Men jag har nu 
gjort slut på saken. Pastor, en af de troendes 
största faror är lättja. Man behöfver ständigt säga 
till sig själf: Du måste fullgöra din plikt såsom 
kristen och gå ut och vittna om Herren samt offra 
något för honom. Det är därigenom man kan växa 
och gå framåt i tron. l annat fall förblir man ett 
barn. Pastor, det är inte underligt, att det är svårt 
för den rike att ingå i Guds rike. När man kan 
få slita, så som jag gjort, för 200 kash, hur skall 
det då icke vara för dem, som ha mycket, som de 
borde ge åt Herren? Ack, människornas kärlek går 
åt andra håll. De ha mycket, men Gud får ingenting 
däraf. Ej underligt, att de se så föga uppfyllelse 
af de böner, de uppsända. 

Satan förvillar Guds folk med att i deras hjärtan 
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uppväcka allehanda önskningar; de börja tänka hit 
och dit: 'huru skall jag kunna Iförvärfva det och 
det?' Den största faran i detta är, att det inte blir 
någon stillhet för anden, och så passar satan på att 
småningom skaffa sig rum i hjärtat." 

Jag upphörde att göra antec~ningar och satt i 
stället och lyssnade till den visdo1 från ofvan, som 
flödade från den fattige "storfotade Lis" läppar. 
Huru stor och rik han syntes mi~! Och hur stor 
var icke Guds nåd i honom - ett fyra år gammalt 
barn i tron! \ 

Li är en man bakom orden. ~an håller nu på 
att sälja de 16 unghöns, som han födt upp i syfte 
att i vinter förtjäna på äggen. F ör penningarna 
ämnar han köpa böcker, som han edan skall gå ut 
och sälja eller ge bort. För öfrigtl äger han ingen
ting utom sin lilla jordbit. Snygga kläder anser han 
sig inte ha råd att begagna i hvatdagslag. Några 
bättre plagg, som han själf förfärdigat, förvaras här 
på stationen, och 'de tas fram enda1st för mötena. 

"Hur vågar du, som är fattig, s'lja alla hönsen"? 
frågade en dag vår evangelist. , 

"Hvarför tala om fattigdom?" svarade Li. "Se 
huru Gud föder fåglarna under hi;mmelen l Skulle 
han då inte ha lika mycket omsorg om mig?" 

Det är tacksamt att undervis~ Li i Guds ord. 
För en tid sedan blef han för regnväder tvungen 
att stanna hos oss öfver söndagsnatten. På måndags
morgonen passade han på att närvara vid morgon
bönen. Vi hade just då Rom; 7 kap. till ämne för 
vår betraktelse. 

Efter mötet kom Li med tårar i ögonen: "Pastor, 
hvad ni i dag har talat om, är just \ det, som jag så 
länge har känt: andens och köttets strid med hvar
andra. Herren vare lof, att det regnade i går, så 
jag fick vara med i dag! Detta var mer värdt än 
50 år af mitt lif." 

Vi tacka innerligt Herren för den glädje och 
uppmuntran, vi ha af Li och hans enfaldiga tro. 

Tungchowfu i okt. 1912. 
L. Hl/.go Linder. 

Honanfu den 14 okt. 1912. 

Älskade vänner l 

Guds frid! 
Han förmår göra utöfver, hvad vi bedja och 

tänka. 
. I Honanfu har jag nu varit något öfver en månad, 

kom tillbaka hit den 4 sept. Här är fullkomligt 
lugnt, med undantag af att sinnena äro oroliga på 
grund af den långvariga torkan. 

Huru mycken, mycken tack äro vi ej skyldiga 
Gud, som under de gångna oroliga tiderna hållit sin 
hand öfver våra hus och vår egendom, och Som 

bevarat våra kristna till kropp och själ. Med högst' 
få undantag har äfven deras egendom blifvit beva
rad. Det kändes vid återkomsten till fältet, som om 
man fått allt på nytt ur Guds hand. Lofvadt vare 
Hans .heliga namn! 

Första veckan var jag ensam här och hade hela 
tiden utländska gäster. Många missionärer hafva 
nämligen i höst rest här igenom på återväg till sina 
stationer i nordvästra Kina. 

Sedan har jag varit ute i några byar. I lens'i 
var det mycket uppmuntrande. : Där hade från små
byar utanför staden flera nya sökare tillkommit. Jag 
hade en troende kvinna med mig samt evangelisten 
och hans hustru. Vi besökte också deras hem, och 
det var riktigt roligt. Gud har välsignat Song, 
evangelisten i lens'i. Bedjen ' för honom, att han 
må bli bevarad i ödmjukhet och få nåd att rätt leda 
dessa nykomna, som nu voro så fulla af glädje och 
ifver! Evangelisten Cheo Teh-tuh skall dit i höst 
och leda en bibelklass. Han skall f. ö. leda bibel
klasser på flera ställen. Bedjen också för honom, 
att han må vandra i ödmjukhet och få mycken nåd 
att blifva till verklig välsignelse! Han känner väl 
till Guds ord men blir lätt stor. - En troende kvinna 
i Changyang har i många år bedt för sin man. Det 
ser ut, som om han nu skulle komma med. Låtom 
oss tacka och bedja! -- 

Så har jag haft dopklass, och fem kvinnor döp
tes på stormötet. Inalles var det fjorton, som döp
tes. Vi hade ett godt stormöte, och trots att vägar
na ännu äro fulla af röfvare, hade vi mycket folk. 
I samband med nattvardsmötet hade vi ett vittnes
bördsmöte, helt kort men med riktigt dyrbara vitt
nesbörd. Våra kinesiska syskon vittnade om, hur 
Gud under tider af nöd mött och välsignat dem. 
En af de nydöpta, herr Ren, berättade, att han varit 
sjuk - och det måtte han under sitt lif ej ofta ha 
varit, ty han sade, att det varit en stor öfverrask
ning för honom att bli sjuk, och han kunde alls ej 
förstå, hur det kom sig. En troende hade då sagt 
honom, att Gud pröfvade honom, och detta hade 
blifvit till stor glädje och välsignelse för hans själ. 
En annan hade i djup nöd ropat till Gud, och Her
ren hade riktigt uppenbarat sig för honom, så att 
allt blifvit liksom skinande ljust omkring honom. 
0, vänner, det känns och syns, att Guds Ande 
verkar, men huru ifrig är icke också fienden! 0, 
det är en kamp! ' 

En af våra döpta kvinnor~blef under dopklassen 
påmint om att hon ej förstört sina afgudar. Då hon 
förstått, att de ej kunde hjälpa henne, hade hon 
gifvit dem till en hednisk grannkvinna på samma 
gård. Nu vaknade hon upp öfver, att detta ej var 
rätt, och så gick hon hem och bad att få igen dem. 
En gud, som var af lera, slog hon sönder, och de 
andra brände hon upp. Nu har denna·grannkvinna 
blifvit så rädd, emedan gudarna blifvit förstörda, att 
hon hvarken vill ha Sii - så heter den troende 
kvinnan - eller hennes saker på samma gård. Sil 
är nu hos mig som bibelkvinna. Hon är så fattad 
af Gud och så ifrig att vinna nya själar, att om Gud 
får bevara henne och föra henne framåt, kan hon 
blifva till mycken välsignelse. Hon har så många 
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henne kan komma in i flera nya hem. Förr besökte regn fallit och väderleken slagit om - 
hon templen - har- äfven gjort pilgrimsfärder till 
tre olika berg och fått intyg med lsigill från prästerna, 
att hon äger stora förtjänster. I Sedan hon kommit 
'hit, kände hon det ett par nät~er, som om djäfvu
len svepte dessa dokument öfvet hennes ansikte och 
ville kvä~va he.nne.• Nu har ho{ gifvit dem t.i,I1 mi:?, 
och ser ater sa belaten ut. Be~Jen mycket for Su, 
att hon må bli ett utkorad t re1dskap i Guds hand 
till många själars frälsning! 

Och vänner, bedjen äfven" att Gud snart må 
sända djupgående 'vliclwlsel' ibland oss, att han ur 
våra (mitt) lif får utrota allt, sqm hindrar, att Jesu 
blods kraft i sanning må vara afver oss! 

I november hoppas jag få ~amla kvinnorna här 
i Honanfu till bibelklass samt !annan undervisning. 
Det är ju så många, som ännu ej kunna läsa sin 
bibel. Bedjen mycket för midr och denna bibel
klass! I 

Glömmen . ej heller att med oss bedja, att Gud 
må sända in medel till vår mission! Vi äro nu så 
få härute. Bedjen skördens Hbrre, att han sänder 
arbetare i sin skörd och mancir sina skaffare att i 
rätt tid sända in medel! Silflhet och guldet äro 
Herrens. Bedjen honom! 

Med glädje och tacksamhe för all bevisad nåd. 

E?er ringa syster 

Emma Anderson. 

P. S. Syskonen Anderson och deras lille Nils 
äro någorlunda krya. Herr Anderson väntas i dag 
tillbaka från Sinans stormöte, som var i går. Nu 
är stormötenas tid. Nästa söndag och söndagen 
därpå ha vi stormöten i Miench'ih och Yungning. 
Om Gud vill, hoppas jag få re15a till Yungning och 
därifrån till Uentsuen och Iyang. I själfva Yungning 
stad är fortfarande så oroligt, att vi ej kunna ha mötet 
där; det blir i stället i Yangpo. - Varma hälsningar. 

D. S. 

utdrag ur bref. 

Missionär August Berg skrifver från Yuncheng 
den 8 okt. 1912: 

Vi ha en lång tid bedt Gud om andlig och 
lekamlig välsignelse öfver vår mission, och vi vänta 
därför att få höra, det våra böner blifvit besvarade. 

Den 5 denne~ kommo Svensons och fröken Hall
dorf upp hit, alla friska. I morgon resa Svensons 
till T ungchowfu. 

Våra stormöten började i söndags. Honanfu 
gjorde början. 

Vi ha nu klarerat räkningarna med alla statio
nerna, och våra respektive medhjälpare ha skött sig 
bra. Det känns riog godt för dem att få lägga an
svaret i andras händer. Röfvarne, som huserat så 
i dessa trakter, tyckas nu lugna sig . litet. O, så 
många hufvuden här ha fallit under dessa dagar! 

Exercisplatsen utanför den norra stadsporten är 
genomdränkt af blod! Väderleken är fortfarande 
torr. Pä öfver tre månader har intet regn fallit och 
hösthvetet naturligtvis ej kunnat sås. Förra veckan 

Missionär Q. Carten skrifver den 12 okt. 1912. 
"Den 13 sept. kommo vi hit (till Yuncheng): 

går e. m. hade vi ett särskildt tacksägelsemöte, för 
att Herren hört allas . våra gemensamma bönerop 
samt fyllt behofven och därigenom aflyftat mången 
tung börda. Ja, Herren är densamme trofaste, bön
hörande Guden. Må han genom sina många nådes
gärningar emot oss vinna våra hjärtan alltmer odeladt 
för sig själf! 

Det blef ingen resa af till Chikongshan för min 
hustru. Allt sedan vi lämnade Chefoo, har hon varit 
ovanligt stark. Herren vare tack! 

Vår innerliga bön till Herren är, att han ville 
nåd göra oss till gagn och välsignelse bland folket 
Chiehchow. Bedjen Herren med ' oss därom! 

Missionär H. Tjäder skrifver från Cheliabinsk 
den 24 okt. 1912: 

"Natten till i dag kl. mellan 1---'-2 väcktes vi af 
en konduktör, som hvarken kunde meddela sig med 
oss på tyska, engelska eller franska, men som med 
ifriga gester lät förstå, att kopplingen sprungit på 
vagnen, och att vi skyndsamt måste kläda på oss 
och med allt vårt pick och pack begifva oss till en 
annan vagn. Hade ej olyckan observerats på statio
nen, hade den kunnat få större utsträckning. Herren 
Gud är en sköld för de sina." 

Alla dina heliga äro i din hand. 

Personliga meddelanden. 
Tyvärr har meddelande ingått från missionär 

Malte Ringberg, att hans tillstånd så försämrats, att 
han måst intagas på C. I. M:s sjukhus i Shanghai. 
Den skicklige och erfarne dr. Jackson anser, att det 
i bästa fall kommer att taga hela vintern att åter 
få br. Ringberg arbetsduglig, samt att det i vår 
skall visa· sig, om hemresa blir nödvändig. 

Allt, skrifver bro R. själf, står i Herrens hand 
- och i missionsvännernas, ty det heter: "genom 
eder förbön". 

Två gånger den dag, då missionär R. intogs 
på sjukhuset, fick han det ordet: "Edert hjärta vare 
icke oroligt. Tron på Gud och tron på mig!" Och 
de orden ville han nu sända missionsvännerna till
lika med detta: "Han bär allt med sin makts ord". 

Några rätts-scener. 
På den plats, där jag sista tiden var stationerad 

under min vistelse i hungersnödsdistriktet, bodde vi 
näst intill byns "rådhus". Vi kommo härigenom flera 
gånger i tillfälle att på nära håll se, huru man skipar 
lag och rätt i Kina. Enär det är gariska belysande, 
skall jag i korthet berätta något af hvad jag sett 
och hört. 
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En varning. 

Af en händelse gick jag en dag förbi dörren 
till ofvannämnda byggnad. Jag tUttade in och fick 
se en pojke på omkring 15 ~r hänga midt i 
rummet. Han var upphissad i rep ett par fot från 
golfvet. . Just vid min ankomst fick han ett par 
väldiga slag af en grof påk. Han hissades , nu ned 
och fick så gå med ännu en afsk:edshälsning af 
repet. Skamsen och gråtande gck han sin väg. 
En af soldaterna förklarade gena t för mig, att de 
hade "ej kränkt samvetet", utan emedan han på 
gatan slagit en annan, hade han e dast fått sitt rätt
mätiga straff. 

Att stryk hjå'lper, 

det tro kineserna. Det bevisar också följande. 
Jag var på hemväg från min dag iga inspektion af 
arbetena, då plötsligt en man komfiller rusande efter 
mig. Skrikande och med blodet rinnande öfver 
ansiktet bad han mig om hjälp, e~edan han blifvit 
slagen af någon j arbetslaget. Enär vi få utländ
ingar voro ledare för omkring 20,dloo arbetare, var 
disciplin högst nödvändig. Jag lätl därför en soldat 
gå efter den skyldige men med tillsägelse att ej röra 
honom, förr än vi fått reda på, hur saken förhöll 
sig. Hemkomna väntade vi att fål höra något från 
rådhuset, men då intet hördes af, ~ingo vi dit. Vi 
träffade soldaten, och han förklar~de leende: "Chi 
har redan fått 200 slag." Domarne hade tydligen 
fortast möjligt gått till verket, för att icke vi med 
våra ömma hjärtan skulle få mildra domen. "Vill 
ni se honom, så kom!" fortfor soldaten. Så förde 
han oss till ett litet rum, där den Istackars mannen 
låg på magen på jordgolfvet och inte kunde mycket 
mer än nicka åt oss. Då vi förebrådde de rätt
skipande, för att de så hade låtit slå honom, för
klarade de, att mannen hade ej fått, hvad han borde 
ha haft. Detta bara ett fall af tusende, som för 
hvarje dag förekomma i Kina. . Vi fingo emellertid 
tvätta och förbinda den slagne. 

En kväll sutto vi 'kring vårt lilla bord och läste, 
då vi från gatan hörde klapp-klapp-klapp, då och 
då afbrutet af ett stönande. Vi gingo ut och funno 
bland lyktor, folk och soldater en man liggande på 
marken, som just fick sina gärningars lön. Vid vår 
ankomst upphörde man genast, och så gaf ledaren 
en förklaring. Vi frågade, hur många slag han skulle 
ha, och hur många han fått. Då vi I}örde antalet 
slag, tyckte vi det kunde vara nog, och så fick man
nen på vår begäran gå. 

Sista lasten af penningelådor hade anländt, men 
då de afIastats, fattades en. "Det är ej möjligt. 
Räkna om igen I" Man räknade men samma resultat. 
Då gick man för att undersöka båten, som fört upp 
lådorna. Och mycket riktigt, båtmannen hade gjort 
ett försök att "rädda" en låda. Det var ju en för
färlig handling. Både mannen och hustrun fördes 
till rådhuset och hissades upp för att få stryk, innan 
de skulle skjutas. Men så kommo vi missionärer, 

som voro arbetsledare, emellan; det var ju egent
ligen från oss, det hade stulits. Vi ansågo, att den 
ångest och rädsla, de arma människorna redan genom
gått, var straff nog. Med några uppfordrande ord 
läto vi dem därför gå, som vi hoppas med en undran 
i hjärtat, hvad det kunde vara, som gjorde, att ut
ländingarna kunde behandla dem med en sådan ' 
ömhet, då de intet förbarmande sågo hos sitt eget 
folk. 

Kinesen njuter af att se grymheter, ju rysli
gare dess bättre. De offentliga afrättningarna ha 
bevistats af ofantliga människomassor. Som väl är . 
äro dessa nu, i och med de nya förhållandena, in
dragna. 

0, att dessa rader finge mana oss till mer bön, 
att evangeIii omskapande kraft snart må nå och 
genomsyra alla förhållanden i detta väldiga land I 

Josef Em. Olsson. 

