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Vägen mot den stora fulländningen.* 

II. 

Ebr. 12: 1-3. 

Liksom Jesu väg var en trons väg och en själf
uppoffringens väg i lidande och död, har också 
missionsförsamlingens väg varit det. "Delta är", säger 
Johannes, "segern, som öfvervinner världen, vår tro." 
Och i Upp. 12 läsa vi: "De öfvervunno honom för 
Lammets blods skull och för deras vittnesbörds ords 
skull, och de hafva icke älskat sina lif allt intill 
döden." Det var när Jesu Ände kom öfver apost
larna på pingstdagen, som Jesu lif började att med 
makt blifva uppenbart bland människors barn. Och 
vi se sedan Jesu lif återupprepadt, tecknadt för oss 
gång på gång i hans trosvittnens exempel under 
hela missionsförsamlingens vandring genom tiden 
om än icke till graden detsamma, dock till arten. 
Vi se det i en Stefanus och i en Paulus, denne man, 
som då han från det mamertinska fängelset i Rom 
skref till sin andlige son Timoteus skrUver: "Jag 
offras redan, och tiden för mitt uppbrott är inne. 
Jag har kämpat den goda kampen, jag har full
bordat loppet, jag har bevarat tron. Härefter är 
mig förvarad rättfärdighetens krona, hvilken Herren, 
den rättfärdige domaren, skall gifva mig på den 
dagen, men icke blott åt mig utan åt alla, som 

'" Missionsföredrag af missionär Natana~l Högman vid 
S. M. K.:s årshögtid i Betesda kyrka. 

älska hans tillkommelse. u Där se vi en mönsterbild 
för löpandet på denna vädjobana för att nå fram 
till den stora dagen, då allt skall vara fuIIbordadt. 

Jag behöfver väl icke erinra om att trons väg 
mer än någon annan skulle påminna oss just om att 
sjäIfva de första stegen på denna väg äro trons. ':'i 
hafva alla hört om hur Luther, då han under sm 
syndanöd och vånda kryper uppför trappan Sancta 
Scala i Rom, plötsligt stannar midt på trappan, 
gripen i sitt hjärta genom att Guds Ände gör detta 
ord i Skriften lefvande för honom: "Den rättfärdige 
skall lefva af tro", reser sig upp, går med fasta 
steg nedför denna trappa, far hem till Tyskland och 
blir ett mäktigt vittne om tron. Men trons väg är 
äfven i vår tid de heligas väg, och vi hafva hela 
vägen igenom haft sådana där trosvittnen under 
missionsförsamlingens lopp genom världen. . En Sa
vonarola, i medeltidens mörka natt, ropar, då han 
skall offras på bålet: "I kunnen väl stöta ut mig ur 
den stridande församlingen ,men aldrig ur den trium
ferande." Hvad skulle man göra med en sådan tro? 
Den var helt enkelt oöfvervinnelig. Vi veta ock, 
hur den har varit oöfvervinnelig. När Gud i början 
på det moderna missionsårhundradet talade till den 
fattige, anspråkslöse skoflickaren Carey om hed- · 
ningarnas frälsning, och ledde denne unge man att 
ropa ut denna trosfrimodiga missionslösen : "Vänta 
stora ting af Gud, och våga stora ting för Gud I" 
hvilken parol har icke detta alltsedan dess varit, 
som fylkat människor omkring sig och ledt framåt 
mot härliga segrar i Guds rike! 
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Den miSSion, som vi i dag komma att höra talas 
om, som nyss firat sitt 50-års jubileum, hur började 
den icke i ringhet! Den började, kunna vi måhända 
säga, en söndagsförmiddag, då Hudson Taylor ensam 
gick n~re på hafsstranden vid Brighton, tyngd af 
särskildt Kin~s nöd, och så tvingades att bedja 
denna bön: "0, Gud, sänd mig två missionärer för 
hvar och en af Kinas oöppnade provinser!" Hur 
har icke den bönen härligt blifvit besvarad! Det 
finns ju nu öfver ett tusen, som gått ut i denna 
mission, alla som svar på bön. År 1886 bad Kina 
Inland missionen om 100 missionärer under det föl
jande året, och att de summor, som skulle gifvas för 
dessas ut,sändande skulle komma i så stora belopp, 
att sekreteraren icke onödigtvis blefve sysselsatt med 
arbete. När året var gånget, afse glade 100 missio
närer till Kina. Det var 1887, och genom några 
stora summor hade Gud sörjt för deras underhåll. 
Ja, där Gud utväljer en person och vm hafva fram 
sin sak, är det ingen makt, som kan hindra detta. 
Där går det framåt, hur det-än ser ut för människors 
ögon. Hela missionshistorien är full, kunna vi säga, 
af bevis på huru Gud ledt de sina på trons och 
lydnadens väg. Det är en; salig förmån och det icke 
minst i denna tid, som kanske framför någon ut
märker sig för sin otro. Herren Jesus sade: "När 
Människosonen kommer, månne han skall finna tro 
på jorden?" Detta troslif, som rör sig i missions
arbetarnas hjärtan, fortplantar sig sedan också ut till 
de infödda kristna och fortlefver därute i de kristna 
församlingarna. Jag läste för icke längesedan i vår 
missionstidning ett meddelande från en af våra mis
sionsstationer. Missionären på den platsen hade 
talat öfver texten , i evangeliet om den döfstumme 
mannens botande af Jesus. Det fanns en liten skara 
nyomvända kineser, som lyssnade till denna enkla 
berättelse. Ibland dem fanns också en man, som var 
stum. F ram på natten, då alla gått till hvila, hände 
något märkvärdigt. En röst började ropa, som de 
aldrig hört förut, en främmande röst. En af de in
födda evangelisterna gick ut för att se, hvem det 
var som ropade, och han finner, att det är den 
stumme, som ropat på honom. "Det var jag", sade 
den stumme, "som ropade". Det hade gått till på 
det sättet, att sedan de troende infödda hade hört 
berättelsen om Jesu under, hade de själfva i all en
fald börjat bedja Jesus, att den stumme måtte återfå 
sin talförmåga, och Gud hade hört dessa enfaldiga 
troendes böner på detta underbara sätt, detta sätt, 
som, då det berättas därom här hemma, knappt tros. 
Jag skref en 'gång från Kina en berättelse om en 
underbar bönhörelse, som jag ' vet var fullkomligt 

sann, och till min förvåning fick jag höra, att en 
troende kristen, f. ö. en vän till mig, då han läst 
denna berättelse, uttryckt sin undran öfver, att jag 
kunnat skrifva något sådant. Han trodde icke alls, 
att det var sant. Ja, så långt har det gått här 
hemma bland de kristna. Den växande otron och 
materialismen har hos många förstört möjligheten 
att tro, och man lefver visserligen ett slags Iif, där 
man hoppas att få del af Kristi frälsning och den 
eviga härligheten, men det är icke ett sant troslif, 
där tron pulserar med makt, där man griper fast i 
Jesu löften och pröfvar hans kraft. Det går näm
ligen icke att lära sig tro, såsom man lär sig en 
annan konst. Det hänger samman med hela Iifvets 
öfverlåtelse åt Gud, och det är där, det brister. 

- Vi stå i dag inför en missionärsafskiljning, och 
för mig är det en gripande tanke, att en Herrens 
tjänarinna här i dag skall invigas till Jesu Kristi 
tjänst bland hedningarna. Det är en underbar, hög
tidlig stund, en kallelse att i en alldeles särskild 
bemärkelse gå trons väg. När jag kom ut till Kina, 
sade Kina Inlandmissionens direktor till mig: "Jag 
lyckönskar er, käre broder, att få komma till Kina 
som ett Jesu Kristi vittne, ty om Gud får leda er, 
skall ni på den vägen lära känna Kristus såsom på 
ingen annan väg." 

Men tron och offerlifvet rör sig också här 
hemma, och själfva det faktum, att personer invigas 
åt missionskallet är ett bevis för en tro, som måste 
hafva varit verksam, en tro, som offrar sig, en tro, 
som beder och lider. Jag läste för några dagar 
sedan, hvad den store missionären, dr John Paton, 
berättar om sitt afsked från sin far. Han beskrifver 
först den gamle faderns lif, den lilla hyddan i Skott
land med de tre rummen, ett, där modern hade sitt 
kök och sin helgedom, ett i den andra ändan, där 
fadern hade sin väfstol, och så en liten kammare 
i midten med en stol, ett bord och en bänk, dit 
fadern brukade gå in, böja sina knän och utföra sin 
dagliga prästtjänst. Han berättar, hur barnen, utan 
att fadern visste om det, gingo på tå framför den 
där kammaren i helig vördnad och fruktan. Så be
rättar han, att fadern brukade bedja brinnande böner, 
att Gud måtte taga någon af hans tre söner såsom 
miSSIOnär. Och en dag hade den bönen besvarats, 
och den unge John skulle nu lämna fadershemmet. 
Fadern följde honom till vägs. Den gamle skotten 
gick där med hatten i hand och det lockiga hvita 
håret fladdrande för vinden, gick med blicken vänd 
uppåt, under det hans läppar rörde sig i tyst bön, 
och John gick bredvid och såg på honom. När de 
nått fram till ett vägskäl, där de måste skiljas, slöt 
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fadern sin son i sina armar och välsignade honom. 
John slet sig ur faderns famn och sprang bakom en 
kulle. När han vek om hörnet, vände han sig om 
och såg fadern stå där med hatten i sin hand och 
blicken riktad uppåt, under det hans läppar alltfort 
rörde sig i tyst bön. Han kröp ned bakom kullen, 
böjde knä och lofvade Gud att inviga sitt lif åt 
honom och aldrig göra något, som kunde komma 
denne faders kärlek att känna smärta. När han 
bedit sin bön, gick han upp till kullens krön, och 
där såg han fadern stå och bedja alltfort, och så 
gick han ut i världen med faderns välsignelse öfver 
sig. Och vi veta alla, hvilken underbar man han 
blef, en Jesu Kristi apostel bland Söderhafvets kanni
baler. Det var blicken på missionstankens härliga 
slutmål, den stora fulländningen, som gjorde, att 
denne fader med glädje lade sina söner på Herrens 
altare, och det var därför sonen också med glädje 
gick åstad. 

Det finns många fäder och mödrar i Guds rike, 
som hafva gjort lika kännbara offer. De hafva icke 
blifvit lika namnkunniga, men Gud vet om deras offer, 
och på den stora dagen, när vi skola få se allt i dess 
rätta perspektiv, skall allt lönas. Gud har samlat 
tårarna i sin lägel. 

Det är gripande också att läsa om en Living
stones död. Han hade hunnit till hjärtat af Afrika, 
och där byggde hans svarta följeslagare åt honom 
en koja, när febern blef för stark, så att han icke 
kunde gå längre. En morgon kO!llmo de in i den 
kojan och funno sin älskade ledare på knä. De 
trodde, atf han bad, men han var död, och bredvid 
honom funno de på en stol en liten papperslapp, 
hvarpå han skrifvit dessa underbart gripande ord: 
"Min Jesus, min Konung, mitt lif, mitt a'llt, åt dig 
inviger jag på nytt mitt lif." Detla är den väg, de 
gamla heliga hafva gått, det är den väg, Jesus 
Kristus har gått. Det är den väg, missionsförsam
lingens kämpar hafva gått. Det är den väg, som 
vi i dag kallas att gå. Det är trons väg, öfver
låtandets väg, själfuppgifvandets väg. Den ställer 
oss till Jesu Kristi förfogande . ... Och jag går så långt 

. i dag, att jag säger, att ingen enda af de här när
varande har rättighet att bestämma öfver sitt lif. 
Det hör en annan till. Vi äro dyrt köpta. Och 
det blir aldrig någon hvila och kraft i vårt lif förrän 
Jesus fått sträcka ut sin spira öfver oss. Det är 
detta, som är det stora underbara, den kallelse, 
hvarmed vår text i dag möter oss, denna de gamlas 
tro, Jesu Kristi tro, missionsförsamlingens tro, som 
stälter oss själfva inför det stora valet. Och Gud 
gifve, att någon ung man och kvinna här i dag 

ville taga detta steg i helhjärtad öfverlåtelse åt 
Hen"en Jesus Kristus, sin Kon~mg! 

Jag hörde en gång berättas om en Herrens 
tjänare, som var på predikovandring i en norrländsk 
bygd. Han kom därvid till en s. k. ' säterstuga, och 
där tog vägen slut. Han frågade då en flicka, som 
var sysselsatt därinne, hvilken väg han skulle gå 
för att komma till andra sidan om en tjärn, som låg 
i närheten. Flickan ~varade: "Gå ned för den där 
backen! När ni kommer ned, ser ni flera gång
stigar. Det finns stigar, som kreaturen ha trampat, 
andra, som fåren ha trampat. Men så ser ni en, 
som folk har gått. Gå den, och l).i kommer framI" 
Jag vill säga till eder: Gån den väg, som de heliga 
hafva gått, och I skolen få vara med om att på
skynda den stora förlossningens dag. Det verk
sammaste sättet att påskynda den dagens inbrytande 
är att vara meddelaktig i det stora målets förverk
ligande. Därtill hjälpe oss Herren för sitt namns 
skull! Amen. 

Kina..lnlandmissionens femfioårs... 
jubileum. 

Missionens grundläggning. 

En söndagsmorgon i juni år 1865 - alltså för 
femtio år sedan - vandrade på stranden vid en af 
Englands mest besökta badorter en ung man i djup 
själsångest. Medan tusentals kristna i tempel och 
bönhus samlades till gudstjänst, var han ur stånd 
att uthärda åsynen af en kristen församling, som 
gladdes öfver sina egna förmåner, under det att 
millioner kineser höllo på att förgås i saknad af 
samma välsignelser. Denna betungade själ var Hud
son 'taylor. • 

Ar 1854 hade Taylor, blott tjugutvå år gammal, 
som en okänd och ovälkommen främling landstigit 
i Shanghai. Sex pröfvande år, från 1854 till 1860, 
hade han tillbragt hufvudsakligen i Ningpo, i en 
främlingsfientlig omgifning, som flera gånger hotade 
hans !if. Därpå hade han, nedbruten till hälsa och 
krafter, jämte sin unga hustru måst återvända till 
England, kvarlämnande en liten församling af trettio, 
fyrtio kristna. Med djup smärta hade han vid sin 
afresa fått lof att stänga sjukhuset i Ningpo, där 
han verkat under tre och ett haUt år, och under 
hvilken tid han lärt att icke blott förtrösta på Gud 
för beskydd mot allt ondt, utan' också att mer helt 
lita på honom för det dagliga brödet. 

Härpå hade följt fem år af nödtvungen vistelse 
i hemlandet, hvarunder Taylor vunnit en allt djupare 
insikt i Guds afsikter. Under denna tid afslutades' 
en revision af Nya testamentet på Ningpo-dialekten. 
Såsom svar på bön kunde ock fem nya medhjälpare 
utsändas till Kina. 
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. Det hade emellertid blifvit allt tydligare för 
Hudson Taylor, att han i tron skulle gå åstad och 
öppna det inre af Kina för evangelium. Han ryg
gade tillbaka för det tunga ansvar, som ledareskapet 
innebar, men fann hvarken dag eller natt någon ro, 
ty Kinas nöd låg som en tryckande börda på hans 
hjärta. I denna sinnesstämning finna vi honom på 
hafsstranden vid Brighton den där minnesvärda juni
morgonen 1865. Om det stora beslut, som där 
fattades, och som blef upphofvet till Kina-Inland
missionen, berättar Taylor själf följande: 

"Där öfvervann Herren min otro, och så öfver
lämnade jag mig åt Gud till hans tjänst. Jag sade 
honom, att hela al/svaret för följderna och utgången 
måste hvila på honom; att det var min sak såsom 
hans tjänare att lyda och följa honom; hans sak att 
styra, att draga försorg om och leda mig och dem, 
som komme att arbeta tillsammans med mig. Be
höfver jag säga, att frid med ens fyllde mitt be
tungade hjärta? Då och där bad jag Herren om 
tjugufyra medarbetare, två för hvar och en af det 
inre Kinas provinser, som voro alldeles utan missio
närer, och två för . Mongoliet. Sedan jag upptecknat 
denna bön i marginalen af min bibel, som jag hade 

. med mig, återvände jag hem med hjärtat fylldt af en 
frid, som jag ej känt på månader, och med den för
vissningen, att Herren skulle välsigna sitt eget verk, 
och att jag skulle få del af välsignelsen." 

