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Såsom intet haf\?ande och dock 
altting ägande. 

Såsom intet ha/vande och dock all
ting ägande. (2 Kor. 6: 10). 

Jesu lärjungars lif är fullt af motsatser, sken
bara och verkliga. De äro i outsäglig glädje i all 
sin bedröfvelse. De se efter ting, som icke synas. 
De utkämpa sin kamp på jorden men hafva sin 
umgängelse i himmelen. Då de äro svaga, äro de 
starka. De bäras på änglahänder men trampas under 
världens fötter. Anden strider mot köttet; lagen i 
hågen och lagen i lemmarna förorsaka slitningar. Syn
nerligen kraftigt kommer denna motsatsställning till 
tals i 2 	 Kor. 6 kap., där det heter: såsom bedra
gare och 	dock sannfärdiga, såsom okända och dock 
väl kända, såsom döende, och se, vi lefva, såsom 
tuktade och dock icke dödade, såsom bedröfvade och 
dock alltid glada, såsom fattiga och dock många 
rika görande, såsom intet hafvande och dock all
ting ägande. 

På en af dessa motsatser vilja vi nu närmare 
aktgifva : Intet hafvande och dock allting ägande. 
Intet ha/vandel Det dröjer i allmänhet länge, innan 
Guds Ande får nödga en människa att under ode
ladt erkännande intaga den ställningen. Det är 
bittert som döden att uppgifva allt eget, och den 
vägen synes oss jämväl leda till döden. Ja, i själfva 

. verket äro vi aldrig riktigt helt inne i den ställ
ningen att intet hafva, ty när vi tro oss som mest 
utblottade, påvisar Anden åter något, som måste 

uppgifvas, eller ock befinns det; att vi tagit tillbaka 
något, som dock en gång var uppgifvet. Men om 
det än alltjämt brister mycket i den hela och fulla 
frigörelsen från det egna jaget, så blir dock alltid 
en lärjunges uppriktiga bekännelse inför sin him
melske Fader denna: "Jag är intet och har intet." 

Men är vårt lif ett motsatserI).as lif, så ligger 
ju faran nära att stanna vid blott det ena af de 
båda motsatsförhållandena. Det faktum, att vi int~t 
hafva, ställer allvarliga uppfordringar till os&, men 
det kan icke utfylla vårt lif eller göra oss rika och 
lyckliga i Gud. T värtom, ensidigt fasthållet, leder 
det oss in i misströstan och overksamhet. T y hvart 
komma vi, om vi intet hafva och intet förmå? Ja, 
så har ock säkerligen mången tänkt och stått fåfäng 
trots allt arbete, som vingården kräfver och erbjuder. 
Nej, Jåtom oss fulltonigt och bibliskt bekänna: Så
som intet hafvande och dock allting ägande. Vi 
hafva intet, men vi äga allt. Förunderliga, saliga 
motsats! Han, som icke har skonat sin egen Son 
utan utgifvit honom ' för oss alla, huru skall han icke 
ock skänka oss allt ' med honom! (Rom. 8: 32). 
I Kristus äro vi rika. Det må vara lif eller död 
eller det, 'Som nu . är, eller det som skall komma, 
allt är edert (1 Kor. 3: 22). Låtom oss taga en 
öfverblick öfver de allra väsentligaste af våra rike
domar! Vi hafva förlossning genom Jesu blod, syn
dernas förlåtelse efter hans nåds rikedomar. Genom 
tron är detta vårt. Bröder, förgäten . icke detta! 
Förblifven i den första glädjen, den första kärleken I 
Tiden ställer stora kraf på oss. Vi måste söka för
stå vår tid för att dess bättre kunna bekämpa dess 
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otro. Men vi uppröras, häpna och fråga, hvar det 
skall sluta. Dock, låtom oss under allt detta be
hålla hjärtats barnaglädje i förlåtelsen genom Jesu 
blod! Detta är något, som vi hafva, om vi tro på 
J esus. Det är något reellt. Den värld, som så 
hotande . reser sig mot Kristus, bibel, tro och sed
ligt lif, är icke den verkliga världen; den ligger 
utom räckhåll för otrons stormlöpningar. Och i den 
värld, som förblifver evinnerligen, sitta vi under all 
tidens oro till bords med Herren. Den synliga, 
onda världen skall förgås med dess lust. Den värld, 
som förgås, kan icke vara den verkliga, och äfven 
om vi ägde en aldrig så stor torfva i henne, så 
ägde vi i själfva verket intet. Till oeh med döden, 
som synes så reell som möjligt, då den med sin 
järnhårda hand griper oss, är ett sken och saknar 
realitet för den som tror. Lifvet är det verkliga, 
och det hafva vi i Kristus. Vi behöfva nå fram till 
de~ glada trosvissheten, att på oss det ordet äger 
sin tillämplighet: "Så&om allting ägande." Vi äga 
allt, m~n vi måste se till, att kapitalet omsättes och 
göres fruktbärande. Fatta vi månne något, att vi 
äro såsom intet haf~ande? Måhända. Hafva vi ock 
verkligen kommit in i det lif, där vi äro, såsom all
ting ägande? Ack, däruti fattas mycket. Men låtom 
oss se, hvad som brist r hos oss, och från · det rik
tiga ordförståndet tränga fram till det personliga 
troslifvets rikedom. Herren själf lär oss att af Kristi 
fullhet taga nåd för nåd. Missionen är i behof ~f 
flera personligt goda krafter; dess tjänare längta 
efter kraft, tålamod, visdom, uthållighet, Ande; verk
samheten kräfver årligen allt större summor i mån 
af arbetets utvidgande; moderförsamlingen här hemma 
måste ock växa utåt och inåt, om hon skall kunna 
fylla sin af Gud gifna missionsuppgift. Men allt 
detta är edert. Låtom oss veta att taga ut af Gud, 
hvad som är vårt! 

Ja, visserligen förödmjukande, men framför allt 
troskraftigt manande är den här betonade sanningen: 
såsom allting ägande. Må vi gripas af helig längtan 
att lefva det lif, som den erbjuder oss! Men åter
igen - båda synpunkterna på en gång! Missmod 
och overksamhet, om vi ensidigt stanna därvid, att 
vi intet hafva. Öfvel'mod, för hög bekännelse, 
tomma och stora ord, om vi ensamt stanna därvid, 
rtt vi äga allt. Men om vi söka troget fasthålla de 
~åda skenbara motsatl?erna, då kommer det sunda 
troslifvet fram. 

Till sist en blick på en af den osynliga värl
dens verkligheter, inför hvilken vi känna oss på 
samma gång som mest fattiga och allra rikast 
korset! Den blicken skall gifva oss näring för det 

mre lifvet, kraft i verksamheten och ämnen till tack 
och lof inför Herren. Från vårt brännoffersaltare, 
från korset, hämta vi de glöd, med hvilka vi tända 
rökelsen på hjärtats altare. Då ovisshet förlamar 
oss, och då mörker faller öfver sinnet - till kor
set! Där är den heliga eld att hämta, som kan 
tända bönens, tacksamhetens och tillbedjans heliga 
låga. Då händerna slappna, då trötthet och kraft
löshet gripa oss - återigen till korset att hämta 
hänförelsens eld till domnade hjärtan! Då evan
gelium blir gammalt och andefattigt för oss själfva 
och således ock utan kraft på dem, inför hvilka vi 
skola vara Jesu vittnen - till korset att hämta san
ningens heliga glöd! Gud, låt aldrig den elden 
slockna under våra händer! 

Fr. H. 
Ur Budbäraren . 

Ett tidens tecken. 
Dr. John R. Mott har såsom representant för 

Edinburgkonferensens Fortsättningskommitte hållit fem 
mindre konferenser i Kina och slutligen den 11 mars 
i Shanghai en gemensam konferens för hela landet. 
Ombud till densamma infunno sig från olika för
samlingar i landets alla delar och afhandlade de 
resultat, som hittills nåtts i arbetet för Kinas evan
gelisering, och de grundsatser, efter hvilka missions
verksamhetens vidare utveckling i detta land bör 
ledas. Af de närvarande 120 missionsrepresentan
terna voro % utländingar och l/a kineser. 

Man enades om, att för närvarande ingen kan 
med visshet .säga, huru mycket af Kina, som ännu 
återstår att evangelisera, men att provinserna Yun
nan, Kwangsi och Kweichow i sydväst samt Kansuh 
i nordväst äro så godt som oberörda. . Mongoliet 
har knappast tio missionärer på sitt ~vårarbetade 
och vidtomfattande fält; Ost-Turkestan har på sina 
omätliga vidder blott tre platser besatta längst· i 
väster vid Kashgar, och inne i Tibet har ännu ingen 
mission fått fast fot, fastän fem eller sex sällskap 
arbeta på gränsen och äro färdiga att vid första 
tillfälle tränga till det inre af landet. En öfversikt 
skulle göras af hela det kinesiska missionsfältet, och 
det begärdes, att ännu oupptagna områden ofördröj
ligen skulle kartläggas. Det ansågs, att hädanefter 
ingen mission borde upptaga arbete inom något 
redan besatt område utan fullt medgjfvande från 
dem, som förut befunna sig där. . 

Konferensen uttalade sig afgjordt för en enda 
missionskyrka för hela Kina med borttagande af alla 
västerländska samfundsskrankor. Till och med innan 
verklig sammanslutning kunnat genomföras, förorda
des det, att alla kyrkor skulle bortlägga sina sär
egna namn och antaga denna enda benämning: 
Kinas Kristna Kyrka. De kyrkor, som redan sins
emellan öfva församlingsgemenskap, uppmanades att 
genast förena sig, un.der det att i de fall, där kyr
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korna kände sig oförmögna att uppgifva sin kon • 
. . fessionella egenart, federation förordades. Kom

mitteer tillsattes att utarbeta en sångbok för alla för
enade kyrkor äfvensoq! en ritual för frivillig använd
ning vid offentliga gudstjänster. 

Det ansågs äfven önskvärdt, att kineserna finge 
del i ' handhafvandet af de från utlandet sända medel, 
som användas för församlingarnas underhåll, och att 
kyrkorna skulle byggas, så vidt sig göra låter, på 
mark, som icke äges af missionssällskapen. 

Styrelserna i hemländerna uppmanades att sända 
grundligt fostrade och utbildade missionärer, män 
och kvinnor, som pröfvats beträffande sin förmåga 
att tillägna sig utländska språk. Ingen missionärs
kandidat skulle anses duglig för missionsarbete i 
Kina, med mindre han visat sig vara en framgångs
rik missionsarbetare i hemlandet. · Alla, som för 
första gången komma till Kina, borde sändas ut i 
resverksamhet för en viss tid för att bli hemma
stadda i kinesiska förhållanden. Språkskolor för 
missionärer borde upprättas i Peking, Canton, Nan. 
king och Hankow. 

Meddelanden från Yuncheng. · 

Ånyo har en af våra s. k. "ledarekonferenser" gått 
af stapeln. På åttonde dagen efter det vi samlats, åt
skildes vi, tacksamma för mycken undfången nåd. 
Det såg till att börja med ut, som skulle konferen
sen ej kunna komma till stånd på grund af det ide
liga regnandet och vägarnes ofarbarhet. Hälften af 
de delegerade uteblefvo nog, men i alla fall voro ej 
mindre än tjugufem ombud samlade, och då "två 
eller tre" äro tillräckliga för att försäkra sig om 
Herrens närvaro, voro utsikterna om att erhålla väl
signelse ej så små. Ledsamt nog kunde flera af 
våra bröder-missionärer ej komma. Hindren voro 
oöfverstigliga. Nu måste vi behandla en del af de 
ämnen, som de annars skulle ha inledt, och somliga 
ämnen måste stå öfver till en annan gång. . 

Till konferensens ordförande valdes Cheo T eh 
tu och Aug. Berg. Till vice ordförande Liu Cheng-i 
och H. Tjäder och il! sekreterare Liu lang tsai, 
evangelist i Yuncheng, och G. A. Stålhammar. 

På tredje dagen, då vi antogo, att icke flera 
kunde komma, hade vi den sedvanliga "kärleksmål
tiden" eller välkomstfesten. 

Tre stora bord voro dukade och prydda med 
blommor och flaggor, och de af våra systrar, som 
f. n. vistas här, jämte elever från seminariet, tjänst
gjorde som "diakoner och diakonissor", betjänande 
oss alla med te, kakor och vindrufvor. Efteråt ägde 
presentation af ombuden rum, och så fingo några 
af dem i all ~orthet redogöra för tillståndet inom de 
olika församlingarna. 

Programmet upptog flera frågor, dels af upp
bygglig art, dels rörande församlingen med dess 
skiftande behof. 

"Den första kärleken", dess kännetecken, huru 
den förloras och återvinnes, var den fråga, som först 

sysselsatte oss.. Det märktes, .att detta allvarliga 
ämne djupt grep många. 

"Köpen tiden" var ett annat ämne, som be
handlades. Kinesen har ett ordspråk, som säger: 
"en tum tid är värd en tum guld, men för en tum 
guld kan man ej köpa en tum tid. " Trots detta 
har dock tiden i allmänhet för kinesen föga värde. 
Vi fingo nu under såväl föredraget som den på

. följande diskussionen många goda vinkar om, huru 
vi bäst böra utnyttja tiden, som, en gång förspilld, 
aldrig mer kommer åter. Vid förra konferensen be
handlades den frågan, huru man skall förfara, då en 
forskare, som har mer än en hustru, begär do
pet. Frågan var då mycket akut, och meningarna 
voro delade. Resolutionen uppsköts till nästa kon
ferens. Följande resolution affattades nu. "Allden
stund i Skriften intet ställe finnes, som gifver vid 
handen, huru man i dylika fall bör gå tillväga, an
såg sig konferensen icke kunna uppställa någon be
stämd regel, som under alla omständigheter bör 
följas, men vill som sin åsikt uttala, att en person, 
som under sin otros- och ovetenhetstid förskaffat sig 
mer än en hustru, ej bör förnekas dopet, under det 
att en person, som, sedan han hört och förstått san
ningen, likväl så handlar, bör förnekas detsamma." 

Vidare .behandlades frågor sådana som: "Huru 
skall den rådande bristen på utbildade evangelister 
och lärare kunna afhjälpas?" "Hvilka åtgärder böra 
vidtagas för att få församlingens inkomster att mot- , 
svara dess utgifter?" "Huru skall man bäst kunna 
bibringa kristlig undervisning åt troendes hustrur 
och barn?" "Hvilka fordringar kunna ställas på en 
s. k. ledare?" 

Morgnar och aftnar börjades naturligtvis alltid 
med andaktstunder, ledda af våra kinesiska bröder. 
Den sista aftonen af vår samvaro firade vi Herrens 
nattvard. Det var en högtidlig stund. Skaran var 
större, än jag någonsin sett i vårt kapell, ty en hel 
del troende, som ej hade med konferensen att skaffa, 
voro inbjudna att deltaga. Det beslöts, att nästa 
konferens skulle hållas år 1915 i slutet af mars. 

* * 
Seminariet har nu börjat med sexton elever. 


Broder David Landin har sina händer fulla med 

arbete, men vi vänta snart förstärkning i arbets

krafterna. Höstskörden är i år mycket god. Det 

är dock fara för handen, att det myckna regnet skall 

till stor del fördärfva den. "Hafven ingen omsorg!" 

säger Herren till oss, då vi ofta stå där miss

tröstande. 


Med hjärtligaste hälsningar. 
Eder i Herren förenade 

August Berg. 

T faror för röf"are. 
Till jönköpingskretsens ungdomsförbund har 


broder Hugo Linder sändt en skrifvelse, hvari han 

meddelar, hur han och hans familj samt fröken Anna 
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Nanfeng (se sid . 157). 

Rosenius genom Guds stora nåd blifvit räddade från 
att falla i röfvarehänder. 

Ur nämnda skrifvelse tillåta vi oss meddela ett 
utdrag, vissa om, att hvad som berättas, skall gifva 
många anledning att prisa och lofva vår Gud. . 

På läkares inrådan flyttade broder Unders i juli 
upp till det härliga Blomsterberget. Båda deras 
små barn hade nämligen under våren varit nära 
döden och behöfde stärkas. Mot slutet af somma
ren inträffade emellertid ett långvarigt regn, som 
gjorde bergforsarna så uppsvällda, att man ej kunde 
komma öfver dem. Våra syskon voro instängda i · 
det kloster de bebodde. Värst var det, att matför
rådet för den minste, lille Lennart, höll på att ta 
slut. Så ingick till sist en regnfri dag. Men det 
var söndag. Som nedstigningen var förenad med 
verkligt arbete, ville de icke den dagen begifva sig 
ut. Till fattande af de a beslut fordrades emeller
tid trons bön. Det kunde ju följande dag åter regna. 
En af de på platsen boende vänliga gamla taoist
prästerna uttalade äfven sitt bekymmer och ansåg, 
att våra syskon borde begagna sig af det vackra 
vädret. Men han blef i stället uppmanad att ' hjälpa 
dem att bedja - bedja i Jesu namn, att det goda 
vädret skulle hålla i. . 

Måndagsmorgonen ingick med solsken, och 
gamle Chang förklarade, att han "bedit haifva natten". 
Uppbrott gjordes nu, och vår;i syskon hade just 
lyckligt hunnit till ett tempel vid bergets fot, då det 
åter började regna; och så blefvo de ånyo fångar 
för nära ~!1 vecka. Vägarna voro nu nästan ofar
bara, och Ufloden, som kulle öfverfaras, var mycket 
uppsvälld och strid. Missionär Linder funderade 
därför på att lämna de sina i templet, som var 
mycket godt, och ensam fara till" ledarekonferensen 
i Yuncheng. Denna pla öfvergafs emellertid, ty 
hans hustru fick en så svår tandvärk, att hemresa 

blef nödvändig. En tjänare skickades till närmaste 
stad för att till hvad pris som helst hyra vagnar. 
Detta lyc,kades, och så packadas åter sängkläder 
och resgods. 

Men vi låta nu broder Linder berätta med egna 
ord. Han skrifver: 

Under tiden fick man se, att unga karlar med 
besynnerligt utseende och beväpnade med mauser
gevär och svärd begåfvo sig uppför berget. Sam
tidigt ankom en präst, som omtalade, att i templen 
längs utmed den ravin, genom hvilken vi gått ned, 
sådana karlar lågo gömda hopvis. Nu blef det upp
ståndelse. Präst efter präst sändes upp till när
maste tenpel ·för att rekognoscera, men ingen kom 
tillbaka. Till sist gick taoistchefen själf upp. För
skräckt kom han tillbaka. "Templen äro", berättade 
han, "besatta af upprorsmän. De hålla på att sam
las här längs utmed berget för att, medan regerings
trupperna i söder äro i strid mot upprorsmännen 
där, storma de viktiga städerna Tungkwan och Sianfu 
samt tillvälla sig makten. Mitt folk har i förskräc
kelse flytt upp till bergets topp." . 

"Pastor", sade vår värd, "det första, som skall 
göras, är, att ni så fort som möjligt sätter er familj 
och ert folk i säkerhet på andra sidan om floden." 
Då vi hade allt packadt, var det ingen svårighet att 
komma i väg, helst som Herren genast gaf oss bä
rare. I vanliga karmstolar buros min hustru, barnen 
och fröken Rosenius. Det nödvändigaste bagaget 
togs med af andra bärare, och en tjänare lämnades 
att ombesörja resten. Det var roligt att se på våra 
bärare, som i denna så kritiska tid varit villiga att 
lämna sina hus och familjer för att tjäna oss. Stun
dom vadande i vatten ända till midjan, buro de 

Peh Feng med taoisttemplet (se sid. 157). 
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säkert sina dyrbara bördor öfver obeskrifligt leriga, 
halkiga vägar. Söndagsmorgonen den 7 sept. voro 

' vi lyckligt komna öfver floden och inlogerade i ett 
värdshus. Här ämnade vi fira söndagen. Men åter 
började min hustrus tandvärk att bli svår, hvarför 
intet annat val gafs oss än att fortsätta resan. Stol
bärarne voro åter villiga att gå, och på aftonen 
kunde vi, friska och välbehållna, tåga in genom vår 
stads, Tungchowfus, portar. 

Dagen därpå fingo vi en förklaring på tand
värken: det ösregnade åter. Hvilken nåd att våra 
små i sina otäckta stolar förskonats från detta! 

Midt i regnet kom vår tjänare med bärare och 
resten af vårt bagage. Han berättade, att just som 
vi rest, begäran kommit från upprorsmännen på 
berget att få besätta det tempel, där vi bott. Hela 
natten hade beväpnade män tågat upp på berget. 
Signalskott kallade dem tillsammans. Hvilken 'nåd, 
att vi voro lyckligt hemma med våra små och järn
spiseln och allt! 

Vi ha nu haft några dagars spänning. Den 
nuvarande tillförordnade kommendanten i den vik
tiga staden och fästningen Tungkwan lär vara an
hängare af upprorsligan. Det var med denna ligas 
("hung-han-männens") hjälp, som revolutionen i Shensi 
utfördes. Sedan detta lyckats, afskedades de flesta 
"soldaterna". De förnämsta fingo ämbeten såsom 
belöning, men den egentliga makten förbehöllo sig 
de förra militära studenterna. Detta har gifvit "hung
han-männen" . hjärtesår, och nu söka de skaffa sig, 
hvad de anse vara sin rätt. De flesta af dessa män 
äro röfvare och vagabonder, som man ber Gud be
vara sig för. Plundring är deras lösen. 

Men det ser ut, som skulle den kinesiska re
geringens begäran d. 28 april i år till den kristna 
församlingen om förbön få ett skönt svar äfven här, 
liksom den fått beträffande det· stora upproret i 
söder, hvilket ju nu är nästan kväfdt. Vår öfverste, 
Chen Pei Seng, en duktig man, var händelsevis med 
sin lifvakt, 40 man, på besök i Tungkwan, då han 
fick veta om det tilltänkta öfverfallet. Han har en 
högre post än t. f. .kommendanten därstädes och 
har nu tydligen tagit befälet. Trupper härifrån ha 
också sändts. Vi ha hört, att skärmytslingar stått, 
i hvilka regeringens trupper alltid haft öfvertaget. 
Någon oro för utgången förmärkes ej vidare. 

Jag har utförligt meddelat ofvanstående för att 
visa eder, huru Herren har omsorg om oss, och huru 
han hör bön. Prisen med mig hans välsignade namn! 

Utdrag ur bref. 