Siffror aiintresse. 
I Kina inland missionens nyligen utkomna års

redogörelse förekommer en jämförande statistisk ta
bell öfver den protestantiska missionen i Kina, hvar
ur vi meddela följande: 

1912 1911 
Utländska missionärer i Kina 5,144 4,628 
Läkaremissionärer (231 man

liga, 95 kvinnliga) . . . .. . 308 388 
Kinesiska medhjälpare .. ... . 15,501 13,679 
Stationer och utstationer .. . 3,897 4,288 
Lägre skolor .... .. .... .. .. .. .. 3,708 2,557 
Lärjungar i desamma . ... . . . . . . 86,241 56,732 
Högre skolor ..... ... ........ . . 553 1,171 
L~rjung~r i desamma .. .. .. . . . 31,384 45,801 
F orsamlmgar ... ... .. .... .. . .. . 2,955 2,717 
Församlingsmedlemmar (döp

ta och katekumener) . .. 324,890 287,809 
Bidrag från kineserna. Mex. 

doll::'...... .. .. .... . 320,900: 62 297,976: 53 
Sjukhus.. .... .. ... ... .. .... .. .. ... 235 170 
Sjukhus patienter .. .... .. ...... . 50,146 312,480 
Andra patienter . ... ... ... .. ... 1,272,656 1,021,002 

Några af uppgifterna äro ganska öfverraskande 
så t. ex. den stora minskningen i antalet läkare
missionärer och stationer, men torde detta bero dels 
på att fullständig redogörelse icke ingått, dels på 
det afbrott i arbetet, som blef en nödvändig följd 
af revolutionen. Att församlingsmedlemmarnas antal 
ökats och likaså antalet lärjungar i missionens skolor, 
äro ju glädjande tecken till framgång, för hvilka vi 
icke nog kunna tacka Gud~ 

Bibeln i Kina. 
Vi hafva stor anledning till tacksamhet emot 

Gud för att trots den rubbning, som uppstod i mis
sionsverksamheten på grund af revolutionen, den 

*En mexikansk dollar = 1 kr. 20 öre. 
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Heliga Skrift förlidet år erhöll annu större spridning 
i Kina än något föregående år. · De tre bibelsäll
skap, som verka i Kina, det Amerikanska, det Brit
tiska och Utländska och det Skotska, spredo till
sammans nära fem millioner ex. ;af den Heliga Skrift. 
Häraf utgjordes 158.830 ex. af helbiblar och Nya 
testamenten, det öfriga af mind~e bibeldelar. 

i 
Brittiska och Utländska ~jbeIsällskapet. Af 

den nyligen utkomna redogörelsen framgår, att det 
sista året öfverträffat alla föregående så väl i fråga 
om Bibelns spridning som inkobster. Inalles spre
dos år 1911 genom Sällskapetsf9rsorg 7.394.523 ex. 
af den Heliga Skrift. Åtta ny'~ !bibelöfversättningar 
hafva under året tillkommit. Of\versättningen af det 
Nya testamentet har afslutats på 1ytterligare tre språk. 
På icke mindre än 440 olika talspråk finnas nu de
lar af Bibeln öfversatt. Hela BIbeln finnes utgifven 
på 107 olika språk, det Nya testamentet .på ytter
ligare 105 och åtminstone någo~ af Skriftens böcker 
på ytterligare 228 språk. I 

För att trycka dessa 440 I upplagor använder 
Sällskapet icke mindre än 60 o'lika alfabet. Sedan 
det nuvarande århundradet ingick, har listan ökats 
med 86 nya öfversättningar. ,Bibelsällskapet har, 
sedan det grundades, utgifvit öfver 236.500.000 ex. 
af den Heliga Skrift. ! 

Blott i Kina spriddes år 191;1 trots oroligheterna 
1.653.074 ex., d. v. s. 137.000 mer än år 1910 och 
105.000 flera än år 1909. 

Sällskapet underhöll år 1911 402 kinesiska kol
portörer, och af dessa såldes 1.473.264 ex. Om
kring 2:y' utdelades gratis. Det återstående såldes 
genom Sällskapets egna depoter, missionärer och 
bibelkvinnor. 

Ett och annat från våra sist utresta 
syskon. 

l ett enskildt, nyss ankommet bref skrifver fröken 
Ebba Buren från Irkutsk den 29 oktober: 

Fem dygn ha vi nu tillbringat i dessa små ka
jutor och känna oss riktigt hemmastadda. Till Chelia
binsk kommo vi vid half tolftiden på natten den 
24. Bärarne äro i allmänhet utmärkt snälla, och 
man kan tryggt lita på dem. l C-k togo de hand 
om våra 31 kolli, stort och smått, under det vi 
vora inne i väntsalen och drucko ett glas te med 
citron och socker. När sedan Moskwatåget kom in, 
stodo de uppställda och rusade in på tåget för att 
taga platser åt oss. Tack vare dem fingo vi tre 
kupeer i en liten korridor för oss själfva. När 
vi kommo upp på tåget, stodo våra hederliga bärare 
utanför kupedörrarna, och så sade de oss med gester 
och åtbörder, att vi skulle taga dem i besittning, 
tills de kommo med sakerna. Om vi ej fått dessa 
kupeer, hade vi fått taga dem, som funnos i den 
andra ändan · af vagnen, hvilka voro öppna. Herren 
har i sanning hört de böner, som uppsändts för oss, 
och hjälpt oss underbart. Första dagarna kände vi 
oss trötta af skakningen, men nu går det förunderligt 

bra och är ej alls så tröttsamt, som man kunde tro. 
Vi . äro så tacksamma mot Gud för allt. - Minst 
ett paket ljus åtgår, ty hela upplysningen består af 
ett stearinljus, som sitter i en lykta öfver dörren. 
Nätterna bli långa, och när man ej kan sofva, tänder 
man sitt ljus och läser en stund. 

Herr Tjäder har fått reda på en kines på tåget, 
som kommit från Turkestan och nu skall resa hem 
till Changsha i Hunan. I dag kom bro T. så strå
rande glad öfver att ha fått tala med honom om 
Jesus. 

De nya systrarna äro vid godt mod och tycka, 
att allt är bra. Ja, Herren hjälper underbart, och 
säkert bedja äfven våra kinesiska vänner för oss, när 
de nu veta, att vi komma. 

Klockan är 8 på kvällen efter lokal tid. Vi ha 
just ätit ost och bröd i väntan på middagen, som 
vi ännu ej fått, men det gör ingenting, ty vi måste 
ändå för ombyte af tåg vara uppe till kl. 1 i natt. 

Herren är med oss. Stor frid I 

Lydnad. 
Är det väl någon af oss, som är fri från blod

skuld i betraktande af den värld, som håller på att 
förgås? Är det väl någon, hvars samvete blifvit 
upplyst af den Helige Ande, som kan känna och 
säga: "Jag har gjort och jag gör allt hvad jag kan 
för att göra min Frälsares nåd och kärlek känd för 
alla dessa folk i världen, som hålla på att förgås"? 
Endast i den mån vi troget bruka den kunskap, 
Herren gifvit oss, och i lifvet förverkliga hans vilja 
efter det ljus, han tändt inom oss, lära vi att på ett 
lefvande sätt känna honom. 

J. Hudson Taylor. 

Två kristna kineser. 
Från Peking berätt~s: En allvarlig kristen man 

i denna stad vid namn T'iao, som studerat juridik 
vid Cambridge i England, har nyligen antagits som 
privatsekreterare hos presidenten Yuan Shi Kai. 

En annan ung man, tillhörande en af Kinas 
förnämsta och rikaste familjer, är Ou-Yang. Han 
blef först dragen till kristendomen genom att räddas 
från drunkning af en kristen fiskare, som efteråt 
äfven vårdade honom under fem dagar. Sedan blef 
han verkligt omvänd till Kristus genom att läsa en 
kristlig kinesisk tidning. Efter att ha hört en sin 
landsman predika i Tientsin, bekände han äfven 
öppet sin tro på Kristus. Denne unge man är varmt 
intresserad för alla grenar af kristlig verksamhet. 
Till Kristliga Föreningen af Unge Män i Tientsin 
har han skänkt 10,000' täls (1 täl = omkr. 2 kr. 
50 öre). Nu vill han gärna göra en resa till Eng
land och Amerika för att studera olika kristlig verk
samhet. När helst han besöker Peking, tar han in 
i det finaste hotellet i ändamål att där samman
träffa med förmögna och inflytelserika kineser och 
få tala med dem om sitt nya lif i Kristus. Han är 
en verklig kinesisk missionär. 
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. N:o 	 Kr. Ö . RedovisninJ Transport 5,082 :12 
för till MIssionshemmet Inoutnl' gåfvor under I 162. Kollekt i Vretstorps missionshus gm 

sept.-okt. månad r. . M. !'{................................ .. 7: 12 
E-m, Jönköping, gm K. N. .. .. .. 1O:S kr. fr. A. L., Kumla; Potatis fr5n åsta; I bytta smör fr. 
E. L., Nässundet....... . .' .............. .
A. P. J., Sthlm; I par lakan fr. K. G., thlm; 2'/z kg. torkade 	 5°: 
M., Katrineholm, till 1. Ackzells ut· nypon fr. missionsvän 	 i Bergby; S höns fr. t. B., Börstad. 

resa gm J. R ........................ . 10: 
1166. Kollekt i församlingssalen i Katrine· 

holm gm H .......................... .. I I: 41 
II 67. , » Ur sparbössan. fr. I. A ............ . S: 80 

I 168. Fr~n en vän af missionen .......... .. I: 

RedO~in~ 
för influtna medel 	till .Svenska M~ssionen Kina. 

under Oktober månad 
N:o 

1112, Kinavänner i Vadstena gm C. A .... 

I I 13. Till Emy Ohrlanders utresa fr. K. F. 


U. K., Göteborg .................... . 
I I 14. D:o, d:o från Kinakretseu, K. F. 

U. K., Göteborg ...... . ........... .. 

II 15. Insamladt "id möte i Kyrkskolan, 


Värmdö, gm A. R .................. . 

II Il. Östra och Västra syföreningarna i 


Jönköping gm E. H. .. ............ . 
1118. Till Maria Nylins underhåll från L. 

M. F. gm S. R., Göteborg ...... 
I I 19. Missionsallktion i Ekenäs gm P. A. 

B., Halltorp ......................... . 

1120. För kaffe gm 	 d:o d:o ................. . 

II 21. Insamling vid syföreningens samman

lwmster gm d:o d:o ...... ...... . .., 

l! 22. Bönestund i Y-bo gm d:o d:o . . . 
1 124. T-.................................. ..... . 

112 5. A. H., Kalmar ...................... .. 

1126. Sv. Lärares mfg till D. 	Landins un· 

derhåll gm K. H., Gö.teborg ..... . 
1127. Bidrag till missionärernas utresor gm 

A. R ., Malmö ..................... .. 
I 13 I. Onämnd ..... .. ......................... . 
113 2• Resebidrag från Eksjö mfg gm N. H. 
1133· • Ulriksdal d:o gm d:o 
1134· , Annebergs • » 

1135· » »Nässjö ». 
1136. • Skillingaryd Soldat

hem gm d:o .......................... . 
1 137. Resebidrag från Barkaryds mfg gm d:o 
1138. • • Ånhults • » » 
1139. Kollekt i Sandsjö kyrka 
1141. D:o i Stönne missionshus gm S. A. 
1142. A. A., Björnö, Heljebol ............. .. 
1143· Kollekt i Arvika missionshus gm 

D. H ................................ .. 

S. S., Skellefteå ...................... .. 
På en afIiden kär väns födelsedag, 

H. B................... .... ........ .... . 

I. v. H.....: . ..... ........... ....... .. .. 
Resebidrag till C. F. B, frän Hvet· 

landa Ungdoms- & Flick.föreningar 
.1149. S. J., Rökinge gård ................ . 
115°· Från Askeby mfg gm C. F. L. . .. 
115 1. Onämnd, .1 Jesu namn. .. .......... 
115 2. Ur Bibelinstitutets missionssparbössa 

gm J. R ............................ .. . 
1153. En missionär i Afrika gm Sv. Bibel· 

institutet ( 10 Lire) ..... ........... .. 
1154· Skärstad Östra arbetsförening gm J. 

A. S.................................... . 
1155. Af Daggryningen gm K. M. A. till 

E. Bergs utresa o. underhåll ..... . 
I 156. E. B., Stockholm ................... .. 
1157· l. F., Fornaboda ...................... .. 
1158. Onämnd gm Hj. T., Hedernora..... . 
1159. ·· Ur sparbössan från E. OCll M. T., 

1169. H. L ., Stockholm .................... . 20;

912. 1172. D. H. T ., Stockholm ................ .. 25: 


Kr. Ö. I174. A. S., Flötlinge, Brötjemark ....... .. S: 

10: 	 1175. r. F., Stockholm ............... . : ...... . 100: 


I 178. Till direkt evangelisationsarbete, Ps. 

600: 	 100 ....... ........ .. ............. .. 57: 22 


1180. J .'·N. Vinst å försäljning afH. S. Ö. l: 87 

18: . 45 	 1181. F. V.-åsen, Strängsered .............. . 7: 
 5° 

1182. .Söndagsägg. fr. S. och E. gm G. "r., 

II; Ystad ................................... . 4: 


1183. A. F., Södertälje ........... ............ . S: 

100: 	 1184. J. S., Flisby gm E. B............... . 1O: 


II8s· M-r, B-d ............................ .. 3°: 

3°0: 	 1186. Kollel. t å Lutherska salen i Väster/Is 


gm M. N ....................... ...... . . 14: 

33: 35 	 1187. .Ur E. B:s sparbössa. gm A. J... . 1O: 84 
1O: 	 25 1188. J. p ., Grimshult, gm M. E. B. ..... . 3: 


1 189. A. N .. 'V., Korsnäs, .bidrag i offer· 

25: 30 veckan................................. . 5°: 

16: 10 II90. J. W. W. gm O. v. F . .. ............ . 20O: 


10O: 119 1. »Onämnd. gm F. M., Glemmingebro 3°;

26; 34 I192. Hara mfg gm N. B., Sunne, Orrviken 10O: 


1193· »Blanka pengar och ett· öringar» af O. 

5°°: IS: °7
och H. K., Lund ..................... · 


1194. Tackoffer frän S. T. .. ............... . 25: 

5°: 1195. Till Kinamissionen af N. P. gm 

5°: S. T ........................ ............ . 5: 

1O: 1196. Frän G. G., Eliselund, Götened ..... . 1O: 


S: 	 119.7. .Ett tackoffer för Herrens hjälp. 
12: 	 gm d:o d;o ... ....................... . 10: 

10: 	 1198. Ps. 31; 20. F. H. E., Åsbo-Össjö 2O:  5,934; 95 

Särskilda ändamål:15: 
4: 	 1116. Redbergslids syförening, halfårsunder
4: 	 håll för Uang Ho-san gm B. J. S. N. 100: 

10: 50 . 112 3. G. 	 S. - till infödda medarbetare ... 1,000: 
4: 61 	 1128. Sparbllssemedel till sommarhemmet 
S: 	 gm A. R., Malmö ................ .. s: 


I 129. Till fru Chengs underhfill från d:o 

9: 72 	 d:o .......... .... .............. . ......... . SS: 

6: 	 113°· Till skolgossen Chang Chi·cho's under

håll frän C. R., Malmö ........... . SS: 

5: 	 114°· Till Chi Ming-ko's underhåll fr. E. U. S°: 

10O: 1147. r. v. H. till Barnens Hem ' ......... 100: 

117°· Gungsin's underhäII för 'I. år från 


5°: H. L ...... .............................. . 30: 

10O: 1171. P. E. W. till evangelisten Chang 

35: 	 Hsio-hai's underMII .... ............. . 20: 


2,000: 	 1173· H. T . och E. B. till evangelisten 
Wang's (i Yuncheng) underhåll ... 5°: 

13: 	 35 I 176. A. T., Helsingborg, halIXrsunderhåll 

till gossen Lin Pan-hsi ........... . 


6: 	 7° lIn· A. de B., halfårsunderhåll för evan
gelisten Chi Chung-hsio . .'.. ....... . 75: 


50: 	 1179. Hj. H., Östersund, till skolelever i lshih 200: 


1199· Frän E. och J. T., Randsfjord, till 

668: 	45 evangelist på V. \Vesters station... 100: 1,86 5: 


1O: 

Summa under okt. mänad kr. 	 7,799: 951O: 
Under jan.-sept. månader» 	 68,585: 812O: 
Under jan.-okt. månader • 76,385; 76 

Tr!lD:lS ........ 0.0 •••••••••••••••••••••• 23: 	 Med varmt tack till hvarje gifvare. 

r 160. Kollekt i Mikaelskapellet, Uppsala, 

»Jag skall själf föda nzt"na f Jr och själf anvisa demgm G. G.............................. . 18: 
1161. Från Uppsala gm M. N_. _._._ .._._.. _ .._._..__.....,.:'--_ _____ deras lägerplats, säger Herren, Herrm.» Hes. 34: 1525: 

Transport 5,082 : I 2 
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för S. M. K:s bedjande vänner: 	 Hans stjärna i Östern. 

Tacksägelseämnen: Evangelisten Li (sid. 170, .17~). 