Ordalydelsen af nämnda betydelsefulla anteck
ning var denna: 

"Bedt Herren om tjugufyra villiga, dugliga med
arbetare, Brighton, den 25 juni 1865." 

Sålunda öfverlämnade Hudson Taylor sig åt 
Gud och lade på honom ansvaret för allt, hvad 
ledareskapet för ett stort verk kunde innebära. Och 
sålunda begynte ett verk af en så stor och vidt
omfattande betydelse, att vi med tanke därpå blott 
kunna utbrista: "Af Herren är det skedt och är 
underbart i våra ögon." 

Missionens framsteg. 

År 1866 afseglade Hudson Taylor tillsammans 
med sin maka och en skara manliga och kvinnliga 
medarbetare, ett sällskap af tjugutvå personer, med 
fartyget Lammermuir till Kina. 

Vid slutet af samma år innehade missionens 
banbrytare - de missionärer inberäknade, som ut
gått före missionens formliga stiftande - fyra hufvud- 
stationer, nämligen Hangchow, provinsen Chekiangs 
hufvudstad, Ningpo, som nu räknade sextiofyra för
samlingsmedlemmar, af hvilka fyra blifvit afskilda 
för evangelisttjänst, Fenghwa och ShaohingJu. 

Missionens verksamhet var från början systema
tisk och metodisk. Där förekom intet planlöst kring
flackande, såsom ibland har framkastats, utan en 
bestämd plan följdes. Denna gick ut på icke så 
mycket att försäkra sig om det största möjliga antal 
omvända på kortast möjliga tid, utan snarare åsyf
tades hela rikets evangelisation så snart som möjligt. 
Såsom aposteln Paulus sökte upprätta församlingar 
i det romerska rikets centrala punkter, så insåg 
Hudson Taylor vikten af att, om möjligt, vinna fot

fäste i provinsernas hufvudstäder, ehuru det var 
svårast att grunda församlingar i dessa. Sedan 
hufvudstäderna öppnats, var nästa steg att vinna 
inträde i de större landsortsstäderna och så nedåt 
till de mindre städerna och byarna. De viktigaste 
städerna i Kina kunna nämligen anses såsom nycklar 
till de öfriga. 

De sista timmarna af år 1866 ägnades åt bidande 
inför Herren, och nyårsmorgonen 1867 begyntes med 
Javes bön (1 Krön. 4': 10). Bönen om vidgade grän
ser blef hörd, ty under detta år vann missionen in
träde i mer än hälften af Chekiangs residensstäder, 
och en station grundades äfven i Nanking, den an
gränsande provinsen Kiangsus hufvudstad. 

Genom mycket trångmål till seger. 
•Dessa framsteg ernåddes emellertid icke utan 

mycket lidande genom folkupplopp, sjukdom och 
död. Missionsarbetarna fingo erfara, hvad det vill 
säga att gå genom ondt rykte. "Jesuslärans ban
diter", såsom de benämndes, beskylldes för att stinga 
ut ögonen på de döende och att grunda barnhem 
för att äta upp barnen. Vilda rykten om att tjugu
fyra barn hade ·försvunnit, förorsakade i augusti 1868 
en belägring af missionens station i Yangchow, 
hvarvid flera af missionärerna, bland dem missionär 
och fru Taylor, blefvo svårt skadade. 

Mot slutet af det första årtiondet finna vi tron, 
hoppet och modet pröfvade till det yttersta. Under 
det att missionen hade 170 personer att föda och 
kläda, genomgick den en af de svåraste ekonomiska 
kriser, den fick genomgå under hela sin utveckling. 
Likväl finna vi Hudson Taylor så full af förtröstan 
på Gud, att han kunde skrifva: 

"Jag känner ingen ängslan, ehuru jag under en 
hel månad ej haft i min hand en enda dollar för de 
~.Ilmänna missionsändamålen. Herren skall förse". 
Afven under denna tid planerade han utvidgningar 
af missionen. I slutet af 1873 skref han: "Jag kän
ner mig kraftigt manad att bedja Herren snart gifva 
oss femtio eller hundra nya infödda evangelister och 
lika många utländska bröder för att öfvervaka dem, 
så att verksamheten må kunna utsträckas till alla 
delar . af Chekiang, äfvensom att bedja om missio
närer och medel att utsträcka arbetet till de nio 
ännu obesatta provinserna." . 

Vi skulle kunna fortsätta med att berätta om 
missionens framsteg under de andra, tredje, fjärde 
och femte årtiondena, men vi vilja fatta oss kort 
och nämna blott de viktigaste dragen. 

Från det andra årtiondet ha vi att minnas bönen 
om "de aderton" och berättelsen om "de sjuttio". 

I det tredje årtiondet möter oss först "den ringa 
begynnelsens dagar", som efterträddes af den hän
förelse, hvilken kallelsen till "the Cambridge Band"* 
framkallade. 

Det fjärde årtiondet - 1895-1905 - för oss 
till den minnesvärda period, då människors vrede 
för en tid lössläpptes, och så många blefvo kallade 

,The Cambridge Band" utgjordes af sju unga, rikt be
gåfvade män med universitetsbildning, hvilka med hjärtan fyllda 
af hänförelse för Guds sak, utgingo till Kina. 
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att deltaga i Kristi lidanden. Endast inom Kina~ 
Inlandmissionen blefvo sextiotre . missionssyskon och 
tjugusju af deras barn, för att icke nämna ett mycket 
större antal infödda kristna, räknade värdiga att 

"genom eld och svärd gå att "vara när Kristus". 
Slutligen komma vi till jubileumsåret 1915. Under 

femtio år hafva alla missionens behof blifvit fyllda 
och det utan offentligt kungjorda insamlingar eller 
personlig vädjan om bidrag. Det stora undret: 
"Kristi kärlek intill korsets död" har så bevisat sin 
kraft i Kina, att det blifvit Kina-Inlandmissionens 
härliga förmån att få välkomna mer än femtio tusen 
af nåden frälsta syndare in i Kristi församlings fåra
hus. Kina-Inlandmissionen har utvecklats till en 
internationell organisation med tolf samarbetande 
missioner, af hvilka hvar och en har sin egen sty
relse i hemlandet och oberoende finansiella anord
ningar men antagit Kina-Inlandmissionens grund
satser och metoder och samverkar med denna mis
sions styrelse i England och Kina. 

.. Hudson Taylor och nästan alla de banbrytande 
missionärer, som samtidigt med honom utgingo till 
Kina, hafva ingått i Guds hvila, och byggandet på 
den af dem lagda grunden hvilar i en yngre genera
tions händer, för hvilken det höga föredömet af dem, 
som redan fullbordat loppet, innebär både ett dyr
bart arf och ett stort ansvar. 

(The Christian.) 

Högtidsdagar. 
"Se, jag vill låta relIna åt eder 

bröd från himlen." "Herren skall 
välsigna dem som frukta honom." 

Högtidsdagar! Det var i Pehshuh (cypressbyn), 
där en af Puchow församlings fyra kretsar med 
tjugusex församlingsmedlemmar höra hemma. "Stor
möte" hade ej hållits där på fyra år. Det sista var 
bestämdt till slutet af revolutionsåret och måste in
ställas. Den 25 sist!. febr. reste min hustru och 
jag jämte ett par bröder en lång dagsresa i kärra 
till en liten köping vid bergets fot, en svensk mil 
nedanför ofvannämnda by, där nu stormöte utlysts. 
Språket i "Dagens lösen" var det första af de ofvan 
anförda. Nästa dag hämtades vi med packdjur. 
Lösensordet för den dagen var det andra af de ofvan
stående, hvilka båda språk jämte vännernas stora 
glädje vid vår framkomst lofvade välsignelse öfver 
mötena. Herren svek ej heller sina löften. Det 
hvilade högtidsstämning öfver skaran - mellan 50 
och 60 personer - som samlats, allt ifrån fredag 
kväll . till måndag morgon. Bl. a. hade vi glädjen 
att se gamla vännen "Johan" hos oss. Hans och 
öfriga bröders vittnesbörd framfördes i Andens kraft. 
De troende värmdes ock till inbördes kärlek, som 
hade kallnat hos många. Årslånga tvister bilades. 
Gemensamma aftonböner komma att, som förr, ånyo 
hållas i byn. Ja, det var högtidsdagar! Ingen in
samling gjordes. De troende i kretsen hade själfva 

förväg sammanskjutit allt, som behöfdes för det 

stora hushållet: bröd; mjöl, gryn, grönsaker och 
kött m. m. 

På måndagen samlades ett tio-tal af de troende 
kvinnorna till en veckas bibelläsning. De höllo 
dagligen träget ut från morgonen till sena kvällen. 
Likaså några unga män, nya sökare. Måtte Herren 
gifva regn och växt till utsädet! 

Följande måndag besökte vi tre byar och fingo 
predika för stora skaror. På den ena platsen hade 
ingen utlänning ,förut varit. Bygatan var full af folk, 
som väntade oss. Jag trodde där var marknad. Det 
otrefliga bemötande, som vi minnas från "gamla 
Kina", är försvunnet. Största uppmärksamheten 
ådrog sig dock Gertrud, som fick finna sig i att rätt 
ingående bli synad af kvinnorna flera gånger den 
dagen. Men alla lyssnade ifrigt till vårt budskap. 
Ack, hvarför ha vi ej krafter att fullfölja ett sådant 
arbete? 

På bortvägen behagade den vildsinta häst jag 
red att kasta sig omkull och bli liggande på min 
ena fot. Det var endast Guds stora nåd, att den 
ej krossades. Efter en dags stillhet och kalla om
slag är den nu bra igen. 

Några af de troende kvinnorna i Pehshuh samlas 
sedan ett par år tillbaka på onsdags e. m. till sy
möten. Deras förfärdigade arbeten: skor, strumpor, 
kläder och täcken m. m. säljas på marknaderna, och 
medlen användas delvis till predikoverksamheten, 
delvis till en fond för inköp af en spinnmaskin. 
Detta går visserligen långsamt, men de hoppas dock 
med tiden blifva i tillfälle att därigenom få dispo
nera något af den tid, som nu hela vintrårna är 
fullständigt upptagen vid de små spinnrockarna, till 
läsning och arbete för Herren. Ett litet penninge
bidrag gladde och uppmuntrade dem mycket. 

Hvad nu det gamla fula och otrefliga men så 
innerligt kära Puchow beträffar, så är ännu vårt 
stora behof af ett nytt kapell otillfredsställdt. Be
hofvet däraf är dock kännbarare än någonsin. Vi 
vänta ock, att någon af Herrens många villiga skaf
fare skall komma oss till hjälp och göra byggandet 
möjligt. Medel därför ha ännu icke inkommit till
räckligt, ehuru församlingen lämnar ett mycket stort 
bidrag. 

Med broderlig hälsning! 
Verner Wester. 

Hoyang den 23 mars 1915. 

Kära missionsvänner I 

... För två dagar sedan kom jag hem efter att 
ha varit borta i det närmaste en månad. Var först 
i Cheng-hsien elfva dagar, bodde i evangelisten Kao's 
hem och gjorde tillsammans med hans gifta dotter, 
som är bibelkvinna, en hel del husbesök och ett par 
bybesök. i 
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I ' 
Gud gaf oss mycken uppmuntran såväl där 

som i Ma-tsuen och det nyöppnade Si-L'eo, hvilka 
båda senare platser jag besökte tillsammans med 
en troende kvinna från Hoyang. l Ma-tsuen finns 
det en manlig sökare, f. d. opierökare. Han visade 
stort nit att samla in folk, så de fyra dagar, vi 
stannade där, voro vi bokstafligen "trängda" på alla 
sidor och det glädjande nog inte bara af nyfikna. 
Ej så få kvinnor togo sig tid att sitta ned och 
"fråga" efter sanningen. 

Hvad det ändå är intressant att komma folket 
så där nära och höra deras tankar och tro! Men 
härligast af allt synes det mig att få vara den förste, 
som får visa på Guds kärlek och lära dem det dyra 
Jesusnamnet. 

l den stora köpingen Si-te o finnes en troende 
och tre sökare. Men "de tre" ha, ledsamt nog, 
gått tillbaka och tala nu illa om "läran", därför att 
de inte blefvo döpt'.l i fjol - de ansågos då för nya. 
Det var med en viss bäfvan, vi foro dit, ty vi hade 
hört, att det var fientligt där, men tvärtom, vi blefvo 
så uppmuntrade, och innan vi reste därifrån, gaf Gud 
oss den glädjen se en kvinna bränna sina köks
gudar. Den kvinnan korn nästan hvar dag. Redan 
första dagen förstodo vi, att hon ville öppna sitt 
hjärta för Gud. Vi blefvo också inbjudna till hennes 
och ett par andras hem. . 

Eftersom jag nu var halfvägs till Pucheng och 
fått inbjudan af Ingeborg Ackzell att göra återvisit 
- vi ha nämligen haft glädjen ha Ingeborg hos oss 
i Hoyang ett par dar - så begaf jag mig dit. 

Det är roligt att se våra olika stationer och 
något af våra syskons arbete - man kan då bättre 
följa med. Herr Linder hade varit ute i tältprediko
verksamhet, som varit mycket uppmuntrande. Hans 
bibelklass för män med omkring 15 deltagare var 
afslutad, kursen för kvinnor - ett tjugutal - på
gick ännu. Syster Fredrika Hallin hade varit där 
och hjälpt till men rest, strax innan jag korn. En 
stor glädje för våra systrar var, att de fingo se fern 
kvinnor mottaga dopet. Också för mig var det en 
högtidsstund att få vara med därom. Dessa kvinnor 
bo så långt borta och ha ej tillfälle att komma till 
stormötet. Några kvinnliga opiepatienter voro ock
så inne. 

Från bro Josef Olsson korn meddelande, att 
deras lilla Sten insjuknat i skarlakansfeber, rätt all
varsamt. Som Johanne sålunda var bunden vid sjuk
rummet och skolan utan tillsyn, . skyndade jag hem. 
Möttes genast af underrättelsen, att Gud tagit hem 
den lille dagen förut, fredagen den 19 mars. Mot 
slutet hade strupsjuka tillstött, hvilket troligtvis var 
dödsorsaken. Lille Sten var ett så soligt, älskligt 
litet barn, så det är riktigt tomt efter honom. På 
måndagen bars den lilla kistan till Hancheng, där 
begrafningen skulle ske. Skolflickorna med lärare 
och lärarinna följde med utom staden, och där sattes 
kistan ned på en öppen plats. Barnen sjöngo, och 
läraren bad. 

