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H"Cld bibeln säger om 
Af James Smith. 

Äska af mig, så skall 
jag gjfva dig hedningarna 
till arfvedel. Ps. 2: 8. 

Jordens mörka trakter härlighet går 
äro fulla af boningar för vål- upp fver dig, och 
det*. Ps. 74: 20. hedningarna * skola 

vandra : i ditt ljus. 
Jes. 60: 1, 3. 

Hedningarnas afgudar äro Det berg, där Her
verk af människohänder. rens h .s är, skall vara 

Ps. 135: 15. upphöjdt öfver andra 
höjder, och alla hedna
folk skola strömma dit.

I Jes. 2: 2. 
Hedningarna mena, att De f~ taga i besitt

de skola bli hörda för sina ning alla hedningar. 
många ords skull. Matt. 6: 7. Amos 9: 12. 

Hedningarna vandra i Alla jordens ändar 
sitt sinnes fåfänglighet, för få se vår Guds fräls
mörkade till förståndet och ning. IJes. 52: 10. 
bortkomna från det Iif, som Iär af Gud. Ef. 4: 17-19. 

Ty alla, som utan lag Att man på jorden 
hafva syndat, skola ock utan må känna din väg, 
lag varda förtappade. bland alla hedningar 

Rom. 2: 12. din frälsning. 
Ps. 67: '3-5. 

" Eng. bibelöfvers. 

Hedningarna, ehuru de 
icke hafva lagen, äro sIg 
.själfva en lag. 

Rom. 2: 14. 

Besinnen, att jag är Gud; 
jag skall vara hög bland hed
ningarna. Ps. 46: 11. 

Gud är konung öfver hela 
jorden. Gud regerar öfver 
hedningarna. Ps. 47: 8, 9. 

Han har uppenbarat sin 
rättfärdighet för hedningarnas 
ögon. Ps. 98: 2. 

Han skall göra alla jor
dens gudar maktlösa. 

Sef. 2: 11. 
Herrens dag är nära .. : 

hednafolkens stund är inne. 
Hes. 30: 3. 

Han skall tala frid till hed
ningarna *. Och hans herra
döme skall nå från haf till 
haf. Sak. 9: 10. 

Hedningarna * skola för
nimma, att jag är Herren, 

Detta evangelium om 
riket skall varda pre
dikadt i hela världen 
till ett vittnesbörd för 
alla folk. 

Matt. 24: 14. 
Bättring och synder

nas förlåtelse predikas 
i hans namn bland alla 
folk. Luk. 24: 47. 

Genom tro gör Gud 
hedningarna rättfär· 
diga. . Gal. 3: 8. 

Den Helige Andes 
gåfva vardt utgjuten 
äfven öfver hedning
arna. Apg. 10: 45. 

Huru skola de tro 
den, som de icke haf
va hört? Rom. 10: 14. 

Och huru skola de 
predika, om de icke 
varda sände? 

Rom. 10: 15. 
Bedjen för den skull 

skördens Herre, att 
han utsänder arbetare 
till sin skörd. . 

Matt. 9: 38. 
Gud behagade upp

enbara sin Son i mig, 
på det att jag skulle 
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eder. Hes. 36: 23. o~ honom bland hed- dervisa andra. Människor måste lära känna Gud, 

Likasom I hafven varit nirigarna. Gal. 1: 15, 16. 
I . 

en förbannelse bland hedna- fån fördenskull ut 
folken, skolen I varda en väl- oCll gören alla folk till 
signelse*. lär'ungar.. 

Sak. 8: 13. Matt. 28: 19, 20. 

Hedningarna. Hvilka äro de? Sådana, som 
lefva "utan Gud i världen", an~ingen deras hud är 
svart eller hvit, antingen de ].'ro civiliserade eller 
barbarer. Sådana voro somliga ibland oss, men vi 
blefvo tvagna rena. 

I. Hurudant är hedninga ,nas til1stånd? 

1. De äro bortkomna, skil1a från det Iif, som 
är af Gud, främmande för ho om och till sinnet 
fiender i sina onda gärningar. 

2. De befinna sig i mörker. Öfver de mörka 
platser, där de bo, har rättfärdig~etens sol ännu icke 
gått upp. Satan förblindar änn?, deras sinnen. 

3. De befinna sig i ett tdlstånd af laglöshet, 
Rom. 2: 12. Men då de icke ~afva den gudomliga 
lagen, skola de icke bli dömda enligt denna lag 
utan enligt det mått af ljus, de ägt. 

4. Et~ tillstånd af grymhet. Där Gud icke är 
känd, kommer icke heller Guds Ikärlek till synes. 

5. Ett tillstånd af afguder1. · Människan måste 
ha något föremål för sin dyrkr-n. Har hon ingen 
uppenbarelse af Gud, så gör hon sig själf en bild 
af Gud. 

6. Ett tillstånd af fåfänglighet. Fåfängliga 
tankar utmärka alla okunniga afgudadyrkare. Men 
högtrafvande tankar äro inga frälsare. Att vara 
utan Kristus är att vara utan hopp. 

7. Ett tillstånd af död. "* änslolöshet" är det 
sista och hopplösa stadiet i en sjukdom. I fall så
dana som detta ärp alla mänsl<liga botemedel för
gäfves. Men, "eder, som voren döda, har han gjort 
lefvande" . 

II. De kristnas skuld till hedningarna. 

1. Såsom frälsta äro vi af Gud ämnade till 
välsignelse (Sak. 8: 13). "Välsignad och gjord till 
välsignelse. " 

2. S;älfva upplysta äro jvi kallade att lysa, 
att vara Guds ljusbärare (2 K(!)r. 4: 6). Huru skola 
väl hedningarna komma till ljuset, om de aldrig få 
se något ljus? "Låten edert ljus lysa för männi
skorna!" 

,. Eng. bibelöfvers.

innan de kunna mottaga hans frälsning. Paulus 
meddelade, hvad han af Herren hade "undfått", 
(1 Kor 11: 23). Har du gjort på samma sätt? 

4. Såsom vittnen äro vi kallade att vittna. 
"I ären mina vittnen", säger Jesus. Det är Andens 
verk att öfverbevisa om sanningen. Det är vittnets 
sak att' delgifva, hvad det sett och hört. Försam
lingen är vittnet. Men ännu har största delen af 
världen icke hört vittnesbördet. 

5. Såsom Guds och Kristi präster å'ro vi kal
lade till förebedjare. Prästen i Israel ägde icke 
blott att bedja för egen räkning utan för deras, 
som stodo utanför. Komma väl vi ihåg hedningarna, 
när vi träda fram inför Gud? 

6. Såsom sända skola ·vi gå. Hos mången 
har missionssinnet icke sträckt sig längre än så, att 
han beder: "Här är jag; men, Herre, sänd ho
nom!" 

7. Såsom helgade äro vi kallade att uppen
bara Kristus. Om Gud icke får afskilja oss för sin 
räkning, skall han icke genom oss blifva känd för 
andra i hela fullheten af sin nåd. En ung flicka, 
som lefde på gudsmannen Whitefields tid, yttrade, 
då hon låg för döden : "Jag vill gå till pastor 
Whitefields Gud." Hafva vi uppenbarat Gud så, 
att människor kunna tala om vår Gud samt känna 
sig dragna till denne Gud? 2 Kor. 5: 11. 

III. Hedningarnas framtid. 

Framtiden tillhör hedningarna. Det erbjudande, 
som i Ps. 2: 8 göres Kristus, har han tagit emot. 
Hedningarna skola blifva hans arfvedel. 

1. De skola se vår Guds frälsning. När? När 
Herren blottar sin heliga arm inför alla hedningars 
ögon. 

2. De skola känna Herren. Saliga tid, när 
denna världens riken blifva vår Guds och hans 
Krists! 

3. De skola välsignas med frid. Kristus skall 
tala frid. Han skall döma mellan hednafolken, och 
de skola icke mer lära sig strida (les. 2: 4). 

4. De skola vittna om Herren. Hvilket här
ligt vittnesbörd skola de icke afgifva, när det gudom
liga ljuset har strömmat ut öfver de mörka platser, 
hvilka hittills varit fulla af grymhetens och våldets 
boningar! 

5. De skola tillbed;a Herren. När han har 
tillintetgjort allt herradöme, all väldighet och makt, 
då skola afgudarna af silfver och guld kastas åt 
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mullvadar och flädermöss. Jes. 2: ~o. "Han måste 
regera." 1 Kor. 15: 25. 

6. Herrens härlighet skall v ra ibland dem. 
o G o • K' . I 

Hes. 39: 21. Sasom uds gafva t~ll nstus sko a 
också hedningarna få skåda hans härlighet. Alla 
folk skola välsigna honom (Mal. 3: 	 2, eng. öfvers.). 

Ur Missipnary B-eview. 

Från Svenska Generalk I nsulatet i 
Shanghai 

har till Kungl. Utrikesdepartementet, ingått en skrif· 
velse, daterad den 12 augusti, hvari lämnas det 
glädjande meddelandet, att enligt °lofficiell rapport 
lugn råder i provinsen Shansi, hvar~ör pass för resa 
in i landet som vanligt åter kunna I tställas. 

* 
Den kinesiska republikeons förste europeiske råd.. 

gifvare, d:r Morrison, förut anställd som korrespon
dent i Peking för den stora en elska tidningen 
Times, har också uttalat som sin mening, att det 
icke finns någon grund för de oor9srykten rörande 
förhållandena i Kina, som under de ~enaste veckorna 
genomgått pressen. .1 

Mellan Juanshikai och d:r Sunja~sen, råder, säger 
han, ömsesidig vänskap och högal<tning, och den 
förre kan ej nog uttrycka sin beUndrar för den andres 
patriotism, högsinthet och oegennytt . Då Sunjatsen 
nu anländer till Peking, kom.mer han att bli mottagen 
med de största hedersbetygelser. 

Angående afrättningen af de två generalerna, 
hvarom mycket skrifvits, meddelas, ~els att de icke 
voro generaler utan officerare af lägre grad, dels att 
de hade visat sig vara farliga konsp,iratörer. 

Den ekonomiska utvecklingen, skrifver d:r M. 
vidare, förlöper högst gynnsamt. Tullinkomsterna 
äro de högsta, de någonsin varit. Järnvägslånens 
räntor äro betalda, och trafikinkomsterna ökas dag
ligen . . Från missionärer och konsuler i hela landet 
inlöpa. goda underrättelser om allmänt ekonomiskt 
uppsvmg. I 

Det har anmärkts, att de nya ~än, som nu leda 
Kina, sakna administrativ erfarenhet.1 I detta ligger 
en viss sanning. Men de äro dock 8.e bästa krafter, 
Kina f. n. äger. Och i hvarje fall ha oerhördt stora 
framsteg gjorts, om man jämför denl gamla regimen 
med den nuvarande. "Tänk", utbrister d:r M., "på 
boxarupproret, då tronen själf utsatt penningbelö
ningar på främlingarnas hufvuden, Ioch jämför det 
med den nuvarande revolutionen, då främlingarnas 
lif och egendom öfverallt hållits okränkbara. Det 
är ett framsteg, som talar för sig själf. 

Förr kunde ingen bli anställd ~.om ämbetsman 
i den provins, där han var född. Ambetsmännens 
enda intresse var att på kortaste tid tillskansa sig 
och mandschuregeringen så mycket pengar som möj
ligt. Nu däremot använder man i l1egel en ämbets
man i den provins, där han har sitt hem, så att 

provinsens intres.sen äro hans egna. Det skattbe
talande folket har nu för första gången ett ord att 

sägaDom sfkallttt~~nda~ antvändning. . t' f h I t 
en u s an Igas e omorgamsa lOn a e a s y

relsesättet, hvarigenom dessa förändringar åväga
bragts, har skett så lugnt och med så föga slitningar, 
~tt det he~.lre f~~tjänar ?eundr~n än kl~nde~, och bör 
mge de basta forhoppnmgar for framtIden. 

Honanfu 5 augusti 1912. 

Ändtligen! Det var den 28:de juli, som eld
stoden höjde sig och några af oss fingo lämna Chefoo 
för att begifva oss af in uti landet till våra stationer 
och vårt arbete. Dessa "några" voro syskonen 
Carlen, Maria Pettersson, Verner Wester och jag 
själf. På söndagsmorgonen den 28:de afgick båten 
från Chefoo till Tientsin, och påföljande fredag voro 
vi i Honanfu. Genom bref hade vi underrättat om 
vår ankomst, och nere vid stationen voro flere af 
"de våra" och väntade oss. Det vardt stor glädje 
å ömse sidor. Vi "tackade Gud och fattade mod". 

Troget ha de under den långa väntanstiden fyllt 
sina platser; nU var återseendets timme slagen, och 
de fingo öfverlämna sitt ansvar åt andra. Det är 
underligt att gifva akt på, huru Gud ofta använder 
de svaga till att utföra nog så viktiga gärningar. 
Så t. ex., då soldaterna för ej så länge sedan gjorde. 
myteri här, hände det sig, att då portvakten hos 
doktor Friberg (Augustana-synodens missionär) dagen 
före myteriets utbrott kom hem frh nattvardsguds
tjänsten hos oss, fann han cirka 20 soldater, som 
hade inkvarterat sig på stationen. På hans upp
maning till dem att söka sig kvarter annorstädes, 
svarade de, att de gjorde, som de ville och ej behöfde 
fråga honom om tillåtelse. Han sände då en man 
till magistraten tillika med doktorns visitkort och 
anmälde saken, med den påföljd att soldaterna måste 
lämna stationen. Påföljande dag ägde myteriet rum. 
Deras mening var naturligtvis att plundra doktorns 
bostad. Portvakten, f. d. elev i vårt seminarium, 
har något af Sven Dufvas såväl goda som dåliga 
egenskaper förenade hos sig. 

I Sinan-hsien hade våra medhjälpare packat ned 
systrarnas alla saker och burit upp dem på vinden. 
Då soldaterna kommo för att plundra, funno de endast 
tomma väggar. Den enda sak, som blef stulen, var 
ett fickur, och det tillhörde evangelisten själf I Själfve 
borgmästaren fick allt hvad han ägde stulet, han 
själf måste fly, och hans hustru blef utkörd på gatan. 

I går hade vi en mycket god söndag tillsammans 
med de troende här. Själfmant hade de smyckat 
kapellet med krukväxter och blommor. Två vackra, 
skära lotusblommor gjorde så vacker effekt. Evan
gelisten Chen-kwen från Sinan ledde morgonrnötet, 
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mötet. Trots den starka värmenJ voro ej så få när- för Kristi församling, professorerna Chung och Ming 
varande. Vid förmiddagsmötet tlpplästes den skrif- icke att förglömma. _ 
velse, som hemkommitteerna afsän~t till församlingarna En typisk man är äfven Kim Chang Chun från 
härute, och till hvarje församlin~smedlem utdelades Korea, en den mest nitiske missionsarbetare, som inom 
ett tryckt exemplar af densamma, De satte tydligen sex månader genom personliga samtal sökt föra öfver 
mycket värde härpå. En massa Ifrågor hagla på en. 3 tusen af sina landsmän till Kristus. 
De vilja veta, huru det står till! med hvar och en, En i Indien väl känd ledare är V. S. Azariah, af 
och när de få vänta dem tillbalea hitut igen. Till de indiska kristna korad till deras första biskop. 
nästa lördag har jag stämt möte här med de ledande Synnerligen glädjande är, att antalet alltmer 
inom Yung-ning's och I-iang's församlingar. ökas . af infödda kristna, som känna sig kallade att 

Den 12:te. Sedan ofvanståen1e skrefs, ha broder utbreda evangelium bland andra hednisk~ folk. Icke 
Carlen och jag besökt utstationerna i Ien-shih och få kinesiska evangelister stå redo att intränga i Tibet, 
I-iang. Den förra platsen är t stad, belägen 3 och det är all sannolikhet, att de icke skofa möta 
svenska mil härifrån. Dit kom1,er man med järn- samma motstånd, som hittills i detta land mött ut
väg. Den senare platsen är en By, ungefär 1 svensk ländska missionärer. 
mil härifrån. I Ien-shih stannad~ vi två dagar och Förändringar ha ägt rum bland de olika hed
hade fem bibelläsningar med de ~ läran intresserade. niska folken, S9m icke kunnat annat än främja 
Vid det sista mötet voro ungefäir 20 personer när- Guds rikes utbredande. Hit höra de förbättrade 
varande. Det kändes riktigt g$dt och mottagligt kommunikationerna. De nya järnvägslinjerna i Kina, 
bland dem. Ett kinesiskt ords~råk säger, att en i Korea och det inre af Afrika underlätta icke 
hög lampa lyser på afstånd men ej på nära håll. oväsentligt missionsarbetet. 
Vår evangelist här har däremot lyckats intressera Evangelium har under år 7911 vunnit stora 
och påverka ej så få, som ha sIna hem strax intill segrar, snart sagdt, på alla missionsfält. I Väst
staden. I Chang-iang hade vi t~enne möten. Alla afrika intogos inom presbyterianernas mission 510 
voro glada öfver att se oss åte~. Och jag undrar nya församlingsmedlemmar och erhöllo 5,000 kate
ej på det. . Det är nog sant, at det är nyttigt för kumener dopundervisning. I Pyeng Yang i Korea 
den hednakristna församlingen a få stå ensam och döptes 2,417 koreaner, och i det omgifvande di
bära ansvar, men det finnes er gräns för allting. striktet byggdes ej mindre än 42 nya kyrkor. Så 

. Den bör nog icke pröfvas utöfver förmågan, och om många hafva i Korea kommit till tron på Kristus, 
det i många fall skall visa sig hafva varit till för- att man kan säga, att sedan missionen där begynte 
samlingens nytta, att missionärerna en tid varit från- för 29 år sedan, har hvarje timme en korean mot
varande, så skall det nog uppenbara sig, att många tagit Kristus. I Indien, : Birma, i Assam, i Kina 
ledsamheter hade kunnat undvikais, om de haft råd- och på Nya Seland ökades förlidet år de troendes 
gifvare vid sin sida. - antal med stora skaror, och öfverallt ha de inföddai

Herren gifve oss nu en lång ostörd och frukt- kristna själfva börjat ådagalägga stort intresse och 
bringande arbetsper.iod! Innan vi gingo från Chang- mycken kraft i utbredandet af Guds rike bland sina 
iang, skulle vi gå med en af ännen ut på hans landsmän. 
åker och bese den. Han böjde sig ned och gräfde Undervisnings- och uppfostringsfrågan har också 
upp några sötpotatis samt plock~de af några majs- stått på dagordningen. Högskolor växa upp öfver
kolfvar och gaf oss. Småleende tillade han: "Den allt ute på missionsfälten. I Kina, Japan, Indien och 
som undervisas i ordet, dele allt godt med den, som Egypten planeras på allvar grundande af kristna 
undervisar honom". I universitet. I synnerhet i Kina hafva högre under-

I mitt nästa bref hoppas jag kunna meddela visningsanstalter på kort tid nått en hart när otrolig 
något om intrycken från Sinan, Mienchih och Yun- utveckling. Särskildt glädjande är, att mulwmme
cheng. daner börja vilja begagna sig af den undervisning, 

August Berg. - som meddelas i missionens skolor. Så är förhål
landet i Persien och till en viss grad äfven i Tur
kiet. För öfrigt är förhållandet på nästan alla mis
sionsfält, att missionens skolor 'icke kunna mottaga 
alla, som begära inträde.Tillgångar och möjligheter. Läkarmissionen har under 1911 gått stadigt 
framåt, och flera nya sjukhus och kliniker ha kunnatEn öfverblick öfver världsmissionsfältet öppnas.

år 1911. Af stor betydelse för missionen hafva äfven 
flera konferenser varit, som hållits under år 1911.

Utdrag ur en uppsats af j. S. Dennis. Så t. ex. konferensen i Lucknow i Indien, som sär
skildt hade till syftemål att utröna, hvad som kunde Il. 
göras af den kristna kyrkan för evangeiii utbred

_ Framstående infödda ledare, hafva under år ning bland muhammedanerna. 
1911 framträdt i missionen. Bland dem Ding-U-Mi I Princetown, Förenta Staterna, samlades till 
i Kina, en man af paulinsk karaktär, C. Y. Cheng, konferens en mängd kinesiska studenter från olika 
också i Kina, medlem af Edinburgkonferensens fort- universitet. F. n. studera 665 kinesiska studenter i 
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eller flera och underhållas ge~~~i11:\ pengar, som 
efter boxareoroligheterna af den ~kinesiska rege
ringen utbetaldes i skadestånd till örenta Staterna. 
I sanning ett ädelt drag hos båda 9ationerna! 

Betydelsefullt var äfven det första sammanträde, 
som ,h~lls af Edinburg-konfe:ensens f~rtsåttni~gskom
mitte I Auckland Castle I Englan<L hvarvld bl. a. 
beslöts utgifvande af. e.n k~artalsti'jSk~ift, "~nt~rna
tional Review of MIsslOns , hvan olIka mIssIons
frågor mångsidigt skola behandlas ch viktiga med
delanden lämnas rörande världsmissi~nen. 

Märklig var äfvert Kristliga studentvärldsför
bundets konferens i get muhammedJnska Konstanti
nop el i maj 1911. Ofver 30 olika ltionaliteter och~
många olika evangeliska samfund voro där repre
senterade. Men alla. mindre skilj ktigheter fingo 
vika för de stora gemensamma intressena, och utan 
tvifv el bidrog denna konferens ick~ oväsentligt ~tt 
mildra den ovänskap, som sedan ~rhundraden tIll
baka rådt mellan de olika trosbek- nnarna i västra 
Asien. 

Sitt 25-årsjubileum firade i eptember 1911 
Studentfrivilligrörelsen för den yttr missionen vid 
Mount Herrnon i Massachussets. S dan ' denna för
ening stiftades, hafva nära 5,000 af dess unga med
lemmar gått ut i missionens tjänst. 

Såsom aldrig förr hafva unde år 1911 kvin
norna inom alla evangeliska kyrko trädt in under 
missionens baner. 

En glädjande företeelse är de ande af enhet 
och samförstånd, som alltmer gör sigl gällande mellan 
de olika missionssällskapens repres1entanter ute på 
missionsfälten. I Indien hafva flerq kyrkor redan 
förenat sig, likaså i Sydafrika. I Japan går det i 
samma riktning. I Kina hafva olika 1riissionssällskap 
förenat sig om gemensamma utbildningsanstalter. 
Mer och mer synes äfven en ande Iaf broderlighet 
göra sig gällande bland de kristna församlingarna, 
så att de räcka . hvarandra handen till inbördes 
hjälp ,.ml i de' yl": bö~a ': ,ig 'Imel/. 

Vid en blick tillbaka kan det sägas, att det 
stora världsmissionsfältet på ett underbart sätt mognat 
under det gångna århundradet. OcH inga missions
fält borde lämnas utan skördemän' 1 En Carey, en 
Morris'on, en Livingstone borde få nitiska och fri
modiga efterföljare bland det tjugonde århundradets 
unga skaror. Särskildt de sista tio åren, år 1911 
inbegripet, ha många kärfvar mognat. Må vi in
bärga den skörd, som för oss står färdig att afmeja, 
och må vi icke i våra dagar underlåta att så, på 
det att ny skörd må inbärgas af dem, som komma 
efter oss! I 

Ur Missionary Review. 

Man kommer mycket lå'ngre in i Guds rådslul' 
Guds rike och Guds hjärta genom alt älska än 
genom någon forskning, från hvilken kå'rleken är 
utesluten. Fr. H. 

Chinanfu är hufvudstadeni provinsen Shantung, 
ändpunkten för Shantung-järnvägen. och belägen vid 
stråkvägen till det heliga T ai-shan-berget, dit tusen
tals pilgrimer årligen finna sin väg. Det är också 
platsen för en betydande militärstation, i det att 7 
tusen soldater här äro förlagda i garnison. Hittills 
har främlingsfientligheten på denna plats varit ganska 
stor, men en märkbar förändring har nu inträdt, och 
denna får nog tillskrjfvas det inflytande, som utöfvats ' 
af det museum, hvilket den engelska Baptistmissionen 
här upprättat. Genast vid inträdet fästes uppmärk
samheten vid en stor stentafla, hvarpå en bön på 
kinesiska språket för kejsaren 'och riket är inristad. 