Evangelisterna SQng o.ch CheQ Teh-tuh. - Att mISSiO
nens hus Qch egendQm bevarats. under missiQnärer
nas bQrtQvarQ. - Att de infödda kristna i HQnan 
bevarats. - De 14 nydöpta i IHQnanfu. - Bibel
kvinnan Sii. - Guds verk i HQnan (sid. 171). - Att 
makarna SvensQn Qch frk. HalldQrf lyckligt anländt 
till fältet. (sid. 172). - Att fru ICarlen fått vara så 
frisk (sid. 172). - Att våra sist utresta syskQn icke 
råkade ut för någQn järnvägsQlycka (sid. 172). 

Böneämnen : De Qfvannämnda infödda medhjä~
parna Qch de nydöpta. - HösteQs stQrmöten Qch bl
belklasser. - Djupgående väckelser. - Flera arbe
tare Qch erfQrderliga medel. I~Att lugn må åter
ställas i Yungning Qch öfriga pi tser, SQm äfven äro. 
hemsökta af röfvare (sid. 172). - egn (sid. 171, 172). 
- Att missiQnär MalteRingberg, fQm så är enligt med 
Guds vilja, må återfå sin fulla Ihälsa (sid. 172). 
Att andlig Qch lekamlig välsig~else må hvila öfver 
hela missiQnen Qch alla dess ar~etare. - V åra ny
ligen utresta syskon. - Att våra systrar r. Ackzell, 
E. Berg Qch E. Ohrlander må få nåd till inlärande 
af det kinesiska språket. 

De på fältet befintliga missioQärernas 

namn och adresser. 

August och Augusta Berg,} Swedish mis~iQn, Yunch
V. Wester, 	G. Halldor/: eng, Sha. China via Siberia. 

C. H. Tjäder, } Swedish MissiQn, ChiehchQw, Sha. 
O. och G. 	CarUn: China via Siberia. 

David Landin : Swedish MissiQn Ishih, Sha. China 
via Siberia. 

Hugo och M. Linder,} Swedish . . Mis~iQn,. T~ngchQw 
Nils och O. Svensson: . Sha. Chma via Slbena. 

R. och D. Bergling,}Swedish MissiQn, Hanchenghsien, 
}. Olsson: Sha. China via Siberia. 

Anna R osenius: Swedish MissiQn, HQyanghsien, Sha. 
China via Siberia. 

Rikard och HUdur Anderson, \ Swedish MissiQn, HQnan
Ebba Buren, Emma Anderson: f fu, Ho.. China via Siberia. 

Maria Pettersson: Swedish MissiQn, Sinanhsien, Ho.. 
China via Siberia. 

Malte Ringberg: China Inland MissiQn, Shanghai, 
China via Siberia. 

I. 	 Ackzell, E. Berg, E. Ohrlander: China Inland 
MissiQn, YangchQw. Ku. China via Siberia. 

Om Vl aro trogna mot Gud i små ting, skola 
vi vinna en erfarenhet och kraft, som skola vara 
oss till hjälp i lifvets allvarligare pröfningar. 

J. Hudson Taylor. 

V år 'missiQnskalender, "Hans stjärna i Östern", 
räknar nu sin 9:e årgång. Vi hQPpas, att den i år 
skaH få röna ett lika välvilligt mQttagande SQm un
der de gångna åren. Innehållsförteckningen upptar: 
"Julens stjärna, PQem af H. M., Guds eviga uppsåt, 
af -n, Vår Febe, af Hilma Tjäder, Kinesiska reVQ
lutiQnen i histQriens ljus, Erfarenheter i missiQnsar
betet, af H. Linder, Några drag ur en kineskvinnas 
histQria, af Anna Janzon, Hvarför? PQem af C. F. 8., 
Lärda af Gud, af Rikard Andersson, Något Qm en 
missionärs hemförhållanden i Kina, af August Berg, 
Evangelium predikadt för de fattiga, af Fredrika 
Hallin, Forglem mig ei, af Dagny Bergling, Allmän
na svenska missiQnskonferensen, af C. F. Blom, Sän
debud till Sinims land, Tant Sigrid, af Anna Hahne. 
Den frigjQrda Fann, af August Berg, Litet kinesiska, 
af C. F. Blom Qch Göstas pund, (berättelse för barn) 
af Malte Ringberg. 

Vi finna här flera gripande skildringar ur lifvet, 
verklighetsbilder ur missionärernas lif Qch erfaren
heter, sådana SQm väcka bön, tacksägelse och in
tresse. Kalendern lämpar sig därför synnerligen väl 
att föreläsas vid syföreningar och vid familjeaftnar i 
hemmet. Dess innehåll är sådant, att vi våga på 
det varmaste rekommendera den. 

Pris: klotb. 1,25, kart. 1 kr., häft. 75 öre. Vid 
rekvisition af minst 5 ex. direkt från expeditionen 
lämnas 25 Ya rabatt. 

Försäljning för Svenska Missio
nen i Kina 

anordnas af syföreningen för denna missiQn tisda
gen den 3 december i K. F. U. K:s lokal, Brunns
gatan 3. 

Gåfvor mQttagas tacksamt förutom på S. M. K:s 
exp., MalmtQrgsgatan 8, 2 tro af 

F ru Maria Berg, Frk Emma Beskow, 
Handtverkaregat. 28 1 tro Danderydsgat.8 n. b. 

Frkn. M. och N. Cavalli, Fru Isabel Faxe, 
Kungsträdgårdss-at. 22 3 tro Birger Jarlsgat. 15 3 tro 

Fru Bell Fries, Fru Elin HQlmgren, 
Barnhusgat. 10 3 tro Odengat. 47 3 tro 

F ru Elisabet Landgren, Frk. T. Lilljeqvist, 
Regeringsgat. 99 n. b. Malmskillnadsgat. 31 1 tro 

Fru Agnes Lindahl, Fru Olga Magn·ussQn, 
Mälaretorget 19 n. b. Handtverkaregat. 23A 3 tro 

F rkn. A. och L. Schön, Frk. S. Storckenfeldt, 
Skeppsbron 28 3 tro Engelbrektsgat. 6 A 3 tro 

Fru Elvine Weinberg, 

Karlstad. 


Stockholm. Svensk:t Tryckt!riaktiebolaget 191'2. 
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Anmälan för 
i 

På samma gång som vi härmed Iuttala ett hjärt
ligt taell till alla, som under det året trofast 
stödt oss och medverkat till tidningens spridning, 
anhålla vi att för det år, som kommfr, då tidningen 
börjar sin 18:e årgång, få vara inneslf tna i missions
vännernas förböner och kärleksfulla intresse. Vår 
tidning vill vara en förmedlande länk mellan mis
sionsarbetarna på fältet och de hemmavarande vän
nerna. Ju mer missionen blir känd" dess mer blir 
den äfven il1s1(,ad och ett föremål för bön. Ett be
tydelsefullare arbete, än de flesta tro, ! utföres därför 
af en hvar, som söker sprida missiohstidningen och 
åt den förvärfva nya läsare. Det är ett arbete, för
enadt med besvä,. och personlig uppoffring, men ett 
arbete, som, då det ut/öres af kärlek till missionens 
Herre, förvisso icke skall bil/va utan lön af Honom, 
som ser i det fördolda . 

Kinamissionstidningen Sin1ms Land 

kommer i likhet med föregående årl att innehålla 
korta uppbyggelsebitar, artiklar om missionen, med
delanden från Svenska Missionen i Nina och andra 
fält, bref från våra missionärer, teakningar af in
födda kinesers lif och verksamhet, illbstrationer och 
berättelser för barn och unga, ämnen ltill tacksägf'lse 
och bön o. s . v. I 

Tidningen utkommer tvänne gånger i månaden, 
den första och femtonde . I 

Om 5 exemplar eller därutöf'lJer önskas, kostar 

tidningen, rekvirerad från expeditionen, endast I krona. 
Prenumerantsamiare erhålla äfven hvart 6:e ex. gratis. 

~Nll'Y' 1wlnd'Y'e än 5 exe'InPla'Y' tages, bÖ1' 
p1'en'ttme1'ationen sl(,e på posten. Priset, post
arvode inberälmadt, blir då för helt år kr. I: 35 och 
för halft år 75 öre. Sänd till Finland, Norge, Dan
mark, Amerika och Kina kostar tidningen kr. 2: 40. 
Profnummer sändas på begäran. Redaktionens adress 
är: 8 Malmtorgsgatan, Stockholm C. 

Stockholm i december 1912. 

RedallJtionen. 

Guds frälsande nåd. 
Utdrag ur ett föredrag' af pastor Christiansen. 

Erkändt stor å'r gudaktighetens hem
lighet.- Han, som har blifvit uppenbar i 
köttet, rättfärdigad i Anden, sedd af äng
larna, predikad bland hedningarna, trodd 
i världen, upptagen i härligheten. 

1 Tim. 3: 16. 

V år Fader i himmelen sluter dig i evangelium i 
sin kärleks famn och säger: "Åt dig är född en 
frälsare." Detta får du tro. Och denna glädje är 
ämnad för alla folk, ty Guds n~d har uppenbarats 
med frälsning för alla människor. Jesus har full
makt på jorden, äfven på den fläck, där du befinner 
dig, att förlåta synder. 

Gud var i det barn, som föddes i Betlehems 
stall, och försonade i honom världen med sig själf. 
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Och sedan har han uppdragit åt oss, sina tjänare, 
att öfver hela världen bära lut detta försoningens 
budskap. 

Guds frälsande nåd skänker, som nyss sades, 
förlåtelse; den skänker äfven ihet. Härom läsa vi 
i Tit. 2: 12: "Guds nåd lärer oss att försaka ogud
aktigheten och de världsliga Ilfstarna och lefva tuk
tigt och rättfärdigt och gudligt i denna världen, 
väntande det saliga hoppet loch uppenbarelsen af 
den store Gudens och vår f rälsares, Jesu Kristi, 
härlighet. " 

Nåden uppfostrar. Man kan naturligtvis upp
fostra endast barn, som äro r. dda, s?m äro vid lif. 
Nådens fostrande, danande ve~ksamhet inträder först 
då, när människan blifvit född Rå nytt, när hon genom 
nåden fått sina synders förlåte~se. . 

Du, Guds barn, behöfver . cke låta dig behärskas 
af någon synd, vare sig af härtighet, fåfänga, afund, 
retlighet, kärlekslöshet eller någon annan. Du får 
lita på att Guds frälsande nåd skall fostra dig. Du 
får hvarje ögonblick betrakta ~ig såsom en, den där 
har dött från synden och I ~fver i Kristus Jesus 
(Rom. 6: 11). Nåden skall verka i dig, att det blir 
lika naturligt för dig att tro, att räkna med Guds 
kraft, Guds verkande i dig. och omkring dig, som 
det för dig är naturligt att andas. 

Och blöder ditt hjärta, emedan en plats blifvit 
tom vid ditt bord, emedan en af dina älskade, till
sammans med hvilken du förra året fick fira jul, har 
lämnat dig, kom ihåg, aU Guds frälsande nåd, det 
vill med andra ord säga Jesus själf, kan och vill 
fylla det stora tomrummet. Han lägger sina kärleks
armar omkring dig och hviskar: "Jag är uppståndel
sen och lifvet. Den som tror på mig, han skall 
lefva, om han än dör." Genom min nåd, vill han 
säga, är hvar och en, som tror på mig, efter hoppet 
arfvinge till evigt lif (Tit. 3: 7). 

Guds frälsande nåd gifver kraft. Jag åtnjöt 
. nyligen mycken godhet hos ~ en gammal fru, som 
hade förlorat såväl sin man som sex vuxna barn, 
och nu var alldeles ensam. ~on sade en dag: "Jag 
hade aldrig kunnat uthärda allt detta, om icke Guds 
nåd förut hade uppenbarats för mig." 

Och för egen del vill jag säga: Jag tackar min 
Gud, att han fogade det så, att den första döende, 
till hvilken jag som präst blef kallad, var en män
niska, som i sitt inre verkligen visste, hvad jul var. 
För mig hade ännu icke Guds nåd uppenbarats. 
Jag ägde blott lära men icke hJ. Helt betryckt 
gick jag till denna dödsbädd, ty jag visste icke, 
hvad jag där skulle säga. Inför dödens allvarliga 
ansikte måste ju alla blott inlärda fraser kraftlösa 

falla till marken. Jag fann den döende, en ung fru, 
ligga där med ett litet spädt barn vid sin sida. Vid 
sängen stod maken och grät, men öfver den döendes 
ansikte låg en härlig glans, ett återsken från rätt
färdighetens sol. Hon fröjdade sig med outsäglig 
glädje att snart få vara när Kristus. Rik på nåd, 
salig i Gud kunde hon trösta oss. Det var första 
gången, jag såg en dödsöfvervinnande, segrande tro. 

Guds frälsande nåd gör dig vidare duglig att 
förvalta försoningens ämbete, så att du icke blott 
blir en dilettant i arbetet för Mästaren utan i den 
krets, där du står, en pålitlig, förståndig, framgångs
rik Jesu Kristi tjänare, en ljusbärare, som sprider 
ljuset vida omkring dig, en kanal för den frälsande 
nåden. Liksom i ett stycke radium oerhörda krafter 
äro samlade och stråla ut med oförminskad kraft, så 
verkar genom den människa, som är rotad och grundad 
i den fria nåden, den Helige Andes obegränsade 
kraft. Och hur väl behöfver icke denna mörka 
värld, att Guds nåd öfverallt får lysa ut och med
dela af sin lifgifvande kraft! 

När vi se oss om och betrakta det religiösa till
ståndet i världen, då vill hjärtat lätt bli tungt och 
ögat tåras. Men må Herren bevara oss från miss
mod! Må han i nåd gifva, att vi under denna tid 
allt djupare få skåda in i denna saliga hemlighet: 
"Gud, uppenbar i köttet" - att vi hämta nåd för 
nåd ur Kristi outtömliga rikedom för att så bli käril, 
helgade åt honom och uppfyllda med hans kärlek, 
kanaler, genom hvilka den frälsande nådens lif
gifvande vatten kan förmedlas åt törstande själar. 
Amen. 

Märkliga förändringar i Kina. 
I västern är det många, som nufvudsakligen 

fäst sig vid de militära och politiska förändringar, 
som ägt rum i Kina under de sist flydda månaderna, 
men som glömma de förändringar i religiöst afse
ende, som också försiggått. Och dock äro dessa 
de märkligaste. De gamla religionerna i Kina hafva 
fått dödsstöten. Konfucianismen har alldeles förlorat 
fästet bland det nu ledande partiet. Räknad som 
en motståndare till de republikanska ideerna men 
som -en gynnare af den gamla regimen, uteslutas dess 
böcker och läror med stor, kanske alltför stor, sträng
het från regeringens skolor. Afguderiet synes till 
stor del ha upphört. Det ser ut, som om folket 
tycktes anse, att tillbedjan af afgudarna måste för
svinna i och med det gamla systemet. Massor med 
afgudar hafva förstörts. En mängd tempel användas 
af regeringen antingen för militära eller uppfostrings
ändamål. De tempel, som lämnats i fred, besökas 
föga, dels emedan många förlorat tro på afgudarnas 
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makt, dels emedan folket icke har rå~ att köpa rökelse 
och annat, som behöfves för gudstj:änsten. Buddist
klostren hafva indragits af den nya! regeringen, och 
byggnadern<!, användas till skolor dller för allmänna 
ändamål. Atskilliga åtgärder hafva vidtagits till 
skydd för de forna nunnorna. De yngre ibland dem 
sändas tillbaka till sina hem, och åt lde äldre beredas 
andra tillflyktsorter. Indragandet ff dessa nunne
kloster möttes med allmänt gillanöe, ty de ha för 
befolkningen varit en stor börda.1 Blott i staden 
Kanton lär det ha funnits 300 kvin liga tiggare, till
hörande där befintliga kloster. 

Men må ingen tänka, att des a märkliga för
ändringar i religiöst afseende inneb~ra, att den kine
siska nationen har blifvit kristen. le äro endast ett 
uttryck för att nya ideer hålla på tt genomtränga 
den stora massan af folket, på sam a gång som de 
utvisa, att ett underbart tillfälle f. . gifves att pre
dika evangelium för ett folk, som ä villigt att lyssna 
och inhämta något nytt. 

nary Review. 

Intryck från vistelsen i Pucheng. 
(Tungchowfudlstriktet). 

i 
Skörden år mycken '" den tanken kommer 

åter och åter, då vi gå ute i gr~nderna eller se 
skarorna samlas på någon offentlig plats för marknad 
eller teater. 

"Jesus varkunnade sig öfver dem, emedan de 
voro misshandlade och öfvergifna !såsom får, som 
icke hafva någon herde", ... hemlösia, utan fäste för 
själen, utan hopp och tröst. Det är en slöhet och 
hopplöshet i blick och ansiktsuttryck, som stundom 
kommer en att undrande fråga: "HJar är den män
niskans sjål?" Hos andra ligger orb och ängslan i 
öppen dag... 0, Gud, led dem h~m! ... Men de 
behöfva en hand, som varligt leder dem ut ur 
mörkret, där de famla, stappla och Ifalla. Får utan 
herde! Trötta, misshandlade till k~opp och själ! 
De behöfva komma hem efter lifslång vandring i 
främmande land! 