I dag har företagits desinfektion. Den lilla 
skolflickan, söm en lång tid varit isolerad för skar
lakansfeber, har fullt frisk fått lämna sitt rum. Alla 

de andra el~verna äro lyckligtvis friska. Däremot 
har gosskolan måst stängas för ett par veckor, då 
flera af eleverna insjuknat i samma sjukdom. Den 
är så svår i år. Ja, här är mycket sjukt på många 
~åll, på grund af den torra vintern, säges det. Krea
turspest härjar också våldsamt på sina ställen. Ja, 
i vissa byar l}a de förlorat alla sina nötkreatur. Det 
är så sorgligtl Gud gifve snart regn I 

H.vilken ,stor nåd att få vara härute! T rots 
mycket som ikan verka nedslående, gifves mycken, 
förut ej så :fullt erfaren glädje. Gifve oss Gud 
mycket af sånings- och skördemannens glädje. Ön
skar ock så innerligt, att våra trogna vänner i hem
arbetet måtte få mycken glädje och uppmuntran. 
Tack för uthållighet! 	 • 

l Herren tillgjfna 

Emy Ohrlander. 

Missionär O. Beinhoff sKrifver den 12 april från 
Honanfu: 

Jag har nyligenhemkommit från ledarekonfe
rensen i Yuncheng samt det stora K. F. U. M.-möte, 
som hölls därstädes i den kinesiska klubben i västra 
förstaden. Det var en verklig inspiration att stå 
inför en sådan samling af unga män, Kinas framtid 
och hopp. Det uppgafs, att de uppgingo till 7- il. 
800. Stora och besvärliga hade förb€redelserna 
varit för detta möte. Det är ju helt naturligt åt
skilligt svårare att ordna ett sådant möte under 
kinesiska förhållanden än ' i hemlandet. Ej utan hopp 
ser jag framtiden an med tanke på anordnandet af 
dylika möten äfven i Honanfu. 

V åra fältpredikanter ha just i dagarna kommit 
hem från sin predikotur. De häpna öfver den mot
taglighet, som evangelium rönt hos de stora mas
sorna, särskildt i Sunghsien (en stad 7 sv. mil söder 
om Honanfu). De slogo där upp sitt tält midt fram
för rådhuset och predikade från morgon till kväll i 
fern dagar. Folket korn, så snart de ätit frukost 
på morgonen, och stannade inom hörhåll till mid

. dagen. 	 När middagen var öfver, fylldes tältet till 
kvällen. Många, många bådo dem att snart öppna 
en predikolokal för regelbunden predikan i Sunghsien. 
Ja, det finns andliga möjligheter, och fälten stå 
mogna. Hvar äro skördemännen ? 

Hvem vill gå? 

I Förenta Staterna finnes 1 ordinerad pastor 
på .594 människor, i Afrika 1 på 82,152, i Korea 1 
på 123,711, i Japan 1 på 172,538, i Indien 1 på 
321,448 och i Kina 1 på 476,462. ' I Kina finnas 
1,557 stora städer utan en enda missionär. Kallelsen 
är så stor, så omfattande, att vi knappt kunna fatta 
den. Visst är, att vi hittills icke gjort, hvad vi 
kunnat för att möta de stora behofven. 

(Outlook of Missions.) 



103 K [ N A-M l S S lON S T l D N l iV G EN. 

Två goda vänner. 
För våra små missionsvänner. 

Av Anna Oehler. 

III. 
Till all lycka funnos på denna plats många 

andra kristna barn, med vilka David kunde leka. 
Därvid glömde han den brokiga staden och var 
snart glad såsom de andra. 

Den infödde pastorns lilla dotter drog honom 
med sig in i en vacker trädgård. Så pekade hon 
med sin lilla knubbiga hand över de prunkande 
blomkalkarna i riktning mot en med spira prydd 
byggnad. "Där", sade hon, "bor vår Gud". 

När det blev mörkt, lade David sin hand i mo
derns, och med klappande hjärta gick han så vid 
hennes sida fram till Guds hus. Nu, nu skulle han 
ju få se sin Gud, och så skulle han tala om för 
Nadir, hur de kristnas Gud såg ut. - Ett klart 
ljussken bländade de inträdande. Många kristna 
voro redan samlade därinne. De böjde sina huvud 
i stilla bön. Men var var då Gud? 

Där inne, längst fram, stod en, som var olik 
alla de andra. Han bar en lång svart rock och 
hade vitt skägg. Hans ansikte var så ljust och 
hade ett så vänligt uttryck. Det måste vara han! 

.. David tryckte sig till sin mor och frågade: 
"Ar det där Gud?" Modern lade förskräckt han
den på Davids läppar. "Tyst, tyst, barn, det är 
pastorn -- vår Guds vite präst! Vet du då inte, 
att vår Gud är osynlig?" 

Nadir hade alltså rätt. - Det var David, som 
om något obeskrivligt skönt plötsligt blivit sönder
brutet för honom. Han gömde huvudet i moderns 
stora schal och snyftade sakta. - Plötsligt hörde 
han den vite mannen tala - alldeles såsom far och 
mor talade. David förstod vartenda ord. Men ty
värr var hans huvud så trött. Det nickade än åt 
höger, än åt vänster, ögonen ville icke alls hålla 
sig öppna, och plötsligt hade han somnat. 

Så förgingo flera dagar, men David kunde inte 
mer vara riktigt glad, ' ty han skulle ju inte få se 
sin Guds ansikte. 

Det var sista aftonen under högtiden. Tidigt 
nästa morgon skulle det åter bära av hemåt i ox
kärran. F ramför de kristnas uppslagna tält brunno 
väl hundratals små eldar. Röken liksom hängde 
över taken samt dolde sig mellan trädens dunkla 
grenar. David hade just · ätit sin aftonvard. Nu 
stod han bredvid modern och såg på, vad folket 
hade för sig. I detsamma kom den vite pastorn 
gående, han med det långa skägget och de kärleks
fulla ögonen. Överallt uträcktes händer emot ho
nom. Davids hjärta slog hastigare. Tänk, om han 
komme fram dit; där han och mor stode, om han 
skulle tala med dem? Ja - nu var han där, och 
nu lade han sin hand på Davids mörka, glän
sande hår och sade: "Vår Frälsare, Jesus Kristus, 
kan bo i det minsta lilla barns hjärta -- är icke 
det underbart?" 

I denna stund var det för David, som om den 
stjärna, han hade drömt om, åter lyste i hans 
hjärta. 

* 
Efter hemkomsten skyndade David genast att 

uppsöka Nadir. . Han fann honom vid bybrunnen. 
"0, Nadir," började David, "jag tyckte vägen hem 
var så lång. pet är så mycket, jag har att säga 
dig. Jag har knappt kunnat vänta." 

"Nå, har du funnit din Gud?" frågade hedna
gossen. "Såg d,u honom på festen?" - "Nej, inte 
där, men han kom in i mitt hjärta." - Nadir 
skrattade. 

"Ja, så säga ni alla, ni kristna!" ropade han 
och sprang med, detsamma sin väg, ty han hörde 
sin far ropa. 

* 
Efter hand blevo de båda gossarna vänner. 

Redan tidigt på mornarna såg man dem driva by· 
fogdens bufflar ut på bete till dammen, och Nadir 
lät till och med sin vän rida på en av dem ut i 
dammen. Där lågo de båda pojkarna på de stora 
djurens ryggar och drömde om den tid, då de 
skulle bli stora. Och blev det dem alltför hett, så 
gledo de ned i vattnet. Hela dagarna voro de till
sammans, fastän byfogden förbjudit sin gosse att 
vara tillsammans med David. 

När den hedniska byprästen såg detta, förar
gade han sig och förutspådde, att gudarna skulle 
sända en straffdom över Nadir, för att han blivit 
så god ' vän med en kristen. Det dröjde heller inte 
länge, förrän två av byfogdens vackraste oxar dogo 
- ingen visste varav. Men byfogden blev mycket 
ond, slog häftigt den stackars Nadir och skrek: 
"Har jag inte förbjudit dig att hava något att göra 
med den där k~istna hunden - nu äro gudarna 
vreda och hava dödat mina bufflar." Men när på
följande dag en tredje buffel dog, då hette det i 
hela byn, att David hade dödat den. 

Just vid denna tid kom den vita pastorn, som 
vid missionsfesten hade välsignat David, till denna 
trakt. "Nu", tänkte David, "måste Nadir se honom, 
och jag vill be, att han lägger sina händer också 
på Nadirs huvud. Kanske får min vän det då lika 
gott i sitt hjärta som jag." Nadir var med om sa
ken, och de kommo överens om att en dag på 
olika vägar smyga sig in i den by, där den vite 
pastorn bodde. David hade tillryggalagt något mer 
än halva vägen, då han blev överfallen av den hed
niske byprästen, som legat på lur, och på det 
obarmhärtigaste slagen. Till sist blev den arme 
lille David så hårt slungad mot marken, att han 
förlorade medvetandet och i fallet bröt sitt ena ben. 

Avgudaprästen flydde. 
När solen gick ned, vaknade gossen ur sin be

dövning, och under fruktansvärda smärtor kröp han 
i riktning mot byn. Emellanåt låg han alldeles ut
mattad, ur stånd att röra sig. Men så sade han 
gång på gång för sig själv: "N ej, här får jag inte 
bli liggande. Jag har ju lovat att möta Nadir. Det 
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måste gå. Jag måste be den vite pastorn lägga 
sin hand på Nadirs huvud." 

Det var natt. Under ett väldigt träds krona 
mitt i byn' stod den vite pastorn. Skenet från en 
fackla belyste hans ansikte, medan han talade till 
de församlade. Då veko plötsligt några av de när
varande åt sidan, och fram till pastorns fötter kröp 
en liten dödstrött, brun gosse. En dammig hand 
vidrörde den vite mannens klädnad, och helt sakta 
hördes en stämma bedja: "Käre pastor, lägg er 
hand också på Nadir I" 

Veckor och månader förgingo. En afton såg 
man två gossar gå arm i arm genom byn. Den 
större stödde den mindre, som haltade. 

"Reser du snart, Nadir?" frågade den lille och 
såg sorgset upp i sin väns vackra, beslutsamma 
ansikte. 

"Du behöver inte vara orolig, David", svarade 
denne - "jag reser inte ensam - du får fara med. 
Min far har sagt, att han vill betala för din skol
gång." 

"O Nadirl" utbrast David, alldeles överlycklig. 
"Vem kunde ha tänkt, att din far, som förr hatade 
mig så, nu skulle vara så god mot mig I" 

"Ja, ser du," svarade Nadir, "det kommer sig 
därav, att han nu vet, att det inte var du, som den 
där gången dödade bufflarna, utan att det var den 
hedniske prästen, han som misshandlade dig så illa, 
som förgiftade dem." Davids ögon blevo fuktiga. 
Nadir lade armen över sin väns axel och sade rörd: 
"För min skull blev du halft ihjälslagen - för min 
skull kröp du under olidliga smärtor den långa vä
gen fram till den vite pastorn - för min skull är 
du nu en krympling. Men du skall icke ha gjort 
allt detta förgäves, David. Jag vill vara din vän, 
så länge jag lever, ja, mer än så, din broder - ty 
också jag vill nu bli en kristen." . 

E"ilngellskil fosterlilndsstiHelsen 
har nyligen utsändt redogörelse för sitt 59:e verk
samhetsår. Enligt densamma har yUre mission så
som förut bedrifvits i Osta/rika och Indien. 

Det stora världskriget har naturligtvis medfört 
svåra rubbningar i förbindelsen mellan missionsfäl
ten och hemlandet. Postgången har försenats och 
vissa tider varit afbruten. Allt har fördyrats, och 
svårt har det äfven varit att sända pengar ditut. 
Dock har arbetet kunnat fortgå utan svårare hinder 
eller rubbningar. 

På det osta/rikanska fältet voro vid förra verk
samhetsårets slut inalles 45 svenska arbetare, 20 
män, af dem 15 ordinerade, och 25 kvinnor, af dem 
11 gifta, samt 100 infödda, 84 män, af dem 4 or
dinerade, och 16 kvinnor. Vidare 2.321 försam
lingsmedlemmar, af dem 1.001 nattvards berättigade, 
63 skolor med 1.216 lärjungar, 859 manliga och 
357 kvinnliga, 4 barnhem med tillsammans 175 barn 
samt 160 söndagsskolbarn. Under året hafva 160 

upptagits genom dop och 39 genom konfirmation, 
40 hafva aflidit och 9 uteslutits. 

På det indiska missionsfältet har det gångna 
året varit särskildt pröfvande därigenom att på grund 
af sjukdom, dödsfall och hemresa missionärernas an
tal så minskats, att 5 hufvudstationer äro utan man
liga, svenska missionärer. 

På detta fält finnes 53 svenska missionärer, 18 
män, af dem 14 ordinerade, och 35 kvinnor, af dem 
15 gifta, samt 86 infödda, 50 män, af dem 1 ordi
nerad, och 36 kvinnor; 1.600 församlingsmedlem
mar, af dem 791 nattvardsberättigade, 1 barnhem 
med 144 barn, 2 industrianstalter med 22 manliga 
och 54 kvinnliga elever, 41 skolor med 1.335 lär
jungar, 916 manliga och 439 kvinnliga, samt 1:I14 
söndagsskolbarn. "0 Under året ha 93 upptagits ge
nom dop. 

Sjömansmission har bedrifvits 9 utländska 
hamnar. 

Samtliga inkomsterna till både den in- och ut
ländska missionen uppgå till kr. 766.630 och ut
gifterna till 751.450. 

Redovisning 
för förut icke redovisade gåfvor, influtna till Barnens 

hem i Dufbo, under första halfäret 1915. 

Tunnbröd fr. Vänner i Viinnfors. Fr. E. & M. T., Tranås: 
Ett sopborst fodral, 3 virkade dammhanddul,ar, 6 grytvantnr, 30 
hemviifda stora handdukar, 24 tjocka kökshanddukar, 4 hvita dukar, 
4 långa. fina handdukar, 20 stora servietter. Fr. A & L. S., Sthlm: 
6 örngott . Fr. E. & :'1'1. T ., Tranås: l stor kopparkastrull, I 

porslioskokform, 12 hvi!a kaffefat, I I kaffekoppar, 5 filbunI,ar, I 

snftkaraff, I aojovisask, I sockerskål. Fr. A. & L . S., Sthlm: 
Paskmal. Fr. S. S . Sthlm: Tlädgårdsbok för barn. Fr. F. 11'1., 
Glemmingebro: 10 tjo iigg. Gm A. K ., Björkeryd: 8 tjo ägg. Fr. 
A. & 	 L. S ., Sthlm: Pingstmat. Fr. Vänner i Björl,eryd: I ostkaka. 
Fr. 	M. V., Näfvelsjö: Hemviift tyg till ett par lakan, I fjäderkudde. 

Med varmt tack till hvarje gifvare. 

Mimmi Folke. 

Missionsberättelser för b~rn. 
1. 	 Kulutya, En zulogosses historia. Af Alfhild 

Fristedt. 

2. 	 Lilla Kamatchi. Lifsbild från Indien af missionär 
A. 	C. Clayton. 
Pris 10 öre st. Vid partirekvisition af endera eller båda

dera kosta 25 ex. 2 kr.; 50 ex. 3: 50; 100 ex. 5 kr. 
Sändas fraktfritt från Missionstidningens exp., Uppsala. 

.. Det är med glädje, vi anbefalla dessa synnerligen goda 
berattelser. 

RiiUelser. 

I föreg. n:r, sid. 95, står i Redovisning för april. 
Skall vara: för maj. 