Broder }. E. Olson skrifver från Hoyang den 
15 sept. 1913: 

I går efter förmiddagsgudstjänsten böjde vi alla 
knä inför lefvande Gud för att med alla de när

varande anropa Gud om hjälp och . ledning i denna 
kritiska tid. Och all denna bön utöfver hela detta 
land skall icke vara förgäfvesl Jag hade bedt vår 
medhjälpare Kao leda ll-mötet, och till text hade 
han valt Es. 53. Flera hjärtan voro förberedda, det 
fingo vi se. När han slutat sin egentliga predikan 
och därvid ställde en direkt fråga till de närvarande, 
om där fanns någon, som då och där ville bestämma 
sig att följa och tro på Kristus, reste sig nämligen 
- till min förvåning, . måste jag säga - tre lärare 
efter hvarandra, sägande "O lien-i" = "Jag är villig". 
För mig var detta så mycket . mer glädjande, som 
dessa män förr ofta kommit med och kände till 
läran. Detta var således mer som ett offentligt af
görande för dem. Vi tackade Gud för dessa själar 
och anbefallde dem i' Guds innerliga omvårdnad. 
O, hur vi önska, att det verk, som begynts i dessa 
själar, måtte fullbordas intill Jesu Kristi dag! 

. På väg till gatukapellet på e. m. såg jag en del 
soldater gå och leda sina hästar. Vid min hem
komst mötte mig Kao med den underrättelsen, att 
mandarinen fått bud från Tungchow-fu, att en skara 
på ett il. tre tusen röfvare och löst folk uppehöll sig 
omkring 90 Ii härifrån. Detta är just på vägen 
mellan Tungchowfu och Hoyang, så nu!kunna ej 
lärarinnan och flickorna från T. komma hit. Förut 
ha de varit hindrade af regnet; skolans öppnande 
är redan nu tre veckor försenadt. 

Nu ha vi till mångas glädje åter fått klar him
mel, ty det senaste regnet, som var både våldsamt 
och långvarigt, har gjort stor, skada för många jord
ägare. Husen : litet hvarstädes ha äfven:börjat ge 
vika. Den gård, där vi ha manliga arbetare, och 
äfven syskonen Berglings hus ha blifvit "åtskilligt 
ramponerade till fara både för lif och lem. ' Men vi 
ha nu handtverkare i gång på flera håll och hoppas, 
att allt snart skall vara i ordning. 

Vi ha f. n. stor marknad. Diakonen Chi är 
därför här och har gatukapellet öppet hela da
garna. 

Missionär V. Wester skrifver från Yuncheng den 
19 sept. 1913: 

Vi vänta dessa dagar på underrättelse, att våra 
syskon anländt till Honanfu. Vi hörde nämligen, 
att de skulle resa från Sverige den 2 dennes. Huru 
de sedan skola kunna komma hit, blir en annan 
sak. Vägarna äro f. n. alldeles ofarbara. Det har 
nu regnat utan uppehåll i jämt en månads tid. Den 
yppiga höstskörden har endast delvis kunnat in
bärgas. Stora sträckor af land ligga under vatten. 
Omkring F enchow ha ett fyratiotal byar bortsköljts 
af vattnet. 

Här ha vi allt arbete i full gång : Seminariet 
med 17 elever, flickskola, gatukapellverksamhet m. m. 
Stormötena börja också. August Berg börjar, v. G., 
om tisdag fem veckors resa för att vara med om 
dessa möten; .besöker därvid också Shensi. 

Ledarekonferensen var mycket gifvande och väl
signad. Stor skada, att icke flera kunde komma 
med på grund af det myckna regnet! 
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Fröken Maria Pettersson skrifver från Sinan den 
22 sept. 1913: 

... Jag har de sista dagarna varit mycket upp
tagen med att tvätta sår. I byarna rundt omkring 
är det ständigt oroligt. Natten till i går brändes 
fl era hus och barn af röfvarne, om de nu kunna 
kallas så. Det är fak.tiskt platsens eget folk, som 
om nätterna bege sig ut med skarpskjutande gevär, 
som de sannolikt k pt af soldater dels för att sjäJfva 
röfva, dels för att skrämma andra röfvare. Atta 
personer dödades, och ett tjugutal sårades. Ej mindre 
än . fyra personer f vår lärare Iao's släktingar ha 
varit tagna af röfvare och förda till deras fäste. En 
köpte sig fri för 300 täl, men han hade fått fyra 
skott, af dem ett dödligt, så. att han dog i söndags 
åtta dar se 'n. Nu ha röfvarna tagit en till, och för 
honom begära de 500 täl i lösen. Mandarinen har 
gifvit ett hundra tusen kash till de husvilla. Iao's 
hustru, gamle far och barn lära i natt ha legat ute 
på åkern. Stackars folk! De få ständigt frukta. 
"Ingen frid är på stigarna". De våga sig knappast 
ut att skörda; öfverallt är faror. Endast den, som 
bor under den Allsmäktiges skugga, är trygg. Om 
söndag ha vi vårt höstmöte. Skolan har börjat. 
Orkar nu ej mer. Många hälsningar. 

Fru Dagny BerfTling skrifver i ett enskildt bre f 
från Hoyang-hsien den 22 sept.: 

Fursten åfver konungarne på jorden. 
Han är vår, och vi äro hans. 

Jag önskar d u hade varit hos oss och druckit 
eftermiddagste med ss. Vi hade 6 bröder hos oss: 
Shiiin, en af Roberts första opiepatienter, från Han
cheng, en af dem, som afvänjde sig i värdshuset, 
innan vi fingo fotfäste i Hancheng-distriktet. Han 
lefver för Gud och skall nu bli flickskolans lärare. 
Så Chang, också en afvänjd patient från Hanchengs 
vinterasyl, som älskar Jesus. S~ hade vi 4 nya 
vänner från Peh-shui, 3 äldre och 1 ung man, som 
kommit hit för att deltaga i dopklassen. O, det 
känns, som om hela hjärtat fröjdar sig öfver dessa 
kära! Det är stort att vara missionär, ja, en stor 
nåd är oss vederfaren, som få stå härute och se 
hedningarne vända sig till Gud. 

... Omkring en månads regn har ödelagt våra 
hus, så att de delv is hållit på att störta in. Vår 
lille Rudolf och hans sköterska voro inne i ett rum, 
där ras mellan 6 och 7 på morgonen inträffade. 
Att de kommo unda med lifvet, var ett stort under. 
Stora, hårda jordklumpar, stycken af taket och väggen 
störhide ned öfver dem. Lillen fick bara en röd 
fläck i hufvudet men blef mycket skrämd, h.:de upp
kastningar en half dag och var sedan litet hängsjuk 
ett par dagar. Nu är han, Gud ske lof, frisk och 
kry igen. Sköterskan slapp med några blånader på 
ena sidan. Jag rusade in i min nattdräkt, när jag 
hörde raset, och nog skälfde jag som ett löf, då 
jag stod där med mitt barn i famnen, öfversålladt · 
med jord, ja, med jord t. o. m. i ögon, näsa och 
mun. Vi känna oss så tacksamma mot Gud, att 
hans lif blef sparadt. Lille Rudolf är stationens 

solstråle, så frisk och söt, snart ett halft år gammal. 
. .. Den man, som;~ Robert visst berättat om, 

som blott · genom trons' bön blef fri sitt opiebegär 
efter 30 års rökning, är ~nu här för att bli döpt. 
Han är så hel men ser~fattig ut, har blott en under
tröja på sig. Tjänar han den sanne Guden så helt, 
som han förut tjänat synden, skall han nog bli klädd 
både till sin inre och sin yttre människa. Man 
kunde riktigt se, att han hade frid med Gud i hjärtat. 
O, hvad det är härligt att se något af det him
melska lifvet stråla fram ur en omvänd hednings 
hjärta! 

Den botfärdige röf"aren 

från ' Peh-shui hsien, om hvilken jag nyligen skrif

vit, visade sig verkligen ha tröttnat på sitt forna 

lif och infann sig enligt öfverenskommelse med mig 


. till gudstjänst i staden påföljande söndag. I staden 

stannade han då flera dagar för att genom medel

män söka ingå förlikning med sin ärkefiende, en 

ung man af samma typ som han själf. Han var 


. villig att helt och hållet förlora anseendet inom sin 
kår och bjuda på fester samt göra afbön, blott han 
kunde förvissa sig om fred. Men ovännen svarade 
endast: "Jag är icke hans fiende. Jag har intet 
otaldt med honom." Då Liu Liu tsi", så är den bot
färdige röfvarens namn, mycket nedslagen berattade 
detta för vår evangelist, sade denne: "Kanske han 
i själfva verket inte bär hat till er; det kanske blott . 
är ert onda samvete, som oroar er?" - "Ack, ni 
känner ej vår klass! Kan han ej bevekas att spisa 
et~ 'mål tillsammans med mig, så är det fåfängt för 
mig att söka slå in på en bättre väg." 

Stackars "Liu-Liu tsi"", kände sin fiende och 
fick besannadt, hvad han fruktade. Han . var nu 
gift och ägde sålunda ett hem, där man kunde be
räkna att träffa honom. Hans enträgna anhållan att 
få göra afbön ' hade af fienden betraktats som ett 
svaghetstecken: som innebure, att hans liga helt eller 
delvis öfvergifvit honom. Tillfället var sålunda kom
met att taga hämnd. I denna afsikt sökte också 
fienden med sitt följe efter ett par veckor en natt 
öfverrumpla Liu-Liu ts'i. Men denne, som var fack
man i yrket, hade sina spejare ute och visade i tid 
sin ~;fiende en så afskräckande front, att han ej vå
gade närma sig. 

Han drog sig dock tillbaka' .• blott för att skaffa 
förstärk~ing, och L. L., som anade detta, förstärkte 
o~kså s~n trupp. - "Det är fåfängt för mig att 
soka bh en ny människa." Så lät han hälsa vår 
evangelist genom sin äldre kusin, församlingsmed
lemmen Sh'i, i hvars hem han tagit in. 

"Hvad skall jag göra?" säger samme Shl till 

e~angelisten. "Min kusins fiende är på väg mot 

mitt hem med ett hundratal bofvar för att göra slut 

på hela vår familj och sköfla vårt bo." --'- En lång 

öfverläggning följde. - - "Att anmäla saken för 

~andarinen tjänar till intet. Han tar ingen hänsyn 

tIll hotelser. Sådana äro alltför vanliga. Hvarken 

stölder eller plundringar, som icke äro åtföljda af 
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mord å betydelse/ull person, frågar han efter." - öfver en månads tid ej hade kunnat komma hit, ty 
"För oss återstår intet annat än att bedja, säger i flera veckors tid hade det på söndagarna regnat, 
evangelisten, "men intet medel är heller verksam och hade vägarna varit omöjliga att beträda, sär- . 
mare". skildt för kvinnor med bundna fötter. 

Kort därpå sågs den lilla gruppen ligga på knä Båda hade förning af årets skörd med sig, den 
i allvarlig, innerlig bön. ena en påse ärter, den andra en korg med dadlar. 

En vecka senare gick vår nya hoppfulle för Den ena af dessa kvinnor har förr varit en ifrig 
samlingsmedlem An till nämnde Sh'ihs hem för att motståndare och mycket fientlig mot sin man, som 
till vår skola hämta dennes äldste son och en annan ett par års tid trott på läran. Hon brukade slå 
yngling. Han fann då, att väggarna i hemmet voro honom och hota att hoppa i brunnen, om han ej 
fullhängda med revolvrar, mauser- och andra gevär, upphörde att gå till "Ii-pai" (gudstjänsterna). Nu 
bössor, dolkar, sablar, svärd och knifvar i alla typer. har hon själf börjat att gå på den himmelska vägen, 
"Jag skälfde vid denna syn", berättade sedan broder och hennes önskan och bön är, att alla i familjen 
An för mig. skola tjäna Gud. 

Ej mindre än några och 50 af den' "botfärdiges" Innan vi gå in i kapellet, böja vi knä och bedja 
försvarare voro sedan en vecka vår rare vän Sh'ih's Gud öppna våra hjärtan samt .hjälpa predikanterna 
dagliga matgäster. I några tempel, 8 Ii (4 kilom.) att tala så, att ordet tränger in i hjärtana. 
därifrån, hade fienden legat en hel vecka med öfver Första gudstjänsten leddes af en af predikan
hundra bofvar, rustade till tänderna, i väntan på ett terna i gatukapellet. Han talade öfver orden: "I 
lägligt tillfälle att göra slut på hela Sh'ih's familj ären Guds åkerfält". Den andra leddes af en bland 
och först och sist kusinen Liu-Liu ts'i. Att slaget missionärerna, och han talade med kraft öfver: "Hvad 
icke redan stått, däröfver förundrar sig hela om synes eder om Kristus?" På männens sida var det 
nejden, hvilken med spänd väntan och fruktan emot alldeles fullsatt, och nästan fullt var det också på 
sett den blodiga drabbningen. kvinnornas sida. Bland mötesdeltagarna voro folk 

Huru varma och innerliga böner ha vi ej upp ur alla samhällsställningar, studerande, affärsmän, 
sändt till Herren, att han, som i 8 dagar hållit fien ämbetsmän, landtbrukare o. s. v. Två af sjukhusets 
dernas hand tillbaka, skall snarligen skingra dem läkare, som ju ock äro kristna, voro med. 
samt rädda vår i yttersta nöd stadde, älskade bro Sedim vi ånyo samtalat med de besökande, 
derSh'ih och hans familj samt omskapa röfvaren skynda vi att äta middag för att sedan både själfva 
Liu-Liu ts'i! arbeta och sätta andra i arbete. 

Vi vänta nu ifrigt att få höra, på hvad sätt I kapellet samlar bro Wester männen till bibel
Herren hjälpt. klass ; i kvinnornas gästrum hålles ock bibelklass ; i 

Därom torde vi senare få meddela. ett annat rum söndagsskola, som ledes af evan
gelistens unga hustru samt en af de nyutkomna systHo-lang den 9 sept. 1913. 
rarna. Seminarieeleverna indelas i grupper och sän

Rob. Bergling. das ut några i staden för att predika och sälja bibel
delar, andra till regeringens stora skola en fjär
dingsväg utanför staden, och åter andra, under herr 
Landins ledning, till sjukhu§et. Alla kom mo lyckliga 
och tacksamma tillbaka. Afven hos fröken Hallin 
var möte. Det leddes af en bland de äldre skolEn lycklig söndag i Kina. 
flickorna, och 24 elever från regeringens flickskola 

När man · är lycklig nog att kunna blicka till voro med. Efteråt kom hela raden öfver till oss. 
baka på en 18-årig vistelse i Kina, framträder skill Somliga ville köpa sångböcker och testamenten. 
naden mellan förr och nu så bjärt, och man böjer Så kommer Guds ord in i hem, där det aldrig förut 
sig i stoftet af tacksamhet öfver, hvad Gud gjort varit kändt. 
och gör. Det fanns en tid, då man af hela sitt Efter bibelklassens slut sändes .bud till ett par 
hjärta längtade alt ha/va något all göra, när sön skolor, att vi skulle hafva skioptikonförevisning. Vid 
dagen kom; folk vågade ej komma, de trodde allt gudstjänstens slut vågade vi ej offentligt tillkänna
ondt om en. Nu åter äro förhållandena så föränd gifva detta, ty då skulle flera kommit, än det fun
rade, att hvarken tid eller krafter räcka till. nits plats för. Nu voro öfver 300 personer när

Kl. 7 i morse ringde bönklockan, och de, som varande. Bilder ur Jesu lif förevisades, och berät
ville, samlad~s för att nedbedja välsignelse öfver telsen om den förlorade sonen förklarades på ett 
dagens arbete. Söndagen är på många sätt vår utomordentligt sätt af en af seminarieeleverna. Vid 
egentliga arbetsdag; då ha alla studerande fritt, och utgången erhöll hvar och en ett litet paket med 
soldaterna hafva den dagen ej några öfningar. Sedan skrifter. 
vi missionärer efter frukosten varit samlade till bön Dagen har nått sitt slut, och vi tacka Gud för 
och sång på vårt eget modersmål, gingo vi på olika nåden att få vara ljus- och frids budbärare. 
håll för att samtala med dem, som kommit till guds Yuncheng den 28 sept. 1913. 
tjänsterna. Augusla Berg. 

När jag kom in i kvinnornas rum, voro bland 

de församlade tvenne kvinnor, som trots sina små fötter 

gått nästan en mil. De voro så ledsna, att de på 
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Skatt konfucianismen bli statsreligion 
i Kina? 

För någon tid sedan meddelades, att officiellt 
påbud utfärdats, om att konfucianismen skulle bli 
undervisni'ngsämne i regeringens skolor i Kina. 

Konfucianerna göra allt för återinförande af 
Konfucii religion i Kina, och de synas hafva fram
gång i sina sträfvanUen. Så t. ex. ingår nu det med
delandet, att Konfucii födelsedag på befallning från 
högre ort bögtidlighållits med offer enligt den gamla 
ritualen. Annu så sent som i våras läto myndig- ~ 
heterna folket förstå, att iakttagandet af dessa cere
monier hade upphört i 'och med den förra despo
tiska dynastiens afsättande från väldet. "Nu heter 
det: Konfucianismen skall blifva statsreligion i Kina, 
medan religionsfrihet ändock beviljas Kinas folk." 

Af det nu medtdelade framgår vikten af mycken 
bön för Kina und r dessa så kritiska dagar. De 
kristna begära ick~ några särskilda privilegier till 
förmån för kristendomen. Sådana skulle förvisso 
vara till skada för den kristna församlingen. Men 
hvad som är af vikt, är jull religionsfrihet. Svårli
gen torde dock såaan kunna erhållas, om en hed
nisk religion upphöjes till statsreligion. 

Ett behjärtans~ärdt böneämne. 
Af såväl vår syster Maria' Petterssons bref som 

bröderna Josef Olssons och Hugo Linders framgår, 
att det ännu i vissa trakter af S. M. K:s fält är 
långt ifrån lugnt, utan att röfvarne ännu utöfva sitt 
skräckvälde. 

Detta bestyrkes ytterligare af meddelanden från 
en i Kina utgifven tidning, The North China Heraid. 
I numret för d. 4 oktober uppräknas i densamma 
vissa platser i Honan, hvilka af provinsen!) myndig
heter förklaras som alldeles säkra, och dit utI än
dingar med lugn kunna resa. Så uppräknas några, 
hvilka för röfvarnes 'skull anses rent af farliga, och 
till sist några, hvilkas ' säkerhet anses tvifvelaktig. 
Till dessa sistnämnda hör Honan-fu distrikt. 

I den söder om H onan belägna provinsen Hupeh 
tillfångatogos för ett par månader sedan af röfvare 
fyra amerikanska och fyra norska missionärer. De 
ha hållits r fångenskap i staden Tsaoyang i norra 
Hupeh, och ha röfvarna för deras frigifvande fordrat 
lösen. Trupper hafva afsändts t. o. m. från Hankow 
de fångna missionärerna till undsättning, och alla 
kringliggande garnisoner ha också fått order att tåga 
mot Tsaoyang. Det är därför att hoppas, att missio
närerna snart skola frigifvas. Ett af deras små barn 
lär emellertid ha dödats, och en af de kvinnliga 
missionärerna skall tyvärr ha blifvit ganska illa skadad. 

Enligt den nämnda kinesiska tidningen lär det 
L ö. vara föga skillnad emellan de s. k. regelbundna 
trupperna och yrkesröfvarna. 

Af allt framgår, att mycket ännu återstår, innan 
lugn och ordning återställas i Kina, och det ehuru 

regeringen gör sitt allra bästa. Af yttersta vikt är 
därför ock, att flitig förbön uppsändes för de brö
der och systrar, som därute ha att verka Herrens 
verk, att de bli bevarade på sina resor, att deras 
stationer må bli skonade för öfverfall, och att de 
under det viktiga arbete, som är dem anförtrodt, 
må bevaras i frid och utan fruktan för olycka. I 
dessa förböner må då också inneslutas de små 
kristna församlingarna liksom de härofvan omtalade 
tillfångatagna missionärerna. 

På det aff dina vänner må varda räddade, 
må du gifva seger med din högra hand och bön
höra oss. Ps. 60: 7. 

Tacksägelseämne. 

Meddelande har ingått, att den 4 oktober an
lände makarna Sandberg, fru Hilma Tjäder och frk. 
Maria Nylin välbehållna till Yuncheng. 

Missionskalendern, 

Hans stjärna i Östern, 
utkommer i mediet af denna månad, och hoppas vi, 
att den skall röna ett lika varmt mottagande som 
dess föregångare samt få bidraga till främjande af in
tresse och förbön för missionen i Kina. 

Priset är 1: 25 för klotband, 1 kr. för kart. ex. 
och 75 öre för häft. ex. med 25 proc. rabatt, då 
minst 5 ex. samtidigt rekvireras eller köpas på missio
nens exp., Malmtorgsgatan 8, Stockholm C. 

FÖRSALJNING 
anordnas af syföreningen för Svenska Missionen i Kina tisd. och 
onsd. d. 25 - 26 november i K. F. U. K:s lokal, Brunnsgat. 3. 

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

Fru Maria Berg, Frk. Emma Besko-w, 

Handtverkaregat. 28, 1 tro Danderydsgat. 8, n. b. 

Frkn. M. och' N. Cavalli, . Fru Isabel Faxe, 

Kungsträdgårdsgat. 22, 3 tro Birjer Jarlsgat. 15, 3 tro 

Fru Bell Fries, Fru Elin Holmgren, 
Barnhusgat. 10, 3 tro Kronobergsgatan ' 7, 4 tro 

Fru Mina Johansson , Fru Elisabet Landgren, 
Grefturegatan 31, 1 tro Kammakaregat. 8, 3 tro Ö. g. 

Frk. Tekla Lilljeqvist, Fru Olga Magnusson, 
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Guds tankar om missionen.* 
I. 

Såsom en inledning till denna missionsstund 
vilja vi läsa missionssynen i Sak. 2: 1-5 och med 
ledning af denna text fästa uppmärksamheten på tre 
syn punkter: 

1. Hur Guds verk griper den, som f~r skåda det. 
2. Den fara, som framställer sig för den, som 

sålunda blifvit gripen, att sätta mänskliga tankar i 
stället för Guds tankar. 

3. Herrens förklaring af sina tankar med af
seende på missionen. 

Vi veta, att profeten Sakarja verkade efter 
fångenskapen, då folket hade kommit tillbaka till 
sitt land och skulle börja med att sätta i stånd 
staden och templet, och vi veta också, att det var 
många, som, när de sågo, hvad som skedde, be
traktad~ det med ringaktning. 

Profeten åter såg djupare och längre. Vi 
märka af vår text, huru han, under det han såg, 
blef alltmer gripen, och L den mån han blef gripen, 
fick han se mer. Det stannade icke blott vid ett 
seende, utan i samma mån han såg, blef han ock 
mer verksam, för att Guds planer skulle förverk
ligas. Detta framgår tydligt både af hans egen bok 
och af . de historiska berättelser, vi hafva, som be
lysa tillståndet vid denna tid. 