Skörden, den myckna, myckna skörden, väntar 
på att bli bärgad, och nu är skördens tid för Kina. 
Aldrig förut under de år, jag varit Ihärute, har jag 
märkt en sådan frågan efter lefvan~e Gud. "Säg 
oss, hur tillbedjen I honom?" är en fråga, som vi 
ej sällan få höra. I 

Måtte jag bara hinna med dem alla, kunna be
svara den bäfvande frågan efter det eviga lifvets 
hopp! "Kan ni ej stanna och hjälpa oss och tala 
om allt för oss?" frågade en kvinn~ i skaran, som 
samlats för att lyssna. Det var i en Iby, där vi hållit 
middagsrast, på väg till TungchO\'1fu. Hon kom 
springande ut till vagnen, då vi voro färdiga till af
resan, och bad att än en gång få höra de böneord, 
vi försökt få henne att minnas. I 

O, att en gång få tjäna Gud med obegränsad 
tillgång af tid och krafter, där ingen tid är mer! 
Här bli vi alltför fort trötta. Och så är det så 
varmt och så torrt, så torrt; det har ej regnat på 

~~~~~ 

flera månader. Så äro vi också alldeles för få. 
Vi förslå ej närmelsevis för alla, som vilja höra 
och lära. 

Häromdagen kom en kvinna från landet på be
sök. Hon hade sett oss borta vid teatern. Vi 
bruka ibland gå dit, där de stora skarorna samlas. 
Hon hade gått ganska lång väg i middagshettan. 
Vi sutto och språkade tillsammans, och bl. a. frågade 
jag henne, om hon ej varit rädd för oss, då hon 
första gången såg oss. Det nekade hon ej till, men 
förklarade också: "Då man bara får språkas vid lite', 
förstår man, att det ej är någon fara å färde." 

Det är outsägligt skönt att få söka och finna 
de af Herren Gud själf beredda själarna och att få 
bero af hans Ande, då vi söka leda dem hem. Godt, 
när bara Han ger orden! Jag kan ofta känna det, 
som hade jag intet mer att säga ... När jag för vår 
nyss nämnda gäst hade talat om den gamla sanningen 
om Jesu död för oss, hade jag den känslan: "Detta 
tänker hon inte mera på." 

Men på eftermiddagen samma dag kom hon 
tillbaka och hade !!led sig två granatäpplen, som 
hon ville ge oss! Äfven ville hon, att vi skulle gå 
med till en hennes släktings hem. Dennas man 
had e nyss kommit in till staden, och nu ville hon, 
att också de skulle få höra. Ni skulle sett hennes 
ifver, då hon hjälpte mig att för dessa människor 
förklara det förunderliga, evigt nya och dock gamla 
budskapet. Det tycktes liksom ta gestalt för henne. 
0, bedjen att Herren må bli lefvande för den själen! 
Han dog ju, för att vi skulle slippa förgås utan bli 
frälsta. 

En tolfårig gosse kom häromdagen och bad oss 
följa med hem till hans mor . . Som vi gingo gatan 
fram, sprang han framför oss och tycktes ej bry sig 
om, att gatans folk gjorde narr af honom. Han var 
besluten att föra oss till sin mor. Framkomna fingo 
vi tillfälle att tala med henne och andra, som gossen 
kallade in. Han talade om för oss, att han hört 
bibelkvinnan Liu borta vid templet säga, att "man 
bör hedra far och mor, och att om vi tro på Gud, 
så får vår själ komma till himlen, när vi dö". 

Detta ville han mor skulle höra - och så gick 
han efter oss. 

Herre, led du själf de dina hem! De gå ju 
borta odh veta ej om dig. Och kanske förstå de ej 
sin längtan, förrän en hemlandston når deras öra, 
en, som från Faderns hjärta tränger in och vinner 
genklang i en undangömd vrå hos en själ, som ej 
hör hemma här i den värld, som skall förgås, 

Anna Rosenius, 

Ingen olycka skulle för någon af oss vara större 
än den, att Kristus icke ville hafva oss till medar
betare. T ag dig tid, broder och syster, att se Jesus 
in i ögonen och att fråga honom: "Herre, är det 
något i mitt hjå'rta eller lif, som hindrar dig från 
att begagna mig?" Och om Herren visar dig något, 
må han också få gifva dig nåd att jullståndigt skilja 
detta onda ifrån dig! 

F. B. Meyer. 
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sjuk, och en annan bör nog bibringas större kun-
Sinan den 26 okt. 1912. 

Kära Missionsvänner I 

Guds frid! 

Alltsedan jag kom tillba a hit i början af 
augusti, har det varit mycke1 att göra, så att jag 
icke hunnit skrifva många bref. Det är ett verkligt 
nöje att få sitta ned i dag en tund och skrifva. 

I går voro vi ute i en b , i förrgår likaså. I 
dag har det endast varit några! sjuka här: en gosse 
med en skadad hand, en annan, som blifvit öfver
körd, en, som fått ett dråpslag i hufvudet, och ett 
par tre andra, som haft böld et. I eftermiddag har 
jag läst en timme i skolan. Dbt är endast 25 gossar 
denna termin, beroende dels på fattigdom, dels på 
att några ha flyttat härifrån. T å ha för öfrigt läst ut 
kursen. 

Fröken Maria Pettersson, färdig att göra en byresa. 

0, hvad det är kärt att åter vara här! Herren 
gifve oss att få stanna och arbeta denna vinter I För
lidet år vid denna tid flydde folket till bergen. 
Röfvare ha nu besatt bergfästena, så blir det nu 
oroligt, har folket ingen tillflyktsort. Det råder 
svår torka. 

Vi ha varit ute i flera byar se'n jag kom hit. 
Folket är vänligt men mer än l någonsin upptaget af 
det närvarande. Fiender till republiken klistra upp 
sina plakat för att hetsa upp folkets sinnen. Hår
flätans såsom ock fotbindningens afskaffande anse 
de för onödigt påhitt. Hvatför inte få ha hufvud 
och fötter i fred och kläda sig, som man vill? mena 
de. Här äro omkring femnundra soldater, som 
ständigt äro i fejd med rÖfvarJ e. Att döma af folkets 
sätt att bemöta dem, söka de nog göra sin plikt. 
Bara efter min återkomst ha soldaterna och deras 
ledare upprepade gånger uppvaktats af olika byalag, 
som medfört i present åt dem ett eller flera stora 
svin samt några hundra skålp. ångade brödbullar 
m. m. 

skap. Det finns några nya sökare, som nog af 
uppriktigt hjärta tro på Herren. 

Det var allt svåra tider i vintras, sedan vi 
lämnat stationen. En kvinna från en by berättade 
följande: "Det sades allmänt, att vi, som hade 
lösta fötter, skulle dödas. Mina sonhustrur gräto 
natt och dag, och slutligen gömde jag mina stora 
skor. Böckerna murade vi in i grottväggen och 
klistrade papper öfver, men hjärtat fann icke lugn 
för det. Oupphörligen tänkte vi på böckerna och 
voro rädda, att de skulle förstöras. En församlings
medlem, som flydde med sin hustru och lille son 
till en släktings hem, kom dit, just som denne dött. 
Han tänkte då genast återvända, men det var sent 
på kvällen. Hustrun grät och bad, att han skulle 
"koh-te'o" för den döde (d. v. s. böja sig ned och 
slå pannan i marken). "Ty", sade hon, "om du 
icke visar de våra den artigheten, få vi inte stanna 
här, och hvart skola vi fly?" Med värkande hufvud 
och hjärta återkom han till staden. De troende 
bådo för honom, och han kände sig åter frisk. "In
chong-chao", som de kalla sig, äro "Boxare", hvilka 
under oroligheterna i vintras bodde här i staden. 
De lockade många att köpa deras tecken, ett slags 
stämplade _;,flaggor, till ett pris af något mer än en 
täl. Det sades, att den som köpte sådana flaggor 
och satte upp innanför dörren, skulle undgå att få 
sitt hus plundradt. Många köpte i sin enfald sådana 
flaggor, men då soldaterna komrno, befanns det 
vara ännu större fara för dem, som hade nämnda 
skyddsrnärke. 

De troende såväl som deras barn, hvilka icke 
ville tillbedja afgudarna, hade icke tillåtelse att söka 
skydd inom de små fästen, som befolkningen uppfört 
på bergshöjderna, och hvilka i orostider utgöra ett 
allmänt skydd. Mänskligt sedt voro de skyddslösa, 
men Herren var deras hjälp i nödens tid. Här på 
stationen har heller intet nämnvärdt blifvit bort
stulet eller skadadt. Herren vare pris och tack för 
all hans nåd mot de troende och oss! 

Fyra af de våra ha dött under vår bortovaro. 
De äro hemma hos Herren. F. d. postmästaren 
Feng saknar jag mycket. 

Nu komma soldaterna med fem röfvare, hvilka 
de nog skola döda utanför muren. Soldatförstärk
ning har anländt. Om det bara fölle litet regn, 
blefve det nog genast lugnt, men regnet synes långt 
borta. 

Eder i Herren 
Maria Pettersson. 

* * * 
Broder Aug. Berg skrifver den 22 okt. från 

Yuncheng bland annat följande: "F. n. råder lugn i 
våra trakter. Röfvarne hålla sig stilla, tack vare den 
järnhårda disciplinen. I Honan börja de dock röra 
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på sig, men det ha de alltid gjort där, som Carl bar en förlamningens prägel, och öfverallt förnam 
Blom kan intyga. man liksom den frågan: Hvad kommer härnäst? 

Men vi stå nu inför ett år af ; dyr tid, i det att 
intet regn fallit, så att hvetet ku'nnat sås. I norra 
Shansi har regn fallit, men i vårt distrikt i såväl 
Shansi, Shensi som Honan råder ktark torka. Lifs
förnödenheterna stiga därför i ptis. Nu är hvetet 
uppe i 40 kash per skålpund, oc~ det är dessutom 
alltjämt i stigande. - Våra storIllöten pågå nu. l 
mitt förra bref nämnde jag, att jag icke trodde, det 
några dop i år skulle komma att äga rum. Jag har 
dock blifvit gladt öfverraskad af lunderrättelse från 
Honan, som gifver vid handen, att ~4 personer döptes 
i Honanfu. T. o. m. här i YuncHeng hoppas vi få 
döpa en eller två. Hur det blir l på de andra sta
tionerna, vet jag ej ännu, men skall ii sinom tid under
rätta därom. I förra veckan va~ jag i Ishih och 
öfvervar månadsexamen i båda sk1lorna. Vi ha nu 
17 elever i flickskolan. - Nu skolen I vara snälla 
och hjälpa oss att bedja Gud, att I ~i få till stånd ett 
gatukapell här i Yuncheng. Me~ Guds hjälp vill 
jag ägna mina krafter åt det arbetet. Vårt kapell 
är packadt nästan hvarje söndagi, men många gå 
miste om att höra frälsningens budskap på grund af 
att vårt hus ej ligger vid stora ~atan. En mängd 
folk från andra delar af provinsen komma ständigt 
till denna stad på grund af dess betydelse, och de 
kunna nås. Jag håller nu på att i se mig om efter 
lämplig lokal. Medarbetare har jag. Penningar för 
denna gren af verksamheten behöfvas dock. 300 kr. 
pr år är ej för mycket beräknadt för hyra, inred
ning, lyse, böcker och aflöning af Ipedhjälpare. Mitt 
hjärta riktigt brinner af längtan att :få upptaga denna 
arbetsgren. Mitt arbete förhindra~ mig ju från att 
vara ute på direkta evangelisation~resor. Folket är 
villigt att lyssna nu och köpa böcker." 

* ,;. * \ 
F ' ran .,,,mlSSlonar R , B /. Jl,erg mg ,ta f"l' do Jan e dra er 

anländt, skrifna i Yuncheng, d. 3 ' ovember: 
... Kommo hit den 1 nov. Hvilade i går. 

Predikade högmässan i ' dag för nästan fullt kapell 
på manssidan. Bland åhörarna HPptäckte jag "Vår 
Nikodemus" (se Hans Stjärna iOstern 1912). Pre
dikade på söndagen i Sinan. 

Så hafva vi att tacka Herren, att han fört också 
våra kära syskon Berglings lyckligt itillbaka till fältet, 
om än många vedervärdigheter ~ött under själfva 
resan. Välsigne nu Herren rikligen deras vistelse 
i Hanchengl 

En återblick. 
Det är just i dagarna ett år, seClan den politiska 

eruptionen i Kina visade sig blifv~ vidtgående och 
genomgripande i sina verkningar. iVi stodo här af
skurna från alla möjligheter att få penningar från 
kusten. Post- och telegrafförbindel$en var afbruten 
på många håll. V åra skolor måste Istängas till följd 
af brist på medel. Med ett ord, allt omkring oss 

Hvad som hände, 

hör nu till det förflutna, och vi känna alla till ut
vecklingens gång. För oss, som på nära håll sett 
Kinas då och nu, förefaller det hela nästan som en 
dröm, Då rådde anarki och ogenomträngligt kaos; 
nu råder - om ock ej fullständigt dock i det stora 
hela - lugn och ordning. Att en så oerhördt genom
gripande och vidtgående omhvälfning i ett land med 
så många millioner människor kunnat försiggå så 
hastigt och med så ringa manspillan, är ej stort 
mindre än ett under, då man ser på revolutionernas 
historia i andra länder. 

Den nya regeringens maktställning synes dag 
för dag bli alltmer tryggad och därmed äfven de 
lokala myndigheternas. 

Handeln är ännu mycket förlamad, särskildt i 
det inre af landet. De flesta af de större affärerna, 
t. ex. här i Honanfu, torde behöfva lång tid för att 
kunna repa sig efter soldatupproren. De äro näm
ligen' så godt som fullständigt utplundrade. Hvad 
som ock f. n. försvårar en lugn utveckling i detta 
hänseende, är den långvariga torka, som rådt och 
råder här i norra Kina, hvarigenom höstskörden 
alldeles förfelats och hvetesådden till stor del för
hindrats. En af följderna är, att de laglösas och 
röfvarnas antal ökas och samfärdseln försvåras. Vi 
hoppas och bedja, att Herren må sända regn i sin 
tid och afvända dessa svårigheter, ty om blott hvetet 
kan sås, ,är mycket vunnet. 

Oändlig nåd 

ha VI såsom individer och som mission fått mottaga 
af Herren. Då vi förlidet år nödgades lämna våra 
stationer och söka en tillflykt i någon af de redan 
då öfverfyllda kuststäderna, beredde Herren oss en 
sådan i Chefoo, där vi ock kunde stanna under den 
heta tiden. Många andra missioners arbetare fingo 
resa från en plats till en annan och söka ett till
fälligt hem. 

Vi tänka ock på det tillstånd, hvari vår syster 
Ethel Blom anlände hit till Honanfu, och hur Herren 
sparade hennes lif och helade henne, i trots af att 
flera läkare misströstade om hennes vederfående. 

Huru trofast har icke Herren bevarat och hjälpt 
våra kristna i både andligt och lekamligt hänseende! 
Det har nog varit en pröfning och fostran för dem 
att få stå ensamma, men denna pröfning har inga
lunda gått öfver deras förmåga utan varit dem till 
nytta och välsignelse. De ha icke blott blifvit be' 
varade i tron utan ock varit verksamma för Kristus 
och fört andra till tron på honom. Detta sista kan 
ju icke sägas om alla men om många. 

I Sinan och Mienchih, där städerna fullständigt 
utplundrats, stå missionens hus orörda. Här i Honanfu 
ha våra grannar på alla sidor blifvit plundrade, och 
en del ha förlorat nästan allt hvad de ägde. Ej en 
människa har dock satt sin fot inom våra dörrar i 
plundringssyfte. Till och med de troendes hem, som 
äro belägna ute i staden, ha blifvit skonade. Allt 
är nåd. 
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En stor glädje 

har det varit att åter få i frid s till stormötena. 
Sedan förra hösten hade vi dopkandi
dater, hvilka alla bestått profvet nu införlifvades 
med församlingen vid vårt höstm den 6 oktober. 
Flera af dessa ha gifvit oss n glädje. Om en 
af dem, kvinnan Sii, har re vår syster Emma 
Andersson skrifvit (se föreg. nr). I 

En annan af de nydöpta är en gammal lärare, 