Sid. 96, sista gåfvoposten på Särskilda ända
mål, står 827, skall vara 828. _ 

StOCkholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1915 . 
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det ro. Så ock med människohjärtat. När dettaBotemedlet mot all oro.* 
på något sätt står i orätt ställning till Gud, hjälpa 

Edert hjärta vare icke oroligt, trall på Gud och tron på 
mig. Joh. 14: 1. icke alla nöjen, alla penningar, all jordisk ära, alla 

I dessa ord ligger hemligheten till seger för all förmåner i denna värld. Endast ett hjälper, och det 
miSSIOn. H vad är mission? är, att vi komma i rätt ställ
Missionen är den sak, för ning till Gud. Det ger ro, 
hvilken Jesus gaf sitt eget och därtill komma vi genom 
lif. Missionen är fångars tron. 
frigörande från nöd och synd, Någon bättre förklaring 
fångenskap och död till ett påhvad det är att tro på 
lyckligt samIif med Gud. Jesus, har jag ick~ funnit, 

Af vår text framgår; att än den,· som står att läsa i 
orsaken till all oro i män- Ebr. 11 kapitel, där det om
niskohjärtan på jorden är talas, hur Sara trodde. Den 
otro. Vi förstå det däraf, man, som var Kina Inland
att Jesus säger, att bote missionens grundläggare, 
medlet mot aU oro heter Hudson T aylor, brukade 

också säga, att det bästa 
Hvad som ställer till 

tro. 
sätt, han visste att tro, val' 

oro i människors hjärtan, är att tro, som Sara gjorde. 
att man i något stycke står Hur trodde då hon? Jo, 
i orätt ställning till Gud. hon höll den för trofast, som 
Om min arm ryckes ur led hade gifvit löftet. "Därför 
aldrig så litet, blir det värk brukade jag", berättar Hud
och oro. Och den oron kan son Taylor, "när jag var i 
icke botas med alla salvor stor nöd för Kina Inland-· 
på jorden. Inga apotek missionen, och undrade hur 
kunna taga bort värken. det skulle gå, i kritiska lä
Men när armen vrides i led, gen säga: Käre Gud, jag 
så att den kommer i rätt kan icke tro på dig. Men 
ställning till kroppen, blir jag litar på att du är trofasi." 
·--*-FÖr~rag af predikanten E. T. Ekman vid Svenska Missionens i Kina årsmöte å K. F. U. M:s hörsal i Stockholm. 

Evangelisten Chang Hsiang lin. 
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Och så säger han vidare: "Då sade Gud inom sig: 
'Det var märkvärdigt, hvad Hudson Taylor tror väl
digt på mig där nere på jorden. Han har en sådan 
stark tro på mig. Han går där nere och räknar 
mig f~r trofast. Därför får jag lof att skicka honom 
den och den summan, allt hvad han behöfver i sin 
mission just i den kris, hvari han nu befinner sig!" 
För min del vet jag, som sagdt, ingen bättre förkla
ring på hvad tro är, än att hålla Gud för trofast 
och säga: "Tack, Gud, att du är trofast i fråga om 
den sak, jag har lagt på ditt hjärta!" 

På det sättet trodde också Jesus vid Lasarigraf. 
Det står i Joh. 11: 4, att han lyfte upp sina ögon 
till sin Fader och sade: "Jag tackar dig, Fader, att 
du har hört mig." Han säger icke: att du skall 
höra mig, utan, att du har hört mig. Han hade 
bedt om Lasari uppväckelse, och nu tackar han, att 
han var hörd, alldeles som om Lasarus redan hade 
varit uppväckt. Så klart var det för Jesus, att hans 
bön var hörd, och att Lasarus skulle blifva uppväckt. 
Se, det är tro, alt hålla Gud fö" trofast, 

Det är också märkligt, att Jesu ord: "Tron på 
Gud och tron på mig" uttalades till dem, som skulle 

' blifva apostlar och hans första missionärer. De hade 
blifvit oroliga i sina hjärtan. De hade icke lätt att 
tro, trots att de fingo ett så viktigt kall, att de 
skulle blifva grundläggare af missionen, och att de- . 
ras namn skulle stå på grundvalarna till det nya 
Jerusalem. Just till dessa män säger Jesus: Varen 
icke oroliga! Tron på Gud och tron på mig! D. v. s. 
hållen Gud och mig för trofasta! Och det är, hvad 
vi behöfva. Vi behöfva tro som Sara. Kan du icke 
tro, så kan du ändå säga till Gud i fråga om den 
ena eller andra saken, som oroar dig: "Jag litar på, 
att du, Gud, är trofast." Och då säger Gud: "O, 
hvilken tro du har till mig! Efter du håller mig för 
trofast, skall du också få erfara, att jag skall sända 
dig en väldig bönhörelse." 

Hvad det är dyrbart att få lära sig tro af Jesus 

själf! Han säger till sin Fader: "Jag tackar dig, 

F ader, att du har hört mig." Se, det är tro! 


Om vi, som äro här, hysa oro för någon sak 
eller för dagar, som komma, då böra vi helt enkelt 
säga till Jesus: "Käre Jesus, om det är något i mitt 
lif, som gör, att jag står i orätt förhållande till dig, 
o, uppenbara det då för mig, så vill jag afstå där
ifrån! Uppenbarar han då ingenting särskild t, så 
'ligger hela oron däri, att vi ick(! hålla hono,m för 
trofast i fråga om den sak, vi hafva anförtrott 
åt honom. Denna oro botas, .om vi säga: "Jag kan 
icke tro, men jag litar på, att du är trofast. Tack, 
Gud, att du är trofast"! Det är, som sagdt, den 

verkliga tron, som Jesus Kristus själf praktise
rade. 

För egen del får jag säga, att jag vet intet 
bättre sätt att vinna själar än att tacka Jesus i för
väg för sjalars frälsning. Jag har sett, att det lönar 
sig. I mellan 30~40 städer i vårt land, som Gud 
under dessa 15 år gifvit mig att besöka, har jag 
praktiserat detta. Och får jag blott några troende 
till hjälp vid mina första möten på en plats, som 
lofva att tacka Gud i förväg för Lasari uppväckelse, 
d. v. s. för själars frälsning, äfven om det b,n sägas 
om de ofrälsta på den platsen detsamma, som sades 
om Lasarus, att de lukta lik, och att de såsom döda 
icke alls hafva någon känsel, så slår det icke fel, 
att några af dem få lif. O, hvad det är godt att 
tro som Jesus i hvad som rör missionen, att i för
väg tacka för Lasari uppväckande, för de andligen 
dödas uppväckande! Hafva vi hittills ' bedit, må vi 
börja tacka i förväg, och VI skola få se, att bönhö
relse kommer. Amen. 

"Guds Ord är icke bundet." 

Det var ju så, jag började en liten uppsats för 
några månader sedan"särskildt med afsikt att upp
väcka intresse för våra skolor. Det svar, som kom 
på densamma, har fyllt oss alla med stor glädje och 
tacksamhet. "Utöfver hvad vi kunnat bedja eller 
tänka", har Gud fyllt de närvarande behofven. Tack, 
kära vanner , som så villigt gått Herrens ärende n! 
Våra ' skolor äro just nu att likna vid bikupor. Fulla, 
ja, en del öfverfuIla, af flitiga barn, och det är ett 
surrande, då de läsa sina läxor från ' morgon till 
kväll. 

"Guds Ord är icke bundet", få vi äfven säga, 
då det gäller den rent evangeliska verksamheten. 
En bråd, men lycklig tid ligger nu bakom oss. 
Först hade vi vår leclarekonferens. Den ,pörjade den 
26:te mars och afslutades den 31:ste. Ofver femtio 
omb,ud och alla våra manliga missionärer med undan
tag af broder Carlen, som hade förltinder, voro när
varande. Det var gifvande dagar, och jag önskar, 
att ni kunnat vara med och deltaga i förhandlingarna. 
Ni skulle då fått se och förnimma, att Gudsriket 
växer såväl utåt som inåt härute hos oss, Jag har 
en hel del att skrifva om denna konferens men äm
nar göra det för julkalendern. 

I den skall då inkomma en stor fotografi, som 
togs, och bref från konferensen till er hemma i 
Sverige. Hoppas därför, att ni alla köpa vår jul- . 
kalender och få' del af innehållet! . 

Så hade K.f. U. M. anordnat ett stort möte 
med afsikt att nå de studerande, köpmännen, stadens 
ämbetsmän och råd , Ganska vidlyftiga anordningar 

. voro .vidtagna. Shensi-provinsens stora gillesal hade 
upplåtits åt oss, och polisinästaren sände, på vår 
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begäran, bevakning för att upprätthålla ordningen. 
Marskalkar med krysantemumblommor och fladdran
de band syntes här och hvar, de besökande till tjänst. 
Inträde skedde förmedelst . biljetter. Talare voro: 
bröderna Hugo Linder, Ossian Beinhoff, Henrik 
Tjäder, Wang Chi ta'i, Hsieh Tao chu och Kao 
Ching tai. Allt som allt voro förmiddagens och 
eftermiddagens möten besökta af omkring 1100 per
soner. Föredragen handlade i hufvudsak om kristen
domens betydelse för den enskilde, för samhället, 
för skolan och hemmet. 

De voro goda och "to the point" och uppskat
tades af dem, som voro mogna nog att kunna fatta 
innehållet. En del småpojkar från några skolor 
applåderade men följde nog bara de äldres exem
pel. Republiken Kina har börjat med applåder i tid 
och otid på sådana här mer allmänna möten. 

Som en synlig frukt af detta möte antecknade 
sig fem il sex personer som villiga att studera Bibeln 
hvarje vecka i en för dem särskildt anordnad bibel
klass. Ja, ett sådant här möte skulle ej varit tänk
bart för en del år sedan. "Guds Ord är icke bun
det." Vi tacka Gud och fatta mod l 

Efter en veckas paus kom så vårt vårmöte här, 
d. v. s. den kinesiska församlingens, och det är just 
öfver. När jag sitter i mitt rum och skrifver detta, 
hålla församlingstjänarne på med att göra upp räken
skaperna och andra att ställa i ordning efter de be
sökande. Guds alldeles särskildt stora gåfva till oss 
detta möte vareH regn, som var så ofantligt efter
längtadt. Det kom · första dagen och gaf en grund
lig rotblöta. · 

Sinnena blefvo genast · lugnade, och bön om ett 
nådens regn i våra hjärtan uppsteg från mer än en. 
Vi hade goda predikningar och fingo glädjen att 
genom dopet upptaga i församlingen sju män och 
fyra kvinnor, tillsammans el/va personer. Dessutom 
öfverflyttades från annan församling en person. Nio 
personer erkändes som forskare. Bland dessa är 
en studerande, som ger oss mycken glädje och inger 
oss stora förhoppningar. Han är så nitisk i att 
sprida . Guds ord bland sina kamrater och andra, 
men så omedveten om det stora arbete, han på så 
sätt utför. "Nu ha alla eleverna i den och den 
skolan en af våra böcker", sade han så glad till mig 
i går. Han når en klass, som vi ej så lätt kunna nå. 

Vi äro särskildt glada öfver att nu börja få 
ganska mycket insteg bland den studerande ung
domen. I går döptes en lärare, en man i sina bästa 
år. Två andra bådo att få sina namn antecknade 
som forskare. Vi kände, att vi ännu borde vänta 
med att antaga dem, ej för att vi icke hyste tro till 
deras uppriktighet, men för att gifva dem tillfälle 
att visa sin tro och sitt uppsåt. Tillbedjandet af för
fä'dernas stamtaflor . är ett stort hinder för många. 
Själfva öfvertygade om det oriktiga i detsamma 
hafva de föräldrar i lifvet, som de måste taga hän
~nti~ . 

"Jag säger, som det förhåller sig", sade en ung, 
älsklig man till mig i går. "Allt hvad afguderi heter, 
har jag för länge sedan lämnat, men vid nyår vill 
min far, att vi alla skola tillbedja stamtaflorna. Jag 
vet så väl, att detta är falskt, men af hänsyn till 

min far har jag svårt att icke göra det. Kan jag i 
alla fall få rä~nas som en forskare?" Då milt svar 
blef, - att han ej kunde få det, sade han: "Ja, jag 
kommer i alla fall till bibelklasserna." "Ja", sade 
jag, "gör du det, men bed också Gud om nåd att 
för din far förklara, hvarför du ej kan deltaga i den 
gamla offerkulten ! Utan förföljelse kommer nog icke 
heller du undan. Jag känner din fars förfärligt häf
tiga lynne. Han brusar nog upp, men se'n kanske 
han ger med sig. Vänta ej, tills han är död!" 
Han lofvade detta. Får nu se, huru det kommer 
att gå. 

En fotografi af vår evangeHst Chang Hsiang lin 
medföljer. (Se första sidan!) Han har varit missio
nens tjänare i många år. Gud har fått göra ett stort 
verk med den gamle mannen. Han sitter inne med 
~ycken lefnadsetfarenhet och ~jbelkunskap och pre
~lkar ett enkelt evangelium. ..Ar isynnerhet lämp~ 
hg att tala för enkelt folk. Ar mycket gärna hörd 
af alla. Efter att hafva varit på flera af våra sta
tioner tycks han nu ha kommit på sin rätta plats. 
Han saknar underhållare. Hvem vill räkna honom 
som sin egen evangelist? 

I Herren tillgifne 
August Berg. 

Yuncheng den 12:te april 1915. 

Det första partiet "irke till nya ka
pellet och "årens missionsmöten 

Chiehchow-distriktet. 

Förutom den summa, som åtgick till inköp af 
den centralt belägna nya kapelltomten i Chiehchow 
(Haichow) sommaren 1913, hade vi ännu en del 
medel kvar, så att vi den 27:de april kunde för ett 
mycket fördelaktigt pris (fem hundra kronor) inköpa 
det första partiet bjälkar till den nya tempelbygg
naden. Det var med stor glädje och mycken tack
samhet mot Herren, som vi ändtligen kunde börja 
de direkta förberedelserna till vårt nya kapell. Väl 
är nämnda summa blott ungefär tiondelen af hvad 
som behöfs till verkets fullbordande, men vår bön 
och mångas med oss är, att Herren måtte förse med 
hvad som fattas och det snart. Då gossarnas antal 
i skolan innevarande termin stigit tilI 57 (och de 
äro ju alltid närvarande vid gudstjänsterna) och dess
utom antalet kristna och forskare uppgår till unge
fär lika många, inses lätt, att vår nuvarande lokal, 
som lämnar plats för blott ett hundratal personer, 
är alldeles för liten. 
. Man kan helt enkelt ej inbjuda hedningarna att 
komma och lyssna till evangelii budskap, och detta 
är ett hinder för församlingens tillväxt. 

Just i dag, .. måndagsmiddag, hem kom jag från 
missionsmötet i Usiang, där våra vänners nyinköpta 
kapell redan visat sig ..vara för litet. Mötet hölls 
d. 8:de och 9:de maj. Aldste Ching (Djing) talade 
öfver orden: "Vi vilja se Jesus"; vår skollärare Sie 
öfver ämnet: "Den sanna friheten" (utmärkt); evang. 
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Tsao, (under kollekt mötet) öfver: "Ni måste bli villiga 
att slå sönder edra nardusflaskor, om människorna 
skola få känna Kristi vällukt"; och undertecknad om 
huru Jesus tvådde lärjungarnas fötter. Några märk
liga vittnesbörd aflades på sönd. kvällen, och 8 per
soner ingingo i nykterhetsföreningen. Dryckenska
pen bland hedningarna har tilltagit i oroväckande 
grad linder de sista åren (sedan opiet blifvit så dyrt). 