Det står om profeten, först att han "lyfte upp 

* Missionsföredrag af missionär Erik Folke vid konfe
rensen i Södertelje. 

sina ögon och fick se". Ännu tydligare återgifves 
detta i den gamla öfversättningen. Där står: "Han 
upplyfte sina ögon, och han såg, och se!" För 
det första blef han uppmärksam på, hvad Gud ville 
visa honom, och hvad Gud gjorde. För det andra 
blef hans hjärta gripet däraf. För det tredje fick 
han nåd att tränga djupare och djupare in i Guds 
hemligheter. 

Vi veta ock genom den senare delen af pro
feten Sakarjas bok, hur han fick se ända fram mot 
tidernas ände. Han ,såg icke blott i syner Guds 
plan för hans rike just på den tiden, utan han såg 
ända bort till Messias tider. Han såg, hur Messias 
skulle förkastas af sitt eget folk, men han såg ock, 
hur evangelium skulle gå ut öfver hela världen, 
och hur folken skulle beröras däraf. Han såg också 
den sista stora striden, som skulle stå vid dagarnas 
ände. 

Under ana tider har det varit så med dem, 
som fått se, att där försiggår ett gradvis framåt
skridande i seende. Och i samma mån detta äger 
rum, märka vi ock ett gradvis framåtskridande i 
tron, i frimodigheten och kärleken. När Moses stod 
inför den brinnande busken, blef han gripen af 
hvad han såg. Men det fanhs ändå en viss tvekan 
i hans inre, en viss svaghet. När han stod på den 
andra sidan af det Röda hafvets strand tillsammans 
med de frälsta skarorna och såg Guds storverk, 
utbrister han i lofsång. Och det är lofsång af en 
sådan art, att just samma slags lofsång skall sjungas 
på kristallhafvet en gång. Nu hade Moses kommit 
längre. Och när han sedan kommer till förbunds
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berget, får stiga upp där och vara med sin Gud, 
tränger han ännu djupare ned i Guds hemligheter. 
Detta framgår däraf, att han efter nedstigandet från 
berget uppträder som förebedjare för folket, beder 
om förskoning för det folk, som så djupt försyndat sig. 
Han hade fått syn på Guds förlåtande nåd. Och 
nu väckes i Mose hjärta en stark längtan och en 
djup hunger, som tager sig uttryck i två böner: 
den första: "Lär mig att känna dina vägar," den 
andra: "Låt mig få se din härlighet." Så långt 
förde Gud sin tjänare Moses på seendets, på skå
dandets väg. 

Lika långt längtar Herren att få föra hvar och 
en af oss. Han börjar med att visa oss något. 
Han låter oss dessa dagar se sina under. Men han 
längtar efter, att d~ vi fått se dessa, vi skola be
gära mer. Han längtar att få skapa hunger och 
törst i våra hjärtan efter _en djupare kännedom 
om hans vägar. Han vill föra oss framåt, längre 
och längre, tills vi få e, hvad Moses fick se, hans 
hå'rlighet. 

Men vi se ock, a~t det var ' andra, som väcktes 
till att med den spändaste uppmärksamhet följa, 
hvad som skedde, och det var änglarna. Det är 
icke blott profetsjälarna på jorden, som följa, så
som profeten följde, och se, såsom han såg, utan 
också medlemmarna af den himmelska världen. Det 
blef rörelse i änglaväd den. De togo den djupaste 
del i hvad som- skedde. Det finna vi af antyd
ningar, som göras i vår text. 

Men det var ännu en grupp, som kom i rö
relse, och det var den, som representeras af den 
unge man, hvilken framträder med mätsnöret i sin 
hand. Och vi skola strax se, hvilka den mannen 
företräder. 

Var det så redan på den tiden, att Guds verk 
grep människor, och att de, som läto sig gripas 
däraf, fördes djupare och djupare in i Guds hem
ligheter och fram till allt större och större ifver 
att vara med om aU förverkliga dessa Guds hem
ligheter, så tror jag, att det är i ännu högre grad 
så nu. Det säges på ett ställe (Hab. 2: 3), att 
synen trängtar efter målet. Och är det icke en 
sådan tid nu, att Guds verk trängtar till sin 
fullbordan? Här hemma arbetas med ifver på 
att föra så många Sj!lm möjligt in i Guds rike, 
räddningsarbetet tränger sig ned till de djupast 
sjunkna, och församlingen skyndar att göra sig redo 
till Lammets bröllopsrnåltid. 

Och aldrig har det väl funnits en tid, när 
hednamissionen gått framåt, såsom nu sker, eller haft 
en så gripande karaktär som just nu. Hur under

bart är det icke att se Guds verk på Söderhafvets 
öar! Kannibaler hafva · där blifvit civiliserade genom 
missionens inflytande, men icke blott civiliserade, 
de hafva blifvit Guds barn. 

På Korea hafva vi fått följa missionsverksam
heten och blifvit gripna af de stora ting, Gud där 
fått verka. Men hvad som just i dessa dagar -där
städes sker, är kanske för mången obekant. För 
ett par år sedan var det en skara kristna, som 
kastades i fängelse på grund af order från deras 
herrar, japanerna. De underkastades i fängelset en 
ohygglig tortyr, sådan, att den icke med ord kan 
beskrifvas. Och ändamålet därmed var, att de 
skulle erkänna sig delaktiga i attentatet mot Japans 
generalguvernör i Korea. l sin förtviflan togo de 
till sist på sig brottet utan att vara skyldiga. Det 
kom en ångestkänsla öfver hela koreanska försam
lingen. Genom inflytande utifrån, särskildt från 
Amerika, fingo dessa torterade kristna slutligen rätt 
att -inställa sig för en öppen domstol, och så för
ändrades delvis ställningen. Nöden är dock ännu 
kvar. Den koreanska . församlingen känner på sig, 
att japanerna vilja undertrycka dem, därför att de 
frukta dem i politiskt hänseende såsom de vakna 
ibland folket. Men- hvad se vi bland Guds pröf
vade folk i Korea? Jo, bland dem har nu en märklig 
missionsande väckts. De ha skickat missionärer till 
Kina. De ha börjat offra för missionen mer än 
någonsin förr. De samlas till bönemöten och till 
Guds ords studium. De låta icke nedslå sig. Nö
den har tvärtom stärkt dem. Låtom oss se den 
synen och vara med våra koreanska tros sys ko n i 
den ställning, hvari de nu äro! När det är trångt 
för dem i det egna landet, så fara de öfver som 
emigranter till det ryska området norrut, och de 
komma med bibeln i hand och äro Jesu vittnen. 
Ryssarna kasta dem i fängelse och tillfoga dem 
stora lidanden. Men när de släppas fria, gå de 
åter ut med bibeln i hand och vittna lika oförskräckt 
som · förut om sin Herre och Frälsare bland sina 
landsmän i Ryssland. Må den synen få gripa oss 
och föra oss ned på våra knän, så att vi blifva 
deras understödjare i förbön! 

Gå vi sedan till Kina. Är det icke ett under, 
som måste gripa våra hjärtan, när vi tänka på, att 
under det sista upproret de kristna icke blottsjälfva 
skyddades; utan att flyende hedniska kineser just 
bland dem sökte hjälp under den svåra tiden? När 
sedan den värsta krisen var öfver, förkunnades full 
religionsfrihet för Kinas 400 millioner. Hvilket 
under, när sedan den kinesiska regeringen utfärdade 
påbud, att en allmän böndag skulle hållas öfver 
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hela landet för dess folk och styresmän! När sedan 
dr Mott tillsammans med mr Eddy höll evangelisa- · 
tionsmöten . öfver hela landet, då fingo de se, hur· 
på hvarje plats, dit de kommo, tusenden af unge 
män samlades för att höra evangelium, icke blott 
unge män från de lägre samhällsklasserna utan från 
Kinas högskolor och universitet, och det så många 
att det på somliga platser icke fanns rum för de 
åhörareskaror, som infunno sig. När sedan dr Mott 
samlade de ledande bland missionärerna och de ' 
kinesiska kristna till några dagars konferens för att 
rådgöra om Kinas behof i närvarande tid, då fick 
man se, att bland Kinas kristna församling fanns en 
skara, som hade nått den mognad att de under 
allvarlig bön kunde med missionärerna öfverlägga 
om vidtomfattande planer för Kinas evangelisering. 
De ådagalade därvid en insikt, som kom flera när
varande representanter af missionssällskapen att ut
brista: "Aldrig trodde vi, att Gud hade utfört ett 
så djupgående verk bland Kinas folk." 

Det är sådana under på missionsfältet, som 
gripa hvar och en, som får se dem. Men det är 
icke meningen, att de blott skola gripa oss, eller 
att vi blott skola säga: "Hur storslaget! Hvilket fram
gångsrikt verk är ej missionen!" utan Guds mening 
är, att vi skola vara med och göra vår insats i det 
stora missionsverket. 

(Forts.) 
~'~ 

En ny station. 
Som det ej var möjligt att få hyra hus på nå

gon af de platser, missionär Tjäder under sin mis
sionsresa i norra Honan hade tänkt sig som lämplig 
till missionsstation, har arbete i stället upptagits af 
makarna Carlen i Ruicheng hsien i södra Shansi, och 
hoppas de därifrån med tillhjälp af evangelisterna 
äfven kunna göra något för det angränsande di
striktet i Honan. 

Fröken Fredrika Hallin vistades fÖr många år 
sedan i Ruicheng, hvarför denna plats är bekant 
för många af missionens vänner. I bref från mis- , 
sionär Carlen få vi veta ett och annat om den nya 
stationen. . 

Begränsa icke Gud! 

Joh. 11: 21-24. 


Var försiktig, när du beder, så att du icke be
gränsar Gud först och främst genom otro, sedan 
ock genom att inbilla dig, att du vet, hvad han 
kan göra! Vänta stora ting, långt mer än du kan 
bedja om eller förstå! Hvar gång du träder fram 
inför Gud i bönen, så sök att först bli stilla inför 

hans härlighets tron! Tänk på, hvad han har makt 
att göra! Tänk på, hur det gläder honom att bön
höra sin Son, Jesus! Tänk på din plats i Jesus! 
Vänta stora ting! 

Andrew Murray. 

I ett enskildt bref skrifver frk. Gertrud Halldorf 

Puchow den 4 okt. 1913. 

"Tacken Herren, ty han är god." 

F. n. sitter jag på "framgården" utanför syst
rarnas matsal, omgifven af ett riktigt litet haf af 
blommor. Barnens stoj på skolgården förtar tystna
den, och portvakten-blomsterskötaren-kocken går och 
flyttar på en blomkruka här och en där för att få 
det så fint som möjligt. 

Inte är det ensamt här, fastän jag f. n. är en
sam ~tländing på platsen. Jag är nämligen ute och 
pröfvar språkvingarna på egen hand, och det är ju 
inte för tidigt, då det i morgon är ett år, sedan jag 
kom upp till fältet. Det är också så roligt att på 
samma gång få fylla en post, äfven om jag naturligt
vis inte kan fylla den såsom en äldre och i språk 
och förhållanden mer erfaren. 

Vi ha f. n. 16 Hickor i skolan, de flesta så rara 
och präktiga. En liten klen, puckelryggig "Dufva" 
har varit sjuk de senaste dagarna, men som svar på 
våra böner har Gud låtit febern vika. Två af de 
yngsta, som äro här för första gången, tyckte nog 
det var svårt i början. De kunde ju inte ett enda 
skriftecken och kunde icke sjunga med. Det var 
riktigt rörande att se deras glädje, när de hade lärt 
sig en vers af den lilla sången: "Jesus älskar mig." 
Nu lysa de som små solar och le så godt mot den 
lilla världen omkring sig. Jag önskar en af de äldre 
flickorna, en fullkomligt hednisk flicka, som också 
är ny här, ville lysa upp snart. Hon ser så mörk 
och dyster ut, och när hon rörst kom, tyckte jag 
hedendomens mörker riktigt var stämpladt på hennes 
ansikte. Flera af de större flickorna äro troende, 
och ibland bruka de ensamma ha små bönemöten. 
Det råder också en synnerligt god ande bland barnen, 
och man kan inte ~nnat än känna sig glad och lyck
lig ibland dem. U-ching, lärarinnan, som Augusta 
Berg förut skrifvit om, är som en mor för barnen 
och har stort inflytande öfver dem. Själf lefver hon 
nära ' Gud och hämtar vid nådastolen den kraft och 
vishet hon behöfver. 

Nästa vecka väntas "fröknarna" hit, och den 
trogne Li, portvakten, har redan gjort upp stora 
planer om storstädning i alla vinklar och vrår. I 
går kom han så hemlighetsfull och undrade, hvad vi 
bruka bjuda utländska gäster på. Kineserna äro bra 
snälla, särskildt här, tycker jag. Men kanske tycker 
jag så, bara för att jag kommit i närmare beröring 
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med dem här, då jag varit ensam. De äro nog lika 
präktiga på andra platser. Om Gud leder det så, 
hoppas Verner och jag få vårt lilla hem här om 2 
-3 månader. 

l själfva Puchow stad finnas ej många troende; 
här sotn på flera andra platser är stadens befolk
ning hårdare· och oåtkomligare än byarnas. Det rik
tigt svider i hjärtat vid tanken på de många blott 
'j denna stad, som ej hört evangelium. Hjälpen oss 
bedja för Puchow, både för de troende och för dem, 
som ännu äro i mörker, och nöd! 

* 
>je 

:;: 

Missionär O. Car/en skrifver från Ruicheng hsien 
den 11 oktober: 

- - Vi ha nu flyttat till Ruicheng. l lördags 
ankommo vi hit och hafva således varit här en hel 
vecka. Som flera af våra syskon veta, är det ett 
riktigt arbete att komma fram hit öfver den höga 
bergsryggen. Vi måste ock vid packningen iakttaga 
den största försiktighet, så att våra saker skulle hålla. 
Trots alla strapatser har det, Gud vare lof, gått bra 
för oss. Olyckligtvis hade dock den ena af de 
åsnor, vi bestämt för ridning, blott en ostadig last
sadel. Jag måste därför gå hela den 80 Ii långa 
vägen från Haichow samt hjälpa till med bördorna 
både här och där. Det är ej ofta jag varit så förbi, 
som jag var den kväll en vi anlände hit. Ja, där jag 
satt i den gamla stolen från fröken Hallins tid i 
"Mei-tihkai", medan Gerda skötte om mina såriga 
fötter, var det ej mycket med krafterna. Efter det 
myckna arbetet och lyftandet på de tunga lådorna 
har jag icke heller ännu repat mig. Men, de som 
vänta efter Herren, den store Läkaren, få ny kraft. 

- - Hur det ser ut i en gammal kinesgård, 
sedan kineserna dragi t ut, går knappt att beskrifva. 
Det var värre, än jag väntat. l en del rum fanns 
det hvarken dörrar eller fönster, inga innantak, inga 
sofkangar. De fönst er, som funnos, hade intet glas, 
endast luckor. Något kök finns inte alls. Men få 
vi blott väl i ordning, blir det nog bra, och vi komma 
säkert att trifvas här. Murare, snickare och tapet
serare hålla nu på aH arbeta Hvetesådden gjorde 
det i början gans~a svårt att få arbetare, men nu 
går det bättre. 

Gården ligger strax innanför södra porten och 
egentligen för nära muren. Man kan därifrån se in 
på både kvinnornas g,lrd och bakgården. Men något, 
som är obehagligt, mäste man ju alltid ha. Liksom 
i Sinan ha de afrättsplatsen utanför södra porten. 
l torsdags halshöggos två röfvare. Sådana är det 
godt om. Myndigheterna söka dock taga reda på 
dem, och i de flesta fall tagas deras lif, så snart 
de bli gripna. 

Nu litet , om mina medhjälpare. Jag har fått 
med mig hit Ts'ao-ching-ho från Puchow och Soh
teh-tao från Haichow. Också i detta stycke har 
Herren således varit oss nådig. Bibelkvinnan är den
samma som Gerda hade i Haichow, hustru till fröken 
Prytz' kock. Kogubben är från Haichow, där han 
var kock för kineserna. Vi ha här infört en annan 

pengar och skola själfva ordna med sin mat. Vår 
kock följde också med oss hit, och hans hustru kom
mer litet senare liksom evangelisternas familjer. Jag 
är nämligen af den uppfattningen, att de ej böra 
vara skilda från sina hem, ty hur skola de då kunna 
taga hand om hustru och barn enligt Kristi lära? 

Något söndagsmöte kunna vi ej ha här förrän 
första söndagen i november. Till dess få vi samlas 
ute i byarna hos de troende. Sista söndagen i 
denna månad skola vi ha missionsmöte i Puchow. 
Jag får q.å öfverlämna församlingsvården åt broder 
Wester. Ar glad, att Herren ledt det så, ·ty afstån
det härifrån är för långt, för att jag skulle kunna ha 
vård om församlingen där. Så mycket jag hinner, 
vill jag med hjälp af evangelisterna äfven verka i 
Honan, tills den nya stationen där kan öppnas. 

Vi bo under den Högstes vingar. 

. * * 
* 

Missionär Rikard Anderson skrifver från Honan
fu den 14 oktober: 

För en vecka sedan hade vi vårt stormöte här. 
Omkring 270 deltagare voro samlade från olika håll 

. i Honanfudistriktet. Tio blefvo genom dopet upp
tagna i församlingen, och 24 dopkandidater antogos 
af församlingen jämte 27 nya sökare. Det har varit 
en stor uppmuntran att såväl bland de nydöpta som 
bland dopkandidaterna och sökarna finna sådana, 
som äro verkliga själavinnare, och som sedan varit 
ett medel i Herrens hand att leda många till tron. 
Några af de först antagna dopkandidaterna voro 
förhindrade att närvara vid detta möte, och en eller 
ett par ansågos ännu ej färdiga för dop, så att vi 
nu ha 27, som vänta att bli döpta på våren, om 
Herren annars får fostra och leda dem framåt. 

* * * 
Fröken Ingeborg Ackzell skrifver i enskildt bref 

från Yuncheng: 

- - Augusta håller på med sånglektioner i 
Hickskolan, och som en direkt följd däraf se vi sön
dag efter söndag en skara skolflickor komma till 
gudstjänsterna. - Nu har Fredrika med hjälp af 
sina elever börjat en bibelklass för skoJnickorna på 
söndags e. m. Ett 20-tal elever voro där i söndags. 
- Ester började samma dag söndagsskola med 
småttingar. Hon har en ung präktig evange}istfru 
till hjälp. 

Eleverna vid det manliga seminariet ämna om 
söndag börja en söndagsskola för skolgossar. Herr 
Landin skall naturligtvis hjälpa dem, men det är ändå 
så roligt höra om deras lust och villighet att arbeta 
för själars frälsning. De äro delade i grupper, som 
tura om aU gå till gatukapellet, där de sjunga, pre
dika och samtala med intresserade. På söndags 
e. m. går en grupp till sjukhuset för att där verka 
på liknande sätt. 

Hoppas, att hvad jag nu skrifvit om arbetet af 
och för de unga här i staden, skallgifva anledning 
både till förbön och tacksägelse. Lofsång höfves oss! 

ordning. Me·dhjälparne och tiänarne få alla mat
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Minnen från en stormötesresel. 
Torsdagen den 2 oktober reste bro Bergling 

och jag från Hoyang, då äfven i sällskap med bro
der Aug. Berg, som jämte Hugo Linder öfvervarit 
vårt stormöte i Hoyang. Vårt första uppehåll var . 
Lin-Ho 3 1/ 2 mil från Hoyang, som vi nådde på 
kvällen. Det är vår största utstation, och där på
går äfven ett sannt Herrens verk. Diakonen Lui's 
hem utgör där medelpunkten. Genom att han bytt 
om gård, ha de fått en präktig samlingslokal. 
Här höllo vi nu möten på kvällen och under fre
dagen. Sedan vi ätit middag hos en församlings
medlem, kände jag en sådan längtan att få träffa 
de våra i Y-lin, en plats blott ett par Ii från Lin-ho, 
men nedanför en väldig backe. Före stormötet i 
Hoyang hade vi där endast två församlingsmed
lemmar, den säkert kände läraren Uang samt en 
gumma med samma namn. Men vid stormötet fingo 
vi döpa tre unga män därifrån. Det var ofantligt 
dyrbart att få träffa de kära vännerna därnere, och 
jag var så lycklig, att jag gick ned till dem.. De 
voro endast så besvikna att ej få se min hustru, 
och jag måste lofva att göra mitt yttersta för att 
snart komma igen i hennes sällskap. O, det är 
högtidsstunder att komma ut i byarna och träffa 
dessa Herrens utvalda i deras ensamhet l Hur dyr
bart att å ena sidan få gifva den tröst och kraft, 
som Herren gifver oss att dela med dem, men också 
å andra sidan att se deras glädje och tacksamhet 
för besök - ja, det är den rikaste belöning! Lik
nande känslor fyllde stundom mitt hjärta, när jag 
förr om söndagarna kom fi'ån mina gummor på 
"Grubbens". Jag var s<1 lycklig, att jag nästan flög 
ned för Fleminggatan. Mitt besök i Y-lin blef 
emellertid inte långt; jag måste snart vända åter till 
Lin-ho, där syskonen voro klara för afresa. 

Nästa plats var S/we poh, där läraren Hsii in
bjudit oss att deltaga i en tacksägelsefest i anled
ning af hans sons tillfrisknande. Sonen sjuknade 
nämligen i början af detta år i kopporna och 
var så sjuk, att allt hopp syntes ute. Fadern stod 
i sin ängslan alldeles rådvill och undrade, om han 
skulle sända efter ännu en doktor. "Nej", sade 
pilten, "skicka bud till de troende, att de må bedja 
för mig I" Så gjordes också, men faderns tro var 
ej större, än att han samtidigt sände bud till snic
karen och beställde en kista. Dock, lofvad vare 
Herren, kistan behöfde ej, utan de troendes böner 
blefvo hörda. Sjukdomen vände sig, och gossen blef 
frisk. De svåra ärren, som han för alltid bär i sitt 
ansikte, vittna om, huru sjukdomen härjat i hans 
lilla kropp. Men för detta läkedomsunder kände 
nu fadern sig outsägligt tacksam, tilllefvande Gud. 
Under gossens sjukdom hade han gifvit Gud det 
löftet, att om SOnen återskänktes honom, skulle han 
göra sitt yttersta för sina vänners och släktingars 
frälsning. Detta löfte sökte han nu uppfylla på så 
sätt, att han inbjöd dem till den ofvannämnda tack
sägelsefesten, hvartill äfven vi jämte församlingens 
ledare mottagit inbjudning. När vi på fredags
kvällen anlände, var allt så festligt ordnadt. Bå.de 
då på atlonen och på lördags f. m. höllos möten, 

och icke få af de inbjudna hade infunnit sig. Vi 
vilja tro, att många mottogo förblifvande intryck, 
ty något sådant som det! a hade säkert ingen af 
de närvarande förr bevittnat. På e. m. och sön
dagen höllos ' möten i den gemensamma prediko
lokalen. 