omkr. 60 år, äfven han härifrån . Vid mötet 
aflade han följande vittnesbörd: Då jag förra året 
fattat ett fast beslut att följa H I n, fann jag det 
mycket svårt att komma ifrån , hel del offentliga 
uppdrag, hvilka jag fann I med min nya 
tro. Helt plötsligt fick jag en r böld på halsen 
och kunde ej förstå, hvarför a straffdom kom 
öfver mig. Herren lät mig snart få ögonen 
öppna öfver, att det ej var ett utan hans kärlek, 

men jag är ovärdig, så länge jag ej kunnat föra min 
gamle far till Kristus." Nu hade Herren hört hans 
böner och omvändt hans far. Denne hade kommit 
med på gudstjänsterna öfver ett år och läste flitigt 
sin bibel. Vid förra mötet minnes jag, att han grät 
mycket, då han såg de nydöpta. I år strålade hela 
hans anlete af glädje. 

Efter mötet i Honanfu hade vi de tre- påföljande 
söndagarna stormöten i Sinan, Mienchih och Yung
ning. På sistnämnda plats var det först tvifvel 
underkastadt, huruvida vi skulle kunna ha stormöte 
på grund af den osäkerhet, som råder i dessa trakter. 
Byarna äro på många ställen alldeles folktomma, och 
vägarna äro öde. Röfvarna äro nämligen mycket 
svåra, så att folket nödgats fly till befästningarna. 
Flera stora köpingar på vägen, där vi reste fram, 
ha murat igen alla sina portar utom en liten sido
port, så att man i stället för att resa rakt igenom 
köpingen, såsom man får i lugna tider, måste göra 

som kom mig till del. 
Just medan jag hade 
denna böld, försig
gick åtskilligt i min 

gamla umgänges
krets, som jag då 
kanske ej haft mod 
och kraft att säga 
nej till. Nu var jag 
sjuk, och ingen af 
mina gamla vänner 
sökte få mig med. 
Jag såg tydligt Her
rens kärlek i allt detta, 
och huru han härige
nom kom sitt svaga 
barn till hjälp." 

Strax före vår 
hemkomst dog hans 

en halfcirkel utom
kring. På en plats, 
där jag reste fram, 
låg en röfvare alldeles 
nyss skjuten af solda
ter bredvid vägen, 
och fröken Emma 
Andersson såg åtta 
sammanlänkade föras 
af ridande soldater 
till en köping för att 
sannolikt snart möta 
samma slut. Sträng 
räfst hålles numer 
öfverallt, men röfvar
na synas ändå ej på 
en del trakter för
minskas i antal. 

V åra två kolpor

hög ålder. Här kom-
mo de sonliga plik- I 
terna och liksom fjättrade honom. Han ville ha henne 
begrafven utan alla hedniska ce~emonier, men alla i 
den stora släkten satte sig på qet bestämdaste där
emot. Det blef åter en het strid, och då han såg, 
att han ej kunde öfvervinna, fÖljde han den gamla 
satsen: "Bättre fly än illa fäkta}' Han begaf sig ut 
på en längre resa och kom ej ; åter, förrän allt var 
öfver. Det gladde oss mycket, [att han . ej gått med 
på någon kompromiss. Endast ! den, som känner till 
huru svår en kristens ställning i ett sådant fall är i 
Kina, kan fullt uppskatta hans handlingssätt. 

Tiden tillåter mig ej att b~rätta något om alla 
dessa nydöpta, men det är änpu en, som framstår 
som fl en rätt israelit". Han är en vanlig kropps
arbetare, hvars världsliga kunsk!ap ej räcker särdeles 
långt. Han har varit med som: sökare omkr. tre år, 
och vi ha alla länge känt, att han i sanning tillhört 
Kristus. Vid vårrnötet förra året frågade en af våra 
evangelister honom, om han ville bli döpt. I van
liga fall göra vi ej detta utan låta hvar och en själf 
framkomma med en sådan önskan. Han svarade då 
med tårar i ögonen: "Jo, det är min innerliga längtan, 

gamla mor vid mycket j törer blefvo helt ny
Från stormötet I Mlenchlh. ligen gripna och de

ras lådor undersökta. 
De lössläpptes emellertid oskadda, sedan röfvarna 
ej funnit något af värde hos dem. Herren gaf dem 
mycken uppmuntran på deras färd, i det att de 
fingo sälja hela sitt förråd af evangelier på omkring 
20 dagar. 

l en stor köping, där vi en dag hvilade på mid
dagen, förnummo vi, att templen så godt som renats 
från afgudar. 0, att detta folk icke blott omvände 
sig från afgudarna utan ock till att tjäna den le/
vande Guden! 

Honanfu den 4:e november 1912. 

Rikard Anderson. 

Från "åra sisf ufresfa syskon. 
Den 5 nov. anlände våra syskon efter en i allo 

lycklig resa till Tientsin. Redan samma dag fort
satte de tre nyutkomna systrarna med en utmärkt 
ångbåt till Shanghai för att därifrån begifva sig till 
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:;:;~Sko~;:~~~h:~:::::::~;igt, "att det finns en, som älskar dig mer 
E. Buren och missionär Tjäder hoppades inträffa i än din mamma. I den här boken, i den heliga 
Honanfu lördagen den 9 dennes. ! - Må vi prisa 
Herren, som låtit våra syskon erfa~a, att han i allt 
gått före och låtit sin goda hand vila öfver dem! 

Låt den f\lIsmäktige styra! 
Gud har tusentals nycklar, medl hvilka han kan 

öppna tusentals dörrar för att befria sina egna, när 
de befinna sig i de allra största trå~gmåJ. 

Må vi se till att vi uppfylla, hvad oss åligger, 
att vi äro Herren trogna och lida för! honom! Hvad 
Gud har att göra, det må vi tryggjt öfverlämna åt 
honom. Om vi så att säga vilja giå till rätta med 
Gud, om vi fråga: "Herre, hur ~mnar du ställa 
med det eller det?" då förlora vi fästet. Må VI 

låta den Allsmäktige styra! 

Samuel uther/ord. 

Dangör_ 
Berättelse för våra unga mlssirnsvänner. 

Att leken skulle sluta så tidigt, hade Dangör 
inte tänkt sig. Maten var väl knap Ribland och det 
svarta brödet hårt. Men när hon l kom ut till de 
andra barnen i byn, var hon lika glad och sorglös 
som någon annan. l 

Det roligaste hon visste var att, såsom hon 
ofta sett andra barn göra, tillverka leksaker åt sig 
av s. k. kash, små bronsmynt med ett fyrkantigt 
hål i mitten. Hon klädde då över ~ynten med litet 
tyg och fäste vid dem några hönsfjäHrar. Lika bra 
som någon annan kunde hon med I foten kasta en 
kash högt upp i luften och låta den dansa upp och 
ned, medan hon räknade gångerna. I 

Ehuru bara sju år gammal skulle hon nu ut i 
livet. På grund av kontrakt var hon såld till son
hustru hos en familj vid namn Wangj. Som hennes 
mor var en fattig änka och det vari dyr tid i pro
vinsen, ansåg hon det bäst att redan nu skicka sitt 
barn till dem, som hon ändå för livet skulle till
höra. I 

O, hur tungt det var att skiljas Ifrån mor!. Allt 
där hemma framträdde så ljust fÖ);1 lilla Dangör. 
Och att lämna lekkamraterna se'n! Ja, det blev 
henne så tungt om hjärtat, men inga tårar hjälpte. 

När hon kom till Wangs, tordies hon knappt 
se upp. Det blev bestämt, att hon skulle bo i far
fars och farmors rum, tills hon bleve istor nog att ha 
bröllop med en av sönerna, som blott var 3 år äldre 
än hon själv. 

Farmodern var den enda, som tilltalade Dangör, 
och ehuru valnötterna, som den gamla gav henne, 
fingo ligga orörda, var det något hos denna kvinna, 
som drog barnet till sig. När de på kvällen gingo 
till vila, voro de två ensamma. Dangör grät och 
längtad e efter sin mamma. "Vet du", började far-

Bibeln, står det om den sanne Guden och om Jesus, 
hans Son. I den läser jag var afton, och så faller 
jag på knä och beder, och då hör Gud i himmelen 
mig." Allt detta var främmande för lilla Dangör. 
Hon hade aldrig förr hört härom, och i detta hus 
var farmor den enda, som kände och älskade Gud. 
Dangör böjde knä, såsom farmor bad henne göra, 
men förstod icke, vad den gamla talade om. Hennes 
hjärta var alltför tungt. 

F armodern ville gärna få skicka Dangör till 
Daggryningens skola i Hancheng, den stad, där 
familjen bodde, men den övriga familjen motsatte 
sig detta. Farmodern var Wangs andra hustru. Den 
första hustrun var död. Och som hon endast var 
styvmor till sönerna, hade hon det ofta mycket svårt, 
i synnerhet sedan hon blivit troende. 

När Dangör icke fick gå i Daggryningens skola, 
lyckades farmodern få en lärare att hjälpa sig med 
sin nya lilla vän. Hon tog också, trots de andras 
motstånd, Dangör med sig på mötena vid missions
stationen. Och sina bibelspråk kunde de bägge 
riktigt bra läsa upp på mötena om söndagsmorg
narna. Så uppmärksamma sutta de där båda två 
och lyssnade till Guds ord. 

Några år förgingo. De vara aldrig om sön
dagarna borta från sina platser i kapellet. Ehuru 
Dangör nu var ganska stor, hade hon ännu obundna 
fötter. Men en dag förklarade den blivande svär
modern: "Nu skola hennes fötter bindas." Farmor 
gjorde allt, vad i hennes makt stod, för att hindra 
det, men förgäves. Icke nog med att fötterna blevo 
hårt bundna, Dangör förklarades nu vara för stor 
att visa sig ute på gatan. Under den första tiden 
hade hon för övrigt sådana smärtor i sina stackars 
fötter, att hon icke kunde gå. 

Den gamla kom en dag helt bedrövad till mis
sionsstationen och berättade, att Dangör nu var 
förbjuden att gå dit. Men hon tillade också, att 
Dangör, då hon gått till mötet, hade sagt: "Ja, 
de kunna stänga in mig här på gården, men de 
kunna inte hindra mig att bedja till Gud." 

För tre år sedan blev Dangör, då omkring 16 
år gammal, på hedniskt vis vigd vid den yngling, 
som länge varit bestämd till hennes make, och för 
vilken hon icke alls hyste någon kärlek. 

Kunnen I, unga vänner, förstå, vad det vill säga 
att som Dangör ständigt vara instängd, omgiven av 
hedningar, sin mans och sin. svärmors tjänarinna för 
att icke säga slavinna? 

Opiepipan är i detta hem i flitigt bruk, och 
jag känner familjen tillräckligt för att förstå, att de 
skola göra allt för att försöka få den stackars 
Dangör till att bli en opierökare liksom de själva. 

Vid tanken på våra små och stora systrar i 
Kina måste vi känna oss ovärdiga allt det goda, 
Gud givit oss här i vårt land. Må vi ofta göra till 
vår bön: "Lär oss, käre Herre Jesus, att offra 
n"ågot för våra lidande systrar i Kina!" 

Tant Dagny. 
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De på fältet befintliga missionärernas 

namn och ad esser. 
r 

l Sweliish mission, Yun
A~g: och AUIflsta Berg, cherlg, Sha. China via 
V. Wester, G. alldor!: fSibJria. 

c. H. Tiäder, } Swedish MJ sion, Chiehchow, Sha. 
O. och G. 	Carlen : China via rberia. 

David Landin : Swedish Missi n, Ishih, Sha. China 
via Siberia. 

Hugo och M. Linder,} Swedish Mission, Tungchow 
Nils och O. Svensson: She.* C ina via Siberia. 

R. och D. Bergling,}Swedish Mission, Hanchenghsien, 
j. Olsson: She.* Chii a via Siberia. 

Anna Rosenius: Swedish MiSSiI ' Hoyanghsien, She.* 
China via Siberia. 

Rikard och Hildur Anderson, \ SJ edish Mission, Honan
Ebba Buren, Emma Anderson:l f ,Ho.ChinaviaSiberia. 

Maria Pettersson: Swedish Mil sion, Sinanhsien, Ho. 
China via Siberia. 

Malte Ringberg: China Inlantl Mission, Shanghai, 
China via Siberia' j 

I. 	 Ackzell, E. Berg, E. Ohrlander: China Inland 
Mission, Yangchow. /Ku. China via Siberia. 

-'" "" ~ - -~T 

MiSSionSlit~eratur. 

På J. A. Lindblads förlag, Uppsala, finnas utgifna 

följande arbeten, som vi vilja varmt rekommendera: 

Bland människoätarne på Nya Hebriderna, af 
}. G. Paton. Häft. 1: 50, kart. 2 kr. 

I 
Korea för Kristus, af q. T. B, Davis. Med 

förord af professor Ad. Kotj:modin. Häft. 75 öre. 

Bokvala. 	 Historien om en Kongoslaf af Dr. 
H. Graitan Guinness. Häft. F5 öre. 

Ansgarius, illustrerad miss.ionskalender, 7:de årg., 
utgifven af Svenska Mission~förbundet. Pris: kart . 
1: 50. Svenska Missionsförbundets exp., Stockholm. 

När och fjärran, högtidsL mmer 1913, utgifvet 
af Kvinnliga missionsarbetar~ . ' Rikt ilIustr. Pris 
60 öre. I 

Blad ur 	 lapparnes bok. T eckningar af F. 

Missionsarbetares IHoving. Rikt illustr. Häft.! 1: 75; klotb. 2: 50. 
Kvinnliga förlag, Brunnsgat. 3, 
Stockholm. 

Obs! Icke, såsom i~:-:It uppgafs: Sha. 

Hans stjärna i Östern. 
Vår missionskalender, "Hans stjärna i Östern", 

räknar nu sin 9:e årgång. Vi hoppas, att den i år 
skall få röna ett lika välvilligt mottagande som un
der de gångna åren. Innehållsförteckningen upptar: 
"Julens stjärna, poem af H. M. Guds eviga uppsåt, 
af -n. Vår Febe, af Hilma Tjäder.· Kinesiska revo
lutionen i historiens ljus. Erfarenheter i missionsar
betet, af H. Linder. ' Några drag ur en kineskvinnas 
historia, af Anna Janzon. Hvarför? poem af C. F. B. 
Lärda af Gud, af Rikard Andersson. Något om en 
missionärs hemförhållanden i Kina, af August Berg. 
Evangelium predikadt för de fattiga, af Fredrika 
Hallin. Forglem mig ei, af Dagny Bergling. Allmän
na svenska missionskonferensen, af C . F. Blom. Sän
debud till Sinims land. Tant Sigrid, af Anna Hahne. 
Den frigjorda Fann, af August Berg. Litet kinesiska, 
af C. F. Blom, och Göstas pund, (berättelse för barn) 
af Malte Ringberg. 

Vi finna här flera gripande skildringar ur lifvet, 
verklighetsbilder ur missionärernas lif och erfaren
heter, sådana som väcka bön, tacksägelse och in
tresse. Kalendern lämpar sig därför synnerligen väl 
att föreläsas vid syföreningar och vid familjeaftnar i 
hemmet. Dess innehåll är sådant, att vi våga på 
det varmaste rekommendera den. 

Pris: klotb. 1,25, kart. 1 kr., häft. 75 öre. Vid 
rekvisition af minst 5 ex. direkt från expeditionen 
lämnas 257. rabatt. 

Försäljning för Svenska Missio
nen i Kina 

anordnas af syföreningen för denna mission tisda
gen den 3 december i K. F. U. K:s lokal, Brunns
gatan 3. 

Bönestunder: 
Kl. 11 herr J. Hedengren.
" 1/22 missionär E. Folke och fru Sekin e Sandberg. 
" 6 pastor T eod. Sandberg. 

Gåfvor mottagas tacksamt förutom på S. M. K:s 
exp., Malmtorgsgatan 8, 2 tro af . 

Fru Maria Berg, 

Handtverkaregat. 28 1 tro 


Frkn. M. och N. Cavalli, 

Kungsträdgårdsgat. 22 3 tro 


Fru Bell Fries, 

Barnhusgat. ·10 3 tro 


Fru Elisabet Landgren, 

Regeringsgat. 99 n. b. 


Fru Agnes Lindahl, 

Mälaretorget 19 n. b. 


Frk Emma Beskow, 

Danderydsgat. 8 n. b. 


Fru Isabel Faxe, 

Birger Jarlsgat. 15 3 tro 


Fru Elin Holmgren, 
Odengat. 47 3 tro 

Frk. T. LilIjeqvist, 
MalmskiIlnadsgat. 311 tro 

Fru Olga Magnusson, 

Handtverkaregat. 23 A 3 tro 


Frkn. A. och L. Schön, Frk. S. Storckenfeldt, 
Skeppsbron 28 3 tro Engelbrektsgat. 6 A 3 tro 

Fru Elvine Weinber2', 

Karlstad. 


I Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget 1912 . 
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Utgifvare 

\om. för Sv. ,Missionen i l\ina. l.:;\UfA BESKOW . 

Exped i tion: 

hIalmtorgsgataJJ 8. 

Tolegmmadress: 

,SbliJJHJ StocltholrJ1 . 

T e lefon: 
'R,iks. 4459. j\l\m. j3runkeb. 1735 

nnehåll: Frid på jorden. - Jul i flera 
- Kassaskåpet. - Hans stjärna l 

- Fru langs julminne. - Brefafdelningen. - Ett troget vittne. - Tacksägelseämnen 