V årmötet här i Chiehchow inföll i år lörd. och 
sönd. d. 24:de och 25:te april. Flera goda predikning
ar höllos. Tsao hade till ämne: "Vi måste döpas 
med den Helige Ande." Han talade särskild t godt. 
Evang. Chang från Yuncheng talade om: "Frimodig
het i fråga om ingången i helgedomen genom Jesu 
blod"; äldste Ching utlade på ett rannsakande och 
innerligt sätt Jud. v. 20 : "Mina älskade, uppbyggen 
eder själfva på eder allra heligaste tro", och skollära
ren Sie hade ett väckande föredrag öfver orden:" I ären 
jordens salt". Min hustru var så pass kry, att hon 
kunde hålla allmän bibel klass öfver 1 Pet. 2: 9: 
"I ären ett utvaldt släkte " . 
. , Den 23 kilometer långa väg, vi åkte i dag från 
Usiang och hit, är ovanligt vacker för att vara i 
norra Kina. Landskapet längs bergskedjans fot är 
bördigt och rikt trädbeväxt, allt i den härligaste vår
skrud efter det nyfallna regnet. En frisk bris satte 
böljorna i rörelse på vår stora insjö strax utom sta
den, hvarest sothöns och beckasiner som bäst voro 
i färd med att bygga sina reden. På stranden lågo 
rader af fiskebåtar, hopbundna parvis, med bottnarna 
uppåt för att torka i solskenet. Längs vägen hälsa
de vi på många bekanta och inbjödo dem till pre
dikotältet, som nu i veckan åter skall upp för att 
tjäna. Det har också snart tjänat ut. Måtte vår 
tältmission i år bringa många ångestfulla syndare 
till korsets fot. 

O, huru väl vi behöfde litet mer utrymme i vår 
skola, om vi annars skola kunna taga emot den 
ständigt växande skara ungdom, som Herren sänder 
oss att fostra för hans rike. Hoppas i sommar kunna 
låta göra några flera skolbord. Vi ha måst använda 
andra högst olämpliga möbler för en del af gossarna 
under den förflutna tiden. För gåfvan af tio kronor 
till gatukapell blefvo vi hjärtligt glada och skola nu 
börja reparera lokalen. Bänkar skola vi ock förfär
diga, så långt medlen räcka. Sedan kommer det 
viktigaste af allt: en god kinesisk föreståndare, full 
af tro och den Helige Ande. Viljen I, kära vänner, 
bedja Herren om en sådan? 

Med en hjärtlig hälsning från inin kära hustru. 

Eder i det goda verket utgifne 

Henrik Tjäder. 

Chiehchow, Sha. North China d. 10 maj 1915. 

Gud lägger såsom en börda på sina barns 

hjärtan sådant, som han vill gifva' och göra. Detta 

innebär för oss en kraftig uppmuntran att bedja. 

Hälsning från Pucheng. 
Kära missionsvänner! 

Vintern och våren har varit en af Herren rikt 
välsignad arbetsperiod för oss i Pucheng. I opie
asyler, sjukklinik, bibelskolor för män och kvinnor 
på hufvudstationen, bistationer och rundt omkring å 
landsbygden ha vi europeer och infödda, män och 
kvinnor, kunnat verka med lust och glädje, gynnade 
bl. a. af en torr väderlek, som hållit landsvägarna i 
det bästa skick och möjliggjort utelif. Särdeles 
tacksam känner jag mig till Herren att planen till 
tältkampanjen kunnat så lyckligt realiseras. Genom 
den ha i fyra städer omkr. 5,000 personer fått höra 
evangelii predikan. Jag har därom skrifv-it särskildt 
till vår missionskalender, som jag hoppas läsaren 
häraf skall köpa. 

Jag vi ll nu berätta något om skördefesterna 
under våren. De började den 28:de april med in
vigning af den nya bistationen 

Hsing .Sh! Chen, 

15 km. väster om Pucheng. Troligen är detta den 
största' och betydelsefullaste köpingen i norra Kina. 
Polischefen, högste mannen på platsen, är en af våra 
troende. Det är med hans hjälp, som det varitöss 
möjligt få inteckna stationsgården. Förnämsta han
delsvaran är papper.af alla slag. En mängd män
niskor ha också slagit sig på att här förfärdiga allt 
sådant pappersarbete (papperspengar, fyrverkerihylsor, 
hus, hästar, vagnar m. m.), som användes vid af
gudadyrkan, begrafningar o. d. Afgudamakare finns 
det också godt om. Vi äro beredda på att förr eller 
senare få höra af en Demetrius och hans handtver
kare, men i Herrens namn ha vi gått åstad. Broder 
August Berg hade kommit till oss, och så begåfvo 
vi oss i väg, tio arbetare (6 bröder och 4 systrar). 
Själfva mötena pågingo omkring tre timmar. Vi be
räkna att omkring 100 kvinnor och 200 män nu fingo 
höra det underliga talet om Jesus, Frälsaren. Man 
märkte tydligt, att ordet grep tag i sinnena. Loka
len var af de infödda inredd och smyckad så godt 
sig göra låtit och var inbjudande; vissa reparationer 
återstå dock att göra. Ett par antecknade sig som 
villiga att tro på Herren. Nästa dag bar det iväg 
till invigningen af den nya bistationen 

Suen Chia Chuang, 

15 km. öster om Pucheng, som vi öppnat dels för 
att verka i denna köpingen och omnejd och dels 
för att få en samlingsplats för de troende i Jung
Feng, gamle Ma's by, där nu 6 döpta finnas. De 
få nu 30 Ii närmare till möteslokal. Den dagen regna
de det, men ändå kommo ej så få. Det kändes 
skönt få tala Guds ord i egen lokal här. Puchengs 
distrikt är nyligen öppnadt, allt är nytt, och mot
ståndet eller rättare farhågorna äro hos många starka. 
Statens skolinspektör, som hjälpt oss få denna lä
genhet, sade, då han skref kontraktet: "Jag kommer 
att få många emot mig på grund af detta." Han 

http:papper.af
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hjälpte oss, "emedan", sade han, "jag inser, att 
evangelium (fuh-in) är det enda, som kan rädda 
Kina". Här finnas tre stora grottor, byggda af tegel. 
Dessa och gården ha vi iordningställt som tillflykts
ort för sommaren, då vår station vid den tiden är 
obeboelig. Mycket penningar och arbete äro här 
nedlagda. Må vår vistelse här kunna bli till rik väl
signelse . . Jag sitter nu i en af grottorna och skrifver 
detta. Gamla fru Tung, om hvilken min hustru 
skrifvit, kom redan i går med en kvinna, som hon 
hjälpt att bryta det buddistiska vegeterianlöftet. -
Hon är nu ute i grannbyarna för att kalla kvinnor 
till söndagsmötet. Gumman är tydligen riktigt frälst. 

Efter en dags rast började vårrnötet i 

Puchengs stad. 

Det var afsedt för endast denna församling, men 
dop af katekumener från hela distriktet skulle nu 
också förrättas. Vi fingo glädjen gifva dopet åt 16 
män och 5 kvinnor; tillsammans med de 5 kvinnor, 
som förut under våren döpts, blir det således 26 
personer. Männen, utom en, voro läskunniga och 
de flesta icke f. d. opiepatienter, något hvaröfver 
man är tacksam, enär man då ej gärna behöfver be
fara, att den omvände vid första tecken till någon 
krämpa skall komma i frestelse att använda opium 
såsom läkemedel och därmed möjligen återfalla i 
lasten. Utom de vanliga mötena hade vi ett, hvartill 
biljetter utd~lats, afsedt för ämbetsmän, literati och 
affärsmän. Amnet var då: "Kristendomens bety
delse för samhället." På grund af att handelsföre
ningen hade sammanträde denna dag, fingo vi icke 
affärsmännen med, men några andra komrno. Sär
skildt uttryckte våra troende sin belåtenhet med äm
net. Ja, när skola vi få skönja kristendomens makt 
i det kinesiska samhället? Samhället är ruttet, det 
medge de flesta, men man är nöjd med ruttenheten 
- till dess en hotande japansk invasion skrämmer 
upp en. Men då är man förlamad i känslan af sam
hällets och statens vanmakt. Herren vare lofvad, 
att det så småningom växer upp ett litet kristligt 
samhälle midt i hedendomen. Medlemmarna komma 
ej fort men äro desto stabilare, en gåta för världen. 
I kliniken bakom vårt hus är chefen stadens lärdaste 
man. I medvetandet af att han innehar förra dy
nastiens högsta lärdomsgrad ställer han sig högt 
öfver republikens "dekadans-tendenser"; lefver med 
sin familj inlåst i sitt hus i den förra tidens atmos
fär. Af de omkring 40 literati var han den ende, 
som vägrade· mottaga det bokpaket med mitt visit
kort, som jag pr post sände dem vid nyårstiden. 
Men vid sina besök i kliniken hörde han oss "ringa" 
till dopklasserna, sången m. m. Vid stormötet hörde 
han om dopförrättningen. Så fick han se ett par 
traktater, som vår evangelist lämnat åt en af de 
andra herrarna där. Han läser dem, slår handen i 
bordet och utropar full , af rörelse: "Men hvad som 
säges här är ju alldeles på pricken sanningen. Det 
är just hvad ens inre trånar efter och just hvad vi 
behöfva. Ack, det är slut med konfucianismen! 
Den är nu blott en död bokstaf. Men se på utlän
dingarna ! Hos dem är det lif och rörelse. De slå 

upp tält och predika än här, än där. Bäst det är, 
ha de öppnat kapell i Hsing Sh"i Chen och snart 
därpå i Suen Chia Chuang. När helst man kommer 
hit, slå de på trumman, och den ena hopen låter 
döpa sig efter den andra. De komma att segra, det 
är slut med vår Konfucii lära, ack, ack!" - Ja, 
Herren vare lof, det är Lilvets ord, vi ha att gifva 
folket. T årarna ville tränga fram, då jag i dag stod 
på en sluttning här på gatan och delC\de ut åt mark
nadsfolket af Hallocks utmärkta traktater, så fort som 
det var mig möjligt. Hvilken nåd att så här få så 
ut till hundratals hem ett sådant säde. De gripa så 
begärligt efter dem. Jordmånen är hård i dessa 
trakter, men sådden är ej fåfäng: vi få undan för 
undan höra om sådana, som i hemlighet bedja till 
Jesus; människofruktan håller dem tillbaka från att 
träda fram. - Med vittnesbörd af de nydöpta af" 
slutades på andra dagen vårt vårmöte. Det ver
kade så upplifvande, att vi beslöto, att hvar och en 
skall göra sitt bästa för att till nästa möte medföra 
en ny lärjunge. . 

Nästa dag reste vi 45 km. till mötet i 

Hsiao-i, 

Här välkomnades vi af Ingeborg Ackzell i hen
nes nya hem; min hustru och barnen därinne, under 
det A. Berg och undertecknad fingo portvaktsrum
met näst intill stallet. Dekoreringen här t. o. m. 
öfverflyglade den i Pucheng, och så är lägenheten 
också bättre. Utom betalda arbeten hade troende 
gjort 100 frivilliga dagsverken för gårdens iordning
ställande. De , hålla mycket af sin fröken och be
undra hennes mod och nit, då hon gör hus- och 
bybesök eller talar med kvinnorna, som sitta framför 
sina hem vid gatan. Här var mycket folk samladt, 
hvarför stillheten var ringa vid de stora mötena. 
Församlingen går framåt Herren till pris. 

Hua-Chow, 

60 km. från Puchel2g, kom näst i ordningen med 11/ 2 

dags mellanrum. Afven här var Herren med och 
gaf från sitt Ord genom infödda och utländska bröder, 
så att vi kände oss välsignade. Församlingen har 
med egna medel utvidgat kapellet, så att det nu var 
lättare få ordning. A. Berg reste tidigt samma dag 
till mötet i Tungchowfu, men återkom efter ett par 
dagar till Pucheng, hvarifrån vi tillsammans reste 
till vår mötet i 

Pei Shui, 

25 km. norr om Pucheng. "Dekorering synes ha 
blifvit en epidemi i dessa trakter", sade Berg vid 
sitt inträde, och det var i sanning fägnesamt att se 
stationen i "röfvarestaden" så smyckad (med stora 
lyktor m. m.). Här måste vi förstlbesöka manda
rinen för att få utredd anledningen till att en af våra 
troende af soldater gripits i kapellet, släpats till läg
ret och där piskats, så att han efter mera än en 
månad ännu ej var läkt. Mandarinen var förlägen 
öfver soldaternas öfvervåld och gjorde hvad som 
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kunde göras fÖr att ge upprättelse inför folket; bj0d 
oss på middag och utsatte en proklamation till för
mån för vår verksamhet. Broder B. var som förut 
snäll nog att taga två utaf mötena på sin lott, och 
sa fingo vi äfven här i.ippmuntra de troende. Här 
liksom i Pucheng, Huachow och Hsiao-i läto persoö. 
ner anteckna sig såsom villiga att blifva kristna. 
Må Herren i nåd fullborda deras uppsåt och trons 
verk. Uttröttade skildes vi åt, broder Berg för att 
besöka Hoyang och Hancheng och undertecknad 
för att ta itu med rakenskaper och annat stations
arbete. Att jag var mycket tacksam för hans goda 
hjälp vid alla dessa möten, förstån I nog; utan den 
hade jag ej stått ut. 

Det kvarstående intrycket från våra möten är 
detta: skörden är mycken, men skördresurserna äro 
för små. jag vill härmed lägga på edra hjärtan de 
26 nydöpta, att de må bli bevarade och växa till i 
tron; vidare de två nyöppnade stationerna, att de 
liksom de gamla stationerna må bli lifliga verksam
hetscentra, där många hedningar skola finna lif och 
frid och troende bli närda och värmda; vår gatu
kapellverksamhet i Pucheng; syster AckzelI, som 
bor ensam i Hsiao-i (45 km. från hufvudstationen); 
öppnande af goss- och flickskola, som af brist på 
penningmedel, lokal och krafter ännu ej kunnat 
realiseras, samt sist det stora behofvet af rymligare 
lägenhet för hufvudstationen här i staden. Vi bo 
fortfarande i den gamla bistationslokalen, men en 
större lägenhet är utbjuden åt oss, hvars förvärfvande 
Och inredning skulle kosta 7,500-8,000 kr. Tänken 
också på att min hustru och jag själf hålla på att 
digna under arbetsbördan. Mycket skulle här kunna 
vinnas, om mera arbetskrafter funnes. Vi trösta oss 
ofta vid tanken, att för Gud ingenting är omöjligt. 
Han älskar att göra stora ting, i tider då det för 
människor synes omöjligt. Vårt tack för visadt in
tresse och vår varma hälsning härmed till alla, som 
älska oss i tron. 

Eder i Herren 
Hugo Linder. 

I Guds skOlet 
Men Herren var med Josef. 1 Mose 39: 21. 

Delta är i alla tider den stora ersättningen för den, 
som lider för rättfärdighetens skull. Fängelset, som 
inskränker josefs frihet, kan ej inverka på hans ge
menskap med Gud. För tron kan denna gemenskap 
bli ljufvare och rikare i en fängelsehåla, än den nå
gonsin kunde bli annorstädes. Guds förni!11bara 
närvaro är både en hugsvalelse för josefs hjärta och 
ett vittnesbörd för hans samvete, ty den var ett er
kännande från Guds sida af hans tjänares trohet. 
Och en trogen tjänare behöfver i sanning en sådan 
försäkran, då det synes, som om den enda följden 
af hans trohet blefve den, att han invecklas i out
sägliga svårigheter. Det är icke lätt att se de när
varande svårigheterna såsom vägen till framtida .upp
höjelse. Då vi ej kunna fatta, hvwjör vi försatts i 
svåra, pröfvande förhållanden, är det en stor frestel
se att tänka, att Guds vilja på ett eller annat sätt 

slagit fel i vårt lif. Och dock äro just dessa för
hållafiden en yttring af Guds kärlek, ty deras tryck 
utöfvar ett fostrande inflytande på lifvet, och anden 
stärkes för någon viktigare tjänst i framtiden, en 
tjänst, för hvilken egenskaper, som blott kunna för
värfvas genom lidande, äro alldeles nödvändiga. 
Då vi ej kunna fatta, hvarför en handling af trohet 
haft lidande till följd, så låtom oss oafvändt , blicka 
upp till Gud oeh hafva öronen öppna för hvad han 
har att säga oss! Ty han följer med sin tjänare in 
i fängelset odh i hvarje svårt läge. 