T olf kristna kineser äro tillhands att föra de be
sökande omkring och förevisa föremålen. Dessa ut
göras af modeller till maskiner och ångbåtar, kate
draler och offentliga byggnader i Europa och Ame
rika, af astronomiska kartor, världskartor, grafiska 
framställningar af jordens befolkning, kollager m. m. 
Vidare finnas där grammofoner, elektriska apparater 
och en massa andra saker, som tjäna till att intro
ducera kinesen i den västerländska civilisationen. 
Alla måndagar äro reserverade för kvinnliga besö
kande. Förlidet år besöktes museet af 209,445 per
soner. För alla dessa predikades evangelium i en 
stor sal, rymmande öfver 600 personer. Dessutom 
höllos på marknadsdagarna evangeliska möten, be
sökta af omkring 40,000 åhörare. I vestibulen är 

.anbragt ett tillkännagifvande i följande ordalag, af
fattadt på engelska och kinesiska: "Museets ända
mål är att bibringa kunskap i allt, som länder till 
Kinas välfärd och upplysning, at~ medverka till ett 
förtroligt samförstånd emellan Östern och Västern 
och framförallt att bibringa kunskap om Jesus Kristus, 
människosläktets Frälsare. " 

* * * 
Från den förut så främlingsfientliga provinsen 

Hunan omtalas följande: en buddistpräst blef efter 
sin omvändelse till stor nytta i evangeiii tjänst. För 
två år sedan dog han. Strax före sin död förlorade 
han nästan talförmågan men hördes åter och åter 
upprepa: "158, 158, 158." En kristen, som satt vid 
hans sida och förstod, att han menade sången n:r 
158 i sångboken, "Jesus, min själs Brudgumme", 
läste den för den döende mannen, som härvid till
fredsställd tillslöt sina ögon. 

* * * 
I närheten af Canton behöfva bibelkolportörerna 

endast visa sig och omtala, att de hafva "Jesus
böcker" till salu, för att 'de skola finna, att deras 
förråö knappast räcker till för behofven. Det enda, 
som köparna hafva emot böckerna, är, att årtalet 
härleder sig från den lille kejsar Hsuan-tungs rege
ring. Atgärder äro därför vidtagna för utgifvande 
af en ny upplaga med årtalet 1912, året för den nya 
republiken Kinas födelse. De kinesiska tidningarna 
tala i en långt vänligare ton om kristendomen, än 
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de förut gjort. Under krisen haf~a hedningarna visat Vidare skrifver L.: "Det är brist i kassorna 
stort förtroende för missionärer a genom att anför- på stationerna. "Evangelisten Liu, som haft missio
tro åt deras vård sina dyrbarh ter och genom att 
själfva komma till missionsstation 1r-rna och söka skydd. 
Somliga af dessa hedningar vord under boxarorolig
heterna förföljare, och nu har klen kristna försam
lingen haft den förmånen att prf ktisera det kristna, 
förlåtande sinnelaget. Många kf.'stna kineser vänta 
en väckelsens våg, hvars like , an förut icke sett. 
Från Nanking når oss den und rrättelsen, att efter 
stadens fall har folket visat ett CDvanligt intresse för 
kristendomen. De mandschuriska lämbetsmännen, som 
hittills varit de största fienderna till kristendom, upp
lysning och frihet, hafva spridts lomkring likt agnar. 
En underbar tid har i sanning int~ädt för Han's söner 
och för den kristna kyrkan i Ki~a. 

* * * 
Kinesiska kristna skänkte fö~lidet år 1207 dollars 

till Brittiska och Utländska BibelsälIskapet. Den 
. kristna post- och telegrafförenihgen utsände förra 
året öfver 5,000 paket med ev~ngelier och kristlig1 
litteratur till post- och telegraftj 'nstemän öfver hela 
Kina. Under fyra års tid hafva postkontoren i Kina 
mer än fyrdubblats. Afdelnings ontor hafva öppnats 
i Lassa i Tibet och i Urga i MCDngoliet. 

* * 

Det ryktbara templet Mao Feng Shan besökes 
årligen af tusentals pilgrimer, som där skola försona 
sina synder. Det är en helt va~lig syn att där finna1 
män, klädda i rödt och med järnkedjor om sina 
fötter, hvilka framställa sig själfl' a som brottslingar. 
Somliga af dem hafva, fjättrade !af kedjorna, vandrat 
ända till sju svenska mil, därat ett par mil öfver 
bergen, och under hela vägen Ihafva de kastat sig 
framstupa hvartannat steg. Det är till sådana i sam
vetet bekymrade, som missionärer, tillhörande Pekings 
Evangeliska Missionsförening, få ~rambära evangelium. 

Ekon från fältet. 

Från Tungehow skrifver missionär Linder den 
7:de aug. bl. a. 

"Glädje- och sorgeämnen växla öfverallt på 
stationerna. Glädjeämnena äro dock öfvervägande, 
Herren vare lof! Någon främlings fientlighet, sådan 
som missionärer i I-chang skildrat i Sv. Morgon
bladet, finnes icke på vårt fält, hvarken i Shensi 
eller i Shansi. Allt är lugnt, och verksamheten går 
så mycket framåt, som det arbetas för saken. Folket 
väntar på evangelium, och hvarhelst något göres för 
att kungöra det i ord eller handling, där vinner det · 
nu mera gehör än förr. Det är att beklaga, att vi 
icke just nu ha ledare för beidrifvande af en full
ständig och omfattande mission. Men vi få hoppas, 
att Herren i nåd till hösten öppnar väg hit för alla . 
våra syskon." . 

nens kassa för hela fältet om hana, skrifver och ber 
mig göra mitt allra bästa för att skaffa upp medel 
från kusten." 

De sista nyheterna från Hancheng voro, att ett 
soldatrnyteri där förekommit, som för en dag satte 
staden och omnejd i skräck, men som kväfdes snabbt, 
så att endast några få plundringar hunno utföras. 
Förhållandena i såväl stad som å I~.ndsbygden börja 
nu få en mer fridsam prägel. Afven där såväl 
som i Hoyang lida de brist på medel, tillföljd af att 
sådana ej kunnat uppsändas under de oroliga tiderna, 
så att flere af de infödda medhjälparne ha nödgats 
söka sig sitt lefvebröd. Af samma skäl kan icke 
hdler den från Hancheng skötta aflägsna utstationen 
I-chuan, hvilken under upproret blifvit förstörd, istånd
sättas eller några arbetare där placeras. Där i 
I-chuan har icke heller fullt lugn ännu återvunnits. 

Från Honanfu skrifver en evangelist i bref till 
missionär Andersson bl. a.: 

"Försommarens missionsmöte har hållits. När
varandevoro ungefär 45 personer. Andens på
verkan var märkbar, och glädjen var stor. Pastorn 
behöfver inga bekymmer ha för oss. Före mötet 
hade vi uppslagit predikotältet och verkat däri. Under 
mötet beslöts, att församlingen skulle med 4,500 kash 
pr månad underhålla denna verksamhet. Läraren 
Chen utsågs att förestå tältpredikan, och flere bröder 
lofvade att bistå. Som lyssnande skaror oaf
låtligen uppfyllde tältet, beslöts efter missionsmötet 
att herr Yuenäfven skulle helt ägna sig åt denna 
verksamhet - - -." 

"Vi åstunda alla så innerligt, att pastorn med 
fru . och fröknarna måtte snarligen återkomma och i 
fortsättningen undervisa och vägleda oss. - - 
Herren gifve det, och vare han alltid midt ibland 
oss!" 

F rån missionär Stålhammars station, Mienchih, 
skrifver en evangelist ett längre bref till missionär 
Andersson i Chefoo, ur hvilket vi återgifva följande: 

"Huru ' innerligt åstunda vi icke att få se våra 
lärare åter här! Hvilken lycka! ...". . Efter att därpå 
hafva berättat om sista missionsmötets sammankal
lande och om församlingens "Christian Endeavour" 
årsmöte, som hölls i samband därmed, fortsätter han: 

"Tidigt på söndagsmorgonen hölls bönemöte. 
Vid högmässan predikades som vanligt, hvarpå vid
tog en diskussion öfver ämnet: 'Frid på jorden.' 
T. o. m. ett par professorer från statens skolor del
togo däri, och i hufvudsak enades de med oss om 
att utan Jesus kan denna frid omöjligt vinnas. 
På e. m. hölls offermöte. Många offrade tid till 
evangeIii predikan. Kvinnorna beslöto en syföre
ning. Både män och kvinnor voro villiga att under
stödja saken. Andra, som ej ansågo sig kunna pre
dika eller bistå syföreningen, ville offra penningar. 
Kvinnorna lofvade att gifva tyger i tiotals rullar för 
syarbetet. Därpå tecknades kollektbidragen i vanlig 
ordning, och förvaltningsmän utsågos. Så disku
terades och antogs stadgeförslaget för platsens Endea
vour-förening." 

"På kvällen firades Herrens nattvard, hvarpå 
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vidtog ett vittnesbördsmöte. På åndags morgon 
hölls afslutningsgudstjänst." 

. "I mötet deltogo denna gång öljver 70 personer, 
som alla voro kraftigt påverkade af Herrens Ande, 

lhvarför de allvarligt åstundade att ~e församlingens 
uppsving. Bland dem voro också tiera, som 'mot
togo Andens gåfva' och öfverflöda~e af glädje. 1 
sanning, denna sammankomst skalli icke vara för
gäfves. Våra erfarenheter öfverste~o vida allt, vi 
vågat hoppas." i 

"Sedan vi sagt hvarandra farvii och hvar och 
en uppnått sitt hem, har det regnat ycket i Mienchi 
och Shan-chow, så att folkets hjärta I börja uppfyllas 
af sorg. Platsens borgmästare haJ utropat fasta, 
som af alla iakttages; och med Åtort följe, hvari 
stadens borgare deltaga, tågar hanl till templ~~ för 
'dundrets gud' och ber om vackert väder. Ofver 
hvarje dörr ser man gula böneskrifter upphängda, 
bland dem många med förunderliga I.ord, soIp numer 
icke kunna annat än komma oss Annu är,tt le. 
mörkret stort!" - - .

"Vi ha nu efter öfverläggning peslutat en tält
kampanj, hvarunder vi ämna med~aga en 7 il 8 
predikande bröder. Vill icke pastom hjälpa oss att 
my~ket bedja härför? I 

Med många vördsamma hälsnin~ar. 
Lärjungen Kin." 

Från Yuncheng skrifver den i Jissionens tjänst 
grånade evangelisten Liu till missionär Wester i 
Chefoo om den fara, som hotade Ihela missionens 
distrikt i Shansi under 5:te månadeIl i år, hvarur vi 
här nedan göra några utdrag, som viisa, huru under
bart Herren beskyddade de våra: I 

"Sedan pastorn vänd t åter till kusten, utbröto 
de allra vildaste rykten i Puchow, U-hsiang, Haichow
och Ruicheng-distrikten. En stor skara röfvare hade 
samlats i Ruicheng i afsikt att därifr~n draga ut och 
plundra, röfva och döda förnämliga~t de troende i 
nämnda trakter. De flesta af de troende flydde och 
gömde sig. Ur läraren Yao's, evan~elisten Lo's och 
Kin-sin's hem bortröfvades ej litet sAker. Herr Yao 
själf och evangelisten Lo infångades och fördes till 
Chengpeh-templet för att där torteras. Vid pelare 
blefvo de bundna öfver natten för att påföljande 
morgon möta sitt öde. Lyckligtvis I anlände i sista 
stund en trupp soldater från Yunche1ng, så att deras 
lif r~ddades. Röfvareskaran begaf sig så därifrån 
till U-hsiang-trakten, hvarifrån de läto utropa, att 
de skulle bränna alla missionsstationerna i södra 
Shansi och döda alla troende, de påträffade. Därpå 
begåfvo sig röfvarne till Lin-chin, hvilken stad de in
togo. Den 8:de d:s lyckades Yuncheng-trupperna 
återtaga staden. Under då pågående strid stupade 
mellan 5 och 6 hundra röfvare, undJr det att öfver 
1,000 flydde öfver muren och annorledes till de 
södra bergen." 

"Den 13:de anlände officiell underrättelse om 
att en stor skara Honan-röfvare anländt till färjstället 
Maotsin för att gå.. öfver floden och förena sig med 
Shansi-rÖfvarne. Ogonblickligen beordrades då en 
trupp soldater från Yuncheng till iMaotsin för att 
h;nd" öfve'gången. Då'!'å kom unt rrättel,e f,ån 

Ishi, att en röfvarehop var på väg dit i afsikt att 
förstöra missionsstationen och döda de troende. På 
grund däraf stängde medarbetarna, som vistades på 
stationen, portarna och flydde. Dock äfven där 
förhindrades röfvarnes planer." 

"I Ping-iangfu (12 sv. mil norr om Ishi) har 
polisen just gjort· uppror och plundrat öfver 100 
affärshus. För närvarande är följaktligen <!Jlt folket 
i dessa trakter synnerligen uppskrämdt. Afven vi, 
de troende, veta näppeligen, hvad vi skola ta oss 
till. Allt sedan pastorn vände tillbaka, har också 
stark torka varit rådande här, så att t. o. m. hungers~ 
nöd befaras. Varen därför vänliga, 1 Herrens tjä
nare, och ropen till Gud för oss, att han snarligen 
sänder oss ett vederkvickande regn och räddar oss 
ur all den fara, som nu hotar hans utvalda här! Vi 
ha heller ingen annan utväg än att i och med vår 
nöd kasta oss helt på Herren 'och förbida hans 
'nådiga' beskydd ..." . 

Att nu i trots af denna starkt hotande - och på 
alla våra stationer i Shansi - öfverhängande fara 
från missionär Linder och andra få höra, att Herren 
sändt regn, så att skördeutsikterna äro rätt goda, 
och att alla våra troende räddats ur all fara, är 
i sanning så stort, att det borde komma oss alla, 
som intressera oss för Herrens verk i Kina, att med 
psalmisten utropa: 

Lo/va Herren, min själ, och allt det uti mig är 
lo/ve hans heliga namn! 

Personliga meddelanden. 
Förlofning har ingåtts mellan missionär Malte 

Ringberg och fröken Ida Andersson. Välsigne Her
ren detta förbund! 

* 
Underrättelser hafva tyvärr ingått, dels att mis

sionär Ringbergs hälsotillstånd försämrats, och att 
han skulle försöka få plats på ett sjukhus i Shang
hai, dels att fröken Gertrud Halldorf! legat sjuk i 
tyfoidfeber i Chefoo. Den senare lär emellertid nu, 
Herren till pris, vara på bättringsvägen. 

Må Herren i nåd återgifva båda dessa syskon 
deras fulla hälsa! De känna sig i stort behof af 
förbön. 

Missionsvecka i Herrnhut. 
Meddelande har ingått från Herrnhutska mis

sionsveckans styrelse, att den vanliga "missionsveckan" 
kommer att hållas den 14-19 okt. i Herrnhut, och 
inbjudas de svenska missionsvännerna att närvara 
vid densamma. 

Till missionshemmet 
influtna gåfvor under juli och augusti 1912. 

Kr: 50 fr. L~ ,0. A. S., Stockholm; kr. 3 fr .• en goel vlin. gm Ch. 
A., Vadstena, till hjälp till inköp af lingon; 2 duss. handdukar fr. 
L. o. A. S., Stockholm:; I bordduk från d:o; I duss. handdukar och 
'/, duss. dammhanddukar fr. A. M., Hidingebro; '/2 duss. servietler 
fr. S. V., Orsa; '/2 duss. grytlappar fr. :\1. \V., Dufbo; div. grön
saker fr. L. H., Rådmansö; 10 liter hallon fr. A. S., Stockholm. 



144 	 IK l N A - .M I S S lON S T l D N I N G E N 
_~~ 	 , ..........~~~\JVv,.,-·.·~...,-./Vv ... ,~,,,,V',,-,,,-,,,-,",,...,, .......,,,,-,,~......r...~, 


Red ovisn!1 ing 	 N:~ . Transport 2,oI~;; ~~ 
'na_ 984· >Ett löfte åt Herren» af A. ......... 20: 

för influtna medel till .Svenska Missionen KI 985 . . Af onämnd gm o. k, AsI<eby ...... s: 
under Augusti må lad 1912. 	 986. Lindes kristna missionsl<rets gm C. 

V. S................... ... ............. . 53: 34
Kr. Ö.N:o 
988 . 	 S. E ., Sthlm ............................. .. 10: 


924. O. 	 G. H., Engelholm ............... .. So: 98<j. Röks syförening gm A. G. VY..... .. SO: 

S: 990 • C. V. C .. Töreboda ................... .. 10:
925 . . Okänd ... ................ . 


926. 	 Drefseryds arbetsförening gm J. N ., 991. »Herren l förser' .......... .. ........... .. . . 2 : 


Bunn ................. ... .......... . ... . 25: 99 2 . K. F. U. III:s missionskrets, Göteborg, 

Sparbössemedel från Flisby gm E B., till Andrew Ericssons underhåll, gm 

Gunnarskog, Flisby ........ .. ...... . 7: 84 L \\1;................................... . 100: 
9 2 1. 

9 2 8. Frän GunnarsliOg gm d:o ............ .. 10: 	 993· St. Mölarps öresförening gm E . O., 

K. S., Holsby brunn ............... .. IS: 	 Tranås ................................. .
93°· 	 S°: 

931. 	 .I st. för blommor till fru A. ng- 994· Af' Onämnd .... ... ...................... . I S: 

995·
ströms bår» fr. M. T., Tranås.... . S: BehåUning från en kaffefest i Backens 

,En af de elända. ...... .. .......... j .. .. 600: skolhus, Orrviken, gm E. B...... . l0:933· 

934· 997.
Kollekt i Fridhems missionshus, Norr- Sparbössemedel frän 3 :dje klass vid 

byås, gm M. N., Örebro......... .. 8: 68 Boda folkskola, gm J. H., Sandsjö 30: 50 
Visby femöresförening gm M. S., V sby 24: S° 998. Tenhults jungfruförening gm L. J... . S°:935· 


937· 999·
Sparbössemedel lämnade vid ban ens Onämnd gm A. E. .. ..................-'..___1_0-,-:_ 
missionsfest i Sunne d. 4 ang. gm 
E. B..... .... ......... ..... ......... .. 112: 
 Särskilda ändamål: 

938. 	 Fil. .4: 19, 20 ...................... j" .. 25: 

H. T., Linköping, till Fuh-sin's un2 Tlm. 2: 10.................... .... . .. .. 300:
939· 

•Tackoffer. fr. J. So, Hästö, Karlsl<ll1ona 25: 	 derhåll .. . .......... .., . .... ......... .. r 5:
94 1 • 
93 2 . 	 A. ]., Brotorp, Lindesberg, till Liu

943· »Tackoffer för hjälp i sjukdom" ftir U . 

N., gm A. B., Umeå .......... . .. .. S: 
 Iang-tsai's underhåll ................. . 


Onämnd, gm M. S., Mora ....... ) .... . S°: 
 pr. L., till sommarhemmet, gm M. S.,

944· 
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utgifven 	 och skänkt af S. E. till95 2 • C. H., Västerby, Hedemoi'a........... . l: 

skolan i Sinan .... .. ................ .. 52: 25
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Aterstående testamentsmedel efter a Ghenn-cho's underhåll gm C. V . S. 13:959· 
996. 	 Sparbössemedel frlln barnen i Böle, till karna 	 J. A. Johanson och Eva 

arbetet bland barnen i Kina, gmCharlotta Aodersdotter, Stafveberg, 
K B.................................... .gm C. A. L., Ruskilsby .... ..... .. . S°: 	 378: oS 


960. 	 .Frukten icke - hållen stånd och af- Summa under augusti månad kr. 2,835: 21vakten Herrens hjälp» ............. .. 200: 

_,!~~er jan.-juli månader» 48,734: 20

96 1. S. 	K, Sthlm ........................ . .... . 10: 


962 . L. 	E., Sthlm ....................... ... .. .. 25: Under jan.-augusti månader » 5 1,569: 41 


963. 	 Okäod gm O. H., Göteborg .....1.. . 6: 
Med varmt tack till hvarje gifvare. 

964. 	 M. R., Agunnaryd, Prästnäs ........ . 4°: 

966. 	 Okänd gm o. R, Göteborg ..... '. 7: Hoppets Gud uppiJ'lle eder med all fröjd och frid z' 
967. 	 Boda mfg gm J. p., 'Ofvanmyra ... ... S°: tr01l, på det att l mån öfvtrjlöda z' Il0Pptt gtnom dett 
968 . 	 Från ett ungdomsmöte i Hogstadgm 

Helige Andes kraft. Rom. 15: 13.M. N., Örebro ... ..... ......... .. .. .. 3: 

969. Kollekt i Ekeby-Almby gm d:o . .. . 8: 29 


. D:o i . Gyttorps missionshus gm d:o 13:
97°· 

97 1 • D:o i Nora gm d:o ............... .... .. S: 

97 2 • D:o å Ervalla gård gm d:o ...... .. .. .. 9: 66 

973· Missionshemmets sparbössor gm I. B. 3: 42 
 Hvad Gud har gjort. 
974. Fyllnad gm d:o ............ ....... ...... . I: 58 

975· 
 D:o gm d:o .... __ ............ ___ ... ___ .. . l: Återblick på Svenska Missionens i Kina 25-åriga 

976. 	 N. J. F., Ersmark, S. N., Skellefteå 10: verksamhet 
977. 	 Lilla Karin~ sparbössa, Månsåsen, gm 

E. B................................. : .. . 2: 65 är titeln på en 2,5-årsberättelse, som missionen utgaf 

978 . 	 Insamling vid en bönestund i Oviken till årsmötet. Bokens titel angifver tydligt innehål

gm d:o ............. ... ......... ..... : .. Il: 02 
 let, 	 som skildrar Herrens nådefulla ledning vid 
979. 	 Lilla Ruths sparbössa, Norderö, gm a:o 6: 12 
980. 	 Insamling efter en missionsstund på S. M. K:s uppkomst och utveckling intill närvarande 

Norderö gm d:o... .. ... ... ..... .. 7: 77 tid. Framställningen är ägnad att skänka både under
981 . Kollekt i nya missionshuset, Sand~jö, 	 visning och glädje åt en hvar, som fröjdas öfver att 

gm N. H .... .................... .... .. . 20: 84 

20: följa Herrens fotspår i händelsernas gång. Utstyrseln

982. 	 H. P., Sthlm ........................ .. 

983. »Kineseroas vänner>, Jönköping, gm 	 är tilltalande. Priset 50 öre. Boken erhålles genom 

.. ........................ :..:.," :..:, 100: rekvisition från expeditionen.
V. 	 W. .. :,,:," .~_----'-_ _ _ _ _ 
Transport 2,04 1: 3 2 

Stockholm, Svenska Tryckeria.kticbolaget 1912. 
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U tgifvare 

l\om. fö r Sv. ,Missionen 
Exp e cl j tion: 

nInlmtorgsgntnll 8. 

Tologralllild rcs.s: 

1 SiJlhJJ ' , S(ockbobu. 

T c l o fo n: 

R.iks. 44 59. l\\lm. :Brunkeb. 1735 

In nehåll: Herren är Konung. -
möte. - Sexton hundra hvarje 

Allmänna Svenska Missions
- Kärleken är uppfinningsrik. 

k
-
onferensen. - Ett g

Missionslitteratur. -
odt råd. - Välkomst- och afskeds-

Utresande missionärer. - Mis
sionärsinvigning. - Tacksägelse- och Iböneämnen. - S. M. K:s bönemöten. - Försäljning. 

Herren är 
Af d:r Alfred r.a••rs/lelTm 

Det finns väl knappt någon ng, dyrbarare 
för en kristens hjärta, än den, att "H är Konung". 
Vissheten härom måste lyfta högt öfver allt, 
hvad fruktan och bekymmer En personlig 
Gud, en lefvande Gud, en Gud - den
samme, då han tronar bland himinelens härskaror 
som här nere ibland jordens invånare - och denne 
Gud är vår Herres och Frälsares Jesu Kristi Fader. 
Se där trappsteg, som föra oss upp till en höjd, 
hvarifrån vi, högt upplyftade öfver 1enna tidens oro, 
få en klar och omfattande öfverblick öfver jorden 
och hvad som där försiggår. ! 