I • _ Redovisning. 

Frid på jorden. 

Vid vår Frälsares födelse i Betjehem ljöd från 
himmelska budbärares läppar förkun1elsen om "stor 
glädje och "frid på jorden". Det I ena som det 
andra är "missionsbudskap" . Att det må bli verklig 
frid på jorden, är det stora mål, vi alla hafva i sikte, 
som söka hjälpa till att föra väriden till tro på 
Herren Jesus. Frid med Gud, frid i hjärtana, frid 

I 

i familjerna, frid bland folken - det är den härli
gaste frukten af Jesu människob(ifvande, hans, 
som lämnade Faderns härlighet o~h steg ned i 
denna fridlösa värld för att blifva vår frid. 

Det går en längtan efter frid g~nom vår jord.
I 

Många ädla människor anstränga si-g ock i våra 
dagar för att få' det profetiska ordet förverkligadt, 
att alla svärd skola förvandlas tillplbgbillar. Men 
verklig frid på jorden blir det ick~, förrän Jesu 
Kristi kärlek segrar, .. förrän hans fien<~er varda lagda 
till hans fotapall. Annu finnas millioner människor 
både i kristenheten och i hednavärrden, som icke 
hafva lagt sin troshand .i Guds uträck~a frälsarehand, 
och därför äro vi ~nnu långt ifrån det' härliga målet: 
"Frid på jorden". Jorden är ännu full af krig och 
rykten om krig. Den gamla förfärande striden mot 
synd, död och djäfvul har ännu ickel nått sitt slut. 
Men det är missionens uppgift att allrmer bringa till 
förverkligande julens budskap om frid ' i Jesus. Det 
går icke så hastigt framåt, som vi i skulle önska. 
Nästan omärkligt synes den himmelska lofsången 
nalkas sin uppfyllelse. Men må ingen taga anstöt 
af detta I Hur ringa och oansenligt var icke him

melriket i sin första begynnelse på vår jord! Och 
hur har det icke växt I Just i våra dagar är det 
missionstid, såsom det icke varit sedan Kristi kyrkas 
första dagar, och det är ett säkert bevis på, att vi 
kommit närmare det stora fridsmålet. Hur många 
tillslutna dörrar ha icke upplåtits blott under de 
sista åren I 

Att få hjälpa till är icke blott en stor ära och 
glädje. Ingenting väcker' så i hemländerna lif och 
andlig kraft som just missionsarbetet. Ja, ett friskt 
andligt lif här hemma låter sig icke skilja från ett 
kraftigt missionsarbete i hednavärlden. Redan Sa
lomo säger: "Den ene utströr och får dock mer, 
den andra spar öfver höfvan men blifver allenast 
fattigare (Ordsp. 11: 24). 

När vi hjälpa till, för att det skall bli mer och 
mer frid i andras hjärtan och därmed frid på jorden, då 
växer glädjen i våra egna hjärtan öfver den stora 
friden, som Herren skänkt oss i sin älskade Son. 
När vi flitigt röra våra händer, på det att lifvets 
budskap må komma ut i hednavärlden och sprida 
värme och ljus i kalla, mörka hjärtan, hur varmt 
och ljust blir det icke då i våra egna hjärtan! Ja, vilja 
vi ha verklig julglädje, må vi då, såsom Skriften 
säger, "sända omkring gåfvor till dem, som icke 
hafva något tillredt åt sig"! Må vi göra till våra 
dessa ord: "I dag kunna vi frambära ett glädjebud
skap." Må vi låta det budskapet gå ut öfver all 
världen: "Åt eder är i dag född en frälsare." Då 
skola våra egna hjärtan fyllas med glädje, och så 
skola vi i sanning förnimma, att "fröjd i Herren är 
vår starkhet". 

\ 
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Jul i f1enl repriser. 

I 
"När är det jul, mamma~" Så ljuder det väl 

i dessa dagar från hundraden,.. f~m undra och vänta 
och längta efter den stora hOfbden och ~lIt, hvad 
den bär i sitt sköte. Och allaj få de ungefar samma 
svar. Det är ingen tvekan. "Julen kommer om en och 
en haH vecka" eller: "Den 241dec. är det julafton." 
Eller för den: som vill vetaf mer än bara själ!va 
tiden: "När allt i hela huse~ är putsadt och fmt, 
julbrödet bak~.dt, jul.~ranen hf.mburen ?ch . pyntad, 
julklapparna kopta, nar det luJ{tar lack I hela hu.set 
och alla, hemlighetsfulla och ~tad~, smyga om~nng 
med sina paket och smuggla in dem I stora korgen I fars 
rum - då är det jul!" I 

Ja, sådant och mycket an*at ~ammanhänger så 
med våra begrepp om julen, att VI knappast kunna 
tänka oss, att det kan bli jul Jlet förutan. Men
det kan bli jul - riktig jul t- utan både ett och 
annat som vi varit vana vid under många år. 

jag minns ett år, då ja~ tyckte det var jul tre 
gånger. ' Det var i Kina.. FiDrsta, gången ?et blef 
julstämning i vårt lilla hem aet aret, var mte alls 
den 24 dec. utan väl en månJd i förväg. Se'n ett 
par veckor tillbaka hade . ryktet f?rm.?lt, att julIå
dorna från Sverige kommit ~pp bIl faltet, och de 
sista dagarna hade vi gått så !smått och ..I~ngtat, .~tt 
de skulle hinna också till oss - det borjade nara 
på kännas påkostande, att ~år liII~ st~tion skull: 
ligga så långt borta i världen~ f~s~. VI ,elJes . voro sa 
innerligt nöjda med det, att v~ ej for nagontJng ~ade 
velat byta med någon af kafra~er~~. Men sa .~n 
dag i slutet af november kom var tjanare och for
kunnade, att vagnen från Yhncheng kommit, och 
genast förstodo vi, hv~d det b:tydde. Arbetspro
grammet för dagen mast~ fu HoIJas, .men, ack, hur 
glada vi sedan samlades f<;Jr up~.acknmg af de e~ter
längtade lådorna! Skall Jag val kunna besknfva, 
hur vi kände oss? Nej, det går knappast. 

Men, minns du, hur det var i barndomshemmet, 
när vi so~ sm~, glada och fö:!vän!ansfulIa, afvaktade 
julklappsutdelnmgen? Ungefar sa var det den afto
nen därute i Kina. Det var jul! 

Det var kärlek och öfferrask~in~ar. oss tm 
mötes, julö~skning,?r i olik~ f~~mer; JultJdmng~r 
från föregaende ar naturh~~ls, men. hvad gJor~.e 
det - för oss voro de splItt r nya; litet lektyr for 
lediga aftnar, klädesplagg för barnen,. sy~ehör, Ii~et 
"pynt" för hemmet, en god varm fIlt, Julgransljus 
och andra ljus förbandsartiklar - och "sist men ej 
minst" - julkiappar till alla t åra skolbarn och små
saker som vi kunde glädja kineserna med. 0, hur 
jublade vi ej öfver alltsamma1s! Och ~är.lådan var 
tömd och vi sutto, hvar och ~n med sm hlla paket
hög omkring sig, då föll det sig, så ?at~rligt ~.tt 
stämma upp en lofsång och Iatt se n pa vara knan 
tacka Gud för allt - för den största af alla gåfvor 
och för allt, vi n~ fått mottJga, samt att ned bedja 
välsignelse öfver alla som ifvit, gladt och värmt 
oss. Det hade varit jul. 

* :;: * 

Nu var det söndagen före jul, och vi skulle ha 
julfest för allt vårt folk. Cypressen var köpt och i 
ordning med ljus och allehanda grannlå!, tebordet 
stod dukadt inne i vårt största rum, dignande af 
allehanda kinesiska'" godsaker, och ett femtiotal pa
keter voro uppstaplade under cypressen. Nu tågar 
hela skaran in: skolflickorna, så prydliga i sina helg
dagsdräkter, bibelkvinnan med de kvinnliga opie
patienterna, våra manliga medhjälpare i eva~g:liu~, 
våra tjänare och andra vänner, som kommit. m bli 
staden för att fira högtid med oss - omknng 50 
personer med oss själfva. Hvarje plats i rummet 
fylles, och när alla stämma in~ i sången: "Jesus, vår 
F r.älsare, från Bethlehem kom", då är det jul igen. 

Det brusar inom en af glädje, när man rundt 
omkring sig ser denna sjungande skara, rösten n~sta~ 
kväfs af tårar, glädjetårar denna gång. Det ar sa 
underbart att höra detta jubel från så många läppar: 
"Han kom för mig, för mig! Han kom för mig, för 
mig!" - Det var ju ej så länge sedan, de hörde 
för första gången om en .Fräls~;e. . .. 

Så ljuder julevangelIet: Han blef fattig for 
vår skull, på det att vi genom hans fattigdom skulle 
blifva rika." 0, hvilket tröstefullt budskap! Hu~ 
väl det passar för alla, alla! Orde.? fa~la ~om ~~lsa?I I 
månget hjärta, det känns, ,?ch n,?r VI s:. n b~Ja ~ara 
knän, strömmar lofvet fran mangas lappar: Du 
gjorde väl, att du kom!" "Tack, att du kom för 
mig!" 

Se'n kom paketutdelning och tedrickning under 
hjärtligt samspråk - alla fingo hvar sitt ):laket och 
hvarsin tallrik med småbröd och godtor. Tackande, 
bugande och lyckliga skildes våra gäster åt för att, 
sedan de kommit för sig själfva, riktigt beskåda och 
njuta af paketens innehåll och de sparda godsakerna. 
- Det hade varit jul! 

"Nej, men, kan det redan vara morgon?" Vi 
. tända ljus. Klockan är bara 1. - "Men det. knac,; 
kade på stora porten. Hör, nu knackar det Igen! 
"Kai men!" (= öppna dörren). 

"Det är ju Leh-ta-sao, som ropar. Hvad kan 
stå på, efter hon kommer så här dags!" Nu ha de 
hört henne från kvinnornas gästrum. Bibelkvinnan 
går ut och öppnar. 

"Jag var så rädd, jag skulle förs.ofva mi.~, så 
när jag nu ändå vaknade strax efter midnatt, tankte 
jag det var bäst jag gick hit", ~örklarar Leh-ta:sao 
med Ijudelig stämma och vet mte, att hon vackt 
upp både stort och smått folk,. som nog så väl be
höft några timmars ostörd hVlla den natten. Men 
natten till juldagen sofver ingen mycket på en mis
sionsstation i Kina! 

Före kl. 4 börja de sjunga nere i flickskolan. 
Det går nu inte att sofva, förklara flickorna efteråt 
- de måste upp och titta igen på de fina sakerna: 
syskrinen med sysaker, tvålar, leksaker och allt, s?m 
Daggryningen i Sverige skickat dem,. och glä<!Jen 
måste ta sig uttryck, och de måste sjunga. Och 
"skolmamman", som skulle tystat dem, näns inte 
det gör så godt att se glädjen tindra ur så många 
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när så lyckliga jliclJebarn?tindra så 
. Inemot kl. 6 är allt färdigt il kapellet. De stora 

koleIdarna och allt, hvad lampor dch ljus, som kunnat 
anskaffas, äro 1 - dettända, och alla t~ppa af dit 
blir så tyst på gårdarna. Bara . in snälla tjänarinna 
är kvar med mig; hon är ej ri tigt bra och före
drar att stanna hemma. Då tari·ag min lilla flicka 
på armen och skyndar bort mo kapellgården, det 
är bara några steg dit - stjärnor a tindra och blinka 
öfver oss, gatan är alldeles folktom, men från den 
öppna kapelldörr.en strömma ljus Ioch ljud af röster 
oss till mötes. Ar det inte änglasången, som brusar 
emot oss? Jo, visst - "ti hsia ~'ingan, ren meng 
en "= Frid på jorden, åt männi~korna en god vilja. 
Samma ord stråla också emot oss från de vackra 
transparangerna på ömse sidor odt talarstolen, llVar
ifrån det snart åter för en uppm~rksam åhörarskara 
talas om "Ordet, som blef kött" 1_ vår /mmanuel.

Det är jul. · /nez Bölling. 

fru langs julr11inne. 
Berättadt af henne själt 

"Farmor, nu är det snart jul. Vi ha inte varit 
inne i staden sedan sista nattvardsmötet. Så mycket 
vi ha att göra i ordning till jul! Väfven skall väfvas 
färdig, ·och du har lofvat att färga tyget. Gröna 
byxor och röda koftor för barnen; d~t blir så trefligt. 
Kläderna syr jag på ett par dag~r med din hjälp. 
Dina skor äro ju nästan färdiga?" Gamla farmor 
nickade så blidt och förklarade: "Om inte du hin
ner läsa bibeln dessa bråda dagar, skall jag ur 
minnet läsa upp de sköna bibelord, som jag lärde 
mig vid sista bibelkursen. " I 

Dagen före julaftonen lågo kläderna färdiga, 
tjocka, stoppade kläder. "Vi sk" värma en stor 
gryta vatten nu, så att vi alla få tvätta våra fötter 
i kväll. Far ska' också ha var~t vatten för att 
raka sitt hufvud, och jag skall fläta hans hår. I 
morgon få vi inte lång tid på oss,! om vi ska' hinna 
in i Yuncheng, innan stadsportarn<\ stängas." 

F armor, som vanligen sof i la1ugården, emedan 
hon tyckte, att där var varmast 1- också var hon 
djurens vän och fodrade och pys~lade om dem 
gick nu och lade sig, sedan hon l1gt ihop alla sina 
söndagskläder. Hur ömt smekte Hon ej den svarta 
sidenslöjan ! Den hade hon fått af ~in kära fru Berg. 
Den bar minnen af den sköna, of&rgätliga dag, då 
hon mottagit dopet. Hon tänktel på den dagen, 
och hennes hjärta blef så förunderl!igt varmt. "Frid 
på jorden", så hade ju småttingarnk gått och sjungit 
de sista dagarna. Dessa ord ur e~ julsång var det 
enda de kunde, men de hade dock värmt farmors 
hjärta. 

Hon hade så liten tid att tän:ka under dagen, 
gamla farmor. Men nu på kvällen,1 när hon låg där, 
och allt var så stilla - endast de kära djurens 
,nekan t,ängde till henne' ömn, pr ;nnande henne 

tänkte hon. Och hon tänkte: "Jesus är också i 
detta stall, ty han är i mitt hjärta." De trötta hän
derna lades ihop, och så läste hon för sig själf: 
"Varen icke förfärade; ty se, jag bådar eder stor 
glädje." Så somnade farmor in med julglädjen i 
sitt hjärta. 

Barnen vaknade mycket tidigt julaftonens mor
gon. "Hur var det möjligt att kunna sofva riktigt?" 
förklarade lilla syster, vänd till sin bror, "när vi ska' 
fara till staden och fira jul?" Snart var vällinggrytan 
färdig, och farmor öste upp i stora skålar. Ett stort 
fat med rykande, ångade hvetebullar sattes fram på 
bordet. "Vi få inte glömma", sade farmor, "att 
taga med oss litet ärter och några ägg till fröken 
Hallin och fruarna". 

Snart stod kärran färdig. En oxe och en åsna 
sattes för. Farmor gick efter ett tjockt täcke och 
lade i botten på kärran. Så satte hon sig upp med 
lilla flickan i knäet. Sedan satte jag mig upp med 
vår lilla pojke, den enda sonen vi ägde. Hur kär 
var han ej för mitt hjärta! Han skall taga hand 
om gården, när vi bli gamla. Han skall sörja för 
att vi få bra likkistor, ja, han är ju vårt allt. Så 
kom far med korgen med förning. Han tittade så 
belåtet på oss och nickade så vänligt åt barnen. 

"Nu, min lilla gosse, får du vakna; nu äro vi 
framme vid missionsstationen. O, det är ju nästan 
som att komma till himlen! Hör, hur de redan 
sjunga och spela! Där står evangelisten på trappan 
och vinkar så vänligt åt oss." Farmor och jag vå
gade endast titta in i männens gästrum, som vi gingo 
förbi dörren. Det var två af seminarie-eleverna, 
som spelade på dragspel; så var det Sandbergs 
gamla kock, som blåste flöjt. Bibelkvinnans lille 
gosse stod där oCk med sitt munspel, och alla gub
barne sutto omkring spiseln med sina sångböcker. 

Men nu sjunga de redan till maten i kvinnornas 
gästrum. Så lagom vi komrno! 0, hvilken fröjd 
att få träffa hvarandra! Det lyste af glädje i all~s 
ansikten. "Ping-an" - frid! hördes öfverallt. Efter 
maten samlades vi till aftonbön. Vi skulle lägga 
oss tidigt, ty nästa morgon måste vi upp till jul
ottan. Det dröjde dock länge, innan allt var tyst 
och stilla, ty fastän alla lågo, hördes julsången ljuda 
från två olika rum. Vakten gick förbi på gatan 
och slog på sin gongong, och jag förstod, att det 
var öfver midnatt, men sofva kunde jag icke. Jag 
tänkte på, hur det var förra julen. Då hade vi två 
flickor i fröken Hallins skola. Min äldsta dotter, 