Stuart Halden. 

Et'angeli~ts t'älsignade makt. 
En missiooär skrifver: . 
Nyligen var jag ute på resa i Central-Afrika 

och kom i närheten af en större by, som jag icke 
förut kände till. Trakten var ännu så godt som 
okänd för de hvita. Strax innan jag kom fram till 
byn, mötte jag en ung höfding med femton led
sagare. Han hälsade oss mycket hjärtligt. 

Männen sågo helt anhorlunda ut än de vildar, 
hvilka jag för'ut haft högst obehagliga möten med; 
bland annat voro de snyggt och ordentligt klädda. 
Höfdingen el'bjöd sig att visa oss vägen. 

Snart kommo vi till ett stort, skuggigt träd. 
Under trädet voro sittplatser anordnade · i smala 
rader. Vi frågade, hvad denna plats tjänade till, 
och till vår stora häpnad fingo vi veta, att det var 
deras kyrka och att de här brukade tillbedja Nzambi, . 
de hvitas Gud. 

"Hvad vet ni då om Nzambi?" frågade vi dem. 
"Vi veta, att han är den sanne Guden, jesu 

Kristi, vår Frälsares, Fader", blef det frimodiga 
svaret. 

"Men hur kan ni veta det?" 
Då berättade höfdingen: 
"För 11/ 2 år sedan kom jag af en händelse · 

långt härifrån till ett ställe, där en infödd missionär 
predikade. Han talade om något, som står i denna 
bok. Då jag inte kan läsa, lärde jag mig de första 
sidorna utantill." 

Och han visade mig en mycket nött liten bok. 
Det var katekesen, utgifven för missionsfältet. 

"Sedan jag hört detta glada budskap", fort
satte han sin berättelse, "kunde jag inte längre 
stanna borta från hemmet; jag skyndade mig till 
mitt folk och fröjdade mig åt att kunna föra till 
dem detta budskap om jesus, Frälsaren. När jag 
kom hem, kallade jag tillsammans hela stammen. 
De hörde mig med glädje, och från den tiden 
samlas vi på denna plats två gånger om dagen för 
att tillbedja Gud. Vi sjunga tre eller fyra sånger, 
och jag talar till dem något af det jag kan ur kate
kesen. 0, att vi kunde få veta något mer om 
Nzambi! Se, här äro våra afgudar, som vi förut 
tillbådo. Vi ha fått veta, att de äro utan makt, 
och kastat bort dem." 

F ram för mig lågo hopar af fetischer och af
gudabilder, som förut intagit hedersplatsen i folkets 
hyddor. (Ur Ev. Veckoblad). 
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Från hemarbetet. 
Det skulle bli söndagsskolfest i F. i Jämtland, 

och vid den utsatta tiden var en stor skara barn 
och ungefär lika många äldre samlade. Utanför 
den trefliga gård, där en ung på Herren troende 
kvinna under större delen af året söndagligen samlar 
de små för att tala med dem om Barnavännen Jesus 
och ett lif i hans efterföljd, var ett stort kaffebord 
dukadt. Bänkar voro utställda och snart fullsatta. 
Många fingo slå sig ned i gröngräset. Taflan var 
riktigt anslående. Blott några steg utanför vägen 
utbredde sig Storsjön. Och hade det varit klart, 
hade vi äfven sett de härliga fjällen. 

Efter en med friskhet och värme sjungen sång 
inledde fru O. med bön och talade en kort stund 
till barnen. Sällan torde man få vara med om en 
söndagsskola, där lärarinnan så förSlår de små. Alla 
voro med, alla så ifriga att svara på de framställda 
frågorna - det märktes på de flitigt uppräckta 
händerna. 

Fem unga flickor sjöngo därpå en sång under 
ackompanjemang af cittra och guitarr. . . 

Så skulle det berättas litet om missionen i Kina. 
Men länge hade vi ej hållit på, förrän ett sakta regn 
började falla. En stund försökte vi vara kvar ute. 

Men så tog regnet till. Efterlängtadt var det 
f. ö., ett riktigt svar på bön. Det var omöjligt att 
längre hålla till i det fria. Bänkarna flyttades in i 
stugan. "Första" och "andra" kammaren voro snart 
till trängsel fyllda. Men allt hade gått så stilla och 
behändigt till. Vårt lilla möte fortsatte. Ingen 
tycktes bli trött trots den starka värmen. Jag frå
gade till sist, om barnen ville skicka en hälsning 
till söndagsskolbarnen i Kina. Ja, det ville de visst. 
En liten flicka reste sig och läste med klar och 
tydlig röst upp följande bibelord: "f skolen undfå kraft, 
nå'r den Helige Ande kommer öfver eder, och / 
skolen vara mina vittnen." Så få nu de af våra 
kära syskon i Kina, som där ha söndagsskola, till 
de små kinesbarnen framföra denna hälsning från 
deras små vänner i Jämtland. 

Efter ännu en sång af de "fem" lämnade barnen 
fram sina sparbössor, och medan innehållet i dessa 
räknades, föreslogs af en broder, att de äldre skulle 
bära fram kärleksgåfvor, ett förslag, som vann an
klang. Barnens ögon lyste af fröjd, när de fingo 
höra, hvad deras bössor innehållit. De hade varit 
flitiga samlare, de kära små, och med ifver räckte 
de ut sina händer för att få nya sparaskar, röda, 
gula och blå. 

Det var icke första mötet, jag haft förmånen 
hålla på denna plats om än i en annan lokal. För 
omkring 7 år sedan var ett liknande möte anordnadt, 
då åtskilligt berättades från Kina. Kort före jul 
samma år insändes till S. M. K. från två små systrar 
i deJ;}na by 10 kr. Nu fick jag veta, hur denna 
gåfva kommit till stånd. I deras små hjärtan hade, 
genom hvad de hört, kärlek till Kina vaknat, och 
så hade de kommit till sin far, en man, som många 
år lefvat med Gud, och frågat om de icke kunde 

få försaka julgran och i stället ge de pengar, en 
sådan skulle kosta, till Kinamissionen. Fadern hade 
genast tagit upp 10 kr. och gifvit dem, och med 
glädje hade de afsändt pengarna. Inte med ett ord 
hade de sedan uttryckt någon ledsnad öfver att inte 
som vanligt få julgran. De hade fått erfara, att det 
är saligare gifva än tag.a. Men den käre fadern 
hade i hemlighet anskaffat en, och så öfverraskades 
hans båda små flickor på själfva julkvällen af en 
strålande julgran. Jag hade längtat att få råka dessa 
nu "stora" flickor men fick bara träffa den ena af 
dem. Den äldre, Kristina, hade helt nyligen efter 
en kort sjukdom flyttat till hemmet därofvan, dit 
hennes mor förut hade gått. Så ung hon var, hade 
hon med helt hjärta tillhört Jesus och längtat att få 
gå till honom. Sin far och sin syster, hvilka grå
tande stått vid hennes dödsbädd, hade hon tröstat 
och bedt dem icke gråta, ty hon var så lycklig. 
Förvisso behöfde Herren henne för tjänst "högre 
upp». 

Sedan mötet var slut, omtalade "farfar" i gården, 
att det var på dagen jämt två år, sedan hans yngste 
son, en lofvande nittonåring vid namn Ingmar, 
"burits ut". Sedan dess hade det icke förrän denna 
afton varit "samling" i huset. Ja, Ingmars stoft
hydda hade burits ut, men hans frälsta ande hade 
gått att vara när Honom, som han lärt att tro på 
och älska. Hans sista ord hade varit: "Gud å'r god." 
Och med de orden vill' jag afsluta denna lilla häls
ning från Storsjöns strand. 

E. B. 

Redovisning 
för medel influtna till .Svenska Missionen Kina > 

under juni' månad 1915. 

Allmänna missionsmedel. 

N:o 	 Kr. Ö. 

829. 	 J. U.. Vernamo, ,Offerlmvert » jan., 
febr. och mars ................... ..... 10: 

830. Syföreningen i Korsvägen . .. ... ....... " 20: ~ 


831. M.O:s sparbössa 	 gm I. F., Gtbg ... i: 04 
832. 	 A. och K . E. 13:s ,Offerkuvert" gl!1 

d:o, Gtbg ................ . ............. . 4: 40 
833. H.]: s . OtTcrlmverh gm d:o ......... 12: i 6 

834. 	 G. A. J., ?vIariestad, "Ett löfte till 

Herren " ... o. .... .. ...................... \O: 

835. ,Tack till Gud för återvunnen h,ilsa " 2: 

836. A. och E. S., Hälsingborg .... .. ...... 10: 

83i. H. O., ystad .. ........................ .. .. 10: 

838. P. 	 G. 1'., Kungsbacka .... .. ........... 2,000: - 

839 . Kollel,t i Tillinge gm F. A. ......... 10: 

840. D:o i Vadstena gm C. A... ... . 12: SO 
84 I. Resebidrag fdll1 Skärstad gm S. S.... :;: - 
844. >Olferkuvert" gm 	H. 1., Älgarås.. .... 5: 
845. "Tobaksslantan> ........................... 7: i I 


846. 	 Ur >O tTcrlmvert , för mars, april och 
maj gm E. G., Solleltcil...... ...... 30: , -, 

847. Spölands KristI. Ungdoms.-förcning.:.. 22: 30 
848. J{nllel,t vid möte 	i Strand gm F. O., 

Spöiand 	.... .......... . .. .... . .......... I J: 30 

Transport 2,19°: 01 
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N:o 

Transport 

K ollekt och '-Offer!mvert . i Umeå, 
gm L. H ................. .. . ......... . 

850. Koilekt i Västerhiske gm O. A ..... ,. 
851• S. A . B., Astorr ... .... .. ... .. ......... . 
853. Arnäs mfg gm P. J. .. ............... . 

354. H. och R. A ., resebiJrag ...... ........ . 

855. Kollekt i Hassie "f" ...... . , ........... . 

856. Boda mfg gm J. P., Ofvanmyra . . .. .. 
860. . Onämnd, .... .... ... ........... . .... ... . . . 
86 r. -n . Z Kor. 9 : 8 ....... ..... .... ...... .. 
86z. Kollekt i Skellefte1\ stads-l,yrka gill 

A. B .. .. . .......... ............. ... ... .. 
_ 863· Kollekt i Skelleftel\ bnds-kyrka gm ll:o 

864. Kollekt vid ungrlolllsfören.•De v~ras. 
möte 2°f6 gm A. B...... ..... . .... 

86 5. BeMllning från samkväm i Skellefteå 
stads prästgård ....... . . ............ . . . 

866. 	 Kollekt vid N. Högmalls möte i Fu
ruögrnnd ...... . ... ..... ... ....... .... . 

86 7. L-g. ......... ....... . . .. ..... ...... ........ . 

868. B. 	 L...... . ......................... .. .... .. 

R69. E. L ......... ................ ... ....... . ... . 

8 70. E. 	 A... .. ....... . ... .. ..... ..... .... .. . . ... . 

871. U. S . ........... ........ . . ......... . ...... .. 

87 z. A. S......... ....... ................... .. .. 

8]3- E. D...................................... .. 

8 74. E . v. E . ... . . ..... ..... ......... ........ .. 

8 75. E. R ......... ... ................... .. .. . .. .. 

876. E. 	W . .... . .... .. ..... .. ........... . ... .. 

877. A. S . ....... ...... ... . ......... . ......... .. 

8 78. R. L .................................... .. .. 

8 79. Söndagsskolan, Sibyllegatan S Z 
880. A. 	 A., Kristinehamn ................ . ... . 

881. A . ].; Seffle, »Tack till Herren. 
88z. Kollek t i Spräogsviken gm A. K. 
813 4. »Onllmnd », .TacliOlrer......... .. ....... . 
885· K. E., Norrköping ..... .... . ......... .. 
886. 	 I. W., Halmstarl, • till fralIt för jul

1Morna ......... . ..................... . 
888. Ett »Olferkuverl> ........ ....... . ....... . 

889· J)Onnnlnd~ ................... ..... ........ . 

890. K ol lelIt vid Ungdomskonferensen i 

FolllCtorp. till V,-Vlestcrs IInJedlåll 
891. O. 	 A., >Ett lö rte ,u Herren . ........ . 

893. Redbergslids syförening, ,bidrag till 

M. Petterssons utresa. .............. . 

894. K ollek t fråo Hakebo Kri sti. Ungll. 

föreniog ........................... . .. .. 
895 . L. M. F., för 1\1. Nylins lIoderhW 
896. Sv. Lirnres mfg., till D. Landins uu

derhåll .............. ..... . ...... .... .. . 
897. G. 	 G ., Uppsala ......................... . 

898. .Offerkuver!.», från vä.ooer i Häls ing

borg ...... ....... ..... . . .............. . . 
899. S. 	och H., HörJe .... ....... ... ......... . 

900. .Offerkuvert, från Hörle ..... . 
901 . •Ofl~rkuvert. gm L . . H., Norrköping 
90 3. A. O:s sterbhus, Sthlm ............... .. 

90 4. »Onämnd ., Alingsås ........ .. . ... .. .... . 

90 6 Sparb.-medel från Blasieholmskyrkåos 

. Ungd.·föreoing .... . ................ .. . 
90 7. E. 	S. ' E., Varlsborg ...................... . 

908. A. 	 E., d :o .... ...... .... ..... .. 

90 9. • Ett tacllOffcr> ........ .............. ... . 

910. A. L. m. n., Ersmark ................. . 

9 1 1. , Offerkllvert. från Ersmark .......... .. 
9 ' 2. ,Offerkuver( , från Skellefteå . . 
9 1 4. .EfterskÖrd till tac!,oflret\'iJ bibel- .. 

knrsen i N. Skärstad " ............ '" 
9 1i. . Nya pängar och andra pängar> .. ... . 
9 18. K. M. A., resebidrag till E. Folke .. . 
9 19. Några vänner i Växjö, spurb..medeL 

och . Offerkllverl. för J :sta lIV.... 
9 20. . Onälllnd •• gm Växjö missionsboldl. 

Transport 

Kr. O. 
z, 190: 01 

37: o I 
18: 66 
10: 
zs : 
30 : 

10: 
3°: 

91: 80 
67: 25 

10: 95 

100: 
50: 
zo: 
60: 

100: 
zo: 
So: 
10: 
ZO: 

8: 
S: 

30: 
10: 

100: 

s: 

s: 
I : 7 S 

zo: 

7S: 
10: 

30 : 

600: 

So: 


18: 
Z' : 7:' 
4: 75 

. 6: 
I.oQ: 

6: 

100:' 

ro: 

zO: 


. 15:30 

Z .{: 25 

5:' : 
zo: I S 
16: ' 40 

3°: 
30 : 

5,107: 68 

N:o 	 Kr. Ö. 