Jag skulle icke vilja utbyta den frid, som skänkes 
af dessa tre ord: "Herren är Konung", mot all den 
visdom och makt, som finnas i denha värld. Få de 
riktigt sjunka ned i mitt hjärta, så glfva de lösningen, 
till hvarje svårighet, göra de slut på alla bekymmer. 
Det förefaller mig, som om jag, sedan jag förgäfves 
sökt tyda människors hieroglyfer, vände om ett nytt 
blad, och som om öfverst på detta Istode dessa ord, 
hvilka skola utgöra texten i hvar~e historia, den 
enskildes, familjens, folkens, församl"ngens, världens. 
Sedan jag, sorgsen och hjälplös, fåfängt grubblat 
öfver alla de svårigheter och behof som tyngt mitt 
hjärta, lyftes jag genom dessa ord på en gång öfver 
molnen upp i en den klaraste atmo fär; det är, som 
miste jag på en gång min börda och fördes in i en 
hamn af idel ro, som funne jag en fast grund att 
hvila på. 

.~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~--~ 

I hvarje verklig nöd och pröfning finns det blott 
ett, som kan gifva full hugsvalelse. Hvad betyda 
människors mening - hvilka som äro för och emot 
mig, hvilka som äro med mig eller som lämna mig? 
Hvem viu väl tala om utsikter eller sannolikheter, 
om det stöd, som kan erhållas genom mänsklig rike
dom och makt, eller om svikande vänner - vänner, 
på hvilkas deltagande och hjälp jag hade räknat? 
Herren är Konung! 

Dessa ord sprida ljus öfver min stig, förutsatt 
att jag följer Kristus på den smala vägen. Må jag 
blott förvissa mig om, att jag i hvarje hänseende är 
på Herrens sida och på Herrens väg! Sedan be
höfver jag icke veta mer. Min Gud har i sin egen 
hand allt silfver och guld. Han håller också alla 
människors hjärtan i sin hand. Han leder alla hän
delser, från de minsta till de största. Om jag önskar 
få makt öfver Gud eller öfver människor, må jag 
bedja, ty Herren å'r Konung! 

Jag må icke tänka, att det numer är omöjligt 
eller sällsynt, att Gud på ett särskildt sätt ingriper! 
Nej, han gör det ständigt på det ena eller andra 
sättet för att infria sitt löfte, att för dem som älska 
honom skall allt tjäna till det bästa. Men det händer, 
att hans ingripande sker tyst och stilla, och därför 
beaktas det icke af den ytlige betraktaren. Se, det 
är en allvis, allsmäktig Gud, ' som regerar, icke en 
fattig, svag människa. Den Mästare, som sköter det 
stora maskineriet, har själf uppfunnit, uttänkt och 
ordnat det hela. Han äger därför både Mästarens 
vishet och Mästarens skicklighet. 

Må jag framför allt taga vara på hans egna 
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vittnesbörd I Min tro måste öfv s genom att taga 
ut hvad löftena innehålla genom att samla honung 

, d d l 1'1'0 ' I 
ur essa a ens I J r. . " .... 