som fröken Hallin och jag ställt så stora förhopp
ningar på, hade blifvit tagen ifrån oss. Hur lycklig 
och stilla hade hon ej legat på sin sjukbädd! Och 
hur stack det ej till i mitt hjärta, då hon sade: 
"Mor, jag förstår ej, hur jag skall kunna lämna dig." 
Nu hvilar hon på vår hveteåker till den stora dagen, 
men hennes själ är hemma hos Gud. 

Jag hade sofvit en stund, då jag väcktes af 
knackning på dörren. Var det möjligt, att det redan 
var morgon, att folk redan började komma till plat
sen? Jag steg upp och öppnade och fann, att man 
var uppe litet hvarstans på gården. Det började 
redan sjungas i rummen, och Sandbergs kock satt 
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i köket och blåste flöjt, fastän 
mer än fyra på morgonen. 
till julottan. Så högtidligt allti 
med tindrande stjärnor. Den 

sin djupa sömn; endast 
och rörelse. Det var den lilla 
skulle fira sin Frälsares födelse 

"Å, mor", utbrusto barn 
kapellets strålande högtidsdräkt. 
en stor sol på väggen?" "Jo, 
rang, som föreställer Betle 
för de mörka kullarna ligger 
hem." - "Titta, titta på den 
aHa sina ljus I" bad farmor. Ho 
beundran, sedan hon kommit 
hade varit så upptagen med 
hon icke märkte, att fö ~_ ..,......"" 
Då den sista orgeltonen 
hufvuden i bön, 
och sedan talade 
pastorn öfver ju
lens sköna text. 
"Evig Fader" må
lades så lefvande 
för oss. Hade jag 
icke särskild t un
der det sista året 
känt mig buren 
och omsluten af 
qans starka armar? 
Ater böjde vi våra 
hufvuden i bön. 
"Lof, pris, tack 
och ära!" -- det 
var hjärtesången 
från den lilla för
samlade skaran. 

Det började 
redan dagas, då 
julottan var slut. 
Farmor satt ännu 
med hopknäppta 
händer och tittade 
på Betlehemsstjär
nano Alla andra 
voro i full rörelse, 

ännu ej var 
ringde klockan 

var! Himlen full 
världen låg ännu 
stationen var !if 

lösta skaran, som 

är en transpa
ärnan. Där fram

, lilla staden Betle
cypressen med 

hade stått i stilla 
i kapellet. Hon 
se på ljusen, att 
stod och sjöng. 

rt, böjde vi våra 

Flickskolan 
läraren till höger vid 

mitt minne. Då vi efter middagen skildes och hvar 
och en for hem till sitt, sjöngo vi med David: "All t 
hvad i mig är, lofve hans heliga namnl" Men så 
kom också hjärteropet om kraft att kunna vara ett 
brinnande och skinande ljus "för våra grannar, som 
ännu vistas i den mörka dödsskuggans dal. 

Sekine Sandberg. 

Gäller det all visa sig väldig i kraft, så säger 
han: "Jag är redo/" Job. 9: 19. 

Onsdagen den 
16:e oktober läm
nade jag Y un
cheng i sällskap 
med min hustru 
och broder Ver
ner Wester för att 
deltaga i höstens 
missionsmöten i 
Puchow, Ruicheng 
och Haichow. 

Den 18:e på 
aftonen, sedan 

mörkret inbrutit, 
kom mo vi till den 
stora i forntiden 
så beryktade sta
den Puchow, där 
missionsmöte var 
bestämdt att hållas 
från den 19:e till 
den 21:a. Vi väl
komnades af rätt 
många systrar och 

j Puchow. bröder, som kom
bordet, den Infödda lärarinnan mellan mit in till stormö

och Nylln. LAngst till vänster i andra raden Welhslang. tet från sina resp. 

ty stora brickor, fullastade med l godsaker, buros in. 
Torkade persernoner, valnötter, jordnötter, bakelser, 
kokta i olja, och maltkakor. Barnen plockade god
saker i sina förkläden. Vi älpre togo fram våra 
näsdukar, ty vi tyckte ju ej, att vi kunde äta upp 
allt på en gång. Stora skålar ined te buros in, och 
så öste vi upp i koppar. D~t var ett språkande 
och sorlande, som blandade sig med barnens joller. 
Under tiden slocknade det ena julgransljuset efter 
det andra. 

Nu ringde det till frukost, och vi skyndade 
öfver till vår lilla gård. I 

Sedan frampå förmiddagep samlades vi åter i 
Herrens tempelgård för att fira ITesu döds åminnelse. 
Han kom själf också denna gång till sin lilla lär
jungaskara och sade: "Frid var i med ederl" Denna 
stund, som afslutade vårt juIfi ande, går aldrig ur 

hem i byarna, samt 
af evangelisterna på stationen. Kvinnorna voro sär
skildt glada öfver att min hustru var med. Om
kring ett år har gått, sedan fröknarna Prytz och o 

Nylin lämnade dem. Ater och åter frågade de, 
hur snart de komma tillbaka. Man förstod, att de 
voro älskade och hade stort rum i deras hjärtan. 
Mötet omväxlade med predikan af oss och de in
födda evangelisterna. Mycket folk var samladt, och 
en · god ande var rådande. Gerda hade särskilda ' 
möten med kvinnorna. 

Söndag e. m. var dopförrättning, då fem kvin
nor och tre män döptes. Den äldsta var en kvinna, 
65 år gammal, och den yngsta en skolflicka vid 
namn Weihsiang, 16 år; 

På måndagsmorgonen kom den ena lilla gruppen 
efter den andra och sade farväl. Det är glädjande 
att se alla dessa, som fått sitt hopps ankare kastad t 
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innanför förlåten, dit Jesus såsom förelöpare har in
gått före oss. Församlingen här I är ganska stor, 
har öfver 100 medlemmar. Man gjläds, om än med 
fruktaQ, öfver hvarje själ som intag'~s i församlingen, 
och man sörjer öfver dem, som ~ m!ste uteslutas. 
Vid detta möte var det en, som maste uteslutas. 
Förböner, förmaningar och varning I r hafva ej hjälpt, 
och så måste detta steg tagas. 

Från Puchow redo vi öfver bergen till Ruicheng. 
1 Tsihli, där en del af församlings,medlemmarna ha 
sina hem, stannade vi första natten. De hafva där 
för församlingens räkning köpt en[ lägenhet, bestå
ende af fem stora grottor, där de I denna trakt bo
satta troende samlas på söndagar?a till gemensam 
uppbyggelse. De hafva nämligen I två svenska mil 
in till staden. En söndag i månaden samlas de 
dock med de öfriga inne i stad I n .till firande af 
Herrens nattvard. 

Följande dag anlände vi till Cypressbyn. Vägen 
dit var ganska svår, gick genom j många raviner. 
Men vi hade snälla djur och pålitliga drifvare; dess
utom voro vi vana vid sådana vägar från vår förra 
vistelse i Kina. I Cypress9yn fin~o vi ett varmt 
och hjärtligt mottagande. Afven här hafva de tro
ende en egen gård med en liten !treflig samlings
lokal. Vi stannade här en dag och hade fyra möten. 
Mycket folk samlades; kvinnorna~ antal var här 
störst. Det kändes, som om Gud särskildt bland 
dem skulle få göra stora ting. Med tacksamma 
hjärtan lämnade vi fredag morgon denna plats, tack
samma mot Gud och tacksamma mot syskonen på 
platsen, som hade gjort allt för våh välbefinnande 
och vår uppmuntran. Herren skal1 11öna dem. 

Strax före kvällen framkommo vi till Ruicheng, 
där missionsmötet började samma afton. Här är ej 
så stor församling. Den består af omkring ett 30-tal 
medlemmar, af dem endast tre kvinnor. Med af· 
seende på mötena återstod mycket att önska. Den 
långa tid, kineserna varit lämnade, åt sig själfva, 
utan tillsyn af missionärer, har p~ många platser 
haft en menlig inverkan. En eller ett par veckors 
tid i stillhet omkring Herrens ord under Andens 
ledning behöfves, för att det skall ~lifva mer lif och 
varaktig värme. Tre bröder blefvo !på söndagsmid
dagen döpta och intagna i församlingen. 

Från Ruicheng måste vi öfver <le höga bergen 
bege oss till Haichow. Det var en tröttsam dag 
på åsneryggen, närmare fyra svenska mil. Den åsna, 
Gerda red, var nära att störta ned i ett bråddjup 
med sin dyrbara börda. Där jag red bakefter på 
den smala stigen och intet kunde uträtta, tyckte jag 
mig se Herrens ängel med sin utsträckta hand stadd 
i tjänstgöring, Ebr. 1: 14. 

Det blef sent, innan vi kommo fram till staden. 
Den södra porten var redan stängd, så att vi måste 
rida till den östra, där vi sluppo in. Just utanför 
muren redo vi förbi fyra män, som voro ute och 
bådo regnguden om regn. Den som gick först, var 
barfota och slog på en gong-gong; den nästföljande 
bar en uppspänd paraply. Alla fyra hade vide
kransar på sina hufvud och rökelsestickor i händerna. 
Det tog sig underligt ut i det klara månskenet. Vi 

äro nu i november månad, och intet regn har på 
hela sensommaren fallit här. 

Hvetet stiger oupphörligt i pris. Det råder stor 
oro vid tanken på, hur det skall bli till nästa år, 
om det. eLkan sås något ..hv~te.. .. 

Halchow-mötet var tamhgen lika de andra. Lor· 
dagsmorgon samt f. m. predikan, på e. m. försam· 
lingens enskilda möte. Vid detta beviljades två 
personer dopet, en man och en skolgosse på 18 
år. Det var riktigt glädjande se denne yngling; 
han såg så oskuldsfull ut och gaf korta men inne
hållsrika svar på de frågor, som ställdes till honom. 
På kvällen var det åter gemensamt möte, då en 
evangelist från Ishih talade godt och väckande öfver 
texten: "I ären jordens salt och världens ljus." 
Söndagsmorgon kl. 7 höll broder Wester doppre
dikan öfver Rom. 6: 11, hvarefter dop följde. Se
nare på f. m. ett par predikningar, och så höll jag 
på e. m. här såväl som på de öfriga platserna en 
bibelläsning. Efter ett kort uppehåll: firande af 
Herrens nattvard. 

Församlingens äldste "Ching" höll senare på 
aftonen afslutningsföredrag. Han tog först upp ett 
och annat 'från alla mötena och talade sedan öfver 
ämnet "bättring". Om Herren vill, torde jag längre 
fram insända hans predikan. Vår innerliga. bön till 
Gud är, att ' det utsådda, ädla sädet må gro och 
bära trettio-, sextio- och hundrafaldig frukt. 

Måndagsrriorgonen reste vi hem till.Yuncheng, 
där vi ännu hafva vårt hem. 

I morgon, fredag, reser jag till Puchow för att 
hålla en bibelkurs med de kinesiska medhjälparne. 
Dyra syskon, bedje n mycket för oss alla och .för 
arbetet härute! Det är ej förgäfves. Stora bng 
vill och kan Herren göra. 

Gäller det att visa sig väldig i kraft, så säger 
han: 

"Jag är redo!" Äro vi redo? 
Herrens tjänst lycklige 

Oscar Carlen. 

utdrag ur bref. 
1 enskildt bref af d. 21, 10 skrifver miSSIOnär 

V. Wester: Så är jag då åter på stormöte i Puchow. 
Gamla Puchow! Det är sig så likt. Endast ett 
fattas : "de :vå fröknarna!" Nedre våningen stod i 
ordning som vanligt. "Daggryningens" fotografi 
hängde åter på sin plats öfver frk. Prytz' skrifbord" 
"L. M. F:s" öfver runda bordet i förmaket, hvit duk 
på matbordet, rödrutig på det runda. Nödig servis 
insatt i skåpet, en mängd vackra blommor och väx
ter prydligt ordnade vid fönstren.* Hundarna tokiga 
af förtjusning. Kattorna skrika på alla håll. Gum
mor och gubbar trängas om en. Endast en sak är 
möjlig att uppfatta i denna förvirring,·~.och det är 
- glädje - glädje ... 

En sak från nattvardsmötet i går kvän tror jag 
skall glädja er mycket. På fleras begäran framfördes 
nämligen ett förslag af en bland ledarna att hjälpa 
aflidne diakonen Siehs hustru ur den beroende ställ

*Obs. ! Allt hade ordnats af de infödda. 
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ogudaktiga släktingar. Förslaget ~ifölls enhälligt. Då 
fråga gjordes, om någon ville gifva 4 täl, sträckte 
en, förslagsställaren, upp hande~, om 3 täl tre per
soner, om 2 täl sju personer, 9m 1 täl rätt många 
händer. Dessutom tecknades e~1 hel del småsummor. 
Det hela uppgick till 52 täl. Betta var ju ett vac
kert resultat att börja med. ly~ å Herren hjälpa att 
föra detta igenom l Denna insarling är naturligtvis 
alldeles , utanför de vanliga salJ,manskotten för för
samlingskassan . . . 

I går kl. 5 (min fÖdeISe~ag) stämde Carl ens 
utanför mitt fönster upp: "Hela vägen går han med 
dig." Sedan de bjudit på kaf e med tårta, bakad 
af Hsi-Ioh, en f. d. tjänare, ocn gått, stämde kine
serna upp en sång, hvarefter e~t bord bars in med 
flera vackra presenter. Allt kOfD så oväntadt. 

Vid församlingens möte i liDrdags kväll tog jag 
farväl af de kära vännerna s~som deras "pastor". 
Det var inte lätt att skiljas. J~g har med dem de
lat alltför mycket både ondt ch godt, glädje och 
sorg, med- och motgång. 

D. 8, 11 skrifver samme b oder från Yuncheng: 
I dag ändtligen har den ~fterlängtade och se

dan flera månader väntade ?ederbörden kommit 
men ej regn utan snö, ett väldigt snöfall hela dagen, 
Gud vare lofl Spannmålspris1rna äro uppe i två
dubbelt de vanliga, och bröd~t kostar 48-50, ja, 
upp till 60 kash, varierande på olika platser. 

~~' t Ett troget "j tne_ 
Af James A . Slimmon; Honan . 

För fjorton år sedan kom ~n ung studerande vid 
namn Lin-Ching-Au till WucHang för att taga sin 
grad, och när han tillsammans r,ed de öfriga studen
terna lämnade den byggnad, där examen försiggått, 
erhöll han en liten packe med kristliga böcker. Vid 
dylika tillfällen hafva Bibel- pch traktatsällskapen 
brukat utdela ända till 12,0010 sådana små paket. 
Den unge mannen tog böckerr~a med sig hem, läste 
dem och blef därunder intress~rad för kristendomen. 
Han återvände till Wuchang of h erhöll där i en af 
missionens skolor <!;nställning ~om lärare i de kine
siska .klassikerna. Ar 1906 mottog han dopet. 

Aret därpå eftersöktes af tnyndigheterna en viss 
Lin-Chin-Y uin, som angifvits såsom ledare bland de 
revolutionära, och som påstod~ bo i Wuchang. En 
stor belöning utfästes åt den, som kunde lämna under
rättelser, ledande till mannens Igripande, och för att 
komma åt denna penningsumjma angaf någon den 
omnämnde unge doktorn såsor varande den efter
sökte, och så blef Lin gripen och kastad i fängelse. 

Inga som helst bevis kun;de framdragas på att 
Lin tillhörde det revolutionära lj>artiet. Missionärerna 
undersökte på det grundligastt$ hans sak, blefvo full
komligt öfvertygade om hans dskuld och begagnade 
allt sitt inflytande för att få hbnom frigifven - men 
allt förgäfves. En viss herr Lin var eftersökt, och 
sedan en person med detta namn väl blifvit funnen, 
tyckte ämbetsmännen, att den ene kunde vara så 
god som den andre, och så qömdes han till afrätt
ning. I sista stunden blef hlan verkligen benådad 

J . 

men dömd att kvarstanna :~e:::=~. 
Hvarken värmer eller släktingar tillätos att besöka hö
nom eller på något sätt göra hans tillvaro drägligare. 

Ju mer Lin hade att lida, dess mer tillväxte 
han emellertid i nåden. Genom honom omvändes 
såväl två af hans medfångar som två af fångvaktarne. 
Han hade tillåtelse att skrifva, och hans bref ~tvisade 
den uppriktigaste tro p_~ Gud och den mest bnnnande 
kärlek till Kristus. Afven författade han sånger, 
som icke blott andades en djup kristlig ande utan 
utmärkte sig för sin skönhet och poesi. 

De infödda kristna blefvo mycket gripna, ' och 
en af dem, en gammal man, beslöt t. o. m. att hos 
myndigheterna framställa sig såsom den verklige 
herr Lin, på det att hans unge vän skulle få bli fri. 