Transport 5, 107: 68 

9ZZ . . H. J., ·Sthlm · .. . ......................... .'. 10: 
9z3. Ur EleVf~rnas vid Sv. Bibelinstitutet 

missionssparbössa .................... . zo: 

9 Z4· Värna syföreniog ......... .............. . 35: 
Skolbarn i småskolan vid Bjursås kyrka I: 529 zs· 

I)z6. Gerdas och Edits sparbössa ........... . z: 30 
9 z7. P. A. B .• Halltorp ... ....... .. ........ . 16: 40 
9 z8 . J. och E. R-n, till R. Anderssons 

underh ........ ...... . ..... .. ........... . 600: 

1) 2 9. M. S. »O fferkuvert ..... . ....... .... ... .. 3: 

930 . »Guds tionde », 5 Mos. 33: 3 ....... .. 12: 

933 · Joh. 3 : 16, till missionärernas lloderh. 
i Kina ........... . ................... . zoo: 

1)34· O. S., .Olferlmvert .................... .. 3: 
935· Syföreningen för S . M. K ., Malmö, 

gm J..S . ........................... .. . 540: 39 

93 6. N. P., Malmö, Iriex. och öfverskott 11. 

S. L. ...... ....... ...................... . 8: 95 

937· Sparb.-tömniog i Orrvikcn .......... : . 79: 45 

93 8. Kollekt vid ungdomsmöte i Suleg~ng2°f6 S: 09 

1)39. L . E., Sthlm ... . .......................... zs : 

941. • Herrens del» ........................... zo: 

94 2 • D. U. F. i Ashammar och Hagmuren So: 78
6,739:-----'- 

Särskilda ändamål : 

84 Z• • Ett löfte" till M. Petterssons verks. 
i Sinan ............. . ... . .... .. ....... . 

843· M. J, Älgar1\s, till M . Pelterssons 
skolverksamhet i Sinan .. ....... ..... . 

8sz. P. B. H., Malmö, för Tu·San-hsi ... 
857· Erstorps Ungd.-föreo. för Teng Shih

tSllen ...................... ..... ..... . .. . 100: 

85 8. Underh. för en gosse i D. Landins 

skola gm ,V. S ., Gtbg .......... .. So: 
Daggryniogen i K. M. A . för flick· 

j
skolan i Ishih .... 500: 


0.0, d.o i Hoyaog .... . ...... 500: 

0 :0, d:o i Pueho\\'.. . 500: 

D :o, d'o i Honanfu 500: 

D:o, d:o i Mienchih 500. 
 2,500: 

Hednavännernas Allians, fÖ~ Loh-Te-Iao 62: So 
r. A, Örcbro. för Lei Fah.ping ...... So: 

Från barnen i H. R:s söndagsskola, 


~orrköping, till barnco i Kina ... 8· 

.Nägra vänner, samlade till bönemöte., 


gm . M. F., Herrljunga, till K vinn
liga Sem i'lariet ..................... . 


9 13 . . S. N ., Skellefteå, för evang. Kao
Ching-ts'ai ...... ........ ........... ... .. 100: 

S : St., Slhlm, till seminariet i Yuocheng 65' 
H: T., Linköping, för Fllhsins underh. 10: 

»Barnens små inbesparingar», för lIo 
Ren-ai, gm A . Ö., Hvetlanda ... ... 10: 71 

931. 	 Sl,ärstads N. Gllnlmeförcn. för en skol
gosses lInderh. .. ................... .. 

940 . H. T. ' och E. B., för iofödd evang. i 
Yllncheng ...................... . ....... So: 3,138: 21- ----'- 

Missionshemmen : 

887. S. l. Örebro, till barnens sommar
vistelsc ...................... . So: 

93 2 • ,Onämnd", till Barnens Hem ......... 90 0: - 95 0: _ 

------~~======~~~. 
Summa under juni månad kr. 10,827: 99 

Med varmt tack . till hvarje gifvare! 

Du ledsagar med din nåd det folk, som du har 
förlossat - - 2 Mos. 15: 10. 

Srockholm, Svensk::. Tryckeriaktiebolageti J9I S. 



1 AUGUSTI ,1915. 1'ren."pris i: 35. 

1ff1 

ina-Missionstidningenf 
~.. 1 d ",~--C)lnlffiS ;....an . 

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~,,~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~ 

Utgifvare ~ Redigeras af Expedition: Telegramadress: Telefon: 

\om. för Sv. J'iiissionen i l\ina. ! E:~~:~~~~o~I.1 Drotlllinggatou ss. ,Sinim" Stockholm. i{iks. 4459. j\llm. 224 73. 

nnehåll: Furornas predikan. - Strömmar i ödemarken. - Brefafdelllingen. - När den gamle klassledaren tänkte högt i kyrkan. -
Bedjen utan återvändo. - Men Gud. 

furornas predikan. 

Ofta, då jag ' vandrat genom den mörka furusko
gen med dess smärta stammar och tesliga toppar, 
har jag fäst mig vid, huru trångt de härliga träden 
stå invid hvarandra. 
Som små hafva de bli f
vit planterade så nära 
hvarandra, att man nu, 
när de växt upp, knap
past kan gå emellan 
dem. Ja t. o. m. him
lens ljus kan blott spar
samt tränga igenom. 
Ser man nogare efter, 
märker man, huru de 
stackars träden under 

dessa förhållanden 
knappast kunna röra 
sig och ännu mindre 
breda ut sina vackra 
gröna grenar, hvilka de 
dock så lefnadsgladt 
sträcka ut åt alla sidor 
liksom i längtan efter 
ljus och luft. Huru 
måste icke de härliga grenarna, särskildt de 
undre, i denna trängsel förkrympa och förtorka, så 
att de slutligen likt torra, afbrutna ris sticka ut åt 
alla sidor! Många gånger har det gjort mig ondt 
om en sådan där ung, lefnadsfrisk tall eller gran, 
då jag sett, hur torra dess grenar varit, och hur 

FRÅN KONFERENSEN I YUNCHENG. 

endast den höga toppen därofvan i den friska luften 

ännu varit grön, och jag har ofta tänkt för mig själf: 

Hur kan man vara så dåraktig att plantera de små 

träden så tätt tillsammans! Vore det inte bättre att 

sätta färre träd men gifva dem tillräckligt rum att 


utveckla sig? Hvar

till tjänar denna oför

nuftiga trängsel och 

de~ta kQappa utrymme? 


En gång medde

lade jag dessa mina fun

deringar åt en jägmäs

tare. Och märk, hvad 

denne svarade mig. 

"Träden", sade han, 

"äro med afsikt plan

terade så nära hvar

andra, och detta är 

vist gjordt, icke dår

aktigt." Han förklara

de för mig, att man 

planterar furor icke för 

grenarnas skull utan 

för stammarnas. Dessa 

böra växa upp så höga 

och smärta som möj


ligt, och detta blir fallet just därigenom att de 

växa trångt tillsammans. Ju mindre de kunna ut

breda sig åt sidorna, dess mer växa träden uppåt; 

ju mindre ljus och luft de ha nertill, desto mera 

sträfvar toppen uppåt för att komma in i den fria 

luften och det klara ljuset ofvanom skogen. Det 
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trånga utrymmet betyder sålunda för furan: Väx 
uppåt! Sträck på dig! Läte man däremot grenarna 
kraftigt utveckla sig, så blefve stammarna knotiga och 
greniga i stället för släta och raka, såsom man vill ha dem. 

Ack, tänkte jag då, huru kortsynta vi människor 
dock äro, som hålla för skada just det, som är idel 
nytta och fördel. Jag tänkte vidare, att det också 
i människobarnens lif ofta är så som för furorna. 
Vår käre Herre Gud, den himmelske planteraren och 
~årdaren af alla, som bo på jorden, särskildt sina 
barn, ställer mången, för hvilken han finner det 
nyttigt, i trängsel och trångmål, så att han knappast 
kan röra sig. Ofta är det må'nniskor, som vi äro 
förbundna och ställda tillsammans med kanske trängre, 
än vi tycka om: kärlekslösa släktingar, elaka grannar, 
otrefliga tjänstekamrater . Vi kansh önska dem 
långt bort, och nu måste vi i stället dagligen och 
stundligen umgås med. dem och rätta oss efter 
deras lynne. En annan gång är det obekväma 
anordningar eller allehanda inskränkande omstän
digheter, som äro oss till daglig plåga. O, det 
gifves förhållanden, i hvilka det känns, som skulle 
man vara tvungen att uppgifva andan, och ändå 
måste man härda ut i dem, Och väl den, som här
dar ut! Om man har det intrycket, att man af Gud 
är ställd på en plats, är det icke rådligt att lämna 
densamma, förrän man fått gudomlig order därom. 
Man kunde annars komma ur regnet i . takdroppet. 
För dem, somhafva Gud kär, måste allting samverka 
till det bästa. 

Visserligen måste härvid ofta de sköna, hopp
fulla, grönskande ungdomsidealen jämmerligen för
torka. Men det gör ingenting! Vi äro icke i värl
den för att följa våra egna önskningar och dröm
mar. Våra själars store gudomlige planterare och 
fostrare vet bäst, hvad som gagnar oss. Vaxa skola 
vi, växa till vår inre människa både i andlig och 
gludomlig mening. "Rättfärdighetens träd", "pelare 
i· Guds tempel" skola vi varda. 

Vet du nu, hvarför dina sköna ideal blifvit 
krossade, hvarför dina jordiska förhoppningars blom
strande grenar här och där blifvit afbrutna 7 Det 
är, för att du må fatta i sikte högre mål, för att det 
eviga lifvets hopp skall slå mera rot i din själ, för 
att ditt sinne skall växa mer upp mot himmelen! 

Mot himmelen! Det är detta, som all trängsel 
och alla svårigheter omkring dig vilja tillropa dig. 
Väx uppåt! Sträck på dig! 

Höj dig, min själ, mot himlen opp, 
Lös dig alltmer från jorden! 
Mot himlen sträcke du ditt hopp, 
För den du frälst är vorden! 

Från tyskan, 

Strömmar i ödemarken. 
midten af april anträdde jag en resa till våra 

stationer i Shensi, och det är om denna resa, j~g 
nu ville meddela litet för vår tidnings läsekrets. Ar 
en ordförandes befattning mången gång mödosam, 
så har .den dock så mycket af uppmuntrande be
skaffenhet med sig, att det vida uppväger, ja, öfver
väger allt. Till detta räknar jag då förmånen att 
tid efter annan få afIägga besök vid de olika sta
tionerna, där sammanträffa med de kristna, dem som 
stå under kristendomens inflytande, de må nu vara 
vänner eller sådana som kommit ett steg närmare 
och räknas som forskare, med alla skolbarnen och 
ej minst med kamraterna i arbetet, missionärerna 
själfva. Det är så mycket man behöfver rådgöra 
med hvarandra om, och det är alldeles nödvändigt 
att med egna ögon "beskåda fälten." 

Innan Gula floden, som skiljer Shansi och Shensi 
åt, passerades, fick jag göra ett, om ock kort, besök 
i Chiehchow. Det är en hel liten skara gossar, som 
där få sin undervisning, och de föreföllo alla så 
glada. Den ekonomiska hjälp, vår skolverksamhet 
fått af flera vänner, bär riklig frukt, och vi stanna 
alltid i stor tacksamhetsskuld för hvad som göres 
för de unga. I Puchow, som var nästa station i 
Shansi, skulle det vara 'stormöte. Det försiggick 
efter den vanl;ga ordningen, och fem personer döp
tes. En af dem var äldsta dottern till en af våra 
äldre evangelister. Det mycket omtalade kapell
bygget var åter föremål för diskussion, och vi ha 
~odt hopp om att arbetet i år kan börja bedrifvas. 
Annu fattas ju litet i den erforderliga summan, men 
de troende knoga och skrapa allt hvad tygen hålla, 
och har bara arbetet . igångsatts, så blir det nog 
lättare få in hvad som fattas. Vi få väl börja med 
att lägga grunden. 

I Puchow stannade jag några dagar efter mötet 
och fick litet hvila 'efter vårens mångahanda arbete. 
Hann -klara upp en hel del korrespondens och be
reda mig för kommande möten. 

Sen bar det af till T ungkwan. Där voro syskonen 
Nils och Olga Svenson före mig. Under det sista 
året har Gud rikligt välsignat vår verksamhet där, 
och vi ha nu såväl flera döpta som ock ej så få 
forskare. Bland dessa våra och Herrens vänner 
befinna sig ock några af mera inflytande, hvilket vi 
finna vara af betydelse för verksamheten. Här ha 
vi tvenne evangelister stationerade, Chang len tien 
och Li Shing sin, den senare utexaminerad från vårt 
seminarium. Båda dessa våra bröder ha ett godt 
namn bland de troende. Chang fuskar litet med att 
bota sjuka, och det har skaffat flera vänner till vår 
verksamhet. Här skulle nu blifva stormöte, och 
ganska vidlyftiga anordningar voro vidtagna för att 
göra allt så trefligt som möjligt. Först som sist må 
jag säga, att jag lade märke till, huru våra infödda 
bröder på alla stationerna, mer än någonsin förut, 
vinnlagt sig om att pryda våra kapell på bästa sätt. 
Dekorationer, lampor, lyktor, bord och stolar samt 
den republikanska flaggan ha de öfver allt anskaffat. 
Jag tillskrifver detta delvis ett föredrag, som hölls 
under ledarekonferensen, öfver ämnet "den sköna 
Herrens gudstjänst", hvarvid påpekades vikten af att 
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göra våra samlingslokaler så tiUdragande som möj
ligt. Naturligtvis har den enskilde missionärens 
exempel och tal äfven bidragit. 

Vi hade en dags "stormöte" i Tungkwan, men 
det kom så mycket kvinnor den dagen (vi räknade 
öfver 160), att det beslöts ha ett möte till påföljande 
dag. Det var en glad öfverraskning att se alla 
dessa kvinnor. Vi undrade, hvarifrån de alla kom
mit. De sutto så stilla och uppmärksamma och 
lyssnade verkligen. Bibelkvinnans bybesök och evan
gelistens läkareverksamhet har burit frukt. Vår lokal, 
en gammal värdshusgård, i Tungkwan är stor, hvad 
arealen beträffar, men ej lämplig till permanent 
bostad. Vi hoppas att kunna få den utbytt mot 
annan sådan. 

Från Tungkwan reste jag öfver Tungchow, där 
jag stannade blott öfver natten, till Pucheng. Jag 
hade ej varit där, sedan vi fått missionsstation, och 
det var roligt att se, hvilken bikupa det nu var. 
Det är underligt hvad den kristliga verksamheten 
samlar kring sig mycket af olika slag. Nu gingo 
där en hel del män, som varit med om en bibelkurs, 
som föregick dopet. Broder Hugo Linder tog mig 
med sig och visade mig sitt apotek, operationsbord, 
tandläkarerum, kapell m. m. Tvenne nya utstationer, 
båda belägna trettio Ii (15 km.) från staden ehuru 
i olika vädersträck, skulle nu invigas. Påföljande 
dag reste vi till den ena, kommo tillbaka samma 
dag på aftonen och reste till d~n andra dagen därpå. 
I synnerhet på den första platsen var mycket folk 
samladt. De hade ju aldrig sett något dylikt förut 
och voro nyfikna att bevittna en kristen gudstjänst. 
Vännerna här hade gjort så fint, och det kändes 
godt att få tala till folket. På den andra platsen 
var det ock roligt, men folket hindrades delvis af 
att det regnade. De kommo ej så många som an
nars skulle varit fallet. ' Här utgjordes lokalen af 
stora, murade grottor, belägna i en rik mans trädgård. 

Så hade vi möte i Pucheng. Sexton män och 
fem kvinnor upptogos i församlingen. Det var ett 
godt möte, men behofvet af större lokaler gÖl' sig 
mycket gällande äfvensom af flera arbetare. Vi 
hoppas dock, att detta behof snart skall blifva fyldt. 
Det har länge bedits för denna sak, och jag vill 
äfven lägga den på missionsvännernas hjärtan. 