Her:e, ~ppna du mma. ogo~, .att J~g .m~ skå~a 
undren I dm lag. Jag vdl gla Ja mig I dig, mm 
Gud. Amen. 

~~~v ~,~ 

Sinanhsien den 22 augusti 1912. 

Älskade missionsvännerl 

Hör, det larmar å bergen såsom af 
ett stort folk. Hör, Idet sorlar af riken 
med hopade hednafo'k. Herren Sebaot 
mönstrar en krigshär. Es. 13: 4. . 

Det är mi öfver tre månadJ r, sedan vi lämnade 
Sverige; Tidens hjul rulla fort. l Hela resan har den 
trofaste Guden varit med oss e~~igt sitt löfte. Tänk, 
hvilket sällskap vi, Guds folk l hafva! Johannes 
säger: "Vår gemenskap är m~d Fadren och med 
hans son, Jesus Kristus." Ja, giemenskap är mer än 
sällskap. Vi kunna hafva sällskap med en person 
utan att därför hafva gemenskap med honom. Måtte 
våra hjärtan alltid längta efter den förtroliga gemen
skapen med Gud, liksom Guds, hjärta längtar efter 
gemenskap med oss! De som Ilefva förtroligt med 
Gud, lefva ock förtroligt med ~varandra. 

Resan från Genua till Sh ' nghai tog jämt en 
månad. Litet sjögång ibland men för öfrigt en 
mycket angenäm resa. 

I Shanghai stannade vi tr~ dagar, hvarefter vi 
fortsatte med båt till Chefoo, där de flesta af S. M. K:s 
missionärer i Kina ännu voro kilar i väntan på lugn 
inne i landet. Det var glädjande att träffa dem och 
känna det hjärtevarma mottagandet. Två dagar efter 
oss kom missionär Aug. Berg. : Vistelsen i Chefoo 
räckte för oss något öfver en månad. 

Den 28:de juli bröto vi l,lPP från Chefoo till
sammans med vår superintendent Aug. Berg, Verner 
Wester och frk. Maria Petterso\l. Ater och åter ljöd 
det i mina öron: "Nu komma vi närmare, närmare." 
Det vill säga närmare vårt arbetsfält o-::h de kineser, 
Gud bjudit oss att gifva evan,gelium. Det kändes 
så lätt därinne i hjärtat. Det var söndags morgon, 
och redan måndag f. m. fingo vi åter sätta våra 
fötter på fast mark. I Tientsin stannade vi till ons
dagen. I tidig morgon med idess ljufva morgon
svalka reste vi till stationen, d~r vi stego på tåget. 
De första minuterna hade vi i god plats, men vid 
Tientsins östra station bIef det proppfullt. De flesta 
reseffekter langades in genom :fönstren, men en del 
bylten vor o så stora, att de knappt gingo in genom 
dörren. Sedan hyllorna blifvit fulla, lades resgodset 
i gångarna, så att man fick hoppa öfver den ena 

____s_a_k_e_n el,,, den and,.. Så rdet ; ,,,dje k1a". 

Det var intressant att se två kinesiska kvinnor, som 
stodo viHrådiga, hvad de skulle göra. Då de fingo 
syn på frk. Petterson och min hustru, skyndade de 
. '11 d d l' l D f' ksig b em me so Iga an eten. en ena IC genast 

plats på soffan; den andra fick lägga sina sängkläder 
bredvid på golfvet och satte sig på dem. Ett ut
tryck af trygghet och tillfredsställelse afspeglade sig 
i deras ansikten. 

Mellan 'Tientsin och Peking voro långa sträckor 
utmed banan öfversvämmade. Ja, det var såsom 
sma lnsJoar. På andra sidan om Paotingfusåg det 
ut att ha kommit lagom med regn; skörden stod så 
vacker. Men när vi kommo in i Honan, var det 
torrt. Rätt mycket säd hade förstörts af torkan. 
Fredag e. m. voro vi framme i Honanfu. Hettan 
hade under dagen varit ovanligt stark; nu hade åska 
och litet regn gjort det svalare. Flera af de troende 
voro nere vid järnvägsstationen, och snart befunno 
vi oss på missionsstationen. Den var tom på ut
länningar, ty makarne Rikard Anderson och Malte 
Ringberg voro ännu kvar i Chefoo. Likväl kändes 
det, som om vi kommit hem. Glädjen lyste i många 
af de troendes ögon. De sade utan ord: "Nu komma 
de åter, Gud vare lof! Det betyder lugn i landet." 
T olf dagar dröjde vi ibland dem. Under denna tid 
besökte broder Berg och jag- staden len-shi, där vi 
höllo fem möten, samt byn Chang-iang, där vi hade 
ett par möten i evangelisten Uangs hem. Det var 
varmt, och vi kände oss ganska trötta, då vi kommo 
hem efter en promenad på nära två svenska mil. 
Glädjande var det att åter få gå Guds ärenden till 
detta folk. Herre, välsigna du det utsådda ordet! 

Från Honanfu hit till Sinan~sien är det en dags
resa. Allt är som förr - samma svåra vägar, lika
dana kärror; ja, t. o. m. soldaterna, som skulle eskor
tera oss, voro sig lika med sina långa hårpiskor. 
Scenerna skifta. I Chefoo klippte soldaterna af 
flätorna på männen, antingen de ville det eller inte; 
här ha själfva soldaterna dem kvar. Solen hade 
redan dalat och mörkret utbredt sig öfver nejden, 
då vi åkte in genom porten till Sinanhsiens missions
station. Hjärtligt välkomnades vi af frk. Maria Petter
son, som rest förut efter endast ett par dagars uppe
håll i Honanfu. Hon är mycket glad öfver att vara 
hemma igen hos sina kära kineser. Mycket har äfven . 
här undergått förändringar under den oroliga tid, 
som varit. Flera hafva dött, och många hafva be
röfvats sin egendom. I stor trohet ha de troende 
på stationen sökt skydda systrarnas tillhörigheter. 
Efter soldaternas första besök fruktade de, att dessa 
skulle komma tillbaka och taga, hvad som fanns, 
hvarför de under natten i all hast packade ned allt 
i lådor och så gömde dessa under taket, hvarefter 
de . murade igen öppningen. Dagen efter kommo 
mycket riktigt soldaterna men funno då intet. Och 
nu är allt åter på sin plats. 

Bland dem som dött, är postmästaren, f. d. evange
listen Feng-iien-~han. Han dog efter svåra lidanden 
i strupkräfta. Afven flickan Snö, som underhållits 
af L. M. F., har dött. Hon dog af sorg och um
bäranden. Strax innan anden lämnade stofthyddan, 
bad hon sina anhöriga., att de skulle resa henne 
upp. Sedan de gjort det, slog hon ihop sina händer 
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Fader!" Så lades hon ned igen, ch hennes ande slaget: hoprafsadt folk, spelare, tiggare, tjufvar och 
gick till de saligas ro och sällhet Sådant är dyr
bara frukter efter troget arbete. Må vi aldrig tröttna! 
Tröttnen ej, 1 kära vänner vid tro sen, och vi vilja 
ej heller tröttna. Herren skall gi va rik skörd för 
evigheten. 

Frk. M. Petterson är alldeles öfverhopad med· 
arbete. Sjuka och bedröfvade komPla och gå dagen 
lång. Bröderna Aug. Berg och Ve ner Wester fort
satte resan till Yuncheng efter en dags uppehåll i 
Sinan. Jag och min hustru komma att stanna här 
ett par veckor, tills syskonen hinna Iupp från kusten. 
Det gläder mig, att kineserna förstå mig ganska bra, 
fastän den dialekt jag talar är lcket olika. Vi 
bedja att få vara inneslutna i edra förböner. "Allt 
förmå vi genom honom, soln styrke oss." 

Min hustru och frk. PettersonI förena sig med 
mig i varma hälsningar. I 

Eder i Herrens tjänst 
Oscar Car/en. 

Adr.: Chiehchow Sha. 

Via Siberia. China. 


* * * 

Tungchowfu, Shensi, (Via Siberia) 
China 22 au~. 1912. 

Kära missionsvänner I 

Vi ha haft en mycket varm tid. Temperaturen 
har inne i mitt arbetsrum varit änd~ till + 3Y C. 

.Under sådana förhållanden orkar fuan inte arbeta 
mycket vare sig med muskler eller hjärna. En stor 
Guds nåd är att kunna komma igen;om med hälsan. 
Denna nåd har jag i rikligt mått få~t emottaga och 
prisat Herren af allt mitt hjärta. 

Några missionsresor har jag under sommaren 
företagit, den sista till bistationen Huaehow. Det 
är roligt resa dit; man måste passe~a 2 floder, och 
färjkarlarna äro så vänliga. De som äro anställda 
på den stora flodens färjor, lägga sig alltid ut för 
oss, äfven om floden är svår; två af dem äro Jesu 
lärjungar och hälsa oss alltid med glädje. 

1 Huachow är jämte gamle qhen en af våra 
unga seminarister för tillfället medhjälpare. Det är 
roligt att se dessa ynglingar i arbiete. En annan 
hjälper oss här i Tungehow, en t"edje, Chii, vid 
Puchengs station, och den fjärde är i hemmet. Alla 
vänta de på att seminariet åter skall! kunna öppnas. 
Våra ledare här lyckades afhålla dem från att göra, 
som så många andra gjorde förra ~östen: ta värf
ning i armen för att hjälpa fram revolutionen. De 
ha därför sluppit insupa den osunqa atmosfären i 
lägren och hjälpa nu till att fylla tillfälliga vakanser, 
som uppstått, då äldre arbetare återvändt till sina 
jordbruk. 

Chli, som en gång tjänat som militär, nödgades 
dock förra hösten, när röfvareband gjorde trakten 
osäker, villfara mångas kallelser och sätta sig i spet
sen för ett kompani på omkr. 500 man, Det var 

medlemmar af den farliga "brödraföreningen" . 
Chii ville · emellertid ha disciplin och förbjöd 

därför opierökning och kortspel i lägret. Sedermera 
fick han order att förena sig med den stora hären, 
som västerut, nära staden Chen Hua, bevakade ett 
af passen, där muhammedanhären från Kansu väntades 
komma. Här blef Chii anklagad af sina soldater. 
"Kompanichef, ni skall inte vara så sträng", för
manade öfversten, "låt dem spela lite', om de ha 
lust". Men då Chii stod fast, blef han ombedd att 
ta en annan post vid administrationen i lägret. 

Emellertid inträffade en explosion i krutförrådet. 
Man tillskref eldguden skulden. Nu blef det be
stämdt, att alla officerarna skulle gå till eldgudens 
tempel för att söka blidka honom . Chii vägrade. 
Då chefen begärde förklaring, svarade Chii: "Jag 
tror inte på det där, jag tror på den sanne Guden 
i himmelen." Då han fann sin ställning ohållbar, 
lämnade han hären och återvände till sitt hem. Herren 
vare lof för ett sådant vittnesbörd i en sådan tid! 
Chii kommer troligen att stanna hos mig såsom_med
hjälpare, ty han har familj och är ur stånd att under
hålla denna, medan han själf studerar. 

Lugn råder nu, så vidt jag vet, öfverallt i pro
vinsen. Städerna vimla af soldater, men de göra 
ingen skada, detta oaktadt de på grund af penninge
brist endast utfå hälften af sin sold. Det är sant, 
som d:r Morrison säger: "kineserna äro ett fredligt 
och laglydigt folk med en ovanlig förmåga att styra 
sina egna (lokala) förhållanden." Han tror, att Kina 
skall komma lyckligt igenom denna kris och till slut 
få en välordnad republik . 

De nyheter, som häromdagen meddelades i tid
ningarna, nämligen att Kinas regering kallat denne 
man, Londontidningen "Times'" ryktbare korrespon
dent jämte två andra framstående utlänningar till 
rådgifvare i olika departement, samt att det är ut
sikter, att lönefrågan skall få en snar och tillfreds
ställande lösning, voro de gladaste, jag haft, se'n 
jag' kom hit. Då är det utsikter, att våra missio
närer i höst skola kunna återvända till sitt arbete. 
Gifve Herren det! Tillfällena äro stora; det fingo 
vi erfara i går, söndag. 

Jag har, som sagdt, under sommaren ej mycket 
orkat arbeta utåt. Jag har dock gjort besök i ämbets
verken o. d., då enskilda inbjudits till mötena. Också 
ha vi våra anslagstaflor utanför porten med inbjud
ning till gästrum och möten. Men knappast några 
ha kommit. Och intet är så svårt för mig som att 
predika för nästan tomma väggar. 

Jag har en tid bedt Herren visa oss en utväg 
att få folket inom hörhåll. Vid församlingens böne
möten har detta också varit ett särskildt böneämne. 
Nu, då det börjat bli svalare, fick jag en tanke . . Jag 
tät förfärdiga ett standar och en stor flagga, hvar
dera med inskriptioner i stora skriftecken af sammet. 
På standaret står: "I evangeliisalen hålles i morgon 
predikan. Alla inbjudas vänligen." Standaret fast
sattes på en lång bambustång, och så bar min kock 
under lördagen omkring det öfverallt i staden. Detta 
väckte intresse, så att frågor haglade öfver ynglingen. 
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"Predika du lite' för oss", båd,o soldaterna i ett af 
lägren, då han kom där förbi. I 

"Det törs jag inte", svarade kocken, "ty jag är 
inte läskunnig. Kanhända finnis det flera bland er, 
som äro läskunniga, och då står jag där vackert." 
- "Nej, vi äro inte heller läskunniga, så var inte 
rädd, utan predika du!" "Jag predikade då för dem 
en bra stund", berättade mig sedan kocken med 
glädjestrålande ansikte, och de Ilofvade komma. Det 
var tydligen kockens första predikan. Han är ej 
ännu döpt men mycket präktig. Då nu mina två 
evangelister här äro sjuka, kanske jag får låta både 
min kock och min kusk hjälp~ mig predika. När 
det gäller det auditorium, som lvi mest få hit, duga 
t. o. m. sådana predikanter, bm de äro ledda af 
Guds Ande och ha verklig kä~lek till :;ina åhörare. 

Ett tillräckligt antal af utbil\:lade och gudfruktiga 
infödda arbetare är ett stort behof i hela vår mission 
och särskild t här. Jag vände t ig nyligen till en af 
ledarne bland våra grannar i I.~ngelska baptistmis
sionen, som under flera år hqft en god skola och 
goda resurser. Men det är, ~åsom denne svarade 
mig: "Det är svårt att få verkligen goda och dug
liga medarbetare; antingen ärb de för högmodiga 
eller också. för okunniga; antingen för unga eller 
ock för gamla eller för lata, ell:er ha de något annat 
fel." "Kunskapen uppblåser" t huru ofta får man 
icke se det, i synnerhet här Ii Kina! Därför gör 
Herren ofta sina bästa gärningflr genom ringa red
skap. Jag är tacksam för de få, vi ha här, som 
synas stå i inre beröring med de himmelska tingen. 
Bedjen med oss, att deras inflytande och exempel 
må bli till stor välsignelse i denna församling! 

Men jag måste återkomma tii! mina flaggor. 
På söndagsmorgonen hängde vi lut den stora flaggan, 
på hvirken i midten står: "PreHikan af den kristna 
läraren" samt på s~dorna: "Kri~tendomen är för alla 
jordens folk" och "Missionen s~äcker sig öfver hela 
världen." Kl. 7 samlades vi Ihär och utbådo oss 
Guds närvaro och välsignelse Iöfver dagen. Det 
stora mötet utsatte vi tidigt, fÖril att middagsvärmen 
skulle kunna undvikas. 

Då j~g kl. 10 kom ut, var Kapellet packadt med 
folk, till största delen af soldJ ter från lägren. Vi 
försökte få mötet lifligt, i det J tt flera medverkade 
Wed läsning af sånger, läsnin~ af bibeln och bön. 
Afven sjöngo vi flera sånger. Det var nästan komiskt 
att se, huru, då jag vid första bönen uppmanade 
folket att resa sig för att beHja till Gud, största 
delen af de tappra soldaterna i Iförskräckelse rusade 
på dörren. De kunde dock int~ motstå sången och 
orgelmusiken utan kom mo in igen. Då förklarade 
jag, hvilken förmån det är att få bedja till Gud, 
och så voro de alla med om!, att vi än en gång 
skulle bedja, nu för riket och styresmännen. Herren 
gaf mig glädje i att tala öfver "d~t stora gästabudet". 

Efter detta möte hade vi vårt vanliga bönemöte 
med utanläsning af bibeltexter och på e. m. bröds
brytelse. Emellan mötena hadeJ vi samtal och alle
handa saker att se till. Här ;om någonsin gäller, 
att "klockarfar skall allting beställa"; det går annars 
på tok. Kineserna äro nämligen mycket svaga i att 
taga initiativ, ehuru de arbeta utmärkt under andras 

öfverinseende. Så t. ex., då jag inte hann se efter, 
att smeden verkligen gjort järnkroken för flaggstången 
i enlighet med den först gifna ordern, blef fö ljden, 
att flaggan tre gånger blåste ned i dammet på gatan. 
Och då jag icke såg till, att inbjudningsflaggan togs 
ner, sedan mötet var slut, blef följden, att kapellet 
vid brödsbrytelsemötets början på e. m. var packad t 
af soldater och andra utomstående. Och inte ville 
de gå och lämna oss i ro, ehuru jag predikade för 
dem en god stund. 

Jag tänkte sedan: predikanter därhemma ha det 
bra bekvämt. Den som så kunde få egna sig åt 
"ordet och läran", som många af dem kunna göra! 

Detta var nu mitt första stora möte i Tung
chowfu under republiken. En arbetsam dag i san
ning! 300-400 personer hade under dagen kom
mit och gått och hört evangelium i kapell och i 
gästrum. 

Evangelisterna förklarade: "De tro, att flaggans 
inbjudning gäller hela dagen." Vilja de bara komma, 
så ska' vi i Herrens namn också ta emot dem hela 
dagen. Mina tjänare äro villiga att hjälpa till med 
afIäggande af vittnesbörd. 

Då vi på aftonen samlades till lofsångsmöte 
(sång), voro vi alla trötta. Men det var en salig 
trötthet. Vi känna, att vi böra fortsätta i denna 
stil. Bedjen, bedjen med oss, att Herren gifver oss 
själar! 

Eder i Mästarens tjänst lycklige 
Hugo Linder. 

* * 

Isolation Hospital, Chefoo, Shantung 
28 aug. 1912. 

Kära missionsvänner ! 

All nåds GudI 

... Då våra syskon Berg, Carlen med fru, Maria 
Petterson och V. Wester reste, öfvertog jag hus
hållet för oss 7, som voro kvar. Vi voro just inne 
i den hetaste tiden, och jag kände mig mycket trött. 
Mången tror, att det varit så godt som en hemresa 
att vara här, men det har långt ifrån varit så. Bro· 
der Ringberg var klen och blef sängliggande, och 
samma dag syskonen reste, insjuknade Gertrud Hall
dorff. Efter en veckas tid, då hennes illamående 
inte gaf sig utan fast · mer blef värre och hennes 
feber var hög, skickade vi efter doktorn. Det be
fanns vara tyfoidfeber. Dagen efter flyttade Gertrud 
hit up!> till sjukhuset, och jag kom med som skö
terska. Samma dag fingo vi hit ännu en patient, 
också i tyfoidfeber, och efter ett par dagar en tredje. 
De första dagarna var jag ensam sköterska, fick 
endast litet hjälp på dagen af någon dam fr. C. I. M. 
Sedan kom en sköterska från Tientsin, så att nu 
äro vi två, som tura om hvarsin dag och natt. Jag 
var så trött, att om det hade varit möjligt att komma 
undan detta arbete, hade jag inte åtagit mig det; 
men som sjuksköterskekrafterna här ej räckte till, 
var jag ändock glad att kunna hjälpa. Vi ha nu 
varit här sedan den 8 aug. Två af våra patienter, 
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Gertrud och hennes kamrat, äro nu s~ mycket bättre, 
att vi hoppas, att de i nästa vecka skola kunna 
börja vara uppe några timmar. D ras temperatur 
har nu varit normal i 14 dagar. 

Våra syskon Anderson, Landin och Ringberg 
reste härifrån i torsdags till Shanghfii, de förra för 
att fortsätta till sina stationer. Den sistnämnde, som 
var mycket klen, hoppades få komma in på ett sjuk
hus i Shanghai. Huru gärna önskadf icke Nils och 
jag, att vi fått resa med till vårt kärf Shensi! Men 
vi kunde ej resa ifrån Gertrud. ~å fort hon blir 
kry, hoppas vi alla 3 få resa. Vi lähgta så upp till 
våra kära kristna. Tiden här nere har på ett sätt 
varit lång, ty att ständigt tänka på de troende där
uppe och inte veta, hur de ha det, ar så svårt.
Vi ha fått bref ibland, men emedah det kinesiska 
skrifspråket är så svårt, ha vi inte, s~ ofta vi velat, 
kunnat skrifva till dem. Det skall bli så roligt få 
komma upp igen. Ibland riktigt läng~ar jag till mina 
gamla Hanchengvänner. Nu måste jag ju lämna dem 
och flytta till Tungchow. Det blirl nog rätt svårt 
att ta farväl af dem i Hancheng. be ha vuxit in 
i 'mitt hjärta, och de hålla nog ock~å af mig, som 
de känna så väl. Dock är det ju f~r dem en stor 
tröst, att deras kära fru Bergling oCJ "pastorn" nu 
komma tillbaka. Det uppväger nog allt annat. 

Min käre make bor, allt sedan yskonen reste, 
på sanatoriet, och jag ser honom ästan dagligen 
någon stund. Jag måste nu sluta lned kära häls
ningar till alla vänner. I 

Nils och Gertrud hälsa ock så varmt. 
I Herr~n tiIIgifna 

Olga Svenson. 

l\lImänna Svenska ,Miss'ionskon
ferensen. 

Under dagarna 11-15 sept. hölls i Stockholm 
en konferens, bevistad af öfver 300 ~mbud och 100 
missionärer från alla svenska missionssällskap samt 
dessutom af omkring 700 deltagar~ . Den var en 
naturlig fortsättning och utveckling af, de förut hållna 
missionärskonferenserna och ådagal<!:de, huru mis
sionsarbetet tjänat att närma olika gruRper och åskåd
ningar till hvarandra. Prins Berna~otte valdes till 
förste ordförande, och att biträda hQnom på denna 
post samt såsom sekreterare och kommitterade ut
sågos ledande män ur de större organisationerna. 

Konferensens hufvudsakliga uppgifter voro: An
ordningar för gemensamt uppträdande utåt och i 
förhållande till tidningspressen, öfv~r1äggning om 
allmänna problem på hednafältet OGh i hemlandet, 
såsom missionsförsamlingarnas fostran iII själfständig
het, missionärskandidaters utbildning m. m. 

Af mycket stor betydelse för missionssaken var 
utan tvifvel denna konferens genom sinl enande verkan 
på de troende inom olika samfund I Dess kanske 
mest påtagliga frukt var den arbetskommitte, som 
fick i uppdrag att bl. a. uppehålla förbindelsen 
med Världsmissionskonferensens F ortsättningskom

~v~~~_~~~J'N~~'~'~J"~~~'~_~'v~~~ 

mitte samt förbereda och om 2- 4 år sammankalla 
en ny konferens. 

Från de olika missionsfälten hade hemsändts ett 
rikt urval af föremål, belysande arbetets bedrifvande, 
folkets förhållanden och resultaten af missionsverk
samheten i dess olika grenar. Den sålunda anord
nade utställningen var talrikt b.~sökt och torde hafva 
lämnat många djupa intryck. Annu mer tjänade nog 
de varma och, sakrika föredragen att väcka och lifva 
kärlek och intresse för evangeIii predikan bland män 
och kvinnor, läkarmissionen, arbetet bland judarne 
och de många olika grenarna af verksamheten. Må 
strömmar af välsignelse flöda ut öfver de olika mis
sionssällskapen och missionsfälten såsom en frukt af 
dessa härliga dagar inför Guds ansikte och H erren 
alltmer få sammansluta sitt folk till gemensamma an
lopp mot mörkrets fästen! 

Carl F. Blom. 

Ett godf råd. 
En kinesisk evangelist gaf i ett föredrag vid en 

konferens följande goda råd, som icke blott i Kina 
behöfver beaktas utan ock af hvarje arbetare i evan
gelium i vårt land. Han yttrade: 

"Bed Herren om Petri krok till att taga upp fisk 
med, om Gideons fackla till att med den lysa upp 
mörka platser, om evangeIii utsäde, så att det blir 
~tt utsäde utan ogräs, om Mose staf till att kunna 
leda själarna rätt, om kopparormen, med hvilken du 
kan läka de bett, som åstadkommas af världens gif
tiga ormar, om Davids slunga att med den kunna 
nedlägga din jättefiende j om den vapenrustning, 
Paulus omtalar i Efeserbrefvets sista kapitel, och 
framför allt om den underbare Helige Ande, som 
under alla förhållanden är mäktig att hjälpa! Om 
vi på detta sätt äro utrustade, betyder det föga, 
hvart vi af Gud sändas." 

Välkomsf- och afskedsmöfe 
var torsdagen d. 26 sept. anordnadt å Hushålls
skolan 19 V. Trädgårdsgatan i Stockholm. En 
skara missionsvänner hade då infunnit sig dels för 
att ibland sig få välkomna missionär Carl BLom och 
med honom gemensamt prisa Herren för hans tro
fasthet och nåd under i Kina genomgången stor nöd, 
dels för att säga ett tack och ett farväl till makarna 
Bergling och fröken Maria Pettersson. 

De förra skulle återvända till Kina. Det var 
en gripande syn att se dem med deras 4 äldsta 
barn, den störste 14 år, den yngste 6 år, från hvilka 
de för Herren Jesu skull efter ett par dagar för 
åratal skulle skiljas, och likaså att se missionär Berg
lings 83-årige fader, en vördnadsvärd åldring med 
silfverhvitt hår, som med glädje och tack till Gud 
såg sina kära draga ut till fjärran hednaiand. 

Minnesord både gåfvos och mottogos. Missio
nar B. lämnade en kort skildring öfver den del af 
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Kina, där han och hans kära! maka fått sig sitt 

arbetsfält anvisadt, Hanchengdistriktet, ett område 

om c:a 16 mils utsträckning frå~ norr till söder och 

10 mils från öster till väster samt med stora städer 


. med 150-200,000 invånare för~tom hundratals byar. 

På detta vidsträckta område haide missionen endast 

2 stationer, där missionärer vorb bosatta, samt några 

utstationer. Flera medhjälpare l behöfdes och flera 

utstationer. Till underhåll af en utstation åtginge 

500 kr. om året. - Innan 

1 
tonen gått tillända,
1

kunde missionär B. med glädje omtala, att en af de 
närvarande missionsvännerna uti fvat att lämna grund
plåten till upptagande af en ny l utstation. 

Fröken Maria Pettersson, s~m i 5 år tjänstgjort 
å missionens expedition, skulle u afflytta till Göte
borg. Som ett uttryck för den tacksamhet, kommit
teerna och missionärerna känd~ gentemot frk P. för 
hennes trogna och nitiska arb te, öfverlämnades åt 
henne en minnesgåfva, ett m d inskription försedt 
album, innehållande gifvarnas f~tografier. 

Varma böner uppsändes såväl för den nyligen 
hem komne brodern och hans ~aka som ock för de 
älskade syskon, hvilka nu sk~lle lämna vännernas 
krets. Särskild t framburos i \Dön de föräldrar och 
barn, som i dagarna skulle skilj~s från hvarandra, att 
Herren med sin I<raft och hugsv~lande nåd ville uppehålla dem och alltfO~::::fm 

Sexton hundra h"arje timme. , 
Hela den civiliserade världen uppskakades, när 

i våras underrättelse kom om a~t jätte ångaren Titanic 
sjunkit, och att 1,600 männis~olif på en gång gått 
förlorade. Tusenden hade velat gifva sina penningar 
eller våga sina lif för att räddJ dessa arma från en 
graf i vågorna. Man skulle ~a känt förakt för en 
hvar, som i en sådan nödens sitund kunnat men icke 