På lördags e. m. reste Aug. Berg till Hancheng 
för att leda söndagsmötena där. Måndag f.m. fort
satte äfven vi dit, och från Hancheng skrifver jag nu 
dessa rader. Här arbeta vi dagligen med två dop
klasser. I den ' manliga, med hvilken broder Berg
ling och jag hjälpas åt, ha vi för närvarande 13 män. 

. Kvinnorna äro ej många här; endast två ha kommit, 
och dem ha min hustru i daglig undervisning. Ingen 
kan ana, hvilken tid och hvilka krafter kvinnoarbetet 
tar. Ja, det är väl, att vi ha systrar, som åtaga 
sig det, ty jag tror, att en mans tålamod inte skulle 
förslå. 

Om lördag den 11 oktober börjar vår höst
konferens här och fortsätter söndag och måndag. 

Den 14 oktober. Nu är vårt stormöte öfver, 
och jag skall sluta med att skildra några intryck 
från detta. Redan på fredagskvällen började mötes
deltagarna komma. Lördag förmiddag hade vi för
samlingsmöte med förhör af dopkandidater och på 
eftermiddagen dop. Vi hade glädjen få mottaga i 
församlingsgemenskap ej mindre än 11 män och 3 
kvinnor. Dessutom återupptogos i församlingen 2 
kvinnor, som förut måst uteslutas. 

På söndags eftermiddagen samlades vi till sam
talsmöte omkring ämnet: "Huru kan söndagsfirandet 
gifva oss den största behållningen?" Många yttrade 
sig, och bl. a. framhölls vikten af att hålla hela 
söndagen, att komma ihåg Jesu exempel och såle
des söka göra godt på hvarje sätt, att ej glömma, 
att det är Guds kärleksrika fadershjärta, som gifvit 
oss hvilodagen, och att det är kärleken till Gud, 
som ger oss lusten att hålla sabbaten såväl som 
visdom att väl använda den, o. s. v. - På kvällen 
hade vi gemensamt nattvardsmöte. På måndagen 
under församlingsrnötet uppgjordes listan för pre
dikoturer. Lokalpredikanterna, evangelisterna och 
diakonerna uppehålla regelbundna gudstjänster på 
alla våra utstationer och besöka i tur hvarandras 
stationer, för att det skall bli mer omväxling och lif. 

Nu återstår för oss att besöka 4 utstationer, och 
så hoppas vi om en vecka vara åter i Hoyang. 

Min Johanna och jag ha fått det så trefligt i 
Hoyang. Vi bebo Böllings gamla gård. Min hustru 
har fått öfverta flickskolan och är så intresserad af 
detta arbete. Med de lärare, vi nu ha, går det 
så bra. 

Vi känna oss så ' tacksamma för de förböner och 
det intresse, som vi veta dagligen följa oss! 

I Mästarens' tjänst tillgifne 

Josef Em. Olsson. 

Guds Ande, Guds ord och Jesu Kristi renande 
blod vilja arbeta tillsammans med tilldragelserna i 

. vart yttre lif för att omgestalta oss till Kristi bild. 
O. Stockmayer. 
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Den botfärdige röf"aren, 


om hvars kritiska läge mitt förra meddelande hand
lade, räddades till sist därur, utan tvifyel genom de 
troendes böner. Visserligen hade vår evangelist i 
Peh Shui till sist meddelat mandarinen, hur saken 
förhöll sig, och i h lIken fara vår församlingsmed
lem Shl sväfyade. Mandarinen hade då svarat, att 
han icke kunde vidtaga några förebyggande åtgär
der, men att han skulle , gripa in till broder Shi'h's 
försvar, sedan röfvarne skridit til! verket! 

Herren vare lof, han visade sig vara en bättre 
beskyddare! Våra från Peh Shui hit till dopklassen 
anlända bröder berätta, att sedan Liu-Liu tsi's fien
der under 8 dagars tid varit samlade . om nätterna 

, och därunder plundrat 3 förmögnare familjer, sking
rades de totalt. Stadens invånare kunde icke fatta 
orsaken hvarför. Men för oss, som kämpat i bön 
till Herren om räddning, särskild t för vår älskade 
broder Shi'h, stod det klart: 

Herren hade hört bön. 
Vårt Peh Shui-folk har Herren särskildt förunnat 

den nåden att få se och erfara detta. Det är gri
pande att se deras glädje och höra dem berätta 
denna tilldragelse. 

Måtte röfvaren Liu-Liu tsi' få bli ihågkommen i 
bön inför Herren I Han har så till vida omvändt sig, 
att han hängt upp eller i lådor i sitt hem gömt sina 
bössor, pistoler, knifyar och dolkar och i stället tagit 
till grepe och spade, plog och had för att skaffa 
sig sitt lefvebröd. Sin unga hustru är han ock 
mycket snäll emot. Han är dock uppfylld af fruk
tan för, att så länge hans omskrifne fiende lefver, 
det skall visa sig omöjligt för honom att vandra den 
botfärdiges stig. 

Herren förbarme sig öfver honom! 
Hoyang, 25 sept. 1913. 

Rob. Bergling. 

Personliga meddelanden. 
Den 11 oktober gaf Herren missionär Rikard 

Anderson och hans maka en välskapad dotter, Elsa 
Elisabet. 

Både den lilla och hennes mor befunno sig en
ligt sista underrättelserna utmärkt väl. 

Må Herrens välsignelse alltfort få hvila öfver 
föräldrar och barn! 

för S. M. K:s förebedjande "änner. 
Tacksägelseämnen. 

Att Herren låtit våra syskon Sandbergs, fru 
Tjäder och frk. Maria Nylin lyckligt anlända till sin 
resas mål. 

De goda underrättelserna från våra syskon An
·dersons. 

De 10 nydöpta i Honanfu, de 27 · dopkandi
daterna och 27 nya- sökarna (sid. 172). 

De 14 nydöpta i Hancheng (sid. 173). 

Den nyöppnade stationen Ruicheng hsien. 
Flickskolan Puchow och dess infödda lära

nnna. 
Böneämnen. 

Att Herren i rikt mått må välsigna makarna 
Carlen och deras infödda medhjälpare på deras nya 
verksamhetsplats (sid. 172). . 

De nydöpta, dopkandidaterna och sökarna 
Honanfu (sid. 172). 

De nya församlingsmedlemmarna i Hancheng 
och de infödda medhjälparna i detta distrikt (sid. 
173). 

"Den botfärdige röfvaren" (sid. 174). 
De nybildade söndagsskolorna i Yucheng (sid. 

172). 
V åra utresande syskon. 
Det kvinnliga seminariet, som inom kort skall 

öppnas i Puchow. 
De systrar, som hålla på med inlärandet af 

språket. 
V åra två missionärskandidater i England, fröken 

Estrid Sjöström och bro Martin Linden. 

Missionärernas adresser. 

Aug. och Augusta Berg'f 
Th. och Sekine Sandberg, 1 
Fredrika Hallin, Swedish Mission, Yun-
Verner Wester, cheng, Sha. N. China. 
David Landin, 
Ester Berg: l 
Henrik och Hilma Tiå'der:{ Swedish Mission, .Chieh. 

. chow, Sha. N. Chma. 

JSwedish Mission,Ruicheng 
Oscar och Gerda Carlen:l·via Chiehchow Sh a, N. 

China. 

Frida Prytz, 

Maria Nylin, JSwedish Mission, Puchow, 

Gertrud Hal!dorf, 1Sha, N. China. 

Svea Wibell: 


Axel och Anna Hahne 1'S d' h M" I h'hAgnes Forsberg, . we IS ISSlOn, s I , 
Maria Björklund: Sha, N. China. 

Swedish Mission, TungNils och Olga Svensson, { chow, She, N. China. 

Hugo och M. Linder, 

lJSwedish Mission, Pucheng, 
She,Anna Rosenius, N. China.Ingeborg Ackzell: 

Rob. och D. Bergling, JS d' h M" H
Josef och Johanne Olsson, we IS l~slOn, oyang, 
Emmy Ohrlander: lShe, N. Chma. 

Swedish Mission, . HanAnna Eriksson: { cheng, She, N. China. 
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Oss ian och Edith Bein h off, 1 
Rikard och Hildur Anderson, Swedish Mission, Honan-
Anna }an:z;on, fu, Ho, N. China. 
Ebba Buren, 
Emma Anderson: 

Maria Pettersson, {Swedish Mission, Sinan-
Maria Hultkrantz: hsien, Ho, N. China. 

G. A. och M. Stålhammar,{ Swedish Mission, Mien
Malte och Ida Ringberg: chih, Ho, N. China. 

Missionslifferafur. 
Ansgarius, illustrerad missionskalender, utgifven 

af Svenska Missionsförbundet, 8:de årg. 1913. Sv. 
Mfbd:ts Exp., Stockholm. Pris kr. 1: 50, klotb. 2 kr. 

Tillkomme ditt rike, julbok utgifven på föran
staltande af Svenska kyrkans Missionsstyrelse, 1913, 
8:de årg. L. Norblads Bokh., Uppsala, i distrib. 
Pris: häft. kr. 1: 25, klotband kr. 1: 75. 

Stjärnan från Betlehem, illustrerad jultidning 
för barn och ungdom, utgifven på föranstaltande af 
Svenska kyrkans Missionsstyrelse. Distrib. L. Nor
blads Bokhandel, Uppsala. Pris 15 öre. 

Missionskalendern, 

Hans stjärna i Östern 
är nu utkommen. Den innehåller mycket, som är 
ägnadt att både väcka missionsintresse och stärka 
kärleken till missionen. Vi hoppas, att den därför 
skall vinna ingång i många hem samt i många kretsar 
ge anledning till både bön och tacksägelse. 

Priset är 1: 25 fö." klotband, 1 kr. för kart. 
och 75 öre för häft. ex. med 25 proc. rabatt, då 
minst 5 ex. samtidigt rekvireras eller köpas på missio
nens exp., Malmtorgsgatan 8, Stockholm C. 

Redovisning 
för under 3:dje kvartalet influtna gåfvor till 

MIssionshemmet. 
50 Kr. 	fr. A. och L. S., thlm. 
I flaska hallonsaft fr. A. S., Sthlm. Potatis fr. E. C., Rästa. 

3 korgar frukt fr. M. Ö., Sthlm. 2 förmaksstolar fr. A. och L. S., 
Sthlm. 

:Med varmt tack till hvarje gifvare. 

[ner.; Bölling. 

Redovisning 
för medel influtna till _Svenska Missionen Kina. 

u nder oktober månad 1913. 

Allmänna missionsmedel. 
N:o Kr. Ö. 

955. L F., Stockholm, till missionärernas 
utresa...................... . . ............ 300:

956. .Onämnd, gm S. S., Hu-kvarna ... 5: 
957. Syföreningen i Huskvarna gm d:o... 161: 

-  - - -

Ö. Kr. 
Transport. 466: 

95 8. G. S. till E. Folkes underhåll ... ... 1,000:
959. E. H., Stockholm ... ... ... ... .. .... ... So: 
960. Missionsvänner i Flisby gm . E. B. 25: 
96 1. Nlissionsträdet gm d:o ..... . ... ... ... lO: 


962 . Resebidrag till E. Folke gm A. Ä., 

Aneby .......... ....... .... ... ........ . 


Daggryningen 	 i Sköfde till Missionär 
Carlens station gm D . B. . ....... . 100: 

965. C. G., Säby, gm K. B.. . ........ .... . 6: 

966 . Missionsäpplen gm d:o ... .. .... . .. S: 
967. Skärstads Östra arbetsförening gm 

J. 11.... . ............... ....... . .. ....... . So: 
968. G. A. S. till F~u .M. Stålhammars 


underMIl ............................ . 300: 

969. »Herren försen .............. ...... . . . ... . 100: 

970. 	 .En Herrens mellanhand " till missio

närernas utresa gm S. S............ . 600: 

971. H. A....................... ..... ...... .. . 40 : 


972. S. T. gm M. B. till respengar ..... . lO: 


974 · A. L. gm d:o till d:o ......... ... .. ... . 20: 

975· .Onämnd > gm d:o till d :o .. ..... ... .. 20: 40 

97 6. l. J. gm d:o till d:o ..... . ......... .. . S: 
977. H. P., Göteborg .......... .. ... . ...... .. 20: 
979. M., Köping ............. . ........ .. . .... . 10: 

980. C. D., SöderteJje .......... .. .... .. .. .. S: 

981 . E. O., Ulricehamn gm A. F .... ..... . 

982. E . O., gm B. F. .. ...... . ...... . ... . . 

983. B. F.) StoddlOlm ...... . .......... .. . . 

984. H . A................. .. . ............... . 10: 

985. L. M. F ., Göteborg. till .M. Nylins 


underhåll 4:de I.v. .. .............. .. 300: 


986. M . T ........................... . ........ . 25: 

987. Gäfva lit Herren till hjälp för utresnn 70: 
988 . Apg. 26: 17-18 ...... .. .. ........ .. 500: 


989. Ur H. T :s sparbössa ................. . I : 58 

990 • Kollel{t vid Kinamötet &/10 bidrag till 


resekostnaderna gm J. N., Umeå 4: So 

991. Kollekt i Särsjö gm H. ............. . 33 : 03 

993· Kollekt i Århults missionshus gm 


K. L, Nässjö ....................... . 

994· Skolbarnens sparbössor i Sandsjö gm 


K. J. VI . ............................. . 35: SI 


995· Kollekt i Sandsjö gm d:o ... ........ . 16: 51 

996. lnträdesafgifter i \Vrigstad gm J. E. 11:
997. J. 'V. gm M. B. till respengar...... 100: 
998. Flickföreningen i Hvetlanda gm VI. p. 3°0: 
999. Å. B., Stod. holm .................... . 200: 

1001. M. L. och M. B., Mariestad ..... : .. . 10: 
1002. På en lifliden väns födelsedag frän 

H. B. S: 
1004. E. H., Stockholm ........ . ........... . S: 
1005. E. B................................... . S: 
1006. C. 'V., Töre ....................... .. . S: 70 
10°7· Skråmträsks syförening gm K. O. H. 90: 
1008. Röks syförening gm A. G. '>V. .., So: 
100 9. S. sparbössa gm d:o ............... . .. 2: 22 
1010. Onämnd gm d:o ...................... . l: 78 
1012. Balingsta mfg gm G ..... . ............ . 10: 
101 3. H. L., Norrköping, till respengar för 

missionärerna ................. _..... . 25 : 

K. M. 	 A. till A. Forsbergs under

håll.................................... : .. . 200: 
101 5. ..Onämnd. gm R. R., Kalmar ..... . 2: 
1016. Myrorna i Svartorp gm S. H ...... . 30 : 
10 17. Ur sparbössa i Kneipens väntrum, 

Tranås, gm M. T .................... . 
1018. »TiIl älskad mormoders minne på 

hennes begrafningsdag 14/'0 1913' S: 
101 9. J. L., Stockholm ...................... . 100: 
1020. »Gäldenär> ·S. W. gm M. M., Jön

nköping ............ ... .. ...... . ... ... .. . 
1021. Aterfördt för Ii frän ta afsatt summa 

apr. IS N:r 298 ...... .... ........ ... 3,000: 

1022. E. D., Göteborg...... ........... ...... . 100: 

1023. H. R., Stockholm ......... .... ... . ... . S: 


--------~----------
Transport 406: 	 Transport 8,234: 93 
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N:o 	 Kr. Ö. N:o Kr. Ö. 
Transport 11,726: 78Transport 8,234: 93 Särskilda ändamål: 

1026. 

H. L., Bromsten till Cadens under
håll ......... ...... .... .. ............ .... . . 

Från syföreningsaukti(lll- i Örberga gm 
A. S., Ullevi . .. ........... .... ..... . 

T-Ils gm d:o .. ... ... . .... : . ........ ... . 

5: 

[00: 

[0: 

963. A. B. Halfårsunderhåll till evang. i 
Berglings distrikt .............. ... ... . 

973 . • J. P-s, H edemora till ett nytt l<a
pell vid Chiehchow station .. ....... 

978 . M. P. till Tsui Yuan·iis underhåll 

75: -

1027· 

1028. 

Istället för kransar på Lisa Karl
ströms graf till MIIria Petterssons 
underhåll gm J. A. H., Götene . .. 

LinselIs mfg syförening gm E. F .... 
15: 
35: 

992. 

1000. 

Barnarbetslöreningen " Senapskornet», 
Säfsjö, till två skolgossars underhåll 
gm K. N .. .... ... .. .. ...... ......... . . . 

.Ett löfte åt Herren » till Missionär 
100: -

1°3°· 

1°32. 
1°33· 
1034. 
1°35· 
1036. 
1°37· 

1038. 
1°39. 

ResebiJrag till C. F . Blom från 
Adolf Fredriks foll(sk. gm A. L. 

T. L., Stockholm . .... ............. .. 
E. G., Hall-Marby ....... . ......... . 
Kollekt i H uskvarn~ 20/'0 gm S. S. 
H. och E. J., Jönköping ......... .. . 
S. L., Kristinehamn .. ............... . 
O. P., Wreta gm O. A. O., Öster

våla .................................. . 
Kollekt i Siene missionshus gm]. O. 
Siene mfg resebidrag till Missionär 

Högman gm d:o .. ........ . . ........ . 

I: 

5°: 
100: 
28: 
3°: 
:0: 

5: 
20: 

5: 

°3 

24 

1003. 

1011. 

1029. 

1°3 I. 

1058. 

Carlen, att användas efter godt
finnande ....... . . .. .................... . 

H. T. och E. B. till evangelist i 
Yuncheng ...... . . .. ..... ......... ..... . 

P. E. \V., Stockholm, till Chang 
Hsio·hai underhåll ..... . .......... . . 

Söndagsskolbarnen i Lindesberg till 
Tsao Tsi-changs underhåll gm C. 
V. S ...... ..... . ........ ... .... ..... .. .. 

E. U., Stockholm till evang. Chi 
Ming-kos underhåll ................ .. 

Till Kinabarnen fran Lilla Svenska 

5: 

5°: 

4°: 

4°: 

5°: 

1043. 
1°44· 
1°45· 
1046. 
1°47· 

Jönköpings mig till Missionär Hög
man gm K. R . .................... . 

A. D., Kristdala ...... ................. . 
Ovikens kristI. ungdJörening gm 

J. G. J ...... .. ....... .......... ....... .. 
E. B., Katrineholm ............. .... . 
I Tim. I: 1'6 .......................... . 
En liten skärf frän H . och H., Össjö 
Tenhults JungfruföreOi ug gm L. J. 
Kollekt i Lel,eryds kyrka gm N. H. 

25: 
6: 

5°: 
5°: 
25: 
20: 
5°: 
2 I: 

25 

46 

106 I. 

1078. 

1°79. 

Barn!. Exp., Jönköping ... ... .. ... . 
Visby femöresförening till H . Linder, 

hjälp till evangelisationsarbetet gm 
M. S ........ .......... .... ....... ..... . 

S. J., Örebro, del af underhåll till 
evang. Chang San-hsi .............. . 

4: 82 

3°: 

100: 
D:o d:o till gatu_I_<a~p_e_ll_i _H_a_nc_l_'e_n.::g=--_~___....:...~_30: 949: 82 

Summa under okt. månad kr. 12,67 6: 60 
Under januari-sept. månad_e_r_._,..".:......:...:....._66,294: 12 

1048. Kollekt i Svartorp gm d:o ........ . 16: °3 Under januari-okt. månader kr. 78,97°: 72 

1°49. Kolleht i Ragnetorps missionshus 
gm d:o ................. ....... ....... . ' 4: 3 1 Med varmt tack till hvarje gifvare. 

105°· 
I0S I. 

1°5 2 • 

1°53· 
1° 54. 
1055· 

S. S., Hook ............................ . 
A. G., Kristianstad .. , ... ............ .. . 
K. F. U. K., Malmö gm R. F .. .. 
A. J., Luk. I I: 32 . ... ................ . 
H. S., Uppsala .... ... ................ . 
K. F. U. M., Uppsala, gm P. H. 

S: 
4°: 
1O: 
10: 
29: 

Min rättfärdighet är nära, min frälsning går 
fram, och mina armar skola skaffa rätt bland folken; 
hafsländerna bida efter mig och hoppas på min arm. 
Es. 51: 5. 

1057. 

till Missionär Högman .............. . 
.Tvä gamla vänner i Grimstorp» gm 

H. B, ................ ......... ....... . 
Östra Härads Kristi. Ungd.-förbund 

10: 

10: 
fÖRSALJNING 

anordnas af syföreningen för Svenska Missionen i Kina tisd. och 
till Missionär Bloms underhåll gm onsd. d. 25-26 november i K. F. U. K:s lo~al, Brunnsgat. 3. 

1059. 
1060. 
1062. 

1063. 

1064. 
1065. 

1066. 

1068. 

A. S................ .. , .. ..... , ....... . .. 
Till arbetarne pä fäl le.t af Onämnd 
J. L., Skälderhus . .. ................ .. 
K. F. U. M:s Missionskrets i Göte

borg till Andr. Eriessons underhäll 
Kollekt i Askeby missionshus 8/10 

gm O. A ..... .. .......... ........ ..... . 
Kollekt i Örberga kyrka 9/'0 gm A. S. 
Kollekt i Venersborgs kyrka 11/,0 

gm G. H ... . ....... .. ................ .. 
Kollekt i K. F. U. K., Venersborg 

19/'0 gm J. S. .. .. .. ........... .. .. .. . 
Kollekt i Herrljunga missionshus gm 

C. F ................... ... .. . . .... ..... .. 
Söndagsägg, E. F ., H~rrljunga ..... . 

3°0: 
1,000: 

20: 

200: 

9: 01 
6: 

50: 72 

41: 80 

13: 5° 
2 5: 

I 

Bönestunder: 
Tisd. kl. 11 missionär E. Folke. 

» '/.2 rektor J Rinman. 
" 6' öfverste fL Dillner. 

Onsd. » 11 missionär C. Blom. 

Gåfvor mottagas tacksamt 
Malmtorgsgat. 8, 2 tr., af 

Fru Maria Berg, 
Handtverkaregat. 28, 1 tro 

Frkn. M. och N. Cavalli, 
Kungsträdgårdsgat. 22, 3 tro 

Fru Bell Fries, 

förutom på S. M. K:s exp., 

Frk. Emma Beskow, 
Danderydsgat. 8, n. b. 