Han tyckte, att han var gammal och i alla händelser 
icke hade långt kvar. Hur kunde han väl då an
vända sitt lif bättre än genom att offra det för dens 
frigifning, som var både ung och varmt hängifven 
Kristi sak? Den gamle mannen tille.ts emellertid ej 
att utföra sin plan, och så fick Lin kvarstanna i fän
gelset, tills döden befriade honom den 12 juni 1911. 
Under alla dessa år af grymt och orättvist lidande 
beklagade han sig dock aldrig utan hade ständigt 
denna lofsång på sina läppar: "Min själ prisar stor
ligen Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min 
Frälsare." 

_ ,'~_~~N'_ 

Tacksägelseämnen-
Vi hafva rik anledning att afsluta året med 

tacksägelse, för att Herren trots vår oduglighet låtit 
oss få fortfara att vara hans vittnen bland kineserna; 
för att han låtit sin plantering i Kina stå dSkadd 
midt under revolution och förödelse, för alt frid och 
ordning inträdt i landet och vi åter fått ingå i ar
betet, för alla vänners kärlek, förböner och offervil
lighet; för att Herren låtit sitt manna falla för 
hvarje dag; för syndaförlåtande och helande nåd 
samt för uppehållande och bevarande nåd såväl till 
kropp som själ_ Ps. 703: 2. 

Kassaskåpet. 
Det har, alltsedan missionens verksamhet började 

få någon större omfattning, varit en stor olägenhet, 
att intet brandfritt förvaringsrum funnits för räken
skapsböckerna och ingen säker plats att förvara de 
kontanter, som ej omedelbart kunnat utsändas eller 
insättas på bank. På grund häraf blef det ock om
sider ett böneämne, att Herren ville förse oss med 
ett sådant, och som han säkert ej önskar, att ar
betet skall onödigtvis förtyngas af svårigheter, hvaka 
hans barn kunna undanrödja, så manade han un'der 
den månad, för hvilken nedanstående redovisning 
gäller, till vår stora glädje en missionsvän att skänka 
oss ett stort, präktigt, brandfritt kassaskåp, hvilket 
nu både pryder sin plats på missionens expedition 
och fyller ett bokstafligen länge kändt be hof. På 
det att missionen ej skulle betungas med några om
kostnader för detsamma, skänkte ' samme gifvare 
äfven en summa penningar till . frakt och uppsätt
ning samt "boägg" i skåpet. 

, Våra vänner vilja nog vara med om att tacka 

http:tille.ts
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som sålu~da hjälpt oss, hvarfår etta hlla medde- J 227. O. R., gm G. T., Ulriceha~r:nsport [,os:~ 27 
lande göres. [ 228. A. O.,» d:o d:o 2: 

Vi vilja gärna i detta svar bön också se ett 1229. E. P.,» d:o <1:0 2: 
löfte, 

namn 

att 

till 

Herren 

pris. 

alltfort skall fyll 

~~_" r_ ....~~" 
våra behof, sitt [230 . 

[23 I. 
[23 2. 

H. O.,, d:o d:o 
C. L., Storvik, gm J. A. ............ 
P. O. A., Hagmuren, gm J. A.... 

2: 
S: 

30: 

Hans stjärna i Östern. 
Vår missionskalender, "Hans stjärna i Östern", 

räknar nu sin 9:e årgång. Vi hoppas, att den i år 
skall få röna ett lika välvilligt mott~gande som un
der de gångna åren. Innehållsförteckningen upptar: 
"Julens stjärna, poem aff H. M. Gu~s eviga uppsåt, 

[ 233. 

[ 234· 
[ 235· 

1236. 

[237. 

A. O. Norderö, öfverbetalning för 
H. S. Ö................... .......... .. 

C. N., Kristianstad ................ .. 
A. och J . L., Skälderhlls, Es. SS: 

10, 11 . ... .... . . . .... ........ ... •... .. . 

Kollekt i 'Askcby missionshus gm 
O. Å., Askeby .... ................. .. 

GArva af Askeby syförening gm C. 
F. L., ARkeby ....................... . 

I: 

So: 

20: 

8: 

S: 

56 

54 

-
af -n. Vår Febe, af Hilma Tjäder'i Kinesiska revo
lutionen i historiens ljus. Erfarenh1'ter i missionsar
betet, af H. Linder. Några drag ur : en kineskvinnas 
historia, af Anna janzon. Hvarför? poem af C. F. B. 
Lärda af Gud, af Rikard Anderssoq. Något om en 
missionärs hemförhållanden i Kina, af August Berg. 
Evangelium predikadt för de fattjga, af Fredrika 

,1238. 

[ 239· 

[ 24°· 
124 [. 
[ 244· 
[ 245· 

Kollekt vid möten i Värdsbergs 
prostgård gm V. G., VlIrdsberg .. . 

Kollekt vid mötc i Örtomta missions
hus gm M. A. och C............... . 

:oE e» gm H. D . ....... .. ..... .. .... . 
K. F. U. K., Väncrsborg, gm E. L. 
E. D., Kärrgrufvan ................ .. 
.Tackoflcr», Ebr. 13 : 20, 21, gm 

G. Ö......... ..... .................. .. 

II: 

7: 
25: 

[00: 
S: 

[o: 

81 

Hallin. Forglem mig ei, af Dagny Bergling. Allmän
na svenska missionskonferensen, af <t. F. Blom. Sän
debud till 'Sinims land. Tant Sigrid, af Anna Hahne. 
Den frigjorda Fann, af August Berg. Litet kinesiska, 
af C. F . Blom, och Göstas pund, (berättelse för barn) 
af Malte Ringberg. l 

Vi finna här flera gripande skil~ringar ur lifvet, 
verklighetsbilder ur missionärernas l lif och erfaren
heter, sådana som väcka bön, tacksägelse och in

[ 246. 
12 47. 

12;0. 

[25 [. 
[ 25 2 . 

1253. 

»Till missionen », [ Pet.;: 7, gm d:o 
Syföreningen i Ryd gm A. K., Mlll

seryd, K. N., Jönköping ....... .. 
.Myrorna> i Svartorp gm S. H... . 
Tllllgarns Ungdomsförening (Scnaps

kornet) gm N. J. .... .. .......... 
Ur Davids sparbössa gm E. ,G., 

Sollefteå.................. .. .. .......... . 
D. U. T., Skärfsta, gm d:o d:o ..... . 
A. E., Lindesberg, gm K. G. B... . 
»U r Bönekretsens sparbössa. gm K. 

2' 

[00: 
4°: 

100: 

3°: 
100: 
So: 

7° 

- V 
t

59 

tresse. Kalendern lämpar sig därför synnerligen väl 
att föreläsas vid syföreningar och vid familjeaftnar i 
hemmet. Dess innehåll är sådant, att vi våga på 
det varmaste rekommendera den. 

Pris: klotb. 1,25, kart. 1 kr., haft. 75 öre. Vid 
rekvisition af minst 5 ex. direkt från expeditionen 
lämnas 25 y. rabatt. 

[254· 

12 55. 

1256. 
12 57. 
[ 2;8. 

S., Norrköping ..................... .. 
• Till hednabarnen. gm Lilla Sv. 

Barnlidningen ... ... ......... ........ . 
Böneryds arbetsförening gm G. H., 

Ödeshög . ...... .... ...... ............ . 
K. K .................... .. .............. . 
Ur sparbössan från A. F., gm M. N. 
.Blommor till d:r A. B. Beskows 

gm!> frän H . R . .................... . 

22: 

6: 

S°: 
[o: 
[3 : 

4: 

7° 

20 

V 

för 

N:o 
[ 2°3· 

[ 2°5· 
[ 2°9· 
[2" . 

[ 2[3· 
[2 [4. 

[2 [S . 

[ 216. 

[ 218. 

[2 [g. 
[ 223· 

122 5, 

[ 226. 

Redovisning 
influtna medel till »Svenska lMgilS2!i.i'onen 

under Nov. månad 

S. J., Örebro, till M. Ringbergs 
underhåll ............................ .. 

H. och O., Norrköping .... ..... ..... . 
»Tackoffer> ............................. . 
M. Ö., till missionärers utresor .. .. .. 
d:o d:o, » missionshemmet ...... .. 
E. L., Uppsala, till frakt och utlägg 

för kassaskåpet samt till .boägg. i 
det nya sidIpet .. ..................... . 

K. F. U. M:s missionskrctsar till O. 
Beinhoffs underhåll ......... ........ . 

• Onämnd, ett löfte åt Herren» gm 
O. N., Jönl,öping .................. .. 

Kollekt i Spannurboda missionshus 
gm M. N. .. ....................... .. 

M. K., •Ur sparbössan» ........... . 
S. 1"1. F., gm H. H., Åfärd, A. P. A. 

»Ett löfte gifvet f,t Herren » ..... . 
Kollekt i St. Görans kyrlwsal [O 

nov. [9[2, gm J. L. ............. . 
Mullsjö arbetsförening gm C. L., 

b. Ö. 

I 50: 

I IS : 
68: 

1200: 
[00' -I . 

\ 

25: -

i\ 2 4: 72 

[O ; 

[o: 94 
3: 86 

[o: 

[3 : 30 

Mullsjö . ........ ..... .... ... ......... 100: 

Kollekter vid BlomqvistR & Lindq vists I 
predikostunder gm d:o ....._. _._.._....;.,_-'2..:..7_: ...:4..::5_ 

Kina. 

_ _ 

12 59. 
[ 260. 
[ 262. 

[ 264. 
[ 265. 
[ 266. 
[ 267. 
12jO. 

[27 I. 

[27 2 • 

J 273. 
12 74. 

12j? 

[ 278. 
[279· 

1280. 
[ 281. 

A. L-m, gm ' P. T., Gamleby .. .. .. 
O. Ö., Uppsala, gm H. T. .. .. .... . 
Kollekt i Carol i kyrka, Borås, gm 

E. B. och E. O. B............... . 
Kollekt i H.,ssle missionshus gm S. 

A. och E. O. B................... .. 
Hedmans pensionat, Hålland ........ . 
»Tackoffer " .... . ........................ . 
Nämmelshus mfg gm F. K., Eksjö 
.Okänd . gm M. W., Göteborg .... .. 
Hofva mfg gm H. B.............. .. 
Kollekt vid A. Hanes besök i Kö

ping 22 no\'. [9[2, gm A. H . .. . 
Kollekt vid Kina-afton i Ytter-

Lännäs prostgård gm H. B. .. .. .. 
H. R . ................................... . 
Östra Härads Ungdoll1sförb. till C. 

Bloms undcrhl\ll gm A. S. . ..... 
.Söndagsägg. fr. E. F., Hcrrljunga 
Kollekt i Hcrrljunga gm d:o d:o .. . 
A. R., Göteborg, till fru r. Böllings 

nnderhåll ..... . ....... ... ..... ... ..... . 
. Onämnd " Bor;,s .................. .. 
Sparbössemedel fr. E. F., gm E. B., 

FJisby ... ....... .. .. .................. . 
J. B., Göteborg . ...................... . 
Vartofta-Åsaka syförening gm B. 

G. E. ............ . 
]. H., gm K. B., Göteborg 
N. P., gm d:o d:o till fru 

r. Böllings underhåll ... .. ......... . 

1O: 

26: 

[ 7: 

[4: 
S: 

65: 
4°: 

2: 
[O: 

2[: 

[6: 
S°: 

3°0: 
27: 
3°: 

So: 
S: 

10: 
[,000: 

IS°: 
S°: 

-

[3 

79 

IS 

3[ 

35 

-S°: 
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N:o 

1286. 
1287. 

1288. 
1289. 
1290. 

1291 . 

1294. 
1295. 
1297. 

1298 . 
12 

99. 
1300. 
1301. 
1302. 

13°3· 

Transpo t 
O. V. U., Harbo, gm J. T. S. .... . 
In~amlin~ af E. E - Il gm O. A. 9" 

Ostervala ... ..................... .. . . . 
P. N., Gräsbo, gm d:o d:o ..... .. .. . . 
O. V . U. gm d:o d:o .... ..... . 
Kollekt i Griisbo 21 nov. 1912 g n 

d:o d:o .. . .. ........ ..... .......... ... . 

Kollekt 	 i Östervilla kyrl<a 24 1)0 '. 

1912 gm d:o d:o ........ ... ........ f. 
N. A" gm H. H., Kristdala ''' l 
Kollekt i Sulegäng gm d:o d:o ":1' 
Bjurbäcks missionsförs. gm L. F . H., 

Bjurb,tck .. ..... ......... .. ...... .. f. 
H. E ., Vånga... .. .............. "l" 

TSti~:' ..~~.~il_~.~~~l.'...~~ .. ~.~ ...~Osl ..: 
E. S ., Kristianstad ........ .. .......... . 

L. L., Sala .... . ............. .. ........ .. 

J . ·K., Sanda, sparbössemedel .... .. 

rMt"'l L., Sv. Bibelinstitutet, Säd b-

Anmälan för 1913. 

På samma gång som vi härmed uttala ett hjärt

ligt tack till alla, som under det gångna dret trofast 
stödt oss och medverkat till tidningens spridning, 
anhålla vi att för det år, som kommer, då tidningen 
börjar sin I8:/! årgång, få vara inneslutna i mlssions
vännernas förböner och kärleksfulla intresse. Vår 
tidning vill vara en förmedlande länk mellan mis
sionsarbelarna på fältet och de hemmavarande vän
nel71a. Ju mer missionen blir Tcitnd, dess mer blir 
den äfven ålslcttd och ett föremål för bön. Ett be
tydelsefullare arbete, än de flesta tro, utföres därför 
af en hvar, som söker sprida missionstidningen och 
åt den förvärjva nya läsare. Det är ett arbete, för
enadt med besvär och personlig uppoffring, men ett 
arbete, som, då det ut/öres af kärlek till missionens 
Herre, förvisso icke skall bli/va utan lön af Honom, 
som ser i det fördolda. 

'Kinamissionstidningen Sinims Land 

kommer i likhet med föregående år att innehålla 
korta llppbyggelsebitar, artiklar om missionen, med
delanden från Svenska Missionen i Kina och andra 
fält, bref från våra missionärer, teclmingar af in
födda kinesers lif och verksamhet, illustrationer och 
berättelser för barn och unga, ämnen till tacksägelse 
och bön o. s. v. 

Tidningen utkommer tvänne gånger i månaden, 
den första och femtonde. 

Om 5 exemplar eller därulö/ver önskas, kostar 
tidningen, rekvirerad från expeditionen, endast I krona. 

.PrenumerantsamIare erhålla äfven hvart 6:e ex. gratis. 
Nil/J" mindre t'1/I1, 5 eXe1nplar tages, bö,.," 

p""enumerationen ske på posten. Priset, post
arvode inberäknadt, blir då för helt år kr. I: 35 och 
för halfl år 75 öre. Sänd till Finland, Norge, Dan
mark, Amerika och Kina kostar tidningen kr. 2: 40. 
Profnllmmer sändas på begäran. Redaktionens adress 
är: 8 Malm torgsgatan , Stockholm C. 

Stockholm i december 1912. 

RedakUonen. 

Lo/ven, I Herrens tjänare, lo/ven Herrens namn. 
Välsignadt vare Herrens namn från nu och till evig 
tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång 
vare Herrens namn högtlo/vadt. Herren å'r hög 
ö/ver alla folk, hans ära når ö/ver himmelen. Ja, 
hvem är såsom Herren, vår Gud? Ps. 113: 1-5. 

1304.•T:!:off~~·~: ..E·...~~i;·i..R~;; · :::::: 

1200. 

1201. 

1202. 
12°4. 

1206. 

1207. 

1208. 
1210. 

1212. 
12 17. 

1220. 
122 I. 

1222. 
1242. 

1243. 

1261. 

1268. 

1269. 

1275. 

1276. 

I 292. 

1293. 
1296. 

Dan. 

Särskilda ända~ål: 
S. J, Örebro, till Chang San-h is 

underhäll .... .... .. .. . .. ......... .... 
»Klöfverbladel>', Örebro, till en' gos es 

lInderh. gm S. J ............. ..... 'r" 
S. J, Örebro, .till lokal i Hanchen » 

d:o d:o till afbetalning ä 
Barnens Hem ....................... 

Visby s-öresförening till H. Lind rs 
evangelisationsarbete gm M. S. r" 

Söndagsskolb. i N. Skärstad till !A. 
Berg gm S. S ., Lyckås gård ... !.. 

Frän S. S. sparbössa till A. BJrg 
Gå!va efter J. K. P. gm A. f·, 

Leufsta ......................... ..... 1•• 
M. Ö. till Barnens Hem ......... 1... 
Erstorps U. F . till evangelists Jn

derhåll gm M. L., Finspäng ... .. 
C. S., gm M. K., Norrköping ... .. . 
K K . till lviaria Pettersson gm l0. 

J., Källängen ...... --- ............. .. 

\e~kvi~~a ~'.. ~.~~.e~~~~.s. ~~~v~t~'f..i: 
Sunne K. U. F., gm E. K, On i

l_en, till gossen Tsui So-uas unde h. 
C. 	 N. gm B. J. S. N ., Göteb g, 

till postmästaren Fengs. änka .. ','" 
L. 	 och A. W., Göteborg, till len 

evangelists Ilnderh. vid semina~iet 
P. E. 'V., Stockholm, till evangel jsts 

H~n~~h:il J~'s'~"~;~~~' tiii''B';~;t'~~ 
Hem ..................... .. .... .... r.. . 


J. 	 J., Tran&s, till Ch'en K'uens 
underhäll ................. . ........ J. .. 

Af testamente frän O. Å ..till Barnfns 
Hem gm E. F., Herrljunga .. i'" 

MBa;~~J);'l~~~hll~~~ ..~~_ . .l"~:. '~~". I ~I~ 
M. K. bli Barnens Hem ........j.... 

Ur 	 G:la syföreningens för. S. M. K. 

sparbössa, Stockholm, bli un .er
håll af tvenne bibellivinnor .....f.. . 

Summa under Inov. 

Kr. Ö. 
3,824: 10 

IS: 

8: 
S: 

6: 77 

I: 45 
10: 

SO: 
3: 87 
3: 75 

IS: 

20' 

50; - 4,°41 : 94 

100: -

60:30: 

50: 

27: 60 

12: 

100: 

100: 
8: 65 

60: 50 

SO: 

S: 

20: -

200: 

5°: 

5: 
10: 

80: 61 2,002: 09 

månad kr. 6,044: 03 
Under jan.  dkt. m~1Dader » 7 6,3 85: 76 

Under jan.-nbv. mänader ". 82,42 9: 79 

Med varmt tack till hvarje gifvare.1 . 

»Redan när dit begynte din rön, utgick befallttillg.» 
9: 23· ~ 

Stockholm, Svensköl Tryckeriaktjcbolagct 1'12. 