velat hjälpa, och man ärar deras minne, som för att 
rädda andra offrade sina egna lif. 

Må vi komma ihåg, att ensamt i Kina ingå 
hvarje timme lika många själar i evigheten, som gingo 
till botten med Titanic! Hvad göra väl vi med 
våra gåfvor af tid, penningar, Ikunskaper och hälsa 
för a:tt bringa dem lifvets glädjefulla budskap? Om 
vi rädda: människor från ett tilmligt skeppsbrott, är 
det blott för ett förlängdt lifl af några år eller en 
ännu kortare tid på jorden, m~n om vi lyckas föra 
dem till förening med Jesus Kristus, blir det icke 
blott deras räddning från andlig undergång; nej, i 
sin tur skola de själfva blifva 1ndras räddare. När 
skola väl människorna lära sigl att värdera de and
liga tingen, såsom de värde~a de timliga? Gud 
gifve oss ,det rätta andliga sinnet! 

Kärleken ~-;~;piinningSrik. 
För våra små missit nsvänner. 

missionsbössan ?" Dessa och liknande frågor upp
repas varje söndagsmorgon aven mängd både större 
och mindre barn såväl utom som inom vårt lands 
gränser. 

Nu kanske det kan intressera mina små läsare 
att höra, hur några små mycket fattiga barn i Indien 
hittade på ett sätt att få pengar till missionen utan 
att be någon äldre därom. 

De gingo i en missionsskola, och där hade de 
av sin snälla lärarinna hört, att vill man giva något, 
som i Guds ögon har värde, skall man giva av sitt 
eget, hvad som verkligen kostar en något. 

Samma lärarinna gjorde mycket för att sprida 
den Heliga Skrift bland hedningarna. Bland annat 
hade hon skaffat en mängd exemplar av Johannes' 
evangelium på hindispråket. Vart och ett kostade 
två öre. Men ehuru priset var så lågt, var det många 
av det stackars folket, som icke hade råd att köpa. 
Barnen kommo nu överens, att de skulle försöka 
samla tvåöringar, så att deras lärarinna kunde giva 
bort av livets ord åt törstande själar. Men hur 
skulle de kunna få några slantar? Det var en annan 
fråga. En tvåöring var för flertalet av dessa fattiga in
diska barn mer än två kronor för de flesta bland de 
svenska barnen. Men där kärlek till Gud bor i 
hjärtat, finner den alltid utvägar. 

En dag blev det bekant i skolan, att för de 
heta månaderna skulle anställas ett par nya tjänare 
för att draga de s. k. punkorna eller de fläktmaskiner, 
genom vilka rummen kunde hållas nffi-got svalare. 
Nu såg man flera små svarta huvuden tätt intill 
varandra, och hörde man ivriga små tungor viskande 
rådpläga. Efter en stund kom en liten utvald skara 
till föreståndarinnan och frågade: 

"Skulle inte vi kunna få dra punkorna dessa 
månader?" 

"Jag är rädd, att de äro för tunga för er"; ljöd 
det vänliga svaret. 

"Ack nej! Vi vilja så gärna göra det. Vi be
hövde så väl förtjäna litet." 

Tillåtelse gavs, och barnen voro överlyckliga. 
De äldsta sade nu till varandra: "Vi måste låta också 
de små draga, så att de få vara med om förtjänsten, 
men naturligtvis skola vi stora ~öra själva arbetet. 
Det få de dock inte märka. Det blir roligare för 
dem, om de tro, att de göra verklig nytta." 

Och under dessa långa heta månader turade 
barnen dagligen om att draga de stora fläktmaskinerna. 
Rörande var det att se, hur också de små med all 
iver strävade. Visst blevo de ofta mycket trötta, 
både de äldre och yngre. Men det var ju för den 
käre Herren Jesus, de gjorde detta arbete, och där
för frågade de icke efter sin trötthet. Och stor var 
deras glädje, när de efter de fem månadernas slut 
fingo två guldmynt, hela tjugu kronor. Nu kunde 
de få köpa tusen små evangelier och skicka till en 
trakt i norra delen av landet, där Jesu namn ännu 
icke var mycket känt. 

Må vi av dessa små indiska barn lära oss att 
giva för arbete t i Guds rike endast sådant, som 
kostar oss något offer! Ja, må vi göra till våra 

"Snälla mamma, du vill r äl ge mig något för konung Davids ord, då han en gång aven man 
missionsbössan?" "Pappa, kan jag få en slant till erbjöds allt, som behövdes till ett offer, men sva
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rade: "Jag vill icke offra åt Herren, min Gud, bränn
offer, som jag fått för intet." 

E. M. R. 

Missionslilterafu . 
Genom eder förbön eller Världsmi' sionen ... före

mål . .. för regelbunden bön. f Joh. Rinman. 
Evang. Fosterlandsstiftelsens F" rlagsexpedition. 
Pris 50 öre. 

Hemlandskyrkans ansvar för missionsar
betet. Af A. Kolmodin. L. N l rblads Bokhan
del, Uppsala. Pris 40 öre. 

Svensk ~lissionstidskrift. 

Ha vi då icke nog med missionitidningar i vårt 
land? Hvarje särskild missionsorg nisation har ju 
sitt organ, hvari den lämnar m ,ddelanden om , 
sin verksamhet och i mån af utrydJme äfven låter 
sina läsare följa med världsmissionsafbetet i allmän
het. Icke kan då något behof af en ny missions
tidskrift vara för handen. Och huru ~kall den kunna 
samla en tillräcklig läsekrets? I , deJna jäktande tid 
hinner ju mången, som eljes förstår och behjärtar 
missionsarbetet, knappast att följa med den eller de 
missionstidningar, han redan har. 

Sådana och liknande tankar och. frågor röra sig 
nog ho> många, då de se tillkännagifvandet om ut
gjfvandet af Svensk Missionstidskrift. Och vi för
stå till fullo det berättigade, som kJn ligga i dem. 

Men det måste å andra sidan I medgifvas, att 
våra missionstidningar, frånsedt deras rent uppbyg
gande syfte, med deras väsentliga uppgift att hålla 
missionens vänner il jour med hvad som händer och 
sker på deras olika missionsfält, icke medgifva 
om icke annat så för utrymmets skull - införandet 
af mera ingående utredningar och ~ndersökningar 
af för missionsarbetet betydelsefulla frågor, både när 
det gäller missionslifvet i hemlandet och själfva arbe
tets utförande på missionsfälten. Och våra missions
tidningar nå endast undantagsvis utö(ver de för mis
sionen intresserade kretsarna. Dag~pressen obser
verar i regel icke ens det, som de liunna innehålla 
af allmänt intresse. ! 

Svensk Missionstidskrift vill söka ~ina läsare icke 
blott bland missionens vänner inom 'olika missions
organisationer, särskildt bland dem, s, m inom större 
eller mindre kretsar ha att arbeta för missionskär
lekens väckande och fördjupande, utan äfven bland 
dem, som. icke räkna sig till dem, utan stå tvekande 
och spörjande, ja kanske rent af fie~tliga mot mis
sionsarbetet. Och den vill här söka fylla en upp
gift, som missionstidningarna icke äro i tillfälle att 
utföra. 

Svensk Missionstidskrift vill därför lämna ut
redande artiklar om . 

l) missionens grund, motiv, nödvändighet och 
mål med ingående belysning af de invändningar, som 
från olika håll göras mot densamma; 

2) de svenska missionernas historia och nuva
varande ställning; , 

3) missionslifvets teknik, sätt och metoder för 
verkande samt stärkande af missionskärleken inom 
hemlandet, så att slitningar, om möjligt, må kunna 
förekommas och allt starkare bärkraft vinnas för de 
olika missionsuppgifterna, och i sammanhang därmed 
missionslifvets betydelse för hemlandskyrkan och 
hvilken uppgift i arbetet för Guds rike särskild t är 
den svenska församlingen gjfven; 

4) missionens praxis Qch de olika mer eller 
mindre svårlösta problem, som möta särskildt på 
våra svenska missionsfält på grund af det religiösa, 
sedliga och sociala tillståndet i de folk, bland hvilka 
våra missionärer verka, och därmed sammanhängande 
religionshistoriska och religionsfilosofiska spörsmål. 

Dessutom vill Svensk Missioristidskrift lämna 
fortgående meddelanden från de olika svenska mis
sionsfälten och fästa uppmärksamheten på missions
litteratur, särskild t den på vårt språk utkommande. 

Svensk Missionstidskrift har alltså satt som sitt 
mål att vilja tjäna alla de olika missionsorganisa
tionerna i vårt land och blifva ett organ, där deras 
arbetare kunna mötas och lära känna och respek
tera, ja älska hvarandra såsom medarbetare i en 
gemensam öfverväldigande uppgift. 

Mot startandet af en sådan tidskrift skulle kunna 
invändas, att vi redan i "Nordisk Missionstidskrift" 
ha ett sådant organ för hela Norden. Men utgifven 
i Danmark, har den aldrig lyckats vinna någon in
gång i vårt land. Och någon ändring i detta för
hållande är icke att vänta. 

Det är styrelsen för den kristna studentrörelsen, 
som af flera anledningar trott tiden just nu vara inne 
för utgifvande af Svensk Missionstidskrift. Närmaste 
anledningen ligger i de erfarenheter, som gjorts i 
sammanhang med utgifvandet af Motts bok: "Det 
afgörande ögonblicket" och de på olika ställen i 
vårt land i anslutning till denna anordnade missions
studiekurserna. Att ett starkt behof af grundligare 
missionskännedom därvid gjort sig gällande, är obe
stridligt. Därjämte ha uppfordringar kommit från 
olika håll. Särskildt ha flera missionärer uttryckt en 
liflig önskan, att en sådan tidskrift måtte komma till 
stånd. Den skulle ock i åtskilliga afseenden kunna 
betraktas såsom en fortsättning af de under åren 
1889-95 utgifna "Meddelanden från studentmissions
föreningen i Uppsala" (under 1896 och 97 af student
missionsföreningarna i Uppsala och Lund). 

Nämnda styrelse har vändt sig till undertecknad 
med anhållan, att jag måtte åtaga mig redaktörs
uppgiften. Det har varit många betänkligheter för 
mig att öfvervinna. Mitt första svar var ock af
böjande. Sedan jag med 1909 träd t tillbaka från 
missionsdirektorsuppgiften i E. F. S., har det varit 
min önskan att få ge den tid och kraft, jag kan ha 
kvar, åt min maktpåliggande uppgift vid universitetet. 
Men då det ansetts önskvärdt, att tidskriften skulle 
börja utkomma i sammanhang med missionskonferen
sen i höst, och ingen annan lämplig redaktör nu 
stode att få, har jag ansett mig f. n. böra låta mina 
betänkligheter fara. 

Såsom medarbetare har jag lyckats förvärfva 
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ledande personligheter inom o ika missionsorganisa
tioner, ett stort antal missionjrer på olika svenska 
missionsfält och andra för d~ frågor, Svensk Mis
sionstidskrift kommer att behan la, intresserade. Upp
satser äro sålunda utlofvade af . ordf. i Svenska mis
sionens i Kina kommitte E. Fhlke, missionsdirekto
rerna A. Ihrmark och Joh. Li~dgren, missionssekre
terarne W. Sjöholm och A. 'fhomander samt mis
sionsföreståndaren Th. Lindhagep; missionärerna Teol. 
D:r A. G. Danielsson (Indienl, n. Engdahl (Ost
afrika), /. M. Freden (Kina), 1M. Fröberg (Indien), 
E. Hedberg (Indien), D:r E. H uman (Indien), K. E. 
Laman (Kongo), j. M. Nilsson (Ostafrika, Kunama), 
j. E. Norenius (Sydafrika), G. l(3aquette (Turkestan), 
D:r G. Ribbing (Palestina), K. 1'G. Roden (Ostafrika), 
Joh. Sandegren (Indien) m. fl. samt Biskopen Teol. 
D:r Hj. Danell, Domprosten If. Th. Bring, Kyrko
herde G. Bergsröm, D:r Karl Fi1kies, Kontraktsprosten 
G. Hogner, Prof. Teol. D:r Hj. Holmqvist, Teol. lic. 
G. Lindeberg, Prof. Teol. D:r . Rohde, Prof. Teol. 
D:r 	Nat. Söderblom, Doc. K. S. Westman m. fl. 

Må nu blott välsignelse fråh vår Gud hvila öfver 
Svensk Missionstidskrift, att den i någon mån må 
kunna fylla sin uppgift. 

Uppsala i maj 1912. A. Kolmodin. 

Svensk Missionstidskrift är afsedd att utkomma 
med 	6 häften om 3 ark hvarde~a, årligen, Red. dock 
obetaget att utgifva dubbelhälften. . 

Prenumerationspriset är 3· kr. för hel årgång. 
Prenumeration verkställes i bokhandel, på posten 

(utan tillägg af postarfvode) samt å tidskriftens expo 
(Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, Uppsala). 
Om å tidskriftens expo minst 5 lex. tagas på en hand, 
är priset pr ex. 2 kr. 50 öre. 

lUissionshistoriens 	hufvuddrag. Af Ernst Thy
sel!. Förf. förlag, Rögle. Pris 75 öre. 

"' -1 
Utresande miS~ionfirer. 

Den 28 september återvänöe via Ryssland och 
Sibirien missionå'r och fru BJrgling med två barn 
till Kina. En stor skara missionsvänner hade samlat sig 
nere vid Skeppsbron för att säga dem farväl Just 
som ångfartyget lade ut, uppst1ämdes sången.: "Så 
tag nu mina händer." Så sjön~s: "Jag lyfter mina 
händer" och till sist, då ångf. iglidit ett stycke ut: 
"Herren hjälper, sjöng kung Qavid." Må Herren 
med sin nåd ledsaga våra syskpn under den långa 
och besvärliga färden samt i rikt mått välsigna dem, 
då de nu på nytt upptaga sin Mästares verk i Kina! 

Missionfirsin~i'gning. 

Söndagen den 6 oktober k~mma vid f. m. guds
tjänst i Betesdakyrkan i Stockl101m fröknarna Ester 
Berg och Emy Ohrlander att af~kiljas för missionärs
kalIet. 

Söndagen den 13 oktober .äger en liknande hög
tidlighet rum i Katrineholms missionshus, då fröken 
Ingeborg Ackzel! kommer att afskiljas för missionens 
tjänst. . .... .._ . . ,,~~l 

Tacksfigelse- och bönefimnen. 
Tacksägelseämnen. 

Våra syskons Carlens lyckliga utresa och glädje 
öfver att i Kina åter få verka Herrens verk (sid. 146). 

Det 	mottagande, våra till fältet återvända syskon 
erhållit (sid. 146). 

Flickan Snös saliga hemförlofning (sid. 146-147). 
Den villighet att lyssna till evangelium, som vi

sar sig i Tungchow-fu (sid. 147). 
De 	 af bro Linder omtalade medarbetarne (sid. 

148). 
Fröken G. Halldorfs tillfrisknande (sid. 149). 
Allmänna Svenska Missionskonferensen (sid. 149). 

Böneämnen. 

Att Herren må återgifva br. M. Ringberg hans 
fulla hälsa (sid. 149). 

Makarna Bergling och deras barn (sid. 152). 

* 
På vissa håll har bland de kristna den ande af 

oberoende, som framfödts af revolutionen, gifvit upp
hof till frågor rörande ledningen inom den kinesiska 
församlingen. Detta bör mana till bön, att vislighet 
och tukt, tålamod. och fördragsamhet samt en upp
riktig önskan att endast främja församlingens bästa 
må karaktärisera d~ Herrens tjänare, kineser som 
ufänningar, hvilka hafva om hand lösningen af dessa 
svåra frågor. • 

våra böner må vi äfven komma ihåg dem 
bland Kinas kristna, som till följd af de senaste 
politiska utvecklingarna blifvit utnämnda till med
lemmar af regeringen, att de icke genom sin upp
höjelse må bli svaga i tron, utan att de alltfort må 
erhålla nåd att först af allt söka Guds rike och hans 
rättfärdighet. 

* 
Må vi äfven ihågkomma Kinas soldater, bland 

hvilka f. n. pågår ett kraftigt evangelisations arbete. 
I staden Yang'chow t. ex. hafva femton hundra sol
dater på en gång varit samlade för att höra evan
gelium. Om något sådant har man aldrig förr hört 
talas i Kina. 

Ur China's Millions. 

Bönemöten för S. M. K. 
hållas hvarje måndags e. m. kl. 6-7 i St. Görans 
kapell, Kungsholmen, samt hvarje tisdags e. m. kl. 
6,80-7,30 i Betesdakyrkan. Missionsvänner äro 
mycket välkomna. 

Syföreningen för S. M. K. anordnar till 
till förmån för missionen en försäljning tisdagen den 
3 december å K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 
Vidare längre fram. 
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den och missio
, sker det 

för korthe
du 

När jag skall tala om 
nens ömsesidiga förhållande till 
från tvenne hufvudsynpunkter, 
ten s skull angifver sålunda: -
du och missionen. 

Med ordet mission i detta menar 
jag församlingens arbete att göra lefvande Gu
den känd, ärad och älskad, sådan han har uppen
barat sig i Jesus Kristus, att i hed!Ilavärlden, i den 
judiska och muhammedanska världen föra in för
kunnelsen om frälsningen genom Kristus Jesus. 

Kan då detta arbete få någon etydelse för dig 
själf? Att du kan få betydelse för missionen, ligger 
i öppen dag; men har missionen något att gifva 
dig tillbaka? Kan den i något afsende blifva dig 
en verklig vinst? Ja, missionen k"n och vill blifva 
för dig en mäktig, gripande utläg~ning af evange
lium, en storartad illustration till duds allra största 
kärlekstanke : Hela mänskligheten lin i Guds famn. 
Därför kan och vill missionen blifva dig en hjälpare, 
den vill lära dig förstå, hvad so!m är äfven dig 
gifvet i Guds evangelium och därig~nom värma och 
lifva dig själf. 

Evangelium om Jesus Kristus ar svar att gifva 
på mänsklighetens allra djupaste frågor. Utifrån 
hednavärlden möta oss tusen och åter tusen vittnes

I 
börd om huru detta evangelium git ver frid och lif, 

., Utdrag ur missionsdirektor Joh:s Lindgrens föredrag i 
BIasieholmskyrkan vid Allmänna Svenska Missionskonferensen 
september 1912. 

sprider ljus och värme och evighetshopp öfver tu
sendes väg. Icke kan man se och lyssna till allt 
detta utan att själf genomströmmas af en helig 
värmevåg. 

När Guds evangelium kommer till folken med 
frid och lif, gifver det också möjligheter till en ny 
utveckling, därför att det kommer med frälsning och 
förnyelse. Det kommer med helbregdagörelse och 
läkedom inifrån och möjliggör därför en brytning 
med allt det gamla, som drager nedåt och fördärfvar. 
Det möjliggör därför också frigörandet af de många 
slumrande krafter, som äro nedlagda i folkens inner
sta. Se, vi missionera icke blott för den yttre nö
dens skull därute på hednafälten, det är äfven en 
annan nöd, som ropar till oss. Denna är de många 
slumrande anlagen, som ligga nedlagda i folkens in
nersta, gåfvor och krafter, som äro bundna och hålla 
på att förstöras. Äfven de ropa efter hjälp. Vi veta 
ock, att bland hednafolken kunna skapas fram ädel
stenar, som, hvar och en på sitt särskilda sätt, skola 
låta Jesu Kristi härlighet stråla fram. Tänk på, hvad 
evangelium uträttar i hemlifvet, i samhällslifvet, i 
folklifvet, i den enskildes lif. Det för tanken till 
Golfströmmen, som går fram genom världshafven 
och sprider värme och lif, hvarhelst den går fram. 

Här en annan synpunkt, som visar, hur missio
nen kan blifva dig själf till vinst. När jag studerar 
missionshistorien, har jag samma känsla, som när 
jag vandrar på fjällvidderna högt uppe i vårt kära 
Sverige. Det är beundran för det stora, som då 
mäktigast griper mig. På fjällvidderna får man lära 
sig att se det stora stort och det lilla litet. Och 
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de enskilde. Den gifver oss vidgade vyer och räd
dar oss från den isolering, för /hvilken vi alla äro 
så benägna. Missionen skapar fr<tm hos oss en sam
hörighetskänsla med mänskligheten i stort. Den vill 
lära oss, att folkens historia, seJd i stort, står öfver 
det lilla, det enskilda. Missionen vill gifva oss blick 
för det verkligt stora i folkens lif, särskildt deras 
religiösa !if. Hvilket storslaget skådespel erbjuder 
icke f. n. den väldiga omdanin sprocess, som för
siggår bland de stora kulturfolker i Indien och Kina! 
Skulle det rent af från den petsonliga bildningens 
synpunkt vara möjligt att ställa ig själf utanför allt 
detta och icke göra en förlust? 

En annan synpunkt, där 1ckså missionen kan 
blifva oss till hjälp: Om du hari anlag för partisinne 
och trångsinthet både på det k1rrkliga och religiösa 
lifvets område, kom då in i mis~ionen på allvar, och 
du skall få en oändligt stor hjälp. Missionen skall 
visa dig, att det finns något öfver de skilda kyrkorna 
och samfunden, men också något, som är i dem alla, 
och som skapas fram genom der alla. Det är tem
pel af lefvande, helgade person~igheter, som Anden 
skapar fram tiderna igenom. Ddt är Guds rike, som 
bygges upp inom, på och gen~m alla dessa bygg
nadsställningar, ett Guds rike, s.om på samma gång 
är ett internationellt rike i förunderlig skönhet och 
härlighet. I 

Ännu en annan synpunkt rörande den vinst, 
missionen kan gifva dig: Missidnen gifver icke blott 
blick för det universella utan Jäfven för rent prak
tiska uppgifter. Tänk på, hvad som ligger i att en
samt de svenska missionerna under förra året gåfvo

I 

sjukvård åt icke mindre än 90,OPO sjuka på de skilda 
missionsfälten! Eller tänk på d~ 15,000 lärjungar, åt 
hvilka de svenska missionernJ lämna undervisning 
i sina skolor. Missionen gifve~ sinne för praktiska 
uppgifter och själfutgifvande ha dlingar. Den skapar 
fram ett heligt offersinne. 

Hur ställer icke också missionen inför oss hjälte
gestalter, af hvilka vi måste ~änna oss gripna, en 
John Williams, en David Livjngstone, en Hudson 
T aylor, en Alexander Duff ochl många andra, bland 
dem icke få svenska män ocliJ. kvinnor. Därjämte 
för missionen in i ditt lif - dm du annars på all
var kommer med - något af ~elig hänförelse. Den 
kommer att i väsentlig mån hjälpa till att bryta 
trångsinthetens småsinne och Isjälfviskhet hos dig. 

Om vi nu skulle tala om Hen ställning, du bör 
intaga till missionen, är det några ting vi här vilja 
påpeka: Du måste intaga en afgjord ställning. Du 
bör taga kännedom om missionen, innan du fäller 

för ett ingående studium! I början känner du dig 
kanske helt främmande · på detta område. Men sök 
att fatta det rika, kämpande, skiftande lif, som mö
ter dig i dess historia, och det vore förunderligt, 
om du icke skulle gripas däraf. Börja med något 
visst folk, dess offer, kamp och segrar, och du skall 
få se, att intresset ökas, och finna dig tvingad att 
gifva något just till det arbetet och att göra det re
gelbundet. Missionen, Herrens verk, skall krypa allt 
djupare in i din själ, skall blifva för dig en hjärte
sak. Då kan du ock gifva, hvad som är störst och 
dyrbarast af allt, din brinnande hjärlebön. Det finnes 
ingen, som icke kan arbeta för missionen, men de 
äro icke många, hvilka på allvar lära sig att bedja 
för den, låta den blifva hjärtesak. 

Låter du den blifva bönesak, hjärtesak, då drif
ves du också att verka för missionen, just där du är 
satt. Och är det så, att du kanske för länge sedan 
börjat vara med i detta verk, vet då, att det är så 
oändligt mycket, som hänger på dig, den enskilde. 
Ja, långt mer än du själf anar, beror just på, hur 
du på din plats, med dina gåfvor och ditt inflytande 
fyller din missionsuppgift. Du vet icke, huru myc
ket som hänger därpå, att icke du sviker, och huru 
du med ditt frimodiga och förtröstansfulla "framåt" 
kan ingifva nytt mod på platser, där modet börjat 
svikta. 

Och om Herren en dag skulle säga till dig, du 
unge man, du unga kvinna: "Nu har jag en uppgift 
just för dig. Kom och gif dig själfl" svara då med 
glädje: "Herre, gör mig till en sådan man, en sådan 
kvinna, som du kan använda, om så är din heliga 
vilja !" 

Ett är visst: missionen har plats för alla: själa
sörjare, lärare, statsmän, läkare, handtverkare. Her
ren har användning för de minsta så väl som de 
största gåfvor. Alla böra vi ock på allvar vara med. 
Huru olika skulle det icke då vara. När skall det väl 
komma därhän i vårt land, att Gud får förfoga öfver 
det jordiska goda? Vill icke du, som fått jordiska 
ägodelar på din lott, säga till de unga män och 
kvinnor, som af brist på medel icke kunna gå ut 
på missionsfältet: "Gån l ut, vi skola svara för ert 
underhåll. " 

Herren räknar på dig, hvem du än är. Skall 
du svika honom? Herren behöfver skapa fram i de 
enskildas lif en helig ansvarskänsla för sin rikssak. 
Nu är det oftast så, att man betraktar missionen som 
en församlingens uppgift. De troende lägga den på 
missionssällskapen, dessa åter på missionsstyrelserna 
och dessa i sin tur på sina sekreterare och missionärer. 
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Så blir det till slut endast en helt! liten grupp, som 
får uppbära det hela. Här behöfver väckas en stark 
missionsande bland oss, så att hvJ r och en skall få 

I

just sin börda af det gemensamma stora ansvaret. Det 
talas i elektrotekniken om kraftöfvetföring och det på 
långa afstånd. Det är just hvad vi behöfva i missionsar
betet, vi behöfva kraftöfverförin. Jag upprepar: 
Du vet icke, huru mycket därute på missionsfältet, 
som beror på, om det finnes helig kraft i ditt hjärta, 
du enskilde här. hem~a. Kanske ~er~r det på dig, 
om det skall bhfva vackelse och lif pa den ena eller 
andra platsen därute. Det gälle~, att du kommer 
med på allvar. Det skall icke varal så: du här hem
ma - de därute. Nej, du skall vara med, så att 
du skall kunna säga om missionäre na: "Det är min 
kamp de kämpa; det är min seget de vinna!" 

Den stora nöden ropar till ~ig : "O, tag din 
'plats i ledet, så att där icke må ~ppstå en lucka." 

Men det är något mer soml ropar än nöden. 
Det är också allt det bundna goda, som Herren ned
lagt hos folken och de enskilda. DJetta ropar: "Kom 
och tag din plats i ledet. Låt en ej längre stå 
tom l" . I 

Till sist måste jag säga: Du blir en hängifven 
missIOnsvän, i samma mån du verkliken lär känna och 
älska Kristus. Hur skulle man kunna skilja från 
hvarandra Konungen och rikstankien? De äro ett, 
och de måste vara ett. Om du ät för det ena, så 
är du ock för det andra och tvä Itom. Därför för 
eller emot l Hvilket väljer du? Ett är visst, väljer du 
missionen, Herrens rikssak, huru mycket den än må 
komma att kräfva af dig, aldrig sk~1l den blifva din 
gäldenär. · Den skall återbetala och det med ränta 