Fru Isabel Faxe, 
Birjer Jarlsgat. 15, 3 tro 

Fru Elin Holmgren, 
1069. Ett löfte till Herren oJ G. J-n .. . 4°: Barnhusgat. 10, 3 tro Kronobergsgatan 7, 4 tro 
1070. 

1071. 

K inaförsäljningen i april i Misterhult 
gm O. K .... . .. .. .. .. . ................ . 

Kinamissionskretsen i Göteborg till 

Fru Mina Johansson, 
Grefturegatan 31, 1 tro 

Fru Elisabet Landgren, 
Kammakaregat. 8, 3 tro Ö. g. 

1°72. 
1°73· 

E. Ohrlanders under häll 4:de kv. 
gm L F .............................. . 

Från I-I gm d:o . . , .............. . .. . 
»Tackoffer för bönh(lre!se ", ~I. H. 

225: 
200: 

2 5: 

Frk. Tekla Lilljeqvist, 
Malmskillnadsgat. 31, 1 tro 

F rkn A. och L. Schö'n, 

Fru Olga Magnusson, 
Handtverkaregat. 23 A, 3 tro 

Fröken S . Storckenfeldt, 
1°74. 

1075. 
IOj6. 

Missionssyförening'sauklion i \Vännäs 
22/3 g:r. F. Ö............ ... .. . . .. .. .. 

S. ]., Örebro .... .................. .. . . 
D:o d.o till Barnens hem ........... . 

45: 
27°: 

So: 

Skeppsbron 28, 3 tro 

Fröken Thyra Sandstedt, 
Östermalmsgat. 64, 4 tro 

Engelbrektsgat. 6 A, 2 tro 

Fru Elisabeth Tham, 
Strandvägen 5 A, 5 tro 

1°77· D:o d:o till M. Ringbergs underhåll 50: Fru Elvine Weinberg, 
1080. A. O., Norderö, gm Il:. B. ..... ... .... 10: 11,726: 78 Karlstad. 

-=--.....,--~-:-;--::,;
Trausport 11,726: 78 

Stockholm. Svenska Tryckerinktiebolagct IQ'I3. 
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Anmälan för 1914. 
Kinamissionstidningen Sinims Land 

anmäles härmed till missionsviinner~as åtanke fÖl' 
det kommande. åre/. Vw/el' sjnttoJl ål' hal' den {ålt 
tjäna som en förmedlande liink mellan ·missioniircrna 
och missionsförsamlingen på pillet samt missionens 
/län ner i hemlandet; d n hal' {ålt bc'ira viltncsbDrd 
om Herrens {rälsande makt bland Kinas fölk, lwilket 

länge riiknats till de folk, som slrW längst i/i'cln 
Guds rike. Under den na tid haf/la /Ii J)arit liiUnen 

till de mest genomgripande föriindringar i Kina. lJe 

som lwlva {öUl med h iindelse/'lws utveckling, lieta, 
alt missionen lltgjort en af de J)erksammaste fakto

rerna i denna {örll(llldlillg. Och harva ve/ra IJiinne/' 
med lIppmärksamhet {öljl missionen Illlder det {iir
beredande stadiet af dess utveckting, hysa Iii den till

l'iirsiklen, alt de Dnska {öUa den iiIilen Illl, då den 
genom allt. som IlUliy Il tim(d i Kina, triiclt in i 
eil alldeles nylt skede. Allt tyder niimIigen ]iå, alt 
den tid, som vi linder Ile gångna ([ren kämpat och 
bedit {Öl', /Hl br!lter in, och all Kinas sliingda portal' 
öppnas på /lid galijeI {ör Kristi vi IInestlikd. 

I medvetande om alt vi stå vid .~jälff)(l ingången 

till en sddan tid och inl iir de ölwdr. kral; som där

101' ställas på oss, viUa Iii becUa ed('./': Förtröt/ens 
ej, IItan deltagen alltfor/ med oss i uårl gemensamma 
urbete därllte i If.ina! 1'i vilja ocl;så lIl1ala önsk
värdheten af all tidningen sprides i så uida kretsar 

som m~jligt, att mångn l'era än hilliIls mc! sällas 
fill{iille alt tiira kiinna och sliirfja KinamissionelI. 

Låtom oss åftien få säga ett varmt tack till alla, 
som linder det yr/ngna elret hjälpt oss med tidningens 
sjJridniny, 0(:11 som i bön och utgifvande karlek 
burit oss och liår ve/'ksamhet. Om dem, som ha{lia 
mbetal, siiyer Herren: "Deras giirningar /iiUa dem 
el'ter' ;. 

Kinamissionstidningen Sinims Land 
kommer i likhet med {örefjående r/r all inn ehålla 
]..:0 1'1 a lIJ1pbyggelsebitar, al'liklar om missionen, med
delanden {rr/n Slienska Missionen i Kina och andra 

{ält, bref {rcln uc/r(l missioniirer, teckningar af ill
fådda kinesers li{ och uerksamhef, illllstrationer och 
bC/'äUelser f'iir bam och lInga, ii1l1nen till tacksägelse 

och biin o. s. Ii. 

Tidningen Iltkommer tvän ne gdnger i mel naden, 

den flirsta och Icmtonde. 
Om ;) exemplar eller dä/'llW{uer önskas, kostur 

tidningen, rekuirerud {rån e.l'pcdit ionen, endast 1 
];:rona. Prenllmcrantsamtarc erhålla åfilen lwarl (i:e 

1';1.:. gratis. 

När mindre äl~ 5 exemplar tages, bör 
prellmneratiouen ske på posten. Priset, jlost
al'lJodel intleräknadt, blir då lör helt ål' kl'. 1: SI) och 

/'iiI' hatll dl' 7/5 öre. Sänd till Finlund, Norge, Dan
mark, Amel'ilw och Kina kostar tidningen kl'. 2: ;'0. 

Profillll17mer sändas plI begärml. Redaktionens adress 

iiI' : Fl J1{almto/'!Js!Jatan, Stockhotm C. 

Redakti01le1~. 

i 
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Guds tankar om missionen. 
II. 

(Forts. fr. föreg. nr.) 

Nu några ord om faran af att på Guds verk 
lägga vårt eget mätsnöre. Detta ämnade den unge 
mannen, som framträder i profetens syn, göra. Denne 
unge man är här representanten för de mänskliga 
tankarna i motsats till Guds tankar. 

När vi gripas af Guds tankar rörande hans 
verk eller af yttringarna af hans verk i världen, 
fylles vår själ af intresse. När detta intresse växt 
sig, så starkt, att vi vilja vara med i verket, äro vi 
ofta färdiga att gripa till mätsnöret. Vi veta nog 
med oss, därom är jag viss, att vi hafva haft många 
sådana mätsnören i bruk. Ibland har det varit klen
tron, missmodet, enpundskänslan. Tankar sådana 
som dessa ha kommit: "Inte duger jag att vara 
med i Guds verk. Jag saknar både förmåga och 
tro därför." Stundom gripas vi af öfvermod. Likt 
Arons söner se vi på vår höga kallelse. Ifvern 
växer, de höga tankarna om oss själfva växa, och 
med vårt rökelsekar i handen skynda vi in i helge
domen för att ' på vår tid och efter vårt hjärtas 
tankar tända vår rökelse. Gud mötte Arons söner 
och slog dem med död. 0, hur mången är det ej, 
hvars högmod vuxit så under den heliga tjänsten, 
att Gud nödgats slå ned honom! Just nu står för 
mina tankar en ung man därute i Kina, för hvilken 
det gick så. Han hade haft stor framgång i sitt , 
arbete. Skaror hade samlats, hvarhelst han ' pre
dikade. Då uppstod inom honom denna tanke: 
"Tänk att vara ledare för alla dessa, att få hela 
detta verk i ' min egen hand, att få gå i spetsen för 
alla dessa människor och få skapa något stort af 
denna löftesrika begynnelse I" Han lämnade hög- , 
modsanden rum i sitt hjärta och började vidtaga 
mått och steg för att sätta dessa tankar i verket. 
Men Herren mötte honom och slog honom. Under 
de gräsligaste lidanden och fullkomlig förtvinan 
tärdes han bort. 

Stundom är det beställsamt nit. Vi minnas, 
hur det var, när David skulle föra förbundsarken 
tillbaka till Jerusalem, sedan den varit i filisteernas 
händer. David visste, att det skulle föra välsig
nelse med sig att ha fva arken, och att det var i 
öfverensstämmelse med Guds vilja att föra den till
baka. Men i stället för att låta bära den på le
viternas axlar, såsom Gud hade befallt, lät han forsla 
den på en ny vagn, förspänd med oxar. När ar
ken ute på vägen råkade i fara, skyndade Ussa i sin 
välvilja fram för att stödja den~ Men Gud slog 

honom, och planen att få arken till Jerusalem var 
den gången omintetgjord. 

Ja, många äro de mätsnören, vi gripa till för 
att med dem mäta Guds verk, för att dana det efter 
våra tankar. Men huru vackert namn somliga af 
dem än bära, äro de dock 'alla till skada och hinder 
i Guds rike. Herren sänder också sina änglar i 
vår väg, som varnande ropa till oss: "Lägg bort 
ditt mätsnöre och hör Herrens ord!" 

SedRn den unge mannen i synen blifvit hindrad 
i sin föresats, uttalar Herren sina' tankar. "Som 

,en öppen plats", säger han, "skall Jerusalem byg
gas". I Guds råd' var beslutadt, att inga gränser 
skulle sättas för Jerusalem. Den stad, Herren nu 
bygger, skall ej heller känna . några mänskligt satta 
gränser - ingen gräns vare sig i fråga om ut
sträckning eller inr~ utveckling. För vårt personliga 
lifs utveckling har han satt som mållikgestaltning 
med vår Frälsare, för sitt rikes utbredning i värl
den alla folk, hela världen. 

I våra dagar har Herren lagt de icke-kristna 
folken för våra dörrar såsom aldrig förr. Skola vi 

' behandla dem, såsom den rike mannen gjorde med 
Lasarus ? Eller anse vi, att vi redan gjort tillräckligt 
för dem, att vi redan ställt alla våra tillgångar till 
Guds förfogande? 

Vi ha ingen rätt att gripa till detta mätsnöre. 
Vårt folk är så litet, våra resurser äro så begrän
sade. Hvad de senare angår, hafva vi på långt 
när ej lagt hvarken oss själfva eller våra medel på 
altaret i den utsträckning, vi böra och kunna det. 
Hvad det förra angår, är just vår st~llning bland 
folken vår styrka. Åtminstone i Kina är det svenska 
namnet aktadt, och detta bereder väg för det bud
skap, vi komma med. Må vi på intet ~ätt begränsa 
vår Gud i fråga om hans uppsåt med oss! 

"Jag skall vara för Jerusalem till en mur af 
eld på alla sidor, och jag skall vara till härlighet 
därinne", säger Herren vidare. ' Bilden är, som vi 
veta, hämtad från berättelsen om Israels vandring 
genom öknen. Moln- och eldstoden följde förbunds
folket hela vägen. Än stod den framför dem, än 
trädde den bakom dem. . Den var deras ledare och 
deras skydd. Vi ha också vår moln- och etdstod. 
I nya förbundet utbreder den sig öfver hela Guds 
folk (Es. 4). Denna stod är vår gräns. Denna 
stod är vår skyddsmur. När Amalek angrep Israel, 
blef den ett baner för dem, och Herren betygade, 
att en hand skulle alltjämt vara uträckt från Herrens 
tron, och att Herren själf skulle strida för sitt folk 
mot deras fiender från släkte till släkte. Vi komma 
också att möta fiender och få pröfva på strid, men 
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vi ha Gud själf som en skyddande eldsmur rundt 
omkring oss. "Jag skall vara till härlighet därinne." 
Detta ord innefattar allt, hvad Herren vill vara för 
de sina, hans djupaste tankar med sitt folk, det mål 
han vill föra dem till . Profeten Esaias säger, att 
allt hvad heligt är skall öfvertäckas. Hvarje punkt 
i Sion, hvarje individ, hvarje . Guds verk skall öfver
täckas af härlighet och skall stråli af härlighet. 

Må vi då lägga bort alla våra mätsnören, att 
Herren ensam må få råda! Må särskildt vi, som 
ha att göra med missionen, komma ihåg, att missio
nen är ett heligt verk, att Herren just i detta verk 
vill låta sin härlighet framstråla, och därför se till, 

. att vi i denna gärning vandra, såsom Jesus vandrade. 
Sålunda vill Her

ren för det första 
framställa sitt verk 
för oss på :sådant 
sätt, att vi i ' vårt 
innersta skola gri
pas af dess storhet 
och härlighet och 
genom att vi gripas 
göras villiga att med 
hela vårt intresse in
gå i detta verk. 
För det andra var
nar han oss för att 
på detta Guds verk 
anlägga några mått 
efter egna eller and
ra människors tan
kar och att, där så 
sker, akta på var
ningens ord, innan det är för sent. För det tredje 
vill han för oss uppenbara sina rika tankar, sina 
obegränsade möjligheter, tryggheten under det skydd, 
han ger, och den härlighet, hans personliga närvaro 
medför. Kunna vi mer begära? 

0, Herre hjälp oss att få den syn på ditt verk, 
som profeten fick,· hjälp oss att fatta dina tankar 
och lära känna dem i deras djup! Bevara:oss från 
att på något sätt vara till hinder i ditt rike! Låt 
din Helige Ande gripa oss, såsom han grep pro
feten, föra oss in i Guds hemligheter och göra oss 
till dugliga och verksamma tjänare i ditt verk! Låt 
din · eldsmur vara vårt ärn och låt oss få se din 
härlighet uppenbaras! ,Yi bedja dig därom i Jesu 
namn. Amen. 

Så såger Herren: Så mycket som himmelen är 
högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre 
än edra vågar och mina tankar än edra tankar. 

Manliga opiepatienter. 

. f\sylarbetet i Hancheng. 
Af R. B-g. 

Under min senaste vistelse i hemlandet gjorde 
Jag den upptäckten, att ehuru mycket har skrifvits 
och ordats om denna verksamhetsgren, jag sällan 
träffade någon, som hade klart begrepp därom. 
Ej få af missionens närmare vänner bådo mig ock. 
under mina resor i detalj redogöra därför. Det är 
med anledning däraf, jag nu vill lämna en skildring 
af vårt opieasylarbete, särskildt i Hancheng. 

"Få de opium af er under afvänjningen eller 
något annat lugnande medel?" "Beder ni bara 
med dem och håller dem under bevakning, tills 
krafvet är gånget?" "Få de en dos medicin en 
gång för alla, eller få de flera - under huru lång 

,tid och med huru 
långa mellanrum?" 
Dessa och många 
liknande frågor möt
te mig öfverallt från 
sådana, som sade 
sig ha lagt märke 
till, att jag då och 
då skref om asyl
arbetets frukter. 

Först af allt vill 
jag då säga, att sät- . 
ten att afvänja folk 
från opium i Kina 
äro nära nog tusen
faldiga. Det vore 
fåfängt att försöka 
ingå på en skildring 
däraf. Icke ens de 
olika sätt, som jag 
personligen pröfvat 
under ett 16- il 17
årigt sysslande där
med, vill jag försöka 

skildra; det vore alltför tröttande. Jag vill be!?krifva 
endast det sätt, som jag funnit verksammast och 
smärtfriast, och som burit den största frukten för 
evangelium. 

Se där kommer en stackare - en typ af en 
mångårig, tygellös rökare! Hans hy är mörk, ögo
nen ligga djupt insjunkna, allt hull. är försvunnet, 
all kraft likaså. Blott genom opiet kan han för en 
stund, eller så länge stimulansen varar, känna sig 
ha någon kraft. 

"Jag har kommit för att höra, om ni skulle 
vilja förbarma er öfver mig?" 

"Nog vill jag det, men, min vän, att mitt 
förbarmande ensamt är icke nog. Guds förbar
mande behöfver komma till." - "Ja, ja, äfven jag 
menar naturligtvis, att gudarna ska' beskydda mig." 
"Har ni studerat asylens regler?" "Ja, evangelisten 
har hållit på en lång stund och förklarat dem för 
m~g, så jag tror jag känner dem tämligen väl." 
"Ar ni då villig att lära er ett eller flera bibel
språk utantill för hvarje dag, att i asylen uteslutande 
läsa våra böcker, att infinna er till alla våra möten, 
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att lyssna uppmärksamt samt besvara 
de frågor, som tillställas er, att aldrig 
gA ut ur asylen utan föreståndarens 
eller min tillåtelse 7" - "Ja, natur
lig tvis!" "Hvem borgar för ert upp
förande m. m.7" - "Det gör herr 
N. N." - "Har ni hans skriftliga in
tyg, eller har han infu nnit sig i ert säll
skap 7" - "Han sitter i gästrummet." 
- "Var god inkalla honom! - Borgen 
är godkänd. Huru mycket opium för
brukar ni om dagen ? - Röker ni i 
stora eller små portioner? Huru myc
ket dricker ni? - Huru många gån
ger röker ni askan? - Röker ni askan 
plandad med opium Iler utan opium? 
Röker ni på fastand e mage, eller sedan 
ni spisat? Hur förhåller det sig då 
med drickningen? - Hur många gån
ger om dagen röker ni, och hur ofta 
dricker ni? - Började ni rökningen 
till följd af sjukdom eller ej? - Hvil
ken sjukdom? - Hvilka sjukdomar har 
ni genom sjukdomen ådragit er? 
- Ni har alltså jämt 1 uns opiekraf och behöfver 
omkring 90 dagar att bli det kvitt. - Har ni ord
nat edra affärer, så att ni kan stanna i asylen utan 
afbrott 100 dagar?" -

"Ja, så vidt jag nu kan se." 
"Låt oss då börja i Jesu namn genom att stå 

tipp och bedja honom, den store Läkaren, komma 
såväl till eder som min hjälp I" 

"Så får ni härmed er första dos: Nästa mor
gon: 150 dropp. morfi nlösning. Skulle ni finna det 
otillräckligt, d. v. s. skulle krafvet återkomma före 
tiden för er middagsdos, så kom in på mitt rum 
och gif mig klart besked l" På middagen: "Som 
jag märker, att morgomJosen ej var fullt tillräcklig, 
får ni nu 180 droppar morfinlösning. " 

På kvällen: "Som ni under e. m. känt er lika 

Kvinnliga opiepatienter. 

kry, som då ni plägar röka opium, får ni ej heller 
nu mer än 180 droppar (morfin). För den händelse 
ert kraf skulle plåga er före tiden för medicinutdel
ningen, får ni dessa 90 droppar (morfin) med eder 
på en flaska, så att ni ej skall känna er orolig. 
Drick dem .dock icke, med mindre ni känner det 
omöjligt att uthärda l" . . 

Påföljande morgon: Patienten : ~'Jag vaknade 
strax efter midnatt däraf, att krafvet besvärade mig. 
Jag tog då resten af gårdagens dos, som ' ni gaf 
mig på flaskan, hvarefter jag illsomnade och sof 
godt resten af natten." 

Missionären: " Har i dagkrafvet ännu bör
jat göra sig gällande?" Patienten: "Nej icke 
ännu". Missionären: "Ni kan säkerligen alltså i 
dag reda er med 20 droppar mindre." 

3:dje dagen:: Missionären:" Gårda
gens pröfning synes ha utfallit väl. För
modligen sof ni godt äfv~n inatt?" "Ja, 
utmärkt l" Missionären: "Afven i dag söka 
vi då minska doserna med inalles 20 
droppar." 

4:de dagen: Missionären: "Ni synes 
icke ha sofvit riktigt godt i natt?" Pat.: 
"Nej l strax efter midnatt väckte krafvet 
mig. Sedan fick jag ingen sömn i mina 
ögon, och nu börjar jag känna mig rik
tigt illamående." Missionären: "Det 
öfverraskar mig inte. Jag väntade just 
att få höra detta i dag eller senast i 
morgon för att få tillfälle att 'rensa' er. 
Ni skall nu först få ett kraftigt afförande 
medel och vara utan mat och morfin 
till framemot middagen. Ni måste finna 
er i att vara mer eller mindre illamå
ende och matt hela dagen; men l mor
gon lofvar jag, att ni skall känna er fullt 
bra igen." 

Hanchengs station. 5:le dagen: Missionären: "l dag 
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synes ni vara er själf igen 7" Pat.: "Ja, jag är 
bara litet matt." 

Missionären: "Godt! Då skola vi från och med i 
dag börja med den stärkande och stimulerande 
medicinen, och i samma mån som denna medicin be
kommer er väl, pågår den successiva afvänjningen. 
Kl. 11 f. m. får ni alltså komma och få en dos stryk
nin, kl. 4 e. m. en dos arsenik, kl. 9 e. m. en dos 
järn eller kvinin och kl. 6 i morgon bittida en dos 
nux vomica; detta allt förutom edra 3 morfindoser 
på respektive tider. Och så komma vi dagligen 
att fortsätta på detta sätt, kanske med någon om
växling af stärkande medicin, om det visar sig af 
behofvct, tills ni är fullt återställd." 

Om nu patienten i fråga är en yngre man utan 
annan svårare sjukdom! kan hans morfindos minskas 
med från 5-10 droppar om dagen och han detta 
oaktadt~':. känna sig lika kry som under rökni.ngen. 
tIans afvänjning kan vara slut redan efter 70 il. 80 dygn. 
Ar han däremot en sjuk och gammal person, torde 
100 dagar näppeligen vara nog, för att han utan 
små'rtor skall befrias från sitt kraf. 

Som mitt mål har jag satt att aldrig låta en 
person bli illamående under afvänjningen, för att 
han med intresse skall kunna följa med, hvad vi 
föreha under våra andaktsstunder, läsa våra böcker 
och ordentligt lära sig de bibelspråk, vi förelägga 
honom till utanläsning. Det är därför klart, att 
hvarje intellig'ent pat., som 1, 2 eller flera månader 
vistas i denna andliga atmosfär, icke kan annat än 
få ett tämligen klart begrepp om frälsningssan
ningarna, hvilket åter medför, att ej så få af pati
enterna komma till tron. Af de 117, jag under för
liden vinter afvande, ha vi redan fått upptaga 11 i 
församlingen. Vi ha äfven i utsikt att inom 11/ 2 
vecka få förena ännu 6 il. 8 med församlingen. 

Jag kan ej tänka mig en verksamhet i Kina, 
som kan bära större och mer omedelbar frukt. För

står knappast, hvad vårt arbete skulle ha varit utan 

denna not. Ungefär halfva antalet af våra försam

lingsmedlemmar ha kommit från våra asyler, och 

hälften af den återstående delen ha kommit från 

dessa opiepatienters hem. En öfverblick på detta 

arbete visar, att vår ende församlingsäldste, våra 3 

diakoner, våra 3 il. 4 bibelkvinnor, 2 af våra lärare, 

5 af våra evangelister och 10 af våra lokalpredi

. kanter alla hafva vunnits för Herren genom vårt 

asylarbete. 