allt, hvad du satt in i densamma. 

Därför, plats för missionen i ditt hjärta, i din 
bön, i ditt arbete, i dina gåfvor l PI ts för missionen 
i centrum af ditt lifs stora intresserl l Amen. ' 

President Yuan och d:r Sune 
I en af Hankows dagliga tidningar läses följande 

för den 25 augusti: 
Dr. Sun Yat-Sen gjorde tidig,t i går e. m. ett 

besök hos presidenten Yuan-Shi-Kai i Peking. Hans 
afsikt var att göra en helt kort, formell visit, men 
han blef kvar till öfver midnatt. i Samtalet mellan 
de båda herrarna afhandlade den nuvarande ställ
ningen i Kina. 

D:r Sun anser, att Yuan utomordentligt väl 
lämpar sig för presidentskapet, och att han utan 
tvifvel är en stor man. Under det tankeutbyte, som 
vid tillfället ifråga ägde rum rörande en mängd olika 
förhållanden, fann d:r Sun till sin glädje, att han 

och Yuan öfverensstämde i alla väsentliga punkter. 
Han anser äfven, att utsikterna äro ytterst hoppfulla. 

De uttalanden, som göras i den kinesiska pres
sen, äro mycket välvilliga emot d:r Sun. Åter och 
åter framhålles, att hans försakande af makten står 
som en ständig förebråelse gentemot många af de 
ämbetsmän, som f. n. genom allehanda intriger söka 
tillvälla sig makt. 

Ett af de intressantaste dragen i samband med 
d:r Suns besök i Peking, är det vänliga intresse, 
änkekejsarinnan ådagalagt för honom. Hon har an
hållit, att regeringen måtte från hennes palats låta 
hämta både möbler och annat, som kan behöfvas 
för att göra d:r Suns ,-:~ning i Utrikesdepartementet 
riktigt komfortabel. Afven har hon uttryckt en 
önskan att få se d :r Sun och hans famiLj i de kejser
liga trädgårdarna. 

Det är omöjligt att öfverskatta resultaten af d:r 
Suns besök hos presidenten. 

Höstmöte med missionärsafskiljning. 
Söndagen den 6 . okt. höll missionen sitt sed

vanliga höstmöte i Betesdakyrkan, Stockholm. 
Vid detta möte fingo missionens vänner glädjen 

att närvara vid den gripande stund, då nya sände
bud, fröknarna Ester Berg och Emy Ohrlander, af
skildes för Herrens verk i Kina. 

Det på uppbyggelse rika mötet inleddes kl. 11 
f. m. af pred. Fritz Peterson, som därvid läste Uppb. 
1: 4-8, erinrade om uppmaningen till allmän bön 
under dessa dagar om Herrens tillkommelse samt 
innerligt och varmt nedkallade Herrens välsignelse 
öfver mötet. Så följde duettsång, utförd af fru 
E. Lodin och kamrer W. Rinman. 

Härpå talade öfverste H. Dillner i anslutning 
till Jesu ord i Joh. 8: 12: "Jag är världens ljus" ... 
T alaren påvisade genom många trosstärkande bevis 
ur bibeln, · att det finnes en ljus sida att afvinna 
hvarje särskildt läge i lifvet, om vi blott ställa allt 
i förbindelse med honom, som är "världens ljus" . 

Efter sången: "Herre, tag du in mitt sinne", 
framförde så missionär E. Folke det budskap, han 
för denna stund fått från Herren. "Guds medhjäl
pare" var hans ämne. Vi hoppas få införa detta 
föredrag i nästa n:r af tidningen. 

Af fru Lodin sjöngs nu solo: "Välsignade vitt
nen, som gå i hans namn." Härpå skedde det hög
tidliga afskiljandet under bön och händers pålägg
ning. Minnesord gåfvos de båda systrarna af kom
mendör O. v. Feilitzen, dr K. Fries, missionär E. Folke, 
öfverste H. Dillner och ingeniör K. G. Magnusson. 
Efter solosång af herr Rinman: "Si, Herren han är 
ditt eviga stöd i jordiska växlingars strid", afslutades 
förmiddagens sköna och allvarliga högtidsstund med 
att de församla·de gemensamt sjöngo: "Oss välsigna 
och bevara." 

Mötet fortsattes kl. 6 e. m. Efter ps: "Vår 
Gud är oss en väldig borg", talade missionär A. 
Hahne med ledning af Jesu ord i Joh. 1: 50: "Större 
ting än dessa skall du få se." Ej blott vid hög
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tider utan just i hvardagslifvet 
ting hos Jesus, ty öfverallt få vi 

afslutades af kommendör O. v. Feilitzen med bön 
och tack till Herren för hans rika nåd. 

vandra med "himmelen öppen" _ Låtom oss se efter 
"större ting" i vårt inre lif, i vå , arbete för Herren, 
i vår bön! ' 

Därefter framförde mis . 
afskedsord med tack till ini 
bön. "Genom eder förbön", så 
dades vi alla vid boxarupproret. 
för oss! ~ Det är en nåd o 
för 3:e gången få utgå till 
vara ohörsam mot den himme 

Fru Augusta Berg erinrade 
ning på samma plats för 20 år 
och åter inom henne Petri ord 
det du, så bjud mig komma 
"Han bjuder oss nu gå, och 
att få komma till sådana, som 
- "Behållen 
eder i Guds 
kärlek!" 

FrökenE. 
Buren talade 
därpå om Her
rens kärleks
fulla löfte till 
de sina: "Se, 
jag kommer 
snart." - "Vi 
utgå på grund 
af vår förhär
ligade Mästa
res bud, och vi 
utgå för att af
betala något af 
den skuldbör
da, hvari för
samlingen står 
till hednavärl
den. " - "Bed
jen, att Her
ren må göra 
oss till själa
vinnare!" 

Fröken Ester Berg dröjde orden i 2 Kor. 5: 15: 
"Han har dött för alla, på det de som lefva, icke 
mer må lefva för sig själf\la för honom, som 
för dem har dött och och fröken Emy 
Ohrlander framhöll Herrens med ledning 
af orden i 1 Kor. 1: 9: "Gud genom hvilken 

hafven blifvit kallade till i hans Son, 
Jesus Kristus, vår Herre." 

Slutligen framträdde fru Pettersson från 
Göteborg och uttryckte såsom ande i L. M. F. 
sin glädje öfver att få vara denna dag, då det 

. första af de af L. M. F. I dda sändebuden af-
skildes för det fält, hvarå ' som gifvit upphof 
till L. M. F., såsom martyr fått sitt lif. "Nästa 
söndag hoppas vi få afskilja andra" (fröken L 
Ackzell). - "Må vi gifva dem et andliga stöd, de 
ha rätt till, då vi genom vår n, så att säga, drifvit 
dem uti" 

Det säkert för mången 

G. Ö. 


Yuncheng den 27 augusti 1912. 

Kära missionsvänner! 

Mitt sista meddelande var från Honanfu. Jag 
vill nu litet redogöra för hur vi hade det i Sinan
hsien och Mienchih. 

Syster Maria 
Pettersson var 
glad som ett 
barn vid löftet 
att få åter

vända dit. 
Syskonen Car

len, Verner 
Westerochjag 

ankommo 
några dagar 
senare och rön 
te ett varmt 
välkomnande. 
Br. Wester och 
jag hade ej 
tid att stanna 
där mer än en 
dag, ty andra 
platser vänta
de på oss. 
Hunno dock 
träffa de le
dande inom 
församlingen 

och ordna om 
gQsskolans öppnande. Syskonen Carlen stanna tills
vidare för att vara syster Maria Pettersson behjälpliga 
emedan hon ännu är den enda af våra missionärer, 
som kommit tillbaka till Honan. 

I Mienchih tillbringade vi en söndag. En hel 
mängd af de troende infunno sig. 

På söndagen, just som vår förmiddagsgudstjänst 
skulle börja, hörde vi ett väldigt väsen. Då vi hörde 
efter, hvad det var, fingo vi veta, att det var tvenne 
unga män, som skulle afrättas alldeles bakom vårt 
hus. 0, det var hemskt! De hade öfverfallit en 
vägfarande, slagit honom och beröfvat honom hans 
medförda förråd af opium. Den ene af dessa män 
var endast 18 år, den andre 20, gift sedan en månad 
tillbaka. Nu föllo deras hufvuden för soldaternas 
svärd; tiggarne afsleto hvarje tråd af kläder från 
deras kroppar, och lejda personer begrofvo dem i 
åkern, där deras hufvuden fallit. Dagen därpå skulle 
ytterligare 4 personer på samma sätt afrättas. Men 

Ester Be rg. 

I 
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på så sätt uppehålles ordningen o : h betryggas den 
allmänna säkerheten. I 

Vägarna i Honan äro nu ganska säkra tack 
vare den stränga räfst, som hållh med röfvarna. 
Vår eskort påföljande dag bestodi just af soldater, 
som ständigt få fuska i skarprättar~ns yrke. 

I Honan ha jämförelsevis få Iaf befolkningen 
klippt af sig sina flätor. I Shansi: däremot har en 
stark agitation i det syftet bedrifvits, och hvem det 
vara må, som ännu befinnes hafva !sin fläta kvar, då 
han öfver Gula floden kommer in ii Shansi, kan vara 
beredd på att genast få den afklippt af en soldat. 

Så närmade vi oss då till sist Yunchengmen 
kommo fram, först sedan stadsporta~ne voro stängda, 
och tillbringade därför natten i ett värdshus. Tidigt 
påföljande morgon begåfvo vi oss lin, och ehuru vi 
voro . väntade, togo vi de våra m~d öfverraskning. 
Glädjen var ömsesidigt stor! Genlom vår ankomst 
kände de nog, att de befriades frår:i ett ansvar, som 
kanske mer än en gång känts tunlgt. Kommer så 
därtill den personliga känslan hos <!)ss en och hvar, 
så är det ju lätt att förstå, att det ! var en glädjens 
dag för oss alla. Ansvaret inför J de månssfaldiga 
uppgifter, som nu föreligga och kråfva sin lösning, 
tillika med ensamhetskänslan, gör, Iatt man drifves 
att ofta söka Herrens ansikte. Kyrkoherde Ham
marstens afskedsord ute vid Dufbo + "se, jag är när 
eder alla dagar", komma gång på igång med kraft 
till min hjälp. Ryktet om vår ankomst spred sig 
snabbt, och så började en ström af besökande komma. 
Första dagen var det endast män; dagen därpå 
kommo kvinnorna med. Och dag:arna gingo fort, 
dels under samtal med alla, som komrno, i synner
het med våra medarbetare, dels rrled att få litet i 
ordning. På söndagsmorgonen var !kapellet vackert 
klädt med höga, blommande oleandrar. Solen sken, 
och det var en feststämning öfver det hela. Det 
vän.tades, att jag skulle leda alla trJ gudstjänsterna, 
nattvardsfirandet inberäknadt. Evangelisterna voro 

. glada att få öfverlämna detta åt rpig, och Verner 
Wester hade på lördagen rest till Haichow för att 
tjäna de heliga där. 1 

Innan första mötet började, kom vår närmaste 
granne, gamla gumman Kuo, in för latt hälsa. Hen
nes skrynkliga ansikte sken af glädje, och hon fattade 
mina båda händer i sina. Då jag efter en stund 
bad henne sitta ned, sade hon: "Jag vill se på er." 
F attig är hon men ytterst proper och ordentlig. Då 
hon aflägsnat sig, låg ett paket bakblser på bordet! 
Mycket folk voro samlade vid a1l1 mötena, äfven 
soldater, som här behandlats för sina erhållna sår. 
"Då Paulus fick se bröderna, tackade han Gud och 
fattade mod", Apg. 28: 15. Dess~1 ord tyckte jag 
voro den lämpligaste texten vid qetta vårt första 
gemensamma möte. På f. m. tog jag till text: "Om 
någon är i Kristus, så är han en ny skapelse", (2 Kor. 
5: 17) och talade med anledning ~äraf om, huru 
den inför Gud · gällande, verkliga fö~ändringen äger 
rum, och hvaruti den består. På grund af att för
samlingen under missionärernas bortovaro ej samlats 
kring nattvardsbordet, talade jag vid nattvardsmötet 
något öfver Jesu fråga till sina lärj,ungar: "Barn, icke 
hafven I väl något att äta?" och sammanställde där

med apostelns uppmaning i 1 Kor. 10: 31: "Antingen 
I äten eller dricken, eller hvadhelst I gören, gören 
allt till Guds ära." Liksom vid andra tillfällen varit 
fallet, lät jag äfven här uppläsa hemkommitteernas 
bref till församlingarne och utdela ett ex. till hvar 
och en. Detta bref tror jag bidrager mycket till att 
just i dessa tider sammanbinda oss och de kristna. 

Nästa söndag och några påföljande dagar ämnar 
jag tillbringa i Ishih. Broder Verner blir då här 
öfver söndagen, men sedan mötas vi i Ishih. 

Med de hjärtligaste hälsningar till alla Kinas 
och egna vänner, hvilket väl är liktydigt, förblifver jag 

Eder tillgifne 
August Berg. 

* * * 

Kära missionsvänner! 

Två månader ha snart förflutit, sedan jag kom 
hem till Tungchowfu. Jag var glad att vid fram
komsten finna allt väl här på stationen så väl som 
E.å tre af bistationerna. Den fjärde utstationen, 
Tungkwan, har däremot upprifvits, så att de troende 
som haft sitt samlings centrum där, f. n. äro husvilla. 

Att ej större sköfling skett i detta distrikt, be
läget så nära härden för revolutionen i norr, är under
bart. Men Herren Gud har i stor nåd ej låtit större 
frestelse påkomma, än församlingarna kunnat bära. 

Det var dock en tid af nöd för församlingarna 
i Huaehow och Tungkwan, som lågo i stråkvägen, 
där armeerna drogo fram. Särskildt berätta vän
nerna i Huaehow, som jag nyligen besökt, med 
rörelse om den fasans tid som de upplefde, 22 okt. 
-2 nov. Något därom vill jag härmed meddela. 

Så snart underrättelsen om blodbadet på mand
schuerna i den närbelägna staden Sianfu blifvit spridd, 
reste sig de talrika medlemmarna af den hemliga 
föreningen "Chiang-hu-huei" (= landsorganisationen) 
och proklamerade ett allmänt blodbad på de kristna. 
Vår unge husvärd i Huaehow ställde sig i spetsen 
för ett band, som rusade in till stadens styresman, 
fordrande tillträde till statskassan. Ehuru de icke 
dödade mandarinen, betedde de sig dock så, att 
denne i förskräckelsen tog sig själf af daga. Hus
värden sände därpå bud till vår evangelist Li 
med befallning att utlämna såväl missionskassan som 
egna medel; i annat fall skulle han få plikta med lifvet. 

Li flydde då (den 26 okt.) med sin hustru upp 
till en troende familj, Kuo, som bodde på slutt
ningen af det närbelägna berget. Husvärden satte 
sig nu i besittning af stationen och brände bokför
rådet. Till familjen Kuo hade förutom Li och hans 
hustru ankommit flera troende flyktingar från stadens 
grannskap, mest kvinnor. En dag kommer ledaren 
för den hemliga föreningen i en af grannbyarna 
jämte en kamrat, bärande dragna svärd, och fordra 
att få penningar. "Hit har ju folk kommit från mis
sionsstationen", tillade han. "Kom ihåg", sade han 
vidare till unge Kuo, som mottog honom och kam
raten utanför huset, "att om du säger, att ni inga 
pengar ha, så gäller det lifvet för er alla." 

Unge Kuo var redan förut alldeles utom sig af 
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sorg. Han hade gjort en tuJ nedåt staden för att gifva inte så litet tröst. Han hade under vägen fått 
rekognoscera. Men stadsporta na fann han stängda. se en nyligen utfärdad proklamation, som påbjöd 

Landtbefolkningen hade, som vanligt är, då skydd åt missionärerna, församlingen och stationerna. 
större uppror pågår, bildat laq.dtmilis för att utrota Den hade han kopierat och uppläste nu. Så hjälpte 
farliga personer och lösdrifvat-e. De höllo just på han till med begrafningen af Li och uppsökte sedan 
att i en hackelsemaskin på erl Iogplan nära staden t. o. m. de förut omtalade bofvarna. Som Uang 
afrätta en man. Kuo tyckte sig i denne på afstånd är landtbrukare med någon pondus, kunde hans 
igenkänna gamle evangelisten Ch'en, som i dagarna framträdande i grannbyn och uppläsande af prokla
väntades från Tungkwan. Hah fick äfven för sig, mationen om skydd för de kristna väcka så mycken 
att det hade gått på samma ~ätt med evangelisten respekt, att dessa ej vidare blefvo antastade. 
Uang, som sedan afresan till b Ss i Tungchow icke Under tiden hade gamle evangelisten Ch'en 
låtit höra af sig. Andra troende voro ock försvunna; ankommit från Tungkwan. Som han var bekant med 
det syntes honom, som det nu vbre ute med allt hopp. vakten vid stadsporten, blef han insläppt, samt be-

Evangelisten Li, som vis$te, att han var upp- gaf sig genast till stationen. Två gånger hade denna 
spårad, och som af naturen val- rädd och vek, lefde varit begagnad af förbitågande soldater. En del saker 
natt och dag i ständig ängslanl . hade förstörts, men i sin helhet var lägenheten oskadad. 

Döm om unge Kuo's fört~iflan, då nu bofvarna Som den nämnda proklamationen gällde hela landet, 
ansatte honom för att få pengltr, som inte funnos i voro de våra hädanefter förskonade för alla trakasserier. 
familjens ägo! För att inte bli! öfverrumplade under Det var en glädje att åter få samlas med dessa 
natten begaf skaran sig hvarje Iafton långt in bland lärjungar och gemensamt hembära Herren tack och 
bergen, där de i en undangömd gretta kunde hvila i fred. lof för hans godhet mot oss alla under de händelse-

Unge Kuo lyckades för ~illfället afvärja faran rika månader, som gått, sedan vi sist sett hvarandra . . 
genom att få de två bofvarn~ att bevilja uppskof. Församlingen har till stationerade evangelister haft 
Då han kom in på gården, var: han emellertid ytter- Ch'en samt seminarieeleven Chan. Med undantag 
ligt uppskakad. Bäst det var, \fick fadern se honom af det ofvan nämnda korta uppehållet ha mötena 
komma med en krutpåse oc~ en knippa bränsle, pågått hela tiden, äfven fast de flesta från landet 
som han lade på kangen. "Hvad menar du med icke vågat sig ut på vägarna för soldaternas skull. 
det där"? frågade fadern. "Far, 1et är nu förbi med oss Det har naturligen varit mycket förödmjukande 
allesamman. Låt oss, hellre än ~tt invänta dem, dö en för oss alla, att satan skulle kunna så förskräcka 
lättare död tillsammans!" - "H'!ir kan du bära dig så vår snälle broder Li, att han så förlorade all besin
illa åt? Vill Gud, att vi skola :dö, sa ske Hans vilja! ning och begick en sådan synd. Det är dock godt 
Men Gud är också mäktig att pevara oss. Vill Gud att veta, att Herren och ingen människa är domaren. 
icke bevara oss, så ska' vi dö på det sätt han före- Jag saknar Li mycket. Att på ett år förlora två 
skrifver. Bär genast bort de där sakerna I" Sonen i Guds ord så väl hemmastadda, oss tillgifna ar
gjorde sig redo att lyda med föll i vanmakt. Ej betare har varit påkostande. Bedjen med oss, vän
förrän vid mörkrets inbrott fi l go hans anhörigas ner, att Herren må kalla och utrusta många andra 
upplifningsförsök framgång. att i deras ställe gå in i arbetet. Vi äro dåligt 

Men nu saknades evangelisten Li och hans lottade i fråga om infödda arbetskrafter i detta di
hustru. Anande oråd började inan söka med lykta strikt, . som likväl är så kräfvande. Jag har fått på 
i den omkring liggande skogb . Till slut finner mitt hjärta att söka utbilda ett par yngre bröder; en 
man dem, Li döende. Han Hade af sin son en af dem studerar nu hos mig. 
gång fått räfgift, och det hade han burit på sig. Bröderna Tung och Su äro mig till stor hjälp. 
Frestaren hade blifvit honom Iöfvermäktig. Han Den senare var nära döden på sin resa från Ichuan 
tog själf af giftet och uppmana(le så sin hustru att vid revolutionens början förra året men räddades 
följa exemplet. Hon vägrade Iförst, men när hon till sist. Röfvarne hade fört honom en 25 km:s väg 
såg, att hon snart skulle förloraj sin make, tog äfven tillbaka till staden Ichuan för att döda honom. Förste 
hon förtviflad af giftet. Hon k0m sig dock. Hvil- stadstjänaren, en vän till missionen, löste emellertid 
ken nöd, hvilken jämmer! ut både Su och sig själf för omkring 500 kronor. 

Under tiden hade evangeli ten Uang, som be- Att Sus tacksamhet till Herren var stor, förstå vi. 
sökt oss här, begifvit sig på hJmväg till Huachow. Han ingick då ett förbund med Herren att hädan
Utanför två större byar, som Ihan passerade, höll efter lefva helt för honom, som så underligt räddat 
folket på med afrättning af röfvare. Ropande ilade honom ur denna nöd. Detta löfte söker Su att hålla, 
Uang fram mot staden och statibnen. Framkommen och vi tacka Gud för honom. 
finner han stadsportarna låsta. \ Ingen visste heller, Tillfällena att vinna segrar för Herren äro oer
hvad som blifvit af de troendje i förstaden. Han hörda. Ack, att vingårdens Herre så länge nödgas 
beger sig då uppåt berget till familjen Kuo. vänta på villiga arbetare! Du broder och syster, 

. "Det ~a~ rö~ande att se j'!. berättad~ Uang, som läser detta, ställ dig inför Herren med denna 
"hvJiken gladJe mm ankomst vackte". LIS hustru fråga på dina läppar och i ditt hjärta: "Herre, 
kastade sig ner, omfattade mina ifötter och ville inte hvad vill du, att jag skall göra?" 
släppa taget. Hon var oförmögen att säga någon- Tungchowfu Shensi China i aug. 1912. 
ting, men hennes blick sade mer än ord. "Nu får 
du inte lämna oss", var det förstA, hon sedan yttrade. Hugo Linder. 

Uang, som är en rådig och I duktig man, kunde 
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Guds vä1signel~e. 	 Ande sände du alt undervisa dem, och ditt manna 
förvägrade du icke deras mun, och vatten gaf du 

Det var högtid i S. Barnens mi~sionssparbössor dem, när de törstade. Neh. 9: 19, 20. 
skulle tömmas. En stor skara lyckliga och glada 
små samlare hade också infunnit sig! Församlingens 
kyrkoherde talade till barnen om Jesu pespisande af de för S. M. K:s förebedjande vänner. fem tusen männen och gjorde så en tillämpning på 
de missionsmedel, som nu insamlats,! och som skulle 
användas till mättande af hungrigal människosjälar. 
"Hvad", frågade han, "skola vi skkka med dessa 
pengar?" - En liten gosse satte U1hp sin hand och 
svarade: "Guds välsignelse." 1 

Den lille hade träffat det rätta svaret. Glöm 
ej, du kära missionsvän, när du gifv~r till m}ssionen, 
din gåfva må vara liten eller stor, att du glfver den 
under bön, i kärlek och tro. Se, d~ sänder du med 
den Guds välsignelse, och då får deh ett värde, som 
först evigheten kan uppvisa. 

Bön för den muhammedan , ka världen. 
Ett upprop har utfärdats till b1ön för den mu

hammedanska världen särskildt onsdagen den 76 
oktober, missionär Henry Martyns d~dsdag. Martyn 
var en af banbrytarne för missionf' n bland Islams 
bekännare. 

Särskildt framläggas följande bönbämnen: 1. De 
muhammedanska regeringarna liksom! ock de kristna 
regeringarna· i muhammedanska lärjder. 2. Större 
spridning af Guds ord och kristlig i litteratur bland 
musulmännen. 3. De missionsarbeta~e, som på sjuk
hus eller annorstädes egna sig åt de lidande öfver 
hela den muhammedanska världen. I 4. Alla som 
bland musulmännen förkunna evangepum om korset. 
Omvända muhammedaner. 5. Hejdandet af Islams 
utbredning i Afrika. Framgång i d~ missioner, som 
utföras i närheten af muhammedanska områden. Att 
de kristna missionssällskap, som där !arbeta, må inse 
vikten af mission äfven bland musulmännen. 

Uppropets utfärdare hoppas, att dessa böne
ämnen om möjligt skola frambäras vid ll offentliga böne
möten men framhålla såsom af ännu större vikt, att 
de frambäras inom familjerna och af de enskilda. 

Personliga meddelanden. 
I 

Trolofning har ingåtts mellan missionär Josef Em. 
Olsson och fröken Johanne Voss Rasntussen, en dansk 
syster som har sitt missionsfält i Ho~an, Kina. 

Må Herren välsigna detta förbur:ld! 

~ I 
lltresande missionärer. 

Onsdagen den 16 d:s kl. haH 81 på aftonen af
resa till Kina via Sibirien med ångf. Qjhonna följande 
syskon: Missionär Henrik Tjäder, frJ Augusta Berg, 
fröknarna Ebba Buren, Emy Ohrlander, Ester Berg 
och Ingeborg Ackzell. ! 

Molnstoden vek om dagen icke ifrån dem utan 
ledde dem på vägen, ej heller eldstoden om nallen, 
utan lyste dem på den väg, de skulle gå. Din gode 

för 

N:o 

1,000. 

1,001. 

1,002. 

1,003· 
1,0°4. 
1,0°5· 

1,006. 
1,0°7· 
1,008. 
1,0°9· 
1,010. 

1,01 I. 
1,012 . 

1,0 13. 

1,01 5. 
1,016. 
1,0 17. 

l,or8. 

Tacksägelseämnen: Att ej större sköfling skett, 
an fallet är i Tungchowfu distrikt (sid. 157). 

Medarbetaren Sus underbara räddning (sid. 158). 
Våra tre för missionskallet invigda systrar: Ester 

Berg, Emy Oh rian der och Ingeborg Ackzell. 
Det goda förhållandet mellan presidenten Yuan 

Shi-Kai och dr. Sun Yat Sen (sid. 155). 
Böneämnen: Flera infödda medhjälpare (sid. 158). 
Att Herren med sin nåd må ledsaga våra kära 

utresande syskon och i Kina göra dem till stor väl
signelse. 

Att de nyutsända systrarna må få nåd och kraft 
till inlärande af det svåra språket. 

Alla missionärernas barn. 

Redovisning 
för till Barnens hem influtna gåfvor under 

juni-sept. månader. 
En broderad brickduk af fru S., Landskrona; En broderad 

väggbonad af fm F., Lidingön; Sex st. papperskorgar af G. R. o. 
r. R-st samt M.• R:s-D. S., Norrkpg gm M. B-g; Elfva lit. 
lingon af r. B., Forssa, Katrineholm ; Ett kg. honung af Fr. A., 
Brodderud, Matiestad; Tvil säckar potatis af frkn C., RlIsta; Fem 
kr. af A. L., Kumla; Frukt och skorpor af M. L., KumJa; Ett par 
snowboots af d:o. 

Redovisning 
influtna medel till . Svenska Missionen Kina. 

under September månad 1912. 

»En Kina-vän. gm T. T., Sthlm ... 
Vänner i Vadstena gm C. A., Vad

stena ....................... ........... . 
Kollekt i Baggetorp gm H. H., 

Baggetorp, Kristdala .............. . 
J. J, Hedemora ....... ............... . 

A. och G. Th., Ulricehamn ........ . 
»Ett löfte till Herren, från V. Ö., 

Dansvik, StorsjÖ . .. ................. . 

-n. t. n. Gal. 6: 9 ...... ... .. ...... . 

K. G. M., Sthlm ...... . . . ... . ....... . 


i·. ~c ~.r.~~~~ . .. .... :::::::::: : : ::: :: ':.::::: 

E. & M. K., Göteborg .. ... . ... . .... . 
] . & o. H:s sparbössor .............. . 
R. J. L. gm S . J., Örebro ...... .. . 
Kollel<t i Månstorp gm J. A. P., 

Hallfara, Äskel<ärr .... . ............ . 
Kollekt i Årnäs gm P. J., Ärnäs, 

Österäng ........ ........ .. .... ....... . 
Kollekt i Mariestad gm C. O...... . 
D:o i HassIe gm F. A ., Brodderud 
Hassie 	 KristI. Ungdomsförening, i 

stället för krans pil fm Engströms 
graf, gm F. A., Brodderud ..... . 

F. & 111. A., Brodderud, Mariestad, 