Det är därför med en viss beklämning, jag nu 
ser mig ur stånd att bedrifva asylarbete under den 
stundande vintern, detta af brist på medel till hyra 
och till inredning af lämplig lokal. 

Håller dock ej för otroligt, att Herren i sista 
stund skall öppna möjlighet, fastän det nu synes 
så mörkt. Han har ju ofta gjort så förr. 

På sin plats vore ju att här nämna, huru tack
sam och lycklig patienten känner sig, då han lämnar 
asylen. Icke därför att asyltvånget känts besvärligt; 
utan emedan bojan är lossad och han nu åter känner 
sig som en fri person, ingens träl - en känsla, som 
han kanske ej på 20-50 år erfarit. När han så 
får höra alla vänner och bekanta prisa hans friska, 

frodiga, t. o . m. rödblommiga utseende, då strålar 
hans ansikte som en sol. 

Den som fått den nåden att i Herrens hand 
vara medlet till genomförande af denna förändring, 
kan ej gärna, då han vid patientens hemfärd följer 

. honom till porten, återhålla ett hjärtats: 

Tack gode Gud! 

Honanfu den 30 sept. 1913. 

Till syföreningens kära medlemmar. 

"De som älska honom, de 
likna solen, när den går upp 
i sin hjältekraft. " Dom. 5: 31. 

Hvilken skön bild I O, att den riktigt passade 
in på mig och alla Herrens vittnen i detta mörka 
land! 

Genom Guds trofasthet äro jag och mina kam
rater lyckligt framme i Honanfu. 

Redan den 24 sept. på e. m. kommo vi hit. 
Ringbergs och Ebba Buren mötte oss vid tåget. 
Det var obeskrifligt kärt att återse dem och de 

. örriga syskonen i Honanfu. 
Några korta meddelanden från vår resa skulle 

kanske intressera eder? 
Först måste jag dock säga ett riktigt hjärtligt 

tack för allas kärlek, uttrycktyå många sätt. Tack, 
att ni följde oss till vägs! Tack för: "Jag lyfter 
mina händer upp till Guds berg och hus", "En till
flyktsort är urtidens Gud" och "O, hur saligt att 
få vandra hemåt vid vår Faders hand!" - Hemåt 
bär det alltid för Guds folk. - Och tack för IjlIs
hälsningen från N-s brygga! Ögat tåras vid detta 
oförgätliga minne. Ljus i mörkret - vi ha fått det 
för intet. Herre, hjälp oss att gifva för intet! 

Farväl, älskade vänner, farväl du sköna foster
land, farväl mitt barn! 

Vår sjöresa var god. I Åbo hade vi en timme 
på oss. Allt gick bra. T acksamma för Herrens 
hjälp började vi vår järnvägsresa, och i samma sin
nesstämning fingo vi sluta den. I Petersburg bodde 
vi på hotell Ermitage och hade det trefligt på allt 
sätt. F rukost och kvällsmat åto vi ur matsäcken, 
middag på hotellet, och den var både god och 
riklig, kostade 75 kopek, omkring 1 kr. 43 öre. 
Efter middagen togo vi oss en promenad utefter 
vår gata och kommo slutligen till en park, där 
många barn lekte. Vi hvilade oss en stund på 
sofforna ~ och betraktade uppmärksamt allt och alla. 
Hvad som mest slog mig med förvåning, var det 
tysta sätt, hva'rpå barnen lekte. En hel skara pojkar 
kastade fotboll, och de gåfvo knappast ett ljud 
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ifrån sig. Ryssarnas stillsamma, allvarliga uppträ
dande i dess helhet tilltalade mig mycket. De voro 
också vänliga och hjälpsamma. 

Ryssland är ingalunda vackert, åtminstone ej 
den del, där järnvägen går fram. Stora, öde slätter 
med enstaka byar och gårdar. Stugorna äro små 
och grå till färgen. Befolkningen ser fattig och 
tryckt ut. För oss var det en skärande kontrast 
till vårt leende, fagra land. Vi hade att passera 
wånga väldiga floder både i Ryssland och Sibirien. 
Ofver dem ledde präktiga broar, det enda präktiga, 
jag kunde se. Här och hvar betade stora boskaps
hjordar, äfven kameler. I Sibirien var landet mer 
trädbeväxt. Björkarnas hvita stammar lyste så vän
ligt emot oss, och marKen var kuperad. Baikal
sjöns väldiga blå yta och dess vackra stränder fäg
nade ögat. Sibirien tycktes mig ej hälften så ödsligt 
som Ryssland. Där kunde man till och med få se 
blommande krukväxter i fönstren och litet träd och 
buskar kring stugknuten, men i Ryssland bestods 
ej sådant. 

F rån Petersburg fingo vi sitta i lugn och ro i 
tre dygn på tåget. Så kommo vi till Cheliabinsk. 
Här bytte vi tåg. Vi väntade ett par tre timmar i 
väntsalen, och så bar det åter i väg. Bra hade vi 
haft förut, och nu fingo vi ändå bättre. F rån Che
liabinsk ~.till Irkutsk hade vi 5 dagsresor, och under 
denna tid behöfde vi ej byta tåg. I Irkutsk fingo vi, 
vill jag minnas, de bästa vagnarna. "Bra, bättre, 
bäst." Efter ännu två dygn kommo vi till Mand
schuria. Här skulle vart resgods för 3:dje gången 
tullbesiktigas. Det gick mycket lättvindigt, alldeles 
som de förra gångerna. Mitt bagage behöfde jag 
ej ens öppna. I Mandschuria, Harbin, Ch'angch'uen 
och Mukden bytte vi sedan tåg i rask följd, och 
Herren hjälpte oss till goda platser och bevarade 
all vår egendom, sitt namn till pris. Litet förkyl
ning förekom ett par gånger; eljest fingo vi vara 
friska och vid godt mod. Ingen gång på hela vä
gen från Petersburg till Tientsin behöfde vi ligga 
på hotell. 

Efter 151/ 2 dygns resa från Stockholm ankommo 
vi den 20 sept. haH 11 f. m. till Tientsin. Mr MilIs 
mötte oss vid tåget. S nart sutto vi i "rickshaws", 
och kineserna, de kära kineserna, sprungo hem till 
stationen med oss. 

Där stannade vi öfver nästa dag, söndagen, 
och på måndagen fortsatte vi vår resa till Honanfu. 
En natt bodde vi på värdshus. Vi fingo två mycket 
snygga rum. Och den goda kinesiska maten, hvad 
den smakade oss! Det kändes så hemlikt att åter 
fatta pinnarna. 

Till vår förundran gå många män ännu med 
hårpiskan. Jag tänkte finna större förändring, än 
jag hittills gjort. Af det lilla, jag sett, synes det 
mig vara samma gamla Kina. Men det är mer oro 
än . förr. I viljen ju allvarligt kämpa i förbön för 
Kinas regering och folk'? Det jäser i folkets sinnen. 
Många vilja ej veta af Juarishikai och göra allt för 
att ställa till oreda. S tora röfvareband, rättare re
beller, ligga 3 il 4 mil härifrån. Soldater tåga i 
tusental här förbi, man vet ej rätt hvarthän, och 
för det mänskliga ögat ser det hela osäkert ut. 

"Herren gör hedningarnas råd om intet och öfver
ändakastar folkens planer." Detta ord blef mig till 
sådan tröst, då jag hörde berättelsen om allt detta. 
Jag har nämnt det för eder, på det I mån gemen
samt och enskildt anropa Herren om hjälp för detta 
arma land. 

Min Henrik hade ämnat resa hit till Honanfu 
för att möta mig, men då väglaget på grund af 
långvarigt regn var mycket svårt, rådde de andra 
bröderna honom att ej resa. Han hoppas kunna 
resa så långt som till Mao-tsin för att möta mig. 

Vi ha nu varit en hel vecka i Honanfu och 
väntat på fortskaffningsmedel. Alla mulåsnor ha 
varit upptagna för trupptransporten. Nu ha vi 
lyckats hyra 2 mulåsnebärstolar för oss sjäHva och 
mulor för våra saker. I morgon bittida, v. G., resa 
vi alltså, först 100 Ii med tåg till Tieh-men och 
därifrån i bärstolarna till Mienchih, där vi i morgon 

. kväll hoppas träffa bro Stålhammar. Om allt går 
riktigt bra, kunna vi vara framme i Yuncheng till 
söndagen eller den 4 oktober. Här har varit det 
härligaste solsken omkr. 14 dagars tid, så att nu 
borde väl vägarna vara drägliga. I e. m. börjar 
det mulna. Gud gifve oss godt resväder ! I sön
dags hade jag mitt första möte med kvinnorna. 
Herren var oss nära. Alla syskonen må godt här. 
Jag och Maria N. bo hos Ebba och Emma, Sand
bergs hos Andersons. Ringbergs bo ock tillsvidare 
där. I söndags var det stormöte i Sinan-hsien. 
Herr Ringberg var där och hjälpte till. Nästa sön
dag är här stormöte. 

Kära hälsningar från oss alla. Eder i Andens 
kärlek 

Hilma Tjäder. 

Ufdrag ur bref och kvarfalsbe
rättelser, 3:dje kv. 1913. 

Yuncheng. A. Berg. 

I sept. månad började vi med en bibelklass på 
söndagseftermiddagarna för män, och den pågår 
fortfarande. 

Husbesöksverksamheten, ledd af min hustru och 
bibelkvinnorna, fortfar. Flera nya hem ha öppnats, 
en frukt af den lilla verksamhet, som bedrifves i 
regeringens flickskola i form af sångundervisning. 

Det manliga seminariet öppnades i sept. med 
broder Landin som föreståndare, biträdd af två ki
nesiska lärare och, sedan i oktober, äfven af broder 
Teodor Sandberg. 

Ishih. A. Hahne. 

slutet af juni flyttade undertecknad med hustru, 
fyra evangelister och en bibelkvinna till Uan-ch'iien. 
Vår mening var icke blott att på den svala bergs
sluttningen passera hettiden så drägligt som möjligt 
utan också att söka uträtta så mycket som möjligt 
i denna lofvande trakt. Vi hade hela tiden godt 
om besökande. Evangelisterna besökte marknader 
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och byar, så ofta väderleken det tillät. Min hustru 
gjorde resor i trakten t illsammans med bibdkvinnan 
och besökte sålunda siu byar. Undertecknad hade 
en 15 dagars bibelkurs för evangelister och ledare, 
och de första dagarna i augusti predikades det vid 
den störa afgudafesten på berget af evangelisterna 
jämte ett par andra bröder samt bibelkvinnan och 
fem andra kvinnor. 

Tungchowf\.1.. L. H. Linder. 

För verksamheten bland. soldater i Tungkwan 
har intresse uppstått bland "Soldaternas Vänner" i 
Stockholm. På grund däraf har ännu en medhjäl
pare anställts på stationen därstädes, hvarigenom de 
båda evangelisterna en del af dagen kunnat bli fria 
att predika i gatukapellet i den gamla lägenheten. 

Mienchih. G. A. Stålhammar. 

Mina erfarenheter efter återkomsten från Sverige 
beträffande församlingen i Mienchih ha varit af 
växlande art. Några församlingsmedlemmar ~ro kall
sinniga, och somliga ha nästan fallit ifran. A andra 
sidan hafva söndagsgudstjänsterna hållits med värme; 
ja, stundom har det varit mycket goda möten. 

Honanfu, Sinan och Yongning. 
Rikard Andersson. 

Med undantag af Maria Petterson, som öfver
vakat arbetet af skolbyggnaden i Sinan, ha vi alla 
varit borta under juli och augusti. 

Arbetet och gudstjänsterna ha ' uppehållits af 
våra infödda bröder såväl i Honanfu som på ut
stationerna. Det är med stor tacksamhet mot Her
ren, som vi kunna säga, att våra infödda med
hjälpare ej blott visat sig vuxna att bära ansvaret 
för arbetet under vår bortovaro, utan att de ock 
varit trogna sin uppgift, och att det förtroende, de 
fått, synes ha varit en god fostran till ökadt nit och 
större ansvarskänsla. 

Jag gjorde en resa ned från Chi kong med an
ledning af en förföljelse i lensi, som uppstått, eme
dan byfogden i en by sökt tvinga flera nya sökare 
att betala teaterpengar, hvilket de vägrat. Två eller 
tre hade blifvit slagna, en så svårt, att han fått 
ligga till sängs fjorton dagar. Af de sex sökare, 
som funnos i denna by, hafva fyra blifvit blott ännu 
mer befästade i tron genom den förföljelse, de fått 
genomgå. 

Arbetet i Iian g, som förut varit tämligen hårdt, 
har gifvit mer uppmuntran under dessa sista må
nader, i det att flera nya sökare kommit till. Den 
yttre ställningen är do(,k mycket svår i denna del 
af vårt distrikt såväl som i F utien, på grund af 
röfvarnes framfart. Summa sorgliga förhållande 
råder äfven i Yongning. Då jag, i medio af sept., 
stod i beredskap att besöka Iiang, blef jag på det 
allvarligaste afrådd ' af diakonen Iu, som kom från 
y ongning. Röfvarna ha varit så svåra, att folket 
under vissa tider ej kunnat berga sin skörd af fruk
tan att gå ut på fälten. Vi bedja dock och hoppas, 
att en förändring till d(~t bättre må inträda, i den 
mån upproret i söder brmgas till ett slut samt sol

daterna fördelas i större styrkor på dessa oroliga 
platser. 

Vid uppgjord räkning och rapport för bibel
sällskapet, hvars arbetsår slutar i och med sept., 
befanns anta~et bibeldelar , som sålts härifrån under 
ett år, uppgå till 35,000 ex. Medlemmar och sö
kare från våra fyra församlingar ha gjort en stor 
insats i detta arbete. Gifve Herren, att detta ntsäde 
måtte bära frukt till frälsning för många själar! 

I och med detta kvartals utgång har jag haft 
. förmånen att öfverlämna Yongnings församling åt 
broder Ringberg, som snart kommer att flytta till 
Mienchih. 

Hancheng, 22 okt. 1913. R. Bergling. 

Stormötet här hölls den 10-13 d:s. -- 14 er
höllo dopet, och två uteslutna upptogos åter i 
församlingen. Sedan ha vi haft stormöten i Si-yuen 
och Tsan-tsuen. Det senare var väl förberedt och 
lockade mycket folk. Allt hade ordnats af de tro
ende på platsen och verkade rent af storslaget. 
Det visade oss något, af hvad vi ha att "vänta af 
de troende kineserna. I dag ha vi möte i Uchuang, 
30 Ii söder om Hancheng. Tänkte oss så till Feh 
chia chwang och Ingtieh, men ha just fått höra, att 
en afdelning på mellan 100-200 upprorsmakare 
härja i den trakten, så .att t. o. m. Hoyang-portarn 
äro stängda och militär från Tungchow skickats efter. 

Doprapport för 3:e kv. 1913. 
Hoyang 17. Hancheng 14. Honanfu 10. Tung

chowfu 2. Puchowfu 7. Summa 50. 

Strödda meddelanden. 
Som ett bevis på Juan-Shikais förtroende för 

kristendomen må nämnas, att han för sina yngsta 
söner anställt en kristen lärare, och att han redan 
länge låtit SIna äldsta söner studera i en missions
högskola. 

* * * 
Genera] Li Yuan Hung, den kinesiska republi

kens vicepresident, yttrade nyligen till det skotska 
bibelsällskapets hufvudagent i Kina, herr Archibald: 
"Missionärerna äro våra vänner. Jesus Kristus är 
bättre än Konfucius, och jag är mycket för, att flera 
missionärer komma till Kina, så att kristendomen 
blir mer spridd i de inre provinserna. Vi vilja göra 
allt, hvad vi kunna, för att understödja missionärerna, 
och ju fler' missionärer vi få i Kina, dess bättre för 
den republikanska regeringen." 

När herr Archibald år 1876 för första gången 
reste ut till Kina, beräknades de kristnas antal där 
till blott omkring 13,000. Den dag, som är, anses 
de uppgå till omkring en haH million. 
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De i Hupeh tilliil gatagl1d missioniirerna 
(se S. L. d. 1 nov.) erhöllo d.6 oktoher sin frihet. 

De till deras undsättning utsända tn'pperna hade, 


. så långt sig göra lät, bildat kedja kring staden och 

bevakat den omkring en veckas tid. Den 6 okt. 

på morgonen spred sig emellertid äet ryktet, att 

röfvarna under natten hade flytt. Ryktet bekräftades. 

Anförda af "Hvita .vargen" hade de i ett antal 'af 

mellan 2-3,000 - af dessa buro 800 europeiska 

moderna vapen - lämnat staden, förklädda till 

kvinnor! De fångna missionärerna lefde alla men 

hade genomgått svåra lidanden. 

För våra unga missionsvänner. 
»Guds skyddsling)). 

Så hette en mycket snäll gosse, som vi nu, då 
skolan åter börjat, allmänt sakna. Shen-bao var f. ö. 
hans kinesiska namn. De av hans kamrater, som förut 
icke hört om hans död, hade svårt att tro, det han 
verkligen icke mer var på jorden. Endast 13 år gammal 
hade han lärt sig många goda ting. Att lyda, vara 
flitig och tjänstaktig var för honom så naturligt. - Så 
väl i hemmet som i skolan var han älskad, och mer 
än en förhoppningsfull tanke var fästad vid denne 
någo't- ,slutne, men vänlige gosse. Hans yngre bror 
går ännu här i skolan. Då denne var helt liten, 
dog modern. Hon brukade komma till oss, och 
mannen gjorde henne någon gång sällskap, så t. ex. 
vid nyåret. . 

Efter hustruns död kände snickaren "Bao" sig 
som en nära vän till oss. Han hade förtroende för 
oss och menade, att den säkraste platsen för hans 
gossar vore hos oss. Följaktligen bad han att få 
sända dem till skolan. För detta fick han uppbära 
hån av grannarna, men det avskräckte honom icke. 
Hans-: äldste gosse gick fjärde året i skolan; den 
yngste har nu gått här tre år. 

Icke så sällan ha. fadern sista tiden följt sina 
gossar till gudstjänsterna, och vid sista stormötet 
bad han att få bli antecknad som sökare. 

Shen-bao hade lärt att bedja, och han älskade 
skolan. Att denna skulle få en ny lokal, låg ho
nom mycket om hjärl at. Ofta hördes han också 
bedja: "Vår allsmäktige Fader, du, som kan röra 
allas hjärtan, rör vid deras hjärtan, som ha pengar, 
så att vi få en ny skola! Herre, du vet, hur det 
regnar in i rummen och hur våra böcker se ut. I 
Jesu namn. Amen." 

Ofta brukade han sedan fråga mig, om medel 
hade kommit. Under den hårda tiden fick han ofta 
svälta, och efter detta repade han sig aldrig. Till 
sist sjuknade han på allvar för att aldrig mer komma 
upp igen. 

Under hans långa sjukdom vacklade nog faderns 
tro. Mormodern, som alltsedan hustruns död bott 
i hemmet och skött hushållet åt sin svärson, yrkade 
på, att eI;l spåkvinna kulle tillkallas. Om det var 
med eller utan faderns medgivande, vet jag icke; 
alltnog, kvinnan blev d ttkallad. Allt det oväsen och . 
skrammel, som följer med ett sådant besök, måste 

ha varit mycket pinsamt för vår sjuke, unge vän. 
Han blev också svagare dag för dag. Jag gick ofta 
dit, och fadern bad oss bedja om hans tillfrisknande, 
men endast tillfällig förbättring inträdde. 

En dag var bibelkvinnans man inne hos gossen. 
Denne bad då att få köpa en bibel, inbunden i grönt 
band, som han visste, att den besökande hade. När 
fadern kom hem, förebrådde han Shen-bao, för att han 
köpt en så dyr bok. Detta tog gossen hårt. Från denna 
dag talade han föga med någon, tryckte endast, då 
jag hälsade på, mina händer för att visa på kistan 
i rummet och kläderna, på vilka man sydde, liksom 
ville han säga: "Se, jag går snart till ett bättre hem!" 

F adern ångrade nog djupt, att han gjort sin . 
gosse ledsen för bibelns skull. Mormodern var se
dan också ledsen, att han icke fått sin kära bibel 
med i kistan. Det var klart för alla, att "Shen-bao" 
älskade bibeln, och nog tror jag, ' att han talar till 
mången, fastän han är död. . 

Shen-baos stoft vilar på de kristnas kyrko
gård. Den lilla jordkullen talar om en liten planta, 
som hade växt upp i ett hedniskt hem, men som 
var av den himmelske Fadern planterad. "Guds 
skyddsling" planterades om, och hans andliga livs 
blomma har slagit ut hos Gud. 

Ett kärt minne efterlämnar denne kinesiske 
unge gosse bland oss alla, §om tro på Gud. Han 
är bevarad hos honom. Aterseendet står kvar. 
Uppb. 7: 9, 10. Maria Pettersson. 

Tacksägelseämnen. 
Att våra sist utresta systrar: Fru Mina Ståi. 

hammar, fröknarna Anna }anzon, Frida Prytz, Agnes 
Forsberg och Maria Hultkrantz lyckligt anländ t till 

. sin resas mål. 
Att de i Hupeh tillfångatagna missionärerna 

räddats. 
Se vidare kvartalsberättelserna och doprapporten ! 

Missionskalendern, 

Hans stjärna i Östern 
är nu utkommen. Den innehåller mycket, som är 

ägnadt att både väcka missionsintresse och stärka 

kärleken till missionen. Vi hoppas, att den därför 

skall vinna ingång i många hem samt i många kretsar 

ge anledning till både bön och tacksägelse. 


Priset är 1: 25 för klotband, 1 kr. för kart. 

och 75 öre för häft. ex. med 25 proc. rabatt, då 

minst 5 ex. samtidigt rekvireras eller köpas på missio

nens exp., Malmtorgsgatan 8, Stockholm C. 


Rättelse. 
Missionär och fru Carlens adress är }uicheng


hsien, Sha. N. China. 

Obs, /, att på alla för Kina afsedda bref skrifves: 


via Siberia, 


Stockholm, Svenska TryckeriaktieboJa r:c t IQI3. 
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lmmanuel. 
Gud med oss. Matt. 1: 23. 

Detta härliga ord "Immanuel" betyder först och 
främst, att Gud i Kristus har trädt i ett mycket 
nära förhållande till . oss. Det grekiska ord, som 
användes för "med", är den starkaste form, som 
för detta lilla ord kan begagnas. Däri ligger icke 
blott "i sällskap med" utan "tillsammans med", 
"delaktig med". Ja, Gud är på ett alldeles sär
skildt sätt "nära" och "med oss". Tänk för ett 
ögonblick efter, och du skall finna, att Gud i san
ning ingått med oss i den allra innerligaste gemen
skap, när han antog vår natur! 