i stället för krans pil fru Eng
ströms graf .......... .. ..:..:.:':'..~ ..:..:..:...,.':.:, 

Kr. Ö. 

10: 

3: 64 
2: 80 

100: 

15: ~ 
3°: 
5°: 

500: 
20: 

200: 
48: 

100: 

22: 

7: 75 
I I: 37 
I I: 30 

..,.:.:..,.:.: ..__1_0_:-=____ 
Transport 1,195: 86 
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N:o 	 Kr. Ö. N:o Kr. Ö. 

Transport '4,479: 62
Transp (t 1,195: 86 

1,°7°· M. M., Håkansta, gm A. O., Norderö 4:
1,019. »Tackoffer> ............................!. 10: 
 1,07 I. A. O., Norderö ...................... . 8: 

1,020. K. S., Bornholm ...... ............. .. 5: 
 1,°7 2. H. och E;, J., Jönköping ........... . 3°:
·1,021 . . Onämnd ............................. .. 25: 


1,°73· Joh. 17: 20, 2[ .......... .. 1,000:

1,022. A. R. gm K. E. B., Göteborg .. . 10: 

1,074· A. D., Kristdala ... ... .. .... .......... .. 5:
1,023. N. B. till E. Ohrlanders underh IIl 
1,°75· C. A. T., Kanada ................... .. 49: 95 
gm d:o .. . .......... . .................. . 5: 
 1,076. K. E., Bennebol, Knutby.......... .. 20: 


1,02 4. O. V. P. till d:o gm d:o ........... . 25: 
 I,on· P. E. W., Sthlm .................. .. 20: 

1, 02 5.. r. F., till d:o gm d:o .............. . 10: 


1,078. .Från bönekretseri. gm K. S., Norr
1,026. »Herrens tionde.. Matt. 6: 33 5°0: köpiog ....... , ........................ . 105:
1,027. En missionsvän, Haparanda. s. E. B., Gunnarskog, Flisby 10:

96: 3, 4 ........................ .. 
 55: K. \V., Riksten pr Tumba gm N.
1,028. E. E ................................... .. 4°: 
 H. Jes. 64: 4 .................... . 100: 

1,02 9. L B., Dulbo ........................ .. 53: 
 1,082. J. L., Ersta, till M. Ringbergs under
1,°3°· häll .. .. ................. .. 10:
Li~~e~. l~~st~~g~ . . ~~~~.i~.~~k.I:~~~ . . .r. 4°: 1,083. Kollekt i Hufvudsta gm O. S..... .. 7:1,031. Insamladt vid en missionsstund hps 

1,084. Från arbetsföreningen j Barkeryd gm
O. E., Villen, gm 1\-1. B ., Ovik\!n II: 25 A. B ., Barkerydsby .......... . .. 100:


1,°32. Till missionär och fru Berglings ut
1,08 5. G. G. gm F . G. D., Götened .... .. 20: 

resa till Kina ................... .. 5°0: 
 1,086. Onämnd, Ängaryd, Tranås gm K. B. 20:
1,033. E. P .• Helsingborg .................. .. . 5: 
 1,087. Onämnd gm E. H. .. ............... . 10: 

1,°34· >Tackoffer>............................ I" 5°: 
 1,088. .Guds tionde. ......................... . 15:

1,°35· »Herrens tIOnde» ................. " ," 25: 


1,08 9. .Herren behöfver dem». S. N.,
1,036. Kollektmedel från K. F. u. 1\L 

Skellefteå ............................. . . 
Helsingborg ...... ___ ............. __ j.. 5°: 
 Tackoffer den 22:" sept. frän ]. S ., 
1,037. »Ur sparbössan. från A. L., H~l- Venersborg ........................ .. .


singborg ....... . ................. ' j " 10: 
 H. M., Hidingebro .................... .

1,°38. M. N:s sparbössa, Södertelje ... J .. 56 : 20 Kinamissionens vänner i Gräsbo gm 
1,039. Vid mis,ioDsfest i Vallby, Nerkes- O. A. O., Östervåla .............. . 10:
Kil, gm 1\.1. N. .. ................. .. 19: 


1,°95· L. A-n, Gräsbo gm d:o .......... . I:
J 1,040. Från Ullevi syförening vid allktibn 1,096. Ur sparbössan å pastorsexp. gm d:o 3: 25i Örberga gm A. S ............ .. 100: 

1,°9·7· Fyllnad gm d :o ...... .. ... ........... .. 75
1,°41. Från vänner i Vadstena gm Ch. 1.. 15: 5° 1,098 . »En vän till missionen. gm A. B.,

1,°42. »Tackoffer för 2S-årigt barnaskJb.p Umeå .............................. .. . 10:

den 1°/8, ................: ......... 1.. 10: 
 Af J. M., Junsele, å öresmöten in

1,043. L H-n, E. B-g, Katnneholm 1.. 5°: samlade medel gm J. O. S... .. .. 
1,044. .Idas minne. från L. och M. L. R. 

1,100. A. H., Helsingborg ............. .... . 

gm A. K., Linköping ........... . 200: 


I, lOJ. S. G., Elfkullen, Jemshögsby ..... .
1,045. K. N., Jönköping .................... . 25: 
 1,102. Kollekt i Solhems Kristna Allians
1,046. Jönköping. mfg, dåraf underhåll för förening gm A. P., Spånga

missionär och fl u Berg, gm K. R. 2,4°°: 1,1°3· R . D. till M. Ringbergs underhåll
1,047. H. E. A., Göteborg ............... j .. 1,000: 
 gm G. E. P ....................... ..

1,048. Kollekt i Bäckalunds missionsh,/-s, Från SnarlIs' mfg gm N. P. P.,

Tysslinge, gm lVI. N ............. J.. 14: 43 
 Snarås, Jcmsennn ................ .. 3°:
1,049. .1 Jesu namn» .. ..................... .. 10: 
 1, 105. »En liten blomma på d:r A . B.
1,°5°. Bidrag till frakt för jullådorna från Beskows graf. Den rättfärdi!(e skall 

H. B., Hofva .................... i.. 2: 
 vara i evig åminnelse" ...... .... .. 10:
1,°51. Till H. Tjäders underhåll frän]. :p., K . A., Stjiirnhof. .................... . .. 100:


Österby, Hedemora ............... 1.. 5°: 
 K. F. U. M:s missionskrets, Göte
1,°52. .Herren förser ..................... ; .. 200: 
 borg, till And. Ericssons underhåll
1,053. Bidrag till en auktion för S. M. ~<:.. 

gm I. \V. ........................... 50:
från O. gm E. & J. S., Malmö .4: 1,108. Tabors mfg, Sandseryd, gm J. F. J. 150: 
'.1 1,°54· Öfverskott å syföreningsbbssan gm d:o 16: 14 1,!09· K . B., Gölhult, Kristdala ..... . ...... 8: 


1,°55· D:o på Anna P:s krans gm d:o ; .. 6: 1,111. A. B., Sthlm ...........................__ _ 1_0_0_:__
1,056. Ränta 11 insatta medel gm d:o ... :.. 3: 84 

1,°57· ,Och han såg upp i himmel~n, 
 Särskilda ändamål:

tackade och bröt brödet. gm f!-. 
& J. S ., Malmö .................. , .. 2: 25 1,060. L E. S. till . Pärlans> undcrhllll gm 


1,058. Från A. gm E. F., Herrljunga ... 2: 80 J. S., Malmö ... .. ............ ...... . 5°: 

1,059. E. F.. Herrljunga, .1 stället (ör ',061. Från B- m till infödd evangelist .. . 5°: 


blommor på fru Engströms gr~f. 2: 20 1,080. l. och A. R., Norrköping, underhåll 

1,062. M. L., bidrag till en auktion för för gossen K.o Ch'cng ngen ... 5°: 


S. M. K. gm E. & J. S., Malmö 6: 1,090. S. N., Skellefteå, lIalfårsunderhåll för 

1,°63. Från en auktion för S. M. K. gm ~. ev. Kao Kung ts'ai .............. . 100: 


& J. S., Malmö .................. ; .. 57 2: 15 H. M., Hidingebro, till Kao Teh 
1, 064. A. M., Bankeryd .................. ;.. 25 : hai's underh;1lI.............. .......... 30: 
1, 065. E. E., .En skuld» .................. ; .. 10: 1,110. M. P. till en gosses underhåll...... 25: 305: 
1,066. L. J. \V. till fru Böllings underhåll . --======---....::'..:..:~ 

Summa under sept. månad kr. 17,016: 40gm K. E. B., Göteborg ...... t.. 25: 
Under jan.-ang. manader 51,569: 411,067. .Tackoffer" af O. S. gm J. S" Hästö, 


Karlskrona ........................ f .. 20: 
 Under jan .-sept. månader » 68,585: 8 I 
1,068. .Att Herrens verk må kunna åter


upptaga. i Kina på Edert fält iaf 
 ~{ed varmt tack till hv!uje gifv:u"e. 

hemmavarande arbetare. gm E. O. 7,000: HCl'rm har länkt på oss, Jlatt skall z,älsig1la.
1,069. Frän bönekretsen i Kristineharhn 

gm A. A. .................. ... , " 7: Ps. "S: 12. 

Transp";t 14,479~'-62----

titockt1olm, Svenska Tryckcriakllcbclagct 1912. 
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}<SjninJ~, Stochbolrn. 

Telefo n: 

I\om. för Sv. JYiissionen ·i l\ina. J.'Hablltorgsgato}} 8. R.iks. 4459. }\llm. j3runkeb. 1735 

Innehåll: Guds medhjälpare. - Missionärsafskiljning i Katrineholm. - Ett och annat från Yuncheng. _. Brefafdelningen. - Afskedsmöte. 
- En Jesu Kristi stridsman. - Hans IStjärna i Östern. - Försäljning. 

l, 
~--~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~--~~~~~~~~~~~~~--~ 

Guds medhjälPa~e.·* 
Aposteln Paulus säger: "Vi Iäro Guds med

hjälpare", 1 Kor. 3: 9. Det ser nä~tan ut, som vore 
det förämtet att säga något sådant. Men i v. 10 

I
finna vi ett litet ord, som kommer med lösningen, 
det är ordet nåd. Inför det ordet kan det gå att 
säga efter aposteln Pauli ord: "V! äro Guds med
hjälpare." 

Under olika tider i lifvet framträda olika sidor 
af d~n härlighet, som Herren up~enbarar af sin 
sanning. Ibland se vi ordet "tro", l och då blir det 
så stort för oss. Ibland är det oräet "hopp", och 
det kan aldrig blifva tillräckligt stJrt. Men är det 

, I 
icke så, att när vi komma längrel fram på vägen, 
är det ett ord, som blir större för oss än alla andra, 
och det är ordet "nåd?" Vi hafval känt oss liksom 
drifna att gå fram med kraft, men under tiden har 
Herren låtit oss gå i skola, och iii skolan har han 
om och om igen tagit fram samma läxa och bjudit 
oss att lära den. Och den läxan nar varit "nåd." 

I 
"Efter den Guds nåd, som har blifVit mig gifven." 
När det ordet blir lefvande för v1åra hjärtan, tror 
jag, att vi med aposteln Paulus kun1na säga: "Kristi 
kärlek tvingar oss." När känslan loch behofvet af 
nåd och förmånen att få taga emqt nåd blifvit en 
verklighet för oss, då växer kå'rlek Ifram ur hjärtat. 
Då vilja vi älska Jesus. Vi kunn~ icke annat an 
älska Jesus, ty det är blott nåd hos honom. Vi 

.. I I 
~ Föredrag af missionär E. Folke vid missionärsinvigningen 

i Betesdakyrkan sönd. den 6 okt. 1912. 

kunna icke annat än fortsätta att älska honom, ty 
hela vägen är det nåd, nåd, nåd. 0, hvad det är 
lyckligt att få börja dagen så, att gå in i vår kallelse 
på det sättet! Och hvad det är lyckligt att få sluta 
dagen så! Hos profeten Sakarja står det, att när 
den sista stenen skall föras in i byggnaden, skola 
allesammans ropa: "Nåd, nåd, nåd med honom!" 
Därför tror jag, vi också kunnä taga upp detta ord: 
"Guds medhjälpare." 0, hvilken nåd, att Herren 
tar ett fattigt människobarn och ställer det vid sin 
sida och säger: "Mitt barn, du får hjälpa mig." 
Det är för mycket för oss, men det är nåd, och 
därför kunna vi taga emot det. 

Jag tänker nu alldeles särskildt på en af Guds 
medhjälpare, Moses. Det är så underbart att gjfva 
akt på, hur Gud var med och för Moses, och hur 
Moses fick vara med sin Gud. Det första, Gud 
gjorde med sin medhjälpare Moses, var, att han 
fostrade honom. Därför tog han honom ut i öknen, 
och där fostrade han honom i fyrtio år. 

Det andra, Gud gjorde med honom, var, att 
han uppenbarade sig för honom i den brinnande 
busken och där sade: "Jag vill vara med dig." 
Där gaf Gud honom kraft. 

Det tredje, Gud gjorde med Moses, var, att 
han, tog honom upp på berget och hade honom 
hos sig i fyrtio dagar och fyrtio nätter samt delgaf 
honom sina tankar och planer. 

Hvad Gud vidare gjorde med sin medhjälpare, 
var, att han hvarje dag mötte honom i uppenbarelse
tältet. Det var icke en enda dag, som molnstoden 
icke sänkte sig ned öfver tältet. Gud längtade efter 
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Moses, och Moses längtade efj~r sin Gud. Hvarje 
dag såg hela Israel, hur Mos.es vandrade ut från 
lägret och ensam gick ut tilll sin Gud. Så hade 
Herren det med sin medhjälpar.e Moses. 

På samma sätt vill HerrJn ännu i dag hafva 
det med sina medhjälpare. Vi !behöfva fostran, och 
o, hvad det är mycket hos oss, som behöfver fostras! 
Men Gud vill vara vår fostrare.1 Vidare behöfva vi 
kraft för hvarje. dag och stund. Och Gud säger: 
"Jag är med dig." Det må vj1ra oss nog. Vi be
höfva få våra ögon öppnade Iför Guds riksiankar 
och riksplaner. Han taget oss ännu i dag upp till 
sig på berget och talar med hvar och en af oss. 
Han låter icke sina medhjälpare gå ned därifrån, 
förrän han sagt dem, alldeles hpr han vill hafva sitt 
verk utfördt. Gud har tid med oss. Han kommer 
hvarje dag till uppenbarelsetäl~et. Han sänker sig 
ned dit. Han står där och yäntar på oss. Han 
vill hafva en stilla stund med ~ina medhjälpare för 
hvarje dags behof och hvarje dkgs strid. 

När jag tänker på våra sJaga systrar, som nu 
skola gå till Kina med det stor} uppdraget särskildt 
under den tid, som nu är där te, vill jag påminna 
om, att Gud säger till dem: "Gån såsom mina 
medhjälpare, och jag vill vara för er detsamma som 
för min medhjälpare Moses i liden gamla tiden! I 
skolen alltid finna mig." 

Vi vilja vidare tänka på, hurr Moses såsom Guds 
medhjälpare hade det med sin Gud. Han sade: 

I 
"Jag är alldeles oduglig till detta." På samma sätt 
får nog hvarje Guds medhjälpare säga. Och Gud 
gifve, att vi kunde säga det af hela vårt hjärta, så 
att icke hos oss den minsta duglighet blefve kvar! 
Men hvad vi icke få, är att meq Moses i misströstan 
säga: "Herre, sänd hvilken ~nnan du vill l Jag 
duger icke till detta kall." Hu I många är det icke, 
som Gud vill hafva till medhjälpare, hviJka hafva 
sagt så, och · aldrig kommit mdd i Guds verk. Vi 

. få icke gå för långt utan skola just i känslan af 
vår oduglighet och ovärdigh~t taga emot Guds 
oändligt stora nåd. 

Det var icke heller blott om sin oduglighet, 
Moses talade. Han visade också, att han trodd4.på

I 

Gud, och Gud visade, att han kunde lita på Moses. 
0, hur dennes hjärta bäfvar, när han står vid Röda 
hafvetl Hjärtat klappar, så att han icke får fram 
ett ord. Så kan det bli mången gång för Guds 
medhjälpare. Så blir det mån&jen gång för missio
närerna därute. Så kanske det kan bli för våra 
systrar därute i Kina. Men Gud har satt sin staf 
i händerna på alla sina medhjälpare. Och den 
stafven kan ännu i dag dela Röda hafvets vågor. 

-~~V"'~-/"~'_~~J~~'~~,_~~~~~ 

Guds medhjälpare få tro på sin Gud. Och just där
för våga vi gå in i den kallelse, till hvilken Herren 
kallat oss. Gud är trofast. 

Guds tjänare Moses visade också trohet mot 
sin Gud. När Israel hade syndat, när allt tycktes 
förloradt, när Gud själf sade: "Jag skall förgöra 
Israel, ty det duger icke att vara förbundets folk", 
då kastar sig Moses på sitt ansikte inför Gud och 
ligger där fyrtio dagar och fyrtio nätter (5 Mos. 9: 25). 
Han kunde vara med Gud i ljuset på berget i fyrtio 
dagar och fyrtio nätter men också ligga i stoftet på 
sitt ansikte i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Sådan 
var Guds medhjälpare Moses. Han var, säger 
Ebreerbrefvet, trogen i allt Guds hus. Det är, när 
det ser som mörkast ut, som troheten allra bäst 
pröfvas. När det ser ut, som om ingenting lyckas, 
ingenting vinnes, utan idel missräkningar hopa sig, 
då gäller det allra mest. 0, att vi såsom Guds 
medhjälpare låge på våra ansikten på samma sätt 
som Moses huru länge som helst, när det gäller att 
rycka människosjälar ur satans garn och förviUelse 
samt få dem frigjorda I 

Må Gud i sin stora nåd göra våra systrar och 
oss alla till sådana, som kunna tro Gud och härda 
ut i trohet, som kunna ligga på våra ansikten i bön 
för människor på jorden och beständigt lefva i ge
menskap med vår Gud! Då kunna vi säga: Vi få 
vara Guds medhjälpare, och det är nåd. Jag känner, 
att det är nåd, och efter den nåden längtar mitt 
hjärta, efter den törstar jag. 

Aposteln Paulus säger för sin egen del, att han 
ville vara just i den ställningen såsom Guds med
hjälpare. Det är två saker, han särskildt påpekar. 
För det första att han var sänd att lägga grund, 
för det andra att han var sänd att bygga på grunden. 

Att lägga grunden och bygga på grunden, det 
är allvarsamma ord, oändligt viktiga för Guds med
hjälpare. Vi hafva denna stora, dubbla uppgift. 
Och aposteln säger, att det är ytterst viktigt att se 
till, med hvilket material vi bygga. Om, säger han, 
någon på denna grund bygger med guld, silfver, 
dyrbara stenar, trä, hö eller strå, så skall hvars och ens 
verk blifva uppenbart, ty dagen skall göra det klart, 
och elden skall pröfva hurudant hvars och ens verk är. 

Gifve Gud, att vi alla, i den mån vi därtill äro 
kallade, såsom Jesu Kristi tjänare må vara hans 
medhjälpare på jorden, att vi må bygga på den 
rätta grunden och med det rätta materialet l Och 
må Gud i sin barmhärtighet välsigna våra utgående 
systrar samt gifva dem nåd att så få tjäna därute i hans 
Sons evangelium! Låtom oss bedja därom I Amen. 

_~~~~ 

http:trodd4.p�
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i 
Missionärsaiskiljning i ~(ltrineholm. 

Det var högtid i Katrineholm Ipå söndags e. m. 
den 13 okt. Stora skaror af folk ~amlades från alla 
håll och fyllde till sista plats det tackra, nybyggda 
kapellet, som låg så inbjudande Iuppe på kullen. 
Hvad kunde det väl vara, som f9rde samman alla 
dessa? Jo, det var missionärsa~~kiljning. En af 
deras egna, en, som de sett och ~änt under många 
år, skulle denna eftermiddag afskiljar, för detta under~ 
bara kall: att förkunna för. hed~ingarna Herrens 
frälsning. Då ville ju alla vara m~d. 

Uppe på plattformen hade, u~om platsens pre~ 
dikant, Alfr. Liljenberg, och medle~mar af den sång~ 
kör, som under aftonens lopp gllldde oss med så 
många, väl och hjärtligt sjungna sånger, äfven samlats 
en liten grupp af missionärer och komitemedlem~ 
mar, tillhörande S. M. K. - samlats omkring den 
syster, som här offentligen skulle! invigas till mis~ 
sionär, fröken Ingeborg Ackzell. l 

Med dien härliga psal
men: "Din ~pira, Jesus, sträc
kes ut", i/;lleddes aftonens 
högtidlighet.: Därefter talade 
missionär (Jarl Blom öfver 
några verser iur Uppb. 21 kap., 
dröjande vi~ orden: "Det 
första har g~tt till ända", och 
"Se, jag gör allting nytt." 
Det var en ~kön stund, hvar
under vi fingo djupare be~ 
grunda såvä Guds stora ska
paregärning "i begynnelsen" 

Ingeborg Ackzell. som ock h , ns skapare makt, 
när det 'gäU;er vår inre män

niska, den han allena kan nydana. Genom att vi 
flitigt hålla till vid "lifvets vattenkälla" (v. 6) skulle 
denna nydaning, denna omskapelse!; förverkligas för 
oss här hemma och för dem därute i hednavärlden, 
där så många, många törsta, me~ ej vetå om det 
lefvande vattnet. i 

Efter ytterligare en sång tal1de rektor Joh. 
Rinman från Sv. Bibelinstitutet, särskildt vändande 
sig' till fröken Ackzell. Med ledning: af Ps. 86: 13, 16 
påmintes om Guds stora nåd, frälsande, uppehållande, 
kallande till tjänst, och så om hans kraft, som gör 
hans sändebud till öfvervinnare gent~mot frestelserna, 
svårigheterna i arbetet och fiender~a till hans rike. 
F öljde därefter den egentliga afskiljningshögtidlig~ 
heten, då genom bön och händers, påläggning vår 
syster, fröken Ackzell, anbefalldes åt Gud och hans 
välsignande och bevarande nåd för ISitt framtida ar~ 
bete. 

Flera af de närvarande lämnade därefter den 
utgående systern minnesord - dhbara löftesord 
såsom resekost på vägen; 'I 

Själf ville fröken Ackzell lämna ett minnesord 
åt de vänner, hon nu stod i be~repp att lämna: 
"Vi hafva denna skatt i lerkäril, Ipå det att den 
öfversvinne~iga kraften må vara ~uds och icke 
af oss", 2 Kor. 4: 7. -Hon ville, sade hon, göra en 
bekännelse inför de närvarande, af Ihvilka det vore 
många, som trott, att hon i många; år stått afskild 

och afgjord för Herrens verk i Kina. I Nog hade 
hon fått kallelse för många år sedan, men den kal~ 
lelsen hade hon stått emot i den tanken: jag kan 
ju ingenting göra, jag duger ingenting till därute. 
"Jag ville ej gå, jag var rädd att gå, var rädd för 
allt af faror och svårigheter, som skulle möta mig, 
var rädd för de nya förhållanden, i hvilka jag skulle 
komma, och så gömde jag mig bakom det skälet: 
jag är oduglig. Men ofvanstående ord kom som 
en Herrens maning på nytt till mig, och så vågade 
jag taga ut steget, när jag fick klart för mig att i 
all min oduglighet och svaghet Guds kraft skulle 
fullkomnas. Och så går jag nu åstad, viss om Herrens 
kallelse och viss om att genom hans kraft i edra 
förböner skall jag få utföra något arbete för min 
Mästare i Kina." 

Mötet afslutades af församlingens predikant, som 
bad att å egna och hela församlingens vägnar få 
framföra hjärtliga välgångsönskningar till henne, som 
nu ur deras egen krets gick ut att sprida evangelii ' 
glada budskap för de i mörker vandrande. Hon 
kunde vara förvissad om, att de alltjämt skulle följa 
henne och hennes arbete med intresse och förbön. 
Till minnesord f1'ån de församlade gafs 1 Pet. 5: 10: 
"Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga 
härlighet i Kristus Jesus, sedan I en liten tid lidit, 
han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa 
eder." - Det kan, yttrade tal., tyckas underligt att 
tala om lidande på en glädje~ och högtidsstund som 

, denna, men lidande och härlighet höra samman i 
hvarje kristens lif. Kallade till evig härlighet i 
Kristus Jesus - sedan vi lidit - lidandet varar 
blott en liten tid - härligheten är evig. 

Hela församlingen reste sig upp vid förfrågan, 
om de ville instämma i , de framförda välgångsönsk~ 
ningarna för fröken Ackzell. 

Långsamt skingrades sedan den stora skaran, 
som varit samlad - det var så många, som ännu 
en gång ville trycka den afresandes hand eller gifva 
ett Herrens ord till tröst och hjälp för afskedets 
stund. - "Gud välsigne Ederl" - "Vi följa Er med 
våra böner." - "Glöm inte heller ossl" - "Tack 
för stunderna tillsammans!" - "Herren vet, om vi 
mötas igen här på jorden, eljes däruppe." Ja, så 
ljöd det ur många hjärtan och munnar. Gifve Herren 
själf frukt af denna högtid inför hans ansikte 1 

I. B. 

Före det nu omtalade mötet hade genom för~ 
samlingens vänliga tillmötesgående S. M. K. såväl 
på lördagsafton som på söndags f. m. fått i samma 
lokal frambära vittnesbörd om korsets segerkraft i 
världen. Vid lördagens möte talade rektor J. Rin~ 
man öfver Uppb. 14: 6. Evangeiii härlighet uppen~ 
baras för Johannes i en syn. Han ser en ängel 
"midt på himmelen, som hade ett evigt evangelium". 
I Guds rådslut intager Kristi evangelium den mest 
centrala platsen. Det är evigt, ty det ej blott har 
sin - källa i Guds eviga rådslut, utan det förblifver 
i evighet. I detta evangelium fullkomnas alla Guds 
kärlekstankar i Kristus. Och det skall förkunnas 
"för alla folkslag och stammar, tungomål och folk". 
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På söndags f. m. inleddesl mötet med upplä
sande af Ps. 100 och några korta ord om bety-
delsen af att tjäna Herren mea glädje, hvarefter 
rektor Rinman, utgående från ] Kor. 1: 18 talade 
öfver korset som en Guds krafttill fr~lsning. Denna kraft 
hade uppenbarats vid omvändels~n, och den uppen
barades i det kristliga lifvet, gifvande seger öfver 
syndens makt. Men äfven i ar j'etet för Guds rike 
var det kraften från Jesu Kristi kors, som var den 
enda segerbringande makten. Predikan om den 
korsfäste borde därför intaga f lämsta platsen i all 
evange.~ii predikan. . '" I . . 

Darefter gaf miSSIOnar Anf' rew Ericsson I ett 
varmhjärtadt föredrag lefvande ch gripande skild-I 

ringar från missionsfältet i Kina, hvilka buro vittnes
börd om hvad korsets kraft där förmår uträtta. 

Vi hoppas, att dessa möten skola hafva värmt 
Guds barns hjärtan och missiorskärlek inom den 
församling, som så välvilligt upplåtit sin gudstjänst
lokal för S. M. K., och att d~ fått erfara, att vi 
äro alla ett i Jesus Kristus. 

'~.. . ~.'~'~~ 

Ett och annat från r UnCheng. 

Efter en månads vistelse hä~uppe börjar jag nu 
någorlunda komma in i förhåll~ndena. Hvad de 
yttre beträffar, så är det i visst 'afseende en ytterst 
orolig tid vi lefva i, men likväl ha vi ej någon an
ledning att frukta, hvad oss angår. Regeringsfejderna 
ha upphört, men laglösheten råder. Röfvarne husera 
vildt, plundra, öfverfalla och till och med döda. 
Osäkerheten på vägarna är ghska stor. Dessa 
slags människor finnas alltid och ha sina perioder, 
då de grassera mer än vanligt. För några år sedan 
voro de ganska talrika här i Itrakterna. Då var 
deras mål att först döda ämbetsmännen, sedan ut
ländingarna. Upproret (det tillämbade) undertrycktes 
i tid. Då var det den gamla Iregeringen, som ej 
var bra. Nu är det den nya regeringen, som ej 
är bra. Man har svårt att i dessa människor kunna 
se anriat än vanliga röfvare, so~ vilja i hast blifva 
rika. Ack, deras fröjd blir kort! Nog kunna de 
komma in i en stad, plundra I?ch äfven antända 
några butiker liksom en del enskiiidas hus, men blott 
för att sedan efterjagas af sol~ater, tillfångatagas 
och dödas, antingen i öppen striP. eller genom hals
huggning, påbjuden af ämbetsmännen. Dylika stri
der mellan röfvare och soldate~ äga nu rum dag
ligen, och lagen tHlämpas i si~ yttersta stränghet. 
Nog tror jag att åtminstone hun1dra afrättningar ha 
ägt rum här i staden och i grannskapet, blott sedan 
jag kom tillbaka. Det springe~ lätt upp till den 
summan, då, som fallet var haromdagen, 14 per
soner afrättades på en dag! Tänk bara, 14 hals
huggningar på en dag, fem på f. m. och nio på 
e. m.! Ej underligt, att stadens tidning (vi ha nu 
en daglig tidning, som tryckes Här i staden), i på
följande nummer talade om "'exercisplatsen, för
vandlad till en gråtopiats", och sedan beskref, huru

som föregående dag hustrur hade begråtit sina män, 
barn sina fäder, föräldrar sina barn och vänner sina 
vänner. Förhållandena äro dock sådana, att utom
ordentliga medel måste tillgripas, för att den all
männa säkerheten skall kunna återställas. Det tyckes, 
som om en del personer rent af sökte döden. De 
andras öde inverkar ej på dem. Bevakningen vid 
alla portarna och på gatorna är ytterst noga. Kom~ 
mande och gående undersökas, och det har ledt till 
många dåliga elements gripande. Alla, som komma 
in i staden och ännu ha sina flätor kvar, beröfvas 
gen~st vid porte~. desamma af sold~ter~a, s.om jämte 
gevar och sabel afven ha en sax Vid sm Sida. Den 
yttre renligheten och ordningen är mycket större nu 
än förr. Nu finnes det en gatsoparekår, som gör 
bruk af sina stora kvastar. Ett mattorg är inrättadt, 
där man får köpa och äta all slags mat, och ännu 
ett är under uppbyggande. De motsvara ungefär 
våra saluhallar. En föreläsnings förening är ock i
gångsatt. Densamma sysselsätter flera män, och 
dess mål är att genom föredrag, som hvarje dag 
hållas ute i det fria och på landsbygden, upplysa 
folket om t. ex. republikens ändamål och fördelar, 
opiebrukets och fotbindningens skador, det onyttiga 
uti att lägga ned penningar på uppbyggandet af dyr
bara tempel och afgudar, nyttan af att flickor så 
väl som gossar få lära sig att läsa m. m. Dessa 
föreningar sakna den andliga bärande kraften men 
utföra nog ett godt arbete i upplysningens tjänst. 
En af våra f. d, seminarieelever har anställning inom 
föreningen här, och han försöker nog leda tankarna 
åt det rätta hållet. I förrgår besökte vi föreningens 
lokal och blefvo mycket väl mottagna. Så ha vi 
ett sjukhus med två läkare. 'Den ene af dem är en 
man af den gamla skolan, som behandlar alla in
värtes sjukdomar på kinesiskt sätt och med kinesisk 
medicin. Den andre läkaren är kirurg och har fått 
sin utbildning vid ett missionssjukhus i Shantung. Han 
är ju ej så särdeles skicklig men kan dock ej så 
litet. Jag önskar jag hade hans kunskaper. Han 
företager mindre operationer och arbetar efter full
komligt västerländska metoder. I trots af detta 
kommer folk hit med sina sjuka, och om vi bara 
ville och kunde uppmuntra dem, skulle yi få' så 
många patienter, vi kunde hinna med. Annu så 
länge ha vi endast "apotekare-missionärer". Hvar 
äro "läkare-missionärerna?" Jag besökte sjukhuset 
i förrgår och fann det vara mycket rymligt och präk
tigt. Ett stort buddisttempel har förvandlats till 
sjukhus. Med sina stora, rymliga gårdar är det 
idealet för ett sådant lasarett. Bara af en enda af
gud, som slogs sönder, fingo de sextio lass jord! 
Det var så egendomligt att i medicinrummet påträffa 
"gamla bekanta" i form af olika slags medicin, med 
namnen på engelska och kinesiska. Doktorn själf 
kan ej ett ord engelska. Här ha flera af våra f. d. 
skolelever plats som assistenter. De tro nog, att 
de här kunna studera till läkare, men däri bedraga 
de sig. "Möjligen kan du lära dig att skilja mellan 
magvärk och tandvärk", sade jag till en af dem 
häromdagen! Min önskan är att få tillåtelse att be
söka de sjuka och ha små andaktstunder med dem. 
Den som har mest att säga, är kristendomsfientlig, 
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men Gud kan göra honom till vår l vän, och vägen 
kan på så sätt öppnas. Bedjen ~ed mig härom! 

Så ha vi ansatser till en s. k. själfständig kristen 
församling här i staden. Men de sdm ha tagit initia
tivet till denna rörelse, ha tydligen Iej varit ledda af 
Guds Ande, och det hela har mer fått utseende af 
ett slags rivalförsamling till den gafla församlingen, 
hvilket ju ej är deras mening, som I rätt förstå, hvad 
"själfständig" betyder. Detta gör) att alla de all

. varliga bland våra . kristna ha dr~git sig ifrån rö
relsen. "De kunna ej krypa, huru skola de då kunna 
stå ?" sade en person till mig h~rom dagen. Ett 
stort misstag begingo de från a~lra första början 
däri, att de begärde och fingo hjälp af allmänna 
medel - 300 Täls, för hvilka de Iha iordningställt 
en lokal, som de sedan ej kunde f~ använda. 

En hel mängd nya företag väta upp och lefva 
dagsländans lif. Det visar i allf fall lifstecken. 
Mycket folk komma till våra mö~en, och alla äro 
vänliga och snälla. Vi använda nu! utländska kläder. 
Det faller sig så naturligt. Häro~dagen gingo vi, 
fyra utländingar, på gatorna här i utländska kläder. 

En sådan syn har Yu~.chengt Jörut ej skådat! 
. Hvad verksamheten betraffar, sa ha gosskolorna 

i Hancheng, Tungchow, Chiechow, I Ishih, Sinan och, 
jag tror, äfven Honanfu, börjat. qärjämte har flick
skolan i Ishih öppnats. l går afstnde jag härifrån 
tvänne bokförsäljare, fullastade m~d böcker, och i 
Puchow-distriktet har broder Verper Wester lika
ledes tvänne i verksamhet. Jag förjnadar det samma 
äger rum äfven i Shensi. Om n~gra veckor börja 
våra stormöten. j 

Med undantag af syskonen Sv~nsons och fröken 
Halldorf samt broder Malte Ringberg äro alla nu 
uppe på fältet. De förra äro dock nu på väg, se
dan fröken Halldorf tillfrisknat, och de sista under
rättelserna från broder Ringberg Ivoro ganska till
fredsställande. 

Hvad som mycket bedröfvar l oss, är torkan. 
På tre månader har inget regn fa~l't, 0~j1 utsikterna 
att kunna så hvetet äro nu helt s å. Annu är det 
dock ej för sent. Som väl är, har de sista tio årens 
skörd varit ovanligt riklig, så att äfven om intet 
hvete skulle kunna skördas nästal år, nöden likväl 
ej blir så stor, som den annars kunde ha blifvit. 
"Herren är nära. Hafven ingen 0lllsorg I" Så står 
det skrifvet, och Herrens ord förbl\fver evinnerligen. 
På honom förtröstade våra fäder'~ och dem vardt 

hulpeMt. d d e h'" l' h"l' 1'11 Ila K' he Jart igaste a smngar h a mas oc 
egna vänner I 

Yuncheng den 24 sept. 1912. 

i Herren förenade medarbetaren . 
August Berg. 

Djäfvulen kan väl uppresa högp: murar omkring 
Guds folk men aldrig stänga ulsik~en uppåt. 

utdrag ur bref. 

Kina Inlandmissionens epidemisjukhus I Chefoo . 

F rån Chefoo skrifver fru GIga Svenson den 20 
september: 

Nu äro våra 
sjuka krya, och 
om intet hinder 
kommer i vår 
väg, lämna vi 
Chefoo i morgon 
för att resa till 
Tientsin och hop
pas via Honanfu 
få fortsätta upp 
till fältet. 0, hur 

vi längta dit! 
Det är ju nu så 
länge se'n vi läm
nade våra kära 
kristna. Utan pass 
få vi ju resa, 
endast med för
tröstan på Guds 
beskydd. Vi ha 
hört från våra 
syskon, som rest 
förut, att de lyck
ligt framkommit, 
och det är en 
uppmuntran. Det 
var ju en missräkning för mig och min man att 
ej kunna resa upp, då våra syskon reste, men 
då jag kunde vara de sjuka till hjälp och nu 
också har glädjen se dem fullt återställda, är det 
med ännu större tillfredsställelse jag lämnar Chefoo. 
Det är en sådan glädje få fröken Halldorf med 
oss ditupp. Bedjen för oss och vårt blifvande 
arbete! 

Den tjänare, som dagligen bar upp 
mat till epidemisjukhuset. 

H'Ildson Taylor. Fröken Emma Andersson skrifver i ett enskildt 
bref från Honanfu den 27 sept.: 
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skrifva Honan/u ofvanför mitt br:ef. Har varit här 
nu något öfver tre veckor. Jag har också varit ute 
i några byar. Gud vare tack, att fienden ej fått 
rifva hjorden, utan att alla synas I ara bevarade både 
till kropp och själ! I lens"i, d~r jag var sist, har 
verket gått framåt. Flera nya sqkare ha kommit. 

Men, kära vänner, ni behöfv,er bedja för oss, ty 
vi lefva i sanning på en krater, Isom när som helst 
kan få ett utbrott. F olket här Ilar fått höstskörden 
förstörd af torka, och ännu har !intet regn fallit, så 
att de fått så sitt hvete. Om de ej få det, blir här 
stor hungersnöd. Kina är så tätt befolkadt och så 
fattigt, att en enda felslagen skörd betyder hungers
död för massor. De säga ock, att om ej regn faller, 
skola de snart alla resa sig upp,! röfva och plundra. 

Bedjen, att de få, som nu äro ute på fältet, må 
blifva visa att vinna själar, och i att Gud i sin nåd 
må sända oss djupgående väckelser, sitt härliga 
namn tii! pris I I 

Hälsa alla så hjärtligt från i Herren förbundna 
ringa vännen 

Emma A-n. 

* * * 

St. Petersburg dr 1 okt. 1912. 

Innerligt a/hållna mis~ionsvänner! 

På Hans n-amn skola hedningarna hoppas. 

Detta ord ur Dagens lösen har i dag fröjdat 
mitt hjärta och uppfyllt det medl hopp för det folk, 
till hviIket vi nu åter gå ut. I Ja, må nya skaror 
därute få läggas till Hans föt~er, som allena är 
värd att lydas, älskas och tillbepjas både . här nere 
och där uppe! Tillkomme Hans rike! 

Mottagen nu, älskade missidnsvänner, ett hjärt
ligt tack för all kärlek, som plifvit oss bevisad 
under vår vistelse i norden! Rtt tack till enhvar, 
som kom ned till båten, och Isom bevisade oss 
så mycket deltagande och godhet! Må Herren själf 
löna enhvar för detta I Ett tack l också till alla dem, 
som ej voro i tillfälle att komma ned, men som med 
intresse och förbön följde oss i !skilsmässans stund! 
O, hvad jag kände bönens mak~ den stunden, och 
hur de eviga armarna tätt omslöto oss I Nog var 
offret förenadt med smärta - I m~n ingen bitter 
smärta, ty Jesus stod vid vår sida. Många ha lofvat 
att titta till våra fyra älsklingar. ITack för det löftet! 

Resan hit till Petersburg g ick så bra ... Blott 
en dag behöfde vi stanna här.1 I ..afton 8,50 (rysk 
tid), afgår posttåget med oss emot Ostern. Så stort, 
älskade vänner, att vi få den håden att deltaga i 
Guds arbete på jorden, I därheIhma och vi härute! 
Må Gud göra en hvar af oss t!rogen på sin platsl 
. Med hjärtliga hälsningar ti~1 herr- och dam

komiten och alla kära missionsvänner! 
Eder i Herren tillgifna 

Dagny Bergling. 
I 

för de sex till Kina utresande syskonen var den 14 
oktober på aftonen anordnadt å Hushållsskolan 19 
V. Trädgårdsgatan. 

Ingeniör K. G. Magnusson hälsade de talrikt 
församlade missionsvännerna välkomna samt framhöll 
med ledning af orden: "Med glädje skolen I utgå", 
att denna glädje vore trefaldig. De utgående mis
sionärerna ägde glädje i Gud, den glädje, om hvilken . 
Jesus säger: "Detta har jag talat till eder, på det 
att min glädje må förblifva i eder och eder glädje 
varda fullkomnad." Så var det för Gud en glägje 
att se sina barn vandra i lydnad och sanning, och 
slutligen kände missionens vänner det som en glädje 
att få sända ut fridens budbärare till den mörka 
hednavärlden. 

Af de utgående missionärerna lämnades nu 
några minnesord. 

Fru Augusta Berg omtalade, att just de orden: 
"Med glädje skolen I utgå" voro de sista ord, som 
för 20 år sedan af missionssekreteraren Josef Holm
gren tillropats henne och hennes medresande, då de 
för första gången foro ut till Kina. Hon hade inför 
Herren rannsakat sig .och kunde verkligen säga, att 
hon med glädje mi ginge ut, ja, räknade det som 
en obeskrifligt stor nåd att åter få gå. Under de 
år, som gått, hade de därute i Kina fått se, hur i 
stället för nässlor och törnsnår, cypresser och myrten 
växt upp. De hade fått se förvandlade hjärtan, för
vandlade hem. Bibelkvinnan i Yuncheng hade bedt 
vår syster återkomma med 5, 6 unga systrar. Det 
var nu en stor glädje att få gå ut i sällskap med 
tre nya kvinnliga missionsarbetare och kunna omtala, 
att ytterligare två snart vore att förvänta. 

Bedjen, så slutade vår syster sitt anförande, att 
vi må vara värdiga kallelsen, att vi icke må svika 
vår uppgift! Man kan lika lätt därute som här 
hemma glida åt sidan. Får arbetet komma emellan 
våra hjärtan och Gud, blir det ett maskinarbete. 
Och det är hjäriearbete, Herren vill ha. 

Bedjen äfven för dem, som offra sig för att 
taga vård om det dyrbaraste, vi lämna! Och bedjen 
för våra barn, att de må bli fostrade för evigheten, 
att de må blifva Herrens stridsmän! 

F röken Ebba Buren ville till minnesord lämna 
Ebr. 11: 16: "Gud har beredt åt dem en stad." 
Missionärerna om några äro gäster och främlingar, 
äro liksom uppryckta med rötterna, men genom 
Guds nåd hah~a de ett fädernesland, bättre än något 
jordiskt, en af Gud beredd stad. I Kina ser man 
ofta flockar af vildgäss, sQm slå sig ned på ängs
markerna för att erhålla hvila och vederkvickelse. 
Men efter en kort stund lyfta de åter på vingen för 
att draga mot södern. Så komma vi, missionärer, 
för en kort liten tid hem för att få hvila, glädje och 
vederkvickelse, men det drar "mot öster". Vi kunna 
icke stanna länge, vi måste gå. Och skulle bland 
de unga någon känna Guds Andes dragning att gå 
ut för att bland hedningarna tjäna honom, så gäller 
det att utan fruktan följa denna dragning. Ty det 
viktigaste af allt är att lyda Gud, att gå, dit han 
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leder. Ingen förlorar på att följa ~ud. Han gifver 
hundrafaldt igen redan i denna tiid och sedan en 
stad, som icke kan rifvas ned, där {let icke är någon 
sorg, någon skilsmässa. I 

Missionär Henrik Tjäder* fram;höll vikten af att 
missionärerna ville ned bedja öfvet sina utgående 
syskon ny kraft, Herrens helige Andes kraft. De 
hade att utgå till ett nytt Kina - ~å hade förhållan
dena därute förändrat sig. Svårighe erna vorostörre, 
än de varit förr, och af helt annat islag. Det gäller 
för missionärerna att blifva de infödda kristna till 
verklig hjälp, så att Kristi ära i i allt blir målet. 
Många församlingar därute sträfva, nu efter att bli 
själfstyrande, då de i första rummet borde söka att 
bli själ/underhållande. Tal. föres}o~, att hvarje mis
sionsvän skulle i sin bibel hafva lett blad, hvarpå 
nedskrifvits alla missionärernas namn, och att dessa, 
hvarje gång den heliga boken öpprlades, gjordes till 
föremål för bön. Ville som minnes+rd gifva 1 Petr. 
3: 13, hvarmed Herren mött sin fjänare i oktober 
1889, då han för första gången lal steg i Shanghai: 
"Hvem är den, som kan göra ede ondt, om I nit
älsken för det goda?" 

Fröken Ingeborg Ackzell bad tf till afskedsord 
få gifva detsamma, som hon vid sin af~kiljning i Katrine
holm gifvit: 2 Kor. 4: 7: "Vi hafva ~enna skatt i ler
käril, på det att den öfversvinneligtkraften må vara 
Guds och icke af oss." "När", så y~trade vår syster, 
"Gud först kallade mig att utgå till Kina, ropade 
det inom mig: "Jag kan icke gå." [Men sedan Gud 
på ett särskild t sätt visat mig diet ofvan anförda 
ordet, kunde jag med glädje säga: "Herre, jag vill 
gå, därför att jag får gå i din kraf." Jag behöfver 
icke längre tänka på mig själf. D'ärför är det ock 
med innerlig glädje, jag nu står så Inära målet. Jag 
har Guds trofasta löfte att trygga mig till. Hjälpen 
mig bedja, så att aldrig något af rrlitt själfviska jag 
kommer med i arbetet, utan att det blir endast Guds 
kraft, som verkar genom migl" 

Fröken Ester Berg lämnade till minnesord Ps. 
16: 8: "Han är på min högra sida ; jag skall icke 
vackla." När vi hafva Herren, den! Allsmäktige, på 
vår högra sida, då behöfva vi icke, frukta, fast det 
är mycket svårt som möter oss, [mycket som är 
slitande. Innan Gud kallade mig a~t utgå till Kina, 
tänkte jag ofta på missionen och vil~e jag göra något 
för hedningarna. Jag tänkte, att jag kunde bedja 
för dem. Men en dag visade Gud ~ig, att han ville, 
att jag skulle gå, och då kände jag,1 att det gagnade 
till intet att bedja, om jag stanna~e hemma, blott 
emedan jag icke var redo att offra för Herrens skull. 
Och då blef jag villig att gå. Föd ta tiden föreföll 
det mig dock ofta, som gjorde jag. ett stort offer, 
och ibland kändes det tungt. M~n nu har Gud 
gifvit sin glädje i mitt hjärta, en nästan öfversvallande 
glädje och tacksamhet, att jag får ~å för hans skull. 
Och såsom han hittills hjälpt, vet ·ag, att han ock 
hädanefter skall hjälpa. . 

*Fru Tjäder kunde tyvärr af hälsoskäl icke Atfölja sin man. 

Fröken Emy Ol,Lrlander: Ett ord, som de sista 
dagarna med stor kraft kommit för mig, är Ebr. 12: 2: 
"Låtom oss se på trons begynnare och fullkomnare, 
Jesus." 

Vid hvarje skiljeväg i lifvet kasta vi gärna en 
blick både tillbaka och framåt. Så har det varit 
för mig denna tid. Blicken vill dröja vid den tid, 
som varit, vid Herrens ledning under det förflutna; 
den vill så länge som möjligt stanna vid alla de 
kära, som skola lämnas. Den vill också gärna stanna 
vid en själf. Och vid blicken på sin egen oduglig
het känner man sig ovärdig det stora och höga 
uppdraget, och så blir man nedstämd. När man 
blickar in i den okända framtiden, frågar man ock: 
Hur skall det bli? Månne Herren kan få använda 
mig? I sådana stunder har det ordet kommit så 
lefvande för mig: "Se på Jesus!" Jag känner, att 
de~ är just det jag behöfver. Blicken får icke stanna 
hvarken vid det förflutna, vid mig själf eller det till
kommande. Jag måste se på Jesus, se, hur han gaf 
ut sig, hur han gick omkring och hjälpte alla, hur 
han led, offrade sig själf och dog för oss och icke 
endast för oss utan för hela världen. Jag behöfver 
se på honom såsom uppstånden och lefvande, såsom 
sittande på Fadrens högra sida, manande godt för oss. 

Jag vill särskildt bedja eder, vänner, göra till 
föremål för bön, att allas våra blickar måtte vara 
stadigt fästade vid Jesus, att vi icke vänta något af 
oss själfva, icke något af missionsvännerna, icke 
något af människor, utan allt från Jesus själf. Då 
skall uppgiften icke blifva oss för tung, utan då 
skola vi kunna arbeta med glädje; då skall vårt 
hjärtas önskan bli uppfylld, att de som vandra i 
mörker och dödens skugga, få sin blick vänd till 
Guds Lamm, som borttager världens synd. 

Sedan sången: "Hur ljuft, min dyre Frälsare, 
att lita blott på dig", sjungits af fru E. Lodin, medan 
kören: "Kasta all din nöd uppå Herren, ty han 
sörjer för dig", sjungits gemensamt, upplästes bref 
och telegram från vänner på Hagaberg, i Edsberg 
och Skellefteå. 

Tillfälle gafs därpå åt missionsvännerna att lämna 
minnesord åt de kära utgående syskonen, och var 
det många härliga ord, som hämtades fram ur Guds 
förråd. Kommendör v. Feilitzen, som sist hade 
ordet, yttrade bl. a.: Det är en stor not, utkastad i 
de djupa vattnen, de vatten, som Skriften kallar för 
folk, stammar, folkslag och tungomål. Och det mis
sionsarbete, till hvilket våra syskon utgå, är endast 
en liten maska i det nätet. Men nätet är utkastadt 
af Mästarens hand och kan därför icke gå sönder. 
Maskorna äro af den egendomliga beskaffenhet, att 
de likt den tråd, som leder den elektriska strömmen, 
kunna göras glödande och lysande. Och de göras 
glödande och lysande genom den ström, som utgår 
från Jesu hjärta. Vi kunna ock säga, att detta nät 
är en stor syskonring, spridd öfver hela jorden, för 
att kunna samla in många fiskar för Guds rike. Det 
är stort att få vara en liten tråd i det nätet, som 
är utkastad t af Guds egen hand och hållet i hans 
hand. Alla trådarna stå i förbindelse med hvarandra. 
Det är ett band som förenar oss. När vi här hemma 
i den stilla bönekammaren utgjuta våra hjärtan inför 
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Gud för våra syskons räkning, blifva vi glödande, offer, han gjorde av kärlek till sin Gud, ty han måste 
brinnande, och då går en osynli,g, mäktig ström ut lämna sin älskade hustru och sin lille käre gosse, 
till fältet; då stärkas våral sysRon däraf. Låt oss samt ensam draga ut till det så gott som okända 
därför ofta hålla till i den stilla ~önevrånl.. Så till landet. 
sist ett ord, som i sig förenar alla de önskningar, 
hvilka här blifvit uttalade till Vå~~a utgående syskon: 
"Fridens Gud själ! helge eder 1ltigenom, och hela 
eder ande, själ och kropp varde behållna ostraffliga 
vid vår Herre Jesu Kristi til/ko melse." 

Med bönemöte samt afsjul1lgande af: "O du, 
som gaf ditt lif för fåren", afsluthdes det alltigenom 
goda mötet, hvarpå följde gerrlensam tedrickning, 
hvarunder de tillstädesvarande hl de tillfälle att säga 
sina utresande syskon farväl. 

En stor skara missionsvännflr var äfven samlad 
nere på Skeppsbron på onsdagsaftonen vid tiden 
för Oihonnas afgång. Och nä~ ångaren lade ut, 
sjöngs från kajen: "0, hur saligt att få vandra" 
samt "Tryggare kan ingen vara kn Guds lilla barna
skara". 

En Jesu Kristi st idsman. 
För våra små mission vänner. 

Uganda är ett stort land i ~et i~re av Afrika, 
där f. n. finns en blomstrande I kristen församling 
med över 75 tusen medlemmar, fv vilka många med 
stort nit söka utbreda Kristi evangelium bland sina 
ännu hedniska landsmän och gr4nnar. Men för 50 
år sedan såg det icke ut i Ug~nda, såsom det nu 
gör. Landets invånare voro då försänkta i det dju
daste hedniska mörker, och oHyggliga grymheter 
hörde till ordningen för dagen I Men Gud tänkte 
på detta arma folk. Han sändJ fridens budbärare 
ditut. Och evangelium om korsbt. visade sig också 
bland dessa lågt stående negrer om en Guds kraft 
till frälsning. Många av dem, som kommo till tron 
på Kristus, fingo emellertid lid~ martyrdöden. En 
gång brändes icke färre än 32 k~istna på bål. Bland 
dem, som genom en blodig död bidrogo att giva 
Ugandas folk evangelium, var en Imissionär vid namn 
Jakob Hannington, son till en rik fabrikant i Eng
land. ! 

Jakob framlevde en mycket lycklig barndom och 
visade redan som liten gosse stoq kärlek till naturen. 
Allt vad Gud hade skapat, intres~erade honom. Han 
hade ock stora samlingar av snäckor och stenar. 
När han var tolv år gammal, villb han en gång med 
krut spränga ett i jorden befintlikt getingbo i luften, 
men härvid inträffade en explosion, och så slets 
tummen på hans vänstra hand Jv. Detta var den 
första allvarliga maning, den fri~ke, ofta litet över
modige gossen erhöll, och från; denna tid började 
han tänka på sin själ och evignetstingen. Tyvärr 
utplånades dock dessa intryck i IS kolan bland kam
raterna, och först såsom ung mani lämnade sig Jakob 
med ande, själ och kropp åt sin "Frälsare. 

Efter avslutade studier tjänstgjorde han en tid 
som präst, men så kom Guds kallelse till honom 
att gå ut som evangeIii budbärare bland hedningarna, 
och i maj 1882 drog han ut. Det var ett icke litet 

Mitt under sitt allvarliga arbete i Afrika skrev 
han ofta små roliga brev till sin gosse. "Negrerna", 
berättade han, "mönstra mig, som vore jag ett för
skräckligt vilddjur. Och ibland hör jag den ene 
fråga den andre: 'Har du nånsin sett en så lustig 
varelse som den där vite 7' . 'Nej, aldrig', kunde den 
andre svara. 'Var har han sina ögon 7' En dag 
frågade en, pekande på mina sandaler: 'Vite man, 
är det där dina fötter?' När de få se min klocka, 
bli de som alldeles ifrån sig. 'Det gömmer sig en 
människa därinne', bruka de berätta för varandra. 
'Hon pratar oupphörligt och säger tick, tick'." 

Under outsägliga mödor och besvärligheter 
reste Hannington omkring, men sin längtans mål, 
Uganda, skulle han icke denna gång nå. Feber och 
andra vidrigheter tvungo honom att vända om, och 
helt bedrövad över att ej ha lyckats intränga i 
Uganda reste ' han i juni 1883 tillbaka till England. 

Först såg det ut, som skulle han icke mer få 
återvända till sitt älskade Afrika. Men Gud banade 
åter väg, och i november 1884 reste Hannington ut 
för andra gången, nu invigd till biskop. 

I slutet av oktober 1885 blev han tillfångatagen 
aven Uganda-hövding och efter åtta dagars fången
skap på konungens befallning dödad. Under sin 
svåra fångenskap förblev han vid gott mod, bad 
mycket och sjöng ofta: "Trygg i min Jesu armar." 
Sedan han släpats ut ur sin gräshydda för att dödas, 
reste han sig och ropade till de runtomkring stå
ende beväpnade negrerna: "Jag dör för Uganda. 
Säg er konung det!" Så knäföll han, och snart 
hade han uppgivit sin ande, genomborrad av spjut 
och överfallen av stenkastning. Likt Stefanus, den 
förste martyren, hade han befallt sin ande i Herren 
Jesu händer. 

Hannington var vid sin död endast 39 år gam
mal, men han hade icke levat förgäves. Hans död 
banade väg för evangelium. Och oss har han 
mycket att säga. Han tänkte aldrig på sig själv 
och på vad som för honom kunde vara behagligt 
och bekvämt. Nej, Guds vilja satte han först av 
allt. Det var hans kraft. 

Hans Stjärna i Östern. 
Den illustrerade kalendern "Hans stjärna i Östern" utkom

mer i medlet af denna månad, och hoppas vi, att den liksom 
dess föregångare skall få bidraga till främjande af intresse och 
förbön för missionens arbete i Kina. 

Priset är liksom föregående år 1: 25 för klotband, 1 kr. 
för kart. ex. och 75 öre för häft. ex. med 25 % rabatt, då minst 
5 ex. samtidigt rekvireras eller köpas på missionens exp" 8 Malm
torgsgatan, Stockholm C. 

Försäljning till förmån för S. M. K. anordnas 
af syföreningen tisdagen den 3 december å K. F. 
U. K:s lokal, Brunnsgat. 3. 
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