Liksom Gud i Kristus var med oss i vår natur, 
så är han också i honom med oss under hela vårt 
lifs pilgrimsfärd. Du skall icke med trötta fötter 
kunna tillryggalägga en vägsträcka, som icke också 
Jesus har tillryggalagt. Från lifvets ingångsport till 
den port, som stänger lifvets väg, kan du skönja 
Jesu fotspår. Du har legat i en vagga, han ock. 
Du har varit ett barn under föräldrars myndighet, 
han ock. Har du kommit i lifvets strid? Din Herre 
och Mästare har ock varit i den. Är du ensam 
ensam ' var också han, i öknen, uppe på bergsslutt
ningarna och nere i örtagårdens skugga. Måste 
du röra dig midt ibland allmänheten? Det fick 
också han lof att göra. Där folkskarorna voro som 
tätast, arbetade han. Du kan icke befinna dig på 
någon plats, vare sig på höjderna eller nere i da
larna, till lands eller vatten, i dagsljus eller i mörker 
utan att finna, att Jesus vari t där före dig. 

Särskildt ljuft framträder detta "Gud med oss" 
i fråga om Jesu delande af våra sorger. Det gifves 
ingen smärta, som söndersliter hjärtat - jag höll 
på att säga: och ingen, som söndersliter kroppen, 
utan att Jesus Kristlis har varit med oss i den
samma. Känner du fattigdomens börda? Han hade 
"intet, hvaremot han kunde luta sitt hufvud." Be
finner du dig i djup sorg genom förlusten af någon, 
som du högt älskat? Jesus "grät vid Lasari graf". 
Har du blifvit smädad för rättfärdighetens skull, och 
har detta nedtryckt ditt sinne? Han säger om sig: 
"Du känner min smälek." Har du blifvit trolöst 
öfvergifven? Glöm icke, att också han hade en 
förtrolig vän, som sålde honom för en träls värde! 
På hvilket stormigt haf har väl du slungats om
kring, som icke på sina upprörda vågor kastat 
också hans farkost? Ingen motgångens dal finnes 
så mörk och, som det synes, så stiglös, att du icke, 
om du böjer dig ned, skall upptäcka den korsfästes 
fotspår. Om du är i eld eller vatten, om du be~ 
finner dig i den kalla natten eller under den brän
nande solen, så ljuder hans röst: "Jag är med dig, 
jag är både din ledsagare och din Gud." 

När du och jag komma till det allra sista, som 
skall afsluta vårt lif, så har Immanuel varit också 
där. Han känner dödens smärta och ångest samt 
feberns brännande törst. Han kände den plågade 
andens skilsmässa från det svaga köttet och ropade, 
såsom vi få ropa: "Fader, i dina händer befaller 
jag min ande." Och grafven känner han, ty där 
sof han, och den helgade han till att blifva en 
hvilokammare. Den nya grafven i örtagården har 
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gjort honom till "Gud med oss", intill dess att 
uppståndelsen skall kalla oss ut ur våra bäddar af 
jord för att finna, att han är "Gud med oss" i det 
nya lifvet. Ja, uppväckta till hans likhet skola vi 
blifva, och den förste, våra öppnade ögon skola se, 
blir Jesus, Immanuel, Människosonen, Gud själf. 
"Jag vet, att min Förlossare lefver, och fri från 
denna min hud, som nu är så förstörd, och från 
mitt kött, skall jag skåda Gud." 

Men vidare är Gud i Kristus med oss äfven 
genom försoningen. Det var en tid, då vi voro 
utan Gud, skilda från honom genom våra onda gär
ningar, och då äfven Gud måste hålla sig skild från 
oss på grund af att han har ögon så rena, att de 
icke kunna tåla att se, det orent är. Men nu har 
den skiljemur, som skilde oss från Gud, blifvit bort
tagen genom Kristi välsignade offer, och den rätt
färdighet, hvars frånvaro måste orsaka ett svalg 
mellan den orättfärdiga människan och den rätt
färdige Guden, blifvit funnen, ty Herren Jesus 
införde i världen en evig rättfärdighet. Och för 
detta stora, att Gud i Jesus blifvit försonad med 
oss, - må vi aldrig upphöra att säga: "Herre, jag 
vill prisa dig, ty du har tröstat mig." Ja, Gud kan 
nu vara med oss och sluta syndare såsom sma 
barn i sin famn. 

Och "Gud är med oss", mäktig i gärning lika 
väl som i ord. "Gud är med oss" - - de orden 
utgöra inskriptionen på vårt konungsliga baner, och 
de slå våra fienders 11järtan med förskräckelse, lik
som de uppmuntra G uds utvalda härskaror. Ja, är 
icke detta vårt fäl trop: "Herren Sebaot är med 
oss, Jakobs Gud är vårt beskydd"? I fråga om 
våra inre fiender, "åra synder och brister, är 
Gud med oss till att öfvervinna dem. Och i fråga 
om sanningens motståndare utom- oss är Gud 

-med sin församling till att öfvervinna dem. Ja, 
Kristus har lofvat att vara när de sma alla dagar 
intill världens ände. 

Såsom kronan på allt kunna vi säga, att den 
store Guden genom sin Ande till och med bor i 
sitt folk. Det kan sålunda i full sanning sägas: 
Gud med oss · "Jag skall", säger Herren, "bo i 
dem och vandra i dem." Ja, hvem kan väl fatta 

- höjden och djupet af hvad som ligger i dessa få 
ord, "Gud med oss"? 

Gud är också med oss så, att han tager del i 
allt som rör oss. Du är kanske nedtryckt af något 
stort bekymmer? G ud i Kristus deltager med dig'. 
Eller, du har ett st0rt mål: Guds förhärligande. 
Däri är du ett med G ud och Gud ett med dig. 

Och nu, mina bröder och systrar, gifver jag 

eder för det år, som snart skall börja, till lösens
ord: "Immanuel, Gud med oss." Säg icke: "Vi 
kunna intet göra." Gud är med oss! Säg icke: 
"Guds församling är så svag, och tiderna äro så 
onda." Nej, Gud är med oss. Vi behöfva samma 

- mod som de där soldaterna, hvilka betraktade 5vå
righeterna som slipstenar, mot hvilka de hvässte 
sina svärd. Vi behöfva samma mod som den gamle 
fältherren, som på frågan: "Kunna du och dina 
trupper tränga in i den där fästningen? Den är 
ointaglig", frågade tillbaka: "Kan solen tränga in 
där?" och som, när det svarades: "Ja", förklarade: 
"Dit solen kan intränga, kunna också vi komma." 
Hvad som synes omöjligt, det kunna vi, kristna, 
göra, när Gud så bjuder, ty "Gud är med oss". 
Inser du icke, att de orden: Gud är med oss ute
sluta allt, som - kan kallas omöjligt? John Wesley 
dog med dessa ord på sina läppar: "Det bästa af 
allt är: Gud med oss." Låt oss lefva med de 
orden i våra hjärtan! Amen. 

C. H. Spurgeon. 

Tankar i juletid. 
Signad juletid är åter inne. Jul! Hvilka min

nen väckas icke till lif med detta lilla ord, julaftons
minnen från barndomshem och lyckliga barndoms
dagar, ljusa, varma minnen från egna hemmets härd, 
minnen från julottan i det ljussmyckade templet, 
där lofsången tonade och det gamla kära budskapet 
förkunnades: - "Ordet vardt kött, och han bodde 
ibland oss, full af nåd och sanning. och vi skå
dade hans härlighet såsom den af F ad ren enföddes 
härlighet." Julen och dess minnen sprida en fläkt 
_	af poesi öfver hvardagslifvets prosa och göra lifvet 
rikare och varmare, än det eljest skulle vara. Men 
hvari ligger julens underbara förmåga att lysa och 
värma? Den ligger i julens stora gåfva, Frälsaren, 
som är Kristus, Herren. Och så har julebudskapet 
århundrade efter århundrade ljudit ut öfver väster
landen, bådande frälsning, glädje och frid. Och 
med julens outsägliga gåfva, Frälsaren, ha ljus och 
värme, glädje och frid spridts ut öfver våra kristna 
länder. 

Men låtom oss i signad juletid blicka ut öfver 
hednafälten ! Ljus och värme i hjärtat, glädje och 
frid i llfvet är, hvad man därute längtar efter, men 
som man saknar. Mörker och köld, sorg och ofrid, 
se där den tafla, som, i stort sedt, möter oss ute 
från hednavärlden. Men julens budskap siar: "Dock 
skall töcknet icke stanna öfver det land, hvaröfver 
det varit hopadt. Det f9lket, som vandrar i mörkret, 
skall se ett stort ljus. Ofver dem, som bo i mörka 
skuggors land, skall ett ljus skina." O, att vi, som 
själfva mottagit julens stora gåfva och allt, hvad 
den innebär, måtte i tacksamhet mot vår himmelske 
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F ader, för hvad vi så oförskyldt undfått, och i kärlek 
och lydnad för vår Frälsare, för allt hvad han gifvit 
oss i sig själf, helhjärtadt göra vår insats i Herrens 
stora rikssak, åtlydande hans bud att predika 
evangelium för hela skapelsen. Måtte vi hvar och 
en på sin post i Herrens namn söka- hjälpas åt, att 
ut öfver den mörka, hjälpbehöfvande hedna världen 
må ljuda ängelns hälsning : "Varen icke förfärade, 
ty se, jag bådar eder stor glädje, som skall veder
faras allt folket; ty i dag är eder född Frälsaren, 
som är Kristus, Herren, i Davids stad", att där ock 
m.~ uppstiga den himmelska härskarans lofsång: 
"Ara vare Gud i höjden och frid på jorden, till 
människorna ett godt behag!" 

Andrew Ericsson. 

"Vi ha så roligt här." 

Hur ofta komma icke dessa ord som balsam 
för fars och mors hjärta från Dufbo ut till oss här 
i Kina! "Vi ha så roligt här", står det ofta i våra 
älsklingars bref. Så följer en beskrifning på, hur 
de sysselsätta sig om <.lagarna. "Och vid aagel)s 
slut", heter det, "kommer tant Mimmi och beder 
med oss." 

Tankarna föras tillbaka till den tacksägeIsefest, 
som firades på mission hemmet med anledning af 
dess 10-åriga tillvaro. Vid slutet af festen blef be
hofvet af ett hem för barnen framlagdt i bön inför 
Gud. Må Gud välsigna den, som då kände sig 
manad att till grundplåt lämna SO kr.! 

Så erinra vi oss också den dag, då vår älskade 
vän, Josef Holmgren, för sista gången var ute vid 
Dufbo. Han var den dagen så svag, men hela 
hans varma hjärta tycktes vara upptaget af den 
tanken: "Hvar skola vI lägga hemmet för missio
närernas barn? Den bästa platsen på tomten böra 
de ha." Hur godt sådana ord gjorde oss, 'som 
skulle lämna våra små, hvilka lågo oss så ömt om 
hjärtat! . 

Den dag kom, då björken föll och röjnings
arbetet börjades för resande af ett hem för våra små. 

Invigningen af det hemmet gjorde oss, missio
närer, glädje samt stämde våra hjärtan till tack 
och lof. Nu, då vi äro så långt skilda från våra 
barn och icke på många år kunna få luta oss ned 
öfver våra älsklingar för att gifva dem godnatt
kyssen, gör det oss så godt att veta, att de finnas, 
som göra det i vårt ställe. 

Tillåt oss att till alla, som varit med om att 
bedja, arbeta, offra och glädja våra barn, uttala ett 
af hjärtat gående varmt tack! Icke minst hjärtligt 
tackas de vänner, som ordnade det ·så, att våra 
små i somras fingo njuta af skärgårdslifvet. 

Ord förmå icke utlrycka, hva.d hjärtat känner. 
Men de, som själfva äro föräldrar eller ha kärlek 
till barn, skola säkert förstå och mottaga ett af 
hjärtat gående om än enkelt uttalad t lack. 

Våra barns uttryck : "Vi ha så roligt här", 

gifver oss trots skilsmässan lust och mod i vårt 
arbete; det fyller vårt sinne med tacksamhet först 
mot Gud men sedan ock mot barnens vänner, som 
för Jesu skull älska våra barn. 

En moder i fjärran Kina. 

Yuncheng den 11 nov. 1913. 

Kära missions vänner I 

Arbetet på alla våra stationer är nu i full gång. 
I slutet af september besökte jag Hoyang, Hancheng, 
Chenghsien, Tungchow, Tungkwan och senare äfven 
Puchowfu. 

I Hoyang ha syskonen Dagny och Robert Berg
ling nu slagit sig ned, och det gäller för dem att 
efter så mån~årig. vistelse i Hancheng slå rot i 
denna stad. Jag har det bästa hopp om att några 
års troget arbete skall förvandla den nu delvis hårda 
åkertegen och från densamma frambringa frukt åt 
Gud. 

Tecken härtill saknas icke heller. Syskonen 
Olsson och fröken Ohrlander syntes trifvas godt. 
Vid stormötet döptes 17 personer, ehuru ej alla 
från Hoyangs distrikt. 

I staden Chenghsien hvarest vi hafva utstation, 
var det ock roligt att få stanna litet. Jag tänkte 
tillbaka på den tid, då jag utförde pioniärarbete 
där och gick omkring med bokpåsen, ett under och 
skådespel för många. Nu hade vi en hel del vän
ner i denna stad och äfven en eller två för
samlingsmedlemmar. 

I· stadsgudens gamla tempel var "sig likt", och 
ej att undra på det, då det byggdes i slutet af 
Gustaf Vasas regering! 

Stadsguden och hans gumma bodde fortfarande 
i samma rum, där jag besökte dem för cirka 19 år 
sedan. Säng, tvättställ, täcke, m. m. allt var sig 
likt. Mörker och damm rundt omkring och en gam
mal tempelvaktare, som "lefver af templet", men ej 
har det ringaste intresse i offerkulten. Men utom
kring försiggår en nydaning, som stadens patronus 
är okunnig om. "Ljuset lyser i mörkret, och mörkret 
fattar det icke." Till Peh-Shui, den sist öppnade 
s~aden i detta vårt distrikt, hann jag denna gång 
ej resa. 

I Tungchow, mitt gamla . hem, fick jag vara 
några dagar och äfven öfvervara stormötet. Själfva 
staden med omnejd är fortfarande mycket konser
vativ och oemottaglig för evangelium. 

Våra evangelister i detta distrikt äro icke heller, 
de flesta af dem,· fullt vuxna sitt kall, men vi måste 
dock göra det bästa af de krafter vi äga. I Tung
kwan ha vi nu eget hus och rikt tillfälle att för de 
skaror af folk, som passera genom denna lifliga 
plats, få förkunna det glada budskapet. 
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Broder Hugo Linder med familj har nu flyttat 
öfver till staden Pucheng. Med dem ha följt syst
rarna Anna Rosenius och Ingeborg Ackzell. 

V åra 'syskon Nils och Olga Svenson äro nu 
ensamma i Tungchowfu, tills någon från Sverige 
kommer och förenar sig med dem i arbetet. 

I Puchow var det särdeles kärt att ,få närvara 
vi'd fyra af våra skolelevers dop, rara unga gossar 
och flickor allesammans. Det är ju med en viss 
bäfvan, man döper dessa unga, ty de äro utsatta 
för sina alldeles särskilda frestelser, men då de 
ifrigt åstunda att bli upptagna i församlingen och 
genom sitt lif ådagalagt en ny födelse, huru skulle 
vi då våga hindra? 

Om stormötet här i Yuncheng kommer en sär
skild redogörelse.* Jag vill endast säga, att det ser 
hoppingifvande ut i vår lilla församling. Vårt distrikt 
är emellertid ej stort, så vi ha ej så mycket att 
skörda ifrån. De 14 dopkandidater, som af försam
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Schema 6fver predikoturerna I Hancheng och dess ätta:utstatloner. 

!ingen erkändes, äro alla hoppingifvande. Ett par 
af dem äro en direkt frukt af gatukapellverksam
heten. 

Jag vet ej, om våra vänner ha hört talas om 
en ung handlande, som tog sig för att "trycka" 
näsdukar i färger med blommor och bibelspråk. 
Han valde själf språken, och näsdukarna ha haft 
strykande åtgång. Var det ej bibelspråk på dem, 
så ville kunderna ej ha dem. Han , är nu en af 
dopkandidaterna. I staden har han en liten affär, 
som han om söndagarna håller stängd. Hans kom
panjon är ock dopkandidat. Båda dessa ha vunnits 
genom gatukapellverksamheten. Våra understödjare 
af just denna verksamhet skola helt visst med oss 
glädjas häröfver. Verksamheten där pågår utan af

" Måste på grund af bristande utrymme sparas till januari
numret, 

brott, och de män äro få i vår stad, sQm ej besökt 
kapellet och sålunda kommit under evangelii hörhåll. 

För öfrigt ha vi ovanligt rika tillfällen att för
kunna ordet. Om söndagarna är vårt stora kapell 
fullsatt af såväl män som kvinnor, och en stor del 
respektabelt folk kommer och kommer åter. På 
eftermiddagarna ha vi 1) bibelklass för må'n, 2) dito 
för kvinnor, 3) söndagsskola för gossar från stadens 
småskola och 4) dito för små, icke läskunniga gossar 
och flickor. Ester gör nu sina lärospån ' i detta 
senare arbete. Det är så kärt att se henne och 
hennes medhjälparinna midt i den lilla barnskaran. 
S) har ' broder Verner Wester hvarje söndag möte 
i fängelset bland fångarna. 6) få vi gå, så ofta vi 
vilja till sjukhusets patienter. 7) Om söndagarna ha 
syster Sekine Sandberg och min hustru klasser med 
kvinnor. Så har 8) syster Fredrika Hallin skol
verksamhet, och 9) arbetas med lif och lust i det 
manliga seminariet. 10) Husbesökverksamheten på
går alltid. I gästrummet få de besökande höra 
evangelium. På "expeditionen" skrifvas bref till de 
olika stationerna och till hemlandet och planeras 
missionens intressen. Finans- och kommissions
sekreteraren har utom sitt arbete i seminariet aU 
tillse, att allt, som hör till den finansiella sidan af 
missionens arbete skötes ordentligt. 

Vi ha att glädja oss åt gocJ,a medarbetare, goda 
tjänare och ett vänligt, förtroendefullt bemötande 
från folkets sida. . 

Vi börja och' sluta vår dag kring det gemen
samma hus altaret. Ingen äter lättjans bröd. Glädje 
och frid råder i vårt hem. Vi vilja taga frälsningens 
bäg-are, åkalla Herrens namn och på så sätt veder
gälla honom alla hans välgärningar. 

Jag närsluter ett schema öfver predikoturerna 
i Hancheng och de åtta utstationerna därstädes. 
Det kan kanske intressera någon att se . 

I Herrens tjänst förenade, 

August Berg. 

* * * 
Utdrag ur bref. 

Missionär R. Bergling skrifver från Hoyang den 
S november. 

... Det kära Peh·Shui var den af våra utsta
tioner, som i år hade de flesta dopkandidaterna. 
Evangelisterna därifrån påstå, att om de blott kunnat 
få hyra riddjur, hvilket strax efter det stora regnet 
var omöjligt, hade åtminstone 10 il 12 kommit, som 
säkert erhållit dopet. Sådant låter ju uppmuntrande. 

Peh-Shui har fått ett stort rum i allas våra 
hjärtan. Det är därför med stor saknad, som vi nu 
af geografiska skäl öfverlämna det till Pucheng för 
att af broder Linder öfvertagas, liksom vi förr af 
samma skäl måste låta Pei-chuang gå till Ishih. 

Nu hoppas jag i stället få öppna den stora 
köpingen S'i-t'eo, midt emellan Tungchow och Hoy
ang. Den är fastän endast köping större och folk
rikare än Peh-Shui. Den kringliggande trakten är 
ock betydligt folkrikare , Länge har jag haft mina 
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ögon och mitt hjärta riktade på den platsen. Ja, 
jag känner inom mig, att vi snart måste få fot
fäste där. 

Fru Augusta Berg skrifver från Yuncheng den 
11 november: 

I dag bereddes oss en stor glädje ... julådorna 
. kommol Som våra älskade vänner glädja oss med 

så mycket och så många kärleksgåfvor, skulle det 
taga för lång tid att gömma arbetet med att öppna 
paketen på julaftonen, utan vi fira en jul den dag, 
lådorna komma! 

Sekine Sandberg kokade kaffe och bjöd på 
"hemkakor" . Senare på kvällen firade min man, 
Ester och jag jul i vårt samlingsrum. Handstilarna 
granskades. " jo, det är från den och från den ... 
och ofta fuktades ögat af den kärlek, som låg bakom 
alla dessa gåfvor. 
Sålunda få vi glädjas 
långt före jul och 
kunna genom någon 
gåfva äfven glädja 
andra. Midt ibland 
alla omslagspappe
ren sjöngo vi en jul
sång och böjde våra 
knäni tackochloftill 
Gud för all hans oför· 
skyllda kärlek, ned
bedjande välsignel
se öfver alla gifvarna. 

Innerligt, hjärte
varmt tack till hvar 
och en l Senare hop
pas vi personligen 
få skrifva. 

Just nu anlände 
våra systrar Frida 
Prytz och Ägnes 
Forsberg, och ge
nom dem få vi färska 
hälsningar från våra 
kära. 

Martin Linden, en af S. M. K:s missions kandi
dater, som för sin utbildning vistas på Kina Inland
missionens hem i London, skrifver den 1 dec. 1913. 

Sjukhuset ligger strax intill- British Museum, 
50-55 minuters väg härifrån, om jag går, eller l/Z 
timmes väg på spårvagn. Jag kan därför inte 
komma till C. I M. och äta middag. Studierna äro 
mycket intressanta, äfv n om det ju är ganska svårt 
för mig för språkets skull. Hoppas också, att det 
genom Herrens välsignelse skall bli till nytta i hans 
tjänst. Tiden är väl upptagen. Jag går från C. r. 
M. strax efter frukosten och kommer hem just lagom 
till kvällsmaten, utom lördagarna, då jag kommer 
hem till middagen. På fredagskvällarna deltar jag 
i dr. Campbell Morgan's bibelstudier, hvilka äro 
mycket intressanta och lärorika. Jag har också fått 
en klass i en söndagsskola, och i detta såväl som 

allt annat arbete har jag fått erfara, att Herren alltjämt 
är samme trofaste frälsare, allsmäktige hjälpare och 
kärleksfulle vän. Därför trifs jag så godt här och 
har , mer än förut fått se, hvilken nåd det är att få ha 
Jesus till vän. Må han vara nära, hjälpa och leda 
vår kära S. M. K., dess Kommitte oc~ öfriga ar
betare! 

* * * 
Från Kaifeng-fu skrifver dr. G. W. Guinness: 

Säkert skall det glädja eder att höra, hur Her
ren välsignar vårt utsäde. I söndagsafton kommo 
åtta män, anställda i sjukhusets tjänst, och förklarade, 
att de ville lämna sig åt Kristus. En af dem är en 
bildad man, som studerat både i Japan och Shanghai. 
Hans far led af kräfta, och han förde honom hit en 
mycket lång väg, öfver 150 eng. mil, för att han 

ständigt öfverfullt. Ja, 
varit så många, att vi 
Vi bådo då Gud sändå oss medel, så att vi kunde 
utvidga sjukhuset. Han uppmuntrade oss med att 
sända en gåfva på något öfver 300 pund från en 
vän i Tasmanien, och så kände vi oss ha rättighet 
att börja med tillbyggnad af sjukhuset jämte ett 
kapell för män och ett mindre rum för kvinnor. 
Medel till inredning, böcker, bord, stolar samt instru
ment m. m. för operationsrummet fattas dock ännu. 

' Hvarj.~ morgon samla vi arbetarna till gudstjänst. 
Ofver ingången till den nya byggnaden skola 

vi sätta dessa ord med stora förgyllda bokstäfver: 
Chu ai uan min, d. v. s. Gud älskar hvar och en. 
Hvarje patient kommer således att möta dessa ord. 
Kineserna veta icke, att Gud är kärleken. Bedjen, 
att detta budskap må nå många ibland dem! 

Peh-Shui gatukapell. 

(Sid. 188). 

skulle erhålla be· 
handling. Den gamle 
mannen har till sin 
stora glädje blifvit 
frisk, och sonen har 
blifvit omvänd. 

Många män fö
ras hit, som sårats un° 
der strider mot röf· 
vare. Dessa orsaka 
förfärliga lidanden i 
vissa delar af pro
vinsen. En bland 
dem beryktad ledare 
kallas "Hvita var
gen". Hela städer 
och byar brännas, 
och de arma män, 
som försöka skydda 
sina familjer, bli ned
skjutna. Regeringen 
synes maktlös. Sol
dater skickas visser
ligen ut men göra 
ofta gemensam sak 
med röfvarna. 

Sjukhuset är 
de som sökt inträde, ha 
icke kunnat mottaga alla. 



Utdrag ur k\?ilrtalsberätfelsen, 
3:dje k". 1913. 

Hoyaog och Hancheng.. R. Bergling. 

... Under denna sommar ha vi haft speciella 
t illfällen att sprida Kristi kunskap. Dit räkna vi bland 
annat, att då under juli och aug. månader omkring 
160 byskollärare voro här i Hoyang för att genomgå 
en kurs i metodik och gymnastik m. m., dessa täm
ligen allmänt begagnade fristunderna att besöka 
missionsstationen och gatukapellet. Vårt kapell var' 
då på grund af dessa lärares närvaro så fullt om 
söndagarna, som vi annars endast vid stormötena 
bruka få se det. Medveten om det inflytande, dessa 
lärare utöfva i sina byar, lät jag slå in paket med 
ett urval små böcker och skrifter för att gifva åt 
hvar och en, som visade intresse för läran samt 
"lofvade att samvetsgrant genomläsa paketens inne
håll". 

Under augusti månad hade vi våra evangelister 
och utstationsledare, öfver 20 till antalet, samlade 
här för att under åtta dagars tid tillsammans stärka 
våra händer i Herren och planera för det gemen
samma vinterarbetet. 

Chiehchow, Puchow och juicheng. 
O. Carlen. 

På våra medhjälpares egen begäran höll jag i 
tre veckor hvarje afton bibelstudium tillsammans 
med dem och, några troende från staden. Det var 
stilla, ljufliga stunder omkring det dyra ordet. 

I Puchow distrikt ha flera af de troende haft 
det ganska svårt i det lekamliga. Litet hjälp af 
medlen för de nödlidande ha de fått, men det 
har ej kunnat fylla behofven. De bättre lottade 
hafva äfven hjälpt de behöfvande, och så ha dessa 
kommit igenom denna pröfvande tid. 

I Chiehchow har på en mycket lämplig plats en 
stor tomt blifvit köpt för uppförande af kapell. 

"När nöden är som slörst." 
Det var i oktober 1911. Under vår sedvanliga 

höstkonferens fingo vi med4elanden från Wu-chang 
om . upproret där. Vi tänkte dock ej, att någon 
di rekt fara i anledning af detta förelåg för oss. Så 
var icke heller fallet. Men de talrika röfvarna i 
nejden började göra sin närvaro alltmer kännbar. 
Vi hörde om rån af både människor och gods såväl 
i staden som dess närhet. En röfvartrupp på flera 
hundra man tågade en dag genom en af förstäderna. 
T ill sist hörde vi vårt folk tala om, att de höri 
ganska ruskiga saker ute på gatorna. En del in
divider voro tydligen redo att vid första tillfälle 
göra oss, hvad de kanske länge längtat efter. Där
till kom, att mandarinen gång på gång bad oss 
resa. När både yttre och inre oro ingåfvo stor 
ovisshet för framtiden och Herren till svar på bön 
gifvit oss vagnar till Yuncheng, beslöto vi därför 
att resa. 

Det var således sista kvällen, vi voro i Han
cheng. Under natten skulle vi i mörkret söka lämna 
staden. Det låter lätt tänka sig, hur vi under dessa 
omständigheter skulle känna det. Inne i staden oro 
och ovisshet; utanför fullt af röfvare! 

Jag hade tändt lampan och gick fram och till
baka i mitt rum. Det var nöd i hjärtat och böne
rop på läpparna. Hvad buro de närmaste timmarna 
i sitt sköte? O, Herre - - Herre hjälp!! Plöts
ligt, alldeles oförtänkt, kom jag att Jästa blic
ken på ett bibelspråk på väggen: "Ar Gud för 
oss, hvem kan vara emot oss?" Så stod där 
också: "Jag, Herren, vill bevara dig", m. m. I ett 
ögonblick var det, såsom hade himlen öppnats, och 
som om en ström af glädje, fröjd och frid alldeles 
öfverväldigade mig. "Gud för oss"! Hvad betyda 
då mörker och faror? Med glädjetårar i mina ögon 
och med hjärtat öfverfylldt af tack och lof föll jag 
ned vid min säng och kunde bara prisa Herren för 
hans stora nåd. Hela min varelse jublade. När jag 
senare kom in till broder Högman, kunde jag knappast 
behärska mig för glädjes skull. All fruktan hade flytt 
och förblef borta. Det var en outsägligt salig er
farenhet. Aldrig förr har jag kanske varit i större 
fara, men aldrig har jag heller känt Herren Gud 
så nära, hans glädje och kraft till en~sådan grad 
fylla mitt hjärta: Aldrig förr hade jag såsom nu 
vetat, hvad Rom. 8: 31 kan tillföra en dödlig. Men 
det är i det lefvande lifvet, i Jesu efterföljd, som 
vi få en lefvande erfarenhet af Guds ords sanning. 
Jag är därför glad, att jag vet och kan vittna om, 
att i den mest kritiska tid, i stunder fyllda af oro 
och nöd, kan Guds ord och Ande icke blott trösta 
och hjälpa utan fylla hjärtat med en sådan seger
visshet, fröjd och frid, att det icke blir möjligt 
annat än att gifva uttryck åt ett öfverflödande tack 
och lof. 

Josef Em. Olsson. 

Tacksägelseämnen. 

Missionär och fru Beinhoff med sina tre barn och 
frk. Anna Eriksson anlände välbehållna till Shanghai 
den 16 november. 

* * * 
De mångtaliga bevisen på vår Guds nåd och 

trofasthet under år, som gått. 

Litteraturanmälan. 
Det torde vara bekant för ett flertal af denna tidnings 

Jäsare, att den internationella fortsättningskommitte, som till
sattes af världsmissionskonferensen i Edinburgh 1910 med upp
gift att fullfölja det arbete, konferensen på ett förberedande 
sätt planlagt, under de två senaste åren utgifvit en missions
tidskrift med titel "The International Review of Missions", som 
genom de värdefulla uppsatser af framstående krafter inom 
världsmissionens område, den innehållit, vunnit stort erkännande. 

Vi vilja nu meddela, att januari-numret af denna tidskrift 



192 KINA-MISSIONS TIDfolN GEN. 	 I5 Dec., I9IJ. 

:0 

110 !. 

I IOS. 

1106. 

1108. 

1109. 

1110. 

1111 . 

I l I i. 

l TI8. 

1124. 

I 129. 

1134· 

1f37· 

1147· 

1154· 

11;2. 

117 6 . 

Kr. Ö. 

Transport 6,9\'0: I I 33°: 

5 :i\Ioseb. 32: 27, till mi.isionsarbetet 


på. syskonen Svensons statio.n . .... . 10: 

S. 	 och C. K., sparb .. metlel, ulltrak· 


tatspridning i Kina gm C. A" 

Vadstena ................ . ............ . 7 : 


»Onämnd., till predikotält, som svar 

på mission,ir Tjäders upprop, gm 

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


Söndagsskolb. i norra ' kärstad till 

missionär Bergs gatukapellverksam. 

het gm S. S., Lyckäsgård ......... 35: 


F ör mangling. till mis ionär Bergs 

gatukapell verksamhet gm S. S., 

Lyckåsgård ...... . . ............... . .. . 


S. S. sparbössa till d:o d.o gm 
S. S., Lycldlsgård ........... ..... .. 12: 


Sunne 	 K. U. F. till e~t barns un

derhäll i Kina gm E. E. .. ....... S°: 


l. 	H., till möblering af gatnkapellet 

i Tungkwan för soldatm. .. ....... 100: 


P. B. H., till Tu San.hs i:s underh. 27: S0 
P. 	 E. VV. för Chang H sio-hai, uo

derh. för nov. .. .................... .. 20: 


Redbergslids 	 syförening, Göteborg, 

till evang. Uangs underhå.ll gm 

B. J. S................................. . 200: 


A. 	R., :i\blmö, till Cheng ta-saos un
derhåll ................................ . 55: 


C. 	R., Mal~ö, till Chang chi-chos 

underhåll .............. ... ...... '" ... . SS: 


Sparb.-medel till sommarhemmet i 

Kina gm A. R., Malmö .......... .. 7: 


Gamla syföreningen till utstations· 

arbetet i Peh shui hsien gm S. S. 9°: 

Daggryningen i K. M. A. 


till skolan i Puchow .. . 500: 
{ D:o d.o d:o i Yuncheng 300: - 800: 
Kretsen på. Söder till Emma An

derssons bibel kvinna gm S. S. . .. 47: 50 
Ungd. fören. Betania, Mariestad, till 

missionär O. CarU:n, till fönster· 
"las å hans stlrtion gm R. L. . .. S°: 

H~dna\'ännernas allians till evang. 
Lo teh-tlo gm J. ....... ............. 62: 5~~:j.~ 

Summa under nov. mänad l<r. 9, I 2 I; 6 I 
Under jaOllari-okt. månader • 78,97°: 72 

Under jamtari-nov. mänader kr. 88,09 2 : 33 

Med varmt tack till hvarje gifvare. 

Men varen I stark och låten ej edra händer 
sjunka, ty edert verk skall ha/va sin ..lön. 

2 Kron. 15: 7. 

Sparbössetömning 
kommer att äga rum Trettondagen på .e..m... i Be
tesdakyrkan. Kl. 6. e: m. före.?rag af .~IllsslOn~: ~n
drew Ericsson. MISSIOnens vanner halsas h]arthgt 
välkomna. 

Anmälan för 1914. 
Kina-Missionstidningen Sinims Land 

anmiiles härmed till missionsviinne1'1las åtanke fÖl' 
det kommande året. Unde,. sJlltton ål' hal' den fått 
(jäna som en förmedlande länk mellan missioniil'el~na 
och missionsförsamlingen på fältet samt missionens 
vällner i hemlandel; dell hal' fått /Jäm vittnesbörd 

om Herrens fi'iilsande makt bland I\.inas folk, lwilkel 

länge räknals till de folk, som stått längst ifi'ån 
Guds rike. Under denna lid hafva vi varit viflnen 
Lill de mest genomgripande forändrinfjar i Kina. De 
som /wfva (öljt 'med händelsel'Has Iltvee/ding, vela, 
aft missionen lltgjort en af de verksammaste fakto
renw i denna {örvandling. Och lw{va våra vänner 
med uppmärksamhet följt missionen llnder det för
beredande stadiet af dess utveckling, husa vi den till
försikten, alt de önska följa den äfven n Il, då den 
genom allt, som nyligen timat i Kina, triic{[ in i 
efl alldeles nytt skede. Allt tyder nämligen på, att 
den lid, som vi llnder de gångna åren kämpat och 
bedit ! {(jr, 11ll bryler in, och alt Kinas stängda portal' 
öppnas på vid ga{vel {Öl' Krisli viftnesbörd. 

~ medvetande om alt vi stä vid ~jälf'v(( ingången 
lill ch sådan lid och inför de äkadekra{; som där

! . 
{är sltiillas pä oss, vilja vi bec<ja eder: Förlrötlens 
ej, utFn deltagen allf{ort rned oss i vårt gemensamma 
arbete dii/'llte i Kina! Vi vilja också llf{et/a iinsk

viirdliet~1.1 .af att tidningen sprid.:-s i .så. vida .krelsar 
som CWJllgt; att manga flera an Jlltlllls ma sattas 
i tillY'iille aft liira känna och stödja Kinamissiollen . 

irålom oss äfven fd säga eli varml tack till alla, 
som lfnder del gångna ärel /~jälpt oss med tidningens 
sprid~ing, och som i bön och lllgifvande kärlek 
bl/rit loss och vål' verksamhet. Om dem, som ha{il(( 
((Z'betat , säger Herren: "])er(ls gärninf/ar föUrt dem 
efler"l 

K .l M" t'd' S" L dl'(1a- IssJOns I mngen Inlms an 

kOml1~ er i likhet med {iiregdende elr all innehålla 
korta I lIppbyggelsel>itar, artiklar om missionen, med
del(ln ~len från Svens/w Missionen i Kina och andra 
fäll, Ibref {i'ån vära missionärer, teckningar af in
lödda l kinesers lif och verksamhel, illllstrationer och 
berätlr.lsel' fÖl' bam och llnga, ii111l1en lill tacksiigelse 
och brm o. s. v. . 

lidninyen ntkommer tvånne gånger i månaden, 
dm f. 'rsta och (emtonde. 

(m :; exemplar eller dämtäfver önskas, kostar 
tidnin~en, rekvirerad {rån e:tpedilionen, endast 1 
kralla .! PreIlllmerantsamlare erhålla iitven /wart (j:e 
ex. gl'~dis. 	 . 

När 11thtdre än 5 exemplar tages, bör 
prettJmeration.en ske på posten. Priset, posf
arvoddt inberäknadt, blir då (Öl' hell år kl'. 1: St; och 
{Öl' fl lfc ål' 70 6re. Sänd lill Fillland, Norge, Dan
mark, Amerika och Kina koslar tidningen kl'. 2:iO. 
Profm mmer siiHdas på begäran Redakl iOllclls adress 

iiI': 8 ~falmlor!lsgalan , Slock/lOlm C. 
Redaktione1t. 

Stockholm. Svensk!' Tryckcri:tktit:bolagct lQI3. 

http:prettJmeration.en
http:underh�.ll
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kommer att innehålla bland annat en öfverblick öfver världs
missionens utveckling under 1913, baserad på rapporter från 
missiollssällskap och andra organisationer på missionsfältet, på 
data, som vunnits genom studium af 250 olika tidskrifter, tid
ningar och revyer, samt gen ffi personliga förbindelser med 150 
korrespondenter i alla delar af världen. Vid utarbetandet af 
denna öfverblick har allt gh?rts för att göra densamma af ena
stående värde för ett missionsstudium. Materialet är grupperadt 
under olika länder och omfattar alla missionsfält äfvensom mis
sionernashemarbete i Amerika, i Storbrittanien och på konti 
nenten. Tidskriften, som utkommer i början af hvarje kvartal, 
sändes portofritt till alla delar af världen mot ett i förväg genom 
postanvisning inbetaladt belopp af 8 eng. shilling per år samt 
rekvireras från "The International Review of Missions", 1 Char
lotte Square, Edinburgh, Scotland. 

Redovisning 
medel 	influtna till .Svenska Missionen Kina. 

under november månad 1918. 

Allmänna missionsmedel. 

C. A., Vadstena ...................... . 
Hälften af kollekt i Mlkaelskapellet, 

Upsala, 2"/10 gm J. vV............ . 
2 Kor. 8: 12, gm M. K., Norrköping 
Ur A. F. sparb. gm M. K., Norr

köping .............................. .. 
Ur L. S. sparb. gm M. K., Norr

köping ....................... ......... . 
Ur E. G. d:o gm M. K., Norrköping 
Till Barnens Hem gm M. K., Norr

köping ............... .. ............... . 
Böneryds arbetsförening gm G. H. 
J. 	P., Grimhult, gm M, E. B., Ödes

hög .................. .. ........ .... ... . 
Östra 	 och Västra syiöreningarne i 


Jkpg gm E. H ..................... . 

K. W., Jönköping .................. .. 
.Onämnd., till arbetar na på fältet 
• Onämnd., till BameIlll Hem ..... . 
E. D., Stockholm .... . .............. .. 
Orrvikens syförening gill M. M. 
Hara syförening gm A. A .. . ......... . 
Från A. ],i:s sterbhUs gm S. M., 

Eksjö 	 ............................. .. 

J. H., Tenhnlt ..... .... . ............... . 

•Onämud>, till missionshemmets hus

håll ... ................................... . 
Sk~r~tads norrll mfg gm L. P. G., 

SIrlOge .............. ....... .......... . 
Öfverskott vid mission tudiekurserna 

i Karlskrona gm H. A . . .......... . 
Stora Mölarps öresföre.ning gm E. O., 

Tranås ............... . ........ ...... .. . 
Från mission~fest i U1 \ervad vid mis

sionär Högmans be~ök gm J. F. 
Björnö Jungfruförening, till Maria 

Hultkranlz' underh. gm M. H .... 
Nässundet 	 och Bergsjö syförening 

gm E. L.............................. . 
D. B., Refteled, gm J. P ... .. 
Mariestads. mfg gm A. H ........... .. 
Wartofta-Asöka församI. syförening 

gm B. G. E . ...... ................. . 

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

Frän 	skördefest i Fjällsjö kyrka B/lI 

gm A. E. C...... ....... ....... : .. .. 
E. lVI. T ., Tranås .. ..... ... .. 
E. P. till M. Ring ' rgs underhåll 
Flickornas syförening i Skärfsta gm 

F. B........ ...... ..................... .. 
T ransport 

Kr. Ö. 
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1168. 

1169. 

117°. 

I 17 I . 
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1177· 
I I i8. 

1179· 

118o. 

118 I. 


I 182. 

1183. 


1089. 

1095. 

1100. 

TralOsport 
Bönel<retsen i Norrköping gm K. S. 
H . och A. L-k .. .................... . 
.Söndagsägg', l. L., Stenstorp .... .. 
H. O. i Boberg . • En g1lfva till Her

ren., gm O. E. ................... .. 
Odensvi mfg gm E. B. . .. . 
En liten blomma på Helt'rids graf 

gm E. B............................. .. 
»Tackoffer> ................... .. ........ . 
. Onämnd., Gamleby, gm P. T. 
Fru 'V-d gm P. T .................. . 
Frkn R-n gm P. T. .. ......... ... . 
Nömmeholms mfg gm F. K., Eksjö 
A. G-n, Emmaboda ................. . 
.Okänd., Göteb., gm M. E., Västerås 
K. K ................................... .. 

H. B., Horva ......................... .. 

G. S., Lidköping ...................... .. 
.Två gamla vänner> gm E. B. vid 

försäljningen .......................... . 
Kollekt vid St. Jakobs Met.-förs. fest 

å K. F. U. M. gm A. W., Göteb. 
Syföreningen 	n:o 2, sparb.-medel till 

Barnens Hem gm lVI. B.......... . . . 
C. W. C., Leksberg ........... . .... . 

O. B., Stockholm, bidrag till 	en mis

sionärs underhåll .................... . 
Östra och Västra arbetsför., Jönkö

ping, gm E. H....................... .. 
Kollekt i Skellefteå kyrkolokal ' .'" 

gm A. B.......................... ... .. 
Kollekt i Bergsbyn '/11 gm A. B. 
D:o i Ursviken 9/" gm A. B ....... 
Kollekt.. i Innervik "/11 gm A. B. 
D:o i Orviken 16/" gm A. B. ...... 
Kollekt i Medle 18/" gm A. B. 
D:o i Ersmark 21/" gm A. B.... ... 
Kollekt i Skråmträsk 23/11 gm A. B. 
Kollekt vid Kinamöte i Skellefteå 

11/11 gm A. B.................... ... .. 
Sparb.-medel från L. H., Ursviken, 

gm ·A. B .............................. . 
Sparb.-medel fdn A. L., Björnshol

meIl,gm 	A. B............. ......... . . . 

Sparb.-medel från S. V., Ursviken, 

gm A. B ................... .. 
Sparb.-medel fr/ln B. H., SkeJlefteå, 

gm A. B........................ . 
Sparb.:medel från H. A., Skellefte/l, 


gm A. B............................. .. 

Sparb.-medel från söndagsskolan i 


Skellefteå gm A. B ................. .. 

N. 	 P., Göteborg, lör fru Inez Böl

lings underhåll gm K. B. . ....... . 
A. 	 R., Göteborg, för fru Inez Böl· 

lings underhåll gm K. R. .. ..... .. 
A. F., Västerhiske, gm M. N. 
Allerums mfg gm fören. B. V . ..... . 
.Onämnd. gm E. B................. .. 
.Jag står i skuld. gm E. B......... . 
.Onämnd. sparb.-medel ............. . 
S. O., Sala ............................. . 
Mfg i Rasbo, kollekt gm J. J ..... .. 
Syföreningen för S. M. K. i Sthlm, 

Kr. Ö. 
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Särskilda ändamål: 

S. 	N., Skellefteå, evang. Kao's half-
Arsunderhåll ....................... ... . 100: 

L. 	 E ., Sthlm, till nytt kapell vid 
Chiehchow station '" .............. . S: 

J . och E. l., Tran~s, till Chen-kwens 
underhåll ............................. . zoo: 

A. 	T., Helsiogborg, till Liu Pan-shih, 
J/,-årsbidrag .. , ......... ............... 25: 

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