Från Pucheng begåfvo vi oss sedan, alla husets 
innevånare, de små barnen inberäknade, till utsta
tionen Hsiao-i, hvarest fröken Ackzell slagit ned 
sina bopålar och trifves så godt bland "bara kineser." 
Här var stormöte en dag. Lokalen har nu under
gått en förändring tiB det bättre, och det finnes ej 
så få, som vilja tillhöra Herren, i denna lilla krets. 

Nästa mål var staden Hua-Chow. Jag hann ej 
vara där mer än en half dag, ty jag måste i tid till 
Tungchow stormöte. I Hua-Chow har mycket arbete 
nedlagts under årens lopp, och vi ha där en liten 
kärntrupp. Den n. v. evangelisten behöfde nog ut
bytas mot en yngre kraft, allrahelst som hans döfhet 
utgör ett hinder i arbetet. Men ännu råder stor 
brist på dugliga medhjälpare i den utsträckning, vi 
behöfva dem. 

Så kom jag till Tungchow. Om jag säger, att 
VI hade ett godt möte, så är det alldeles för litet 

sagdt. Vi ha ofta framhållit svårigheterna i arbetet 
i denna stad. Det är vår plikt att äfven omtala 
ljuspunkterna. Tåligt arbete, utfördt under bön, 
skall ej blifva utan sin lön, och i Tungchow har 
nedlagts mycket sådant under årens lopp. Nog är 
det sant, att folket där skiljer sig från andra, men 
sådant förekommer mångenstädes, och dock har 
Guds ord gått segrande framåt. Jag tror förvi&so, 
att Gud skall vinna ej så få från denna stad. Vid 
detta tillfälle döptes tre män och fyra kvinnor. Bland 
männen befann sig en man, som för tjugo år sedan 
var -min opiepatient. "Här är det ordet sant, att 
en är den som sår och en annan den som skördar." 

Bland de besökande var en äldre herre, f. d. 
privatJekreterare åt den ämbetsman, som var borg
mästare i staden, då vi för ungefär tjugo år sedan 
hade sådant bråk med att få oss ett lämpligt hus 
och nära på blefvo utdrifna från det lilla, vi hade. 
Han kände till alla de intriger, som då förehades 
mot oss, och det var ganska intressant att språka 
med honom. Nu kommer han ofta till våra möten 
och tror på Gud på sitt vis, men står ännu långt 
ifrån Guds rike, efter vårt sätt att döma. Det tyckes 
dock vara ett Faderns dragande till Sonen. Gud 
får ofta hålla till godo med att människorna gifva 
honom de förbrukade krafterna, en liten återstod af 
lifstiden. Och i sin stora kärlek och barmhärtighet 
försmår han aldrig den som öfverlåter sig åt honom. 

Från Tungchow reste jag åter till Pucheng för 
att påföljande dag i broder Hugo Linders sällskap 
begifva mig till staden Pei Shui och där vara med 
om ' ett stormöte. Ett sådant gick ock af stapeln. 
Platsen är liten och belägen i en undangömd bergs
bygd, ofta tiIlhåll för röfvare och andra laglösa per
soner. Stadens poliskår utgjordes af soldater, som 
gingo med påskrufvade bajonetter på gevären. På 
grund af att en af våra församlingsmedlemmar hade 
blifvit behandlad på ett brutalt sätt af några råa 
soldater, hade vi anledning besöka stadens borg
mästare. Som så många af sina gelikar var han ' en 
den gamla skolans man i modernare omgifning, 
alltså med kortklippt hår och cigaretter! Han bjöd 
oss på middag den påföljande dagen. 

Från Pei Shui till staden Chenghsien leder en 
mindre väg, som ej kan befaras med vagn. Jag 
måste därför hyra . mig två små åsnor, en för mig 
att rida på och en för mina saker.~ Ankom dit på 
e. m. Ordinarie evangelisten var ej hemma, men 
hans ställföreträdare, diakon Chi, skötte värdskapet. 
Det spreds snart, att jag kommit, och de forskare, 
som funnos i närheten, och ett par församlingsmeCl
lemmar kom mo. Jag sände efter litet kakor och 
bjöd dem på jämte te. Sedan hade vi en stund 
kring Guds ord. Det kändes riktigt godt. Ett par 
små skolflickor, som just kommit hem, voro med, 
och de voro så rara och tillgi fna. "Hvad ska' ni 
göra i sommar, då ni ha ledigt?" frågade jag dem. 
"Ch'lian ren hwei kai" (uppmana människor att om
vända sig) blef deras svar! De voro~åtta år gamla. 

Tidigt nästa morgon satt jag på vagnen, som 
förde mig till Hoyang, blott en half dagsresa. Jag 
blef så hjärtligt välkomnad af syskonen Olssons och 
fröken Ohrlander, och det var med en känsla af 
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vederkvickelse, som resdräkten lades af för ett par 
dagar. Syskonen Robert och Dagny Bergling hade 
redan lämnat sitt hem för att följa sin lille gosse 
ett stycke på väg. Det var med medkänsla jag 
betraktade våra käre syskon Johanne och Josef 
Olsson, som nyligen måst lämna från sig sin först
födde lille gosse, Sten, just i den åldern, då han 
började kunna återgälda deras kärlek genom sina 
små barnsliga lekar. Att tomrummet skall kännas 
stort kan man ju fatta. Några dagar efteråt, vid 
mitt besök i Hancheng, stod jag vid hans lilla graf
kulle, belägen i en hveteåker, han själf ett hvete
korn bland så många andra. 

Jag fick den stora glädjen att se en af våra 
nyligen utexaminerade elever, Li Keng sin, nu som 
lärare i gosskolan här. tIan tyckte det var så 
roligt att få träffa mig, sade han, och jag tyckte 
det var icke mindre roligt att se honom. Han var 
min elev den tid, jag sI<ötte seminariet. Nu ~r vår 
lokal här mycket ändamålsenlig, och Li hade en 
sådan ordning och reda, att han måste ha ett sär
skildt beröm. Jag öfvervar en liten examen, som 
de båda lärarn e anställde. Efter densamma bjödo 
de mig på te och kakor, och den dag- jag reste 
hade Li hela skaran af pojkar att följa mig ett 
stycke utanför staden. Där ställde de alla upp sig 
i ett led och sjöngo (på kinesiska, förstås): "God 
be with You till we meet again. " Var det ej 
snällt af honom? . 

På söndagen fick jag tala för dem som kommo 
till gudstjänsten, ej så talrika nu, då opieasylerna 
stängts. Afståndet från Hoyang till Hancheng är 
fyrtiofem kilometer. En mycket besvärlig väg är 
det på grund af sina förfärliga backar. Jag tror, 
att de t. o. m. skulle trotsa en af våra väg- och 
vattenbyggnadsingeniörer! Det är ingen annan råd 
än att gå ned från vagnen eller riddjuret och så i 
sicksack tillryggalägga den långa, branta vägen. 
Allt emellanåt måste både människor och djur stanna 
för att hämta andan. Kunde dessa vägar tala, så 
skulle de berätta om en massa både sorgliga och 
lustiga äfventyr, då personer i regnväder varit ute 
och färdats på dem. De finnas, som här ha satt 
till lifvet. Nu var vädret det härligaste. Fröken 
Ohrlander och jag åkte i vagn, och Josef Olsson 
red på sin häst. I skymningen framkommo vi till 
Hancheng och fingo ett så ,varmt och hjärtligt väl
kommen af syster Anna Eriksson, som ensam bor 
här. Vi fingo ej vara här öfver en söndag, men 
hunno .. dock .sätta oss in i förhållandena något så 
när. Aldste Chi, församlingens ledare, har den sista 
tiden varit klen. Han fick ett lindrigt slaganfall 
förra året. Nu var han dock kry, men den förra 
kraften är nog bruten. 

Nu var min egentliga resa slut, och det gällde 
bara att komma hem så fort som möjligt, allden
stund vår årskonferens stod för dörren. Det fanns 
flera vägar att vä1lja på, och jag valde de!}, där 
flodöfvergången är farligast men lättast, den vid U men 
k'eo. Jag ville gärna besöka en af China Inland
missionens stationer, Hotsin, i förbifarten. Ankom 
dit på fredagseftermiddagen och fann, då jag gick 
genom staden, att Miss Gregg från Hwailu skulle 

hålla möten för kvinnor. Stora röda plakat med 
hvita skriftecken voro uppklistrade på portarne. 
Mycket riktigt, då jag kommer dit, var Miss Gregg 
där och en hel del kvinnor, öfver hundra. Miss Gregg 
reser vidt omkring och har särskilda möten för 
utomstående kvinnor. Dessa möten ha krönts med 
mycken välsignelse. "Inga män få närvara", så 
lydde ordern, och den åtlyddes strängt. Men inte 
kunde någon hindra män från att sitta utanför 
kapellet och lyssna genom de öppna fönstren? Och 
inte kunde miss ' Gregg hindra mig från att sätta 
mig i ett litet rum utanför kapellet, peta hål på 
papperet i dörren, så pass mycket, att jag kunde 
se utan att blifva sedd och lyssna, som vore jag i 
de församlades midt? Miss Gregg bara skrattade, 
då jag omtalade, hvad jag gjort. PMi?ljande dag 
fick jag tala till ett fullsatt kapell. Ofver tjugo 
kvinnor bestämde sig under Miss Greggs möte för 
att vilja följa Herren Jesus. På måndagen kom jag 
till Ishih, då jag var så godt som hemma. Visser
ligen återstod o ännu trettio kilometer, och vägen 
var dammig och väderleken tryckande varm, men 
hvad mer? 

"I hemmets trygga hamn! 

Hvad mer, hur färden gått; 

Hvad mer, om halfdränkt båt 

Bär segeltrasor blott! 

O, fröjd att se tillbaka där 

På vägens faror och besvär!" 


Ja, så sjunger ju sångaren, och det var egent
ligen bara första raden, jag kom att tänka på. Jag 
vet ej, hur det kommer sig, men min hustru får i 
de allra flesta fall göra den erfarenheten, att jag 
efter en längre bortovaro kommer hem en dag före 
den utsatta tiden. Så ock nu. Men, märkvärdigt 
nog, jag har aldrig funnit mig vara ovälkommen! 

Denna min resa hade varat i ungefär fyrtio 
dagar, och inte hade jag några "segeltrasor" och 
inte heller någon "halfdränkt båt" att uppvisa! 
Friskare och starkare, än då jag anträdde resan, 
återvände jag. Jag tog under hela färden icke så 
mycket som ett teblad med mig. Ingen tjänare 
hade jag heller med. Då jag ej var på missions
stationerna, åt jag hvad som värdshusen hade att 
bjuda på. Nog passar Kina för mig! 

"Strömmar i ödemarken." Jag kallar min lilla 
uppsats så. Månne jag ej har rätt? För några 
och tjugo år sedan funnos inga af de stationer, jag 
nu besökt, och evangelium var knappt kändt till 
namnet. Statistiken utvisar, att från arbetets början, 
Puchow, Chiehchow och Ishih inberäknade, döpts 
842 personer, och att antalet församlingsmedlemmar 
den 31:ste december 1914 utgjorde 730 personer, 
samt att under 1914 insamlats öfver ett tusen kronor 
för verksamheten. Lägger man så härtill de' ota
liga massor, som hört evangelium och verkligen 
fatta, hvad det innebär, och den massa litteratur~ 
som spridts, så är ju benämningen "Strömmar 
ödemarken" ej så olämplig. 

Men ännu återstår mycket land att intaga, ännu 
finnes det mycket törstande jord. Vill du ej, käre 
läsare, med oss lägga fram inför Herren hans löfte 

i 



och förehålla honom det: "Jag vill utgjuta vatten 
på det törstande och strömmar på det torra, jag 
vill utgjuta min Ande öfver din säd och min väl
signelse öfver dina telningar." 

August Berg. 

'-4i Hr~~~ngen~o 

,~ 

Tungchowfu den 18 maj 1915. 

Kära missionsvänner ! 
"Herren är omkring sitt folk." Denna gång några 

meddelanden om en resa i distriktet. 
Den 20 april startade vi härifrån trots fult väder. 

Kvällen innan vi reste, fingo vi höra, att folket hade 
utsatt följande dag för att göra uppror här i staden 
och öfverfalla mandarinen, för den stora skattens 
skull. Vi undrade först, hur vi skulle göra, oIiI vi 
skulle resa eller stanna hemma. Efter bön om led
ning bestämde vi oss för att fullfölja vår redan för
längesedan under bön uppgjorda resplan, hvarför vi 
gjorde oss i ordning för affärd. Vi gömde först 
undan det silfver, vi hade, på ett, som vi tro, !.äkert 
ställe. Vi hade nämligen här liggande pengar för 
inköp af det hus, vi bebo, och kände starkt ansvar 
för detta. Af upploppet blef emellertid intet; det blef 
kväfdt i tid och ledaren gripen. Vårt första uppe
håll gjordes i en by i närheten af "San heo keo", 
där vi ha en 3-4 troende familjer. Vi blefvo så 
hjärtligt mottagna. Det var en ej liten skara, som 
kom: Nils, jag, Edna och en kvinna, kusk och två 
tjänare. Rum bereddes dock åt oss alla öfver nat
ten. Nästa dag fortsatte vi på väg till Tungkuan. 
Där skune bli stormöte den 25:te, men vi ville dess
förinnan besöka den längre norrut belägna byn Peh 
tsai tsan, så dit begåfvo vi oss på torsdagen. Kommo 
dit vid middagstiden och stannade där öfver en dag. 
0, så mycket folk vi hade omkring oss hela den 
dagen och likaså följande dag! Lilla Edna var en 
stor dragningskraft. Jag talade mig trött och blef 
sedan öfverlupen af sjuka, hvilkas namn och kräm
por jag måste nedskrifva ien bok för att, då jag 
kom hem, kunna med lämpligt bud sända dem medi
cin. Jag trodde, vi aldrig skulle få sofva, ty långt 
in på natten kommo de, och sedan också tidigt 
följande morgon, innan jag hunnit stiga upp. Edna, 
jag och kvinnan måste ligga på samma "kang" som 
värdinnan, en usel liten "kang", där vi fingo hålla 
oss varma genom att ligga tätt tillsammans. Det 
gick dock bra, ty som väl var fanns där just inga 
af Kinas s. k. millioner, som jag så mycket fruktade. 

Vi besökte de troendes hem, 4 familjer. I denna 
by hade vi 3 dopkandidater. Ingen af dem kunde 
emellertid i vår komma hit till Tungchow. Vi hop
pas i höst få döpa dem. 

På fredagen reste vi' tillbaka till Tung-kuan och 
hunno få litet i ordning, innan vår ordförande anlän
de. Han bjöds på kaffe, som kommit i julIådan från 
Skellefteå. Vi hade det så trefligt, tyi här voro vi 

ju på en utstation och hade vårt eget rum. På lör
dagen hade kinesbröderna mycket brådt med alla 
de yttre anordningarna för stormötet. Jag med Edna 
samt kvinnorna reste omkring i staden, hälsade på 
de troende och intresserade samt inbjödo till mötet 
på söndagen. Då dörrarna slog os upp följande dag, 
fingo vi· en ström af folk, och, hvad roligast var, en 
stor skara kvinnor. Vid förmiddagsmötena var hela 
kapellet upptaget af kvinnor, männen fingo nöja sig 
med att sitta på bänkar ute under det uppslagna 
tältet, där de i alla fall kunde både höra och se 
talaren. Jag har aldrig il Kina vid något möt~. sett 
så många kvinnor. Detsamma sade herr Berg. Ofver 
150 var det alldeles säkert. 

Evangelium fingo de höra, och stilla sutto de 
under hela mötet. De kunde f. Ö. icke annat, ty 
det var omöjligt att tränga sig ut. En gumma för
sökte men fick snällt inta sin 9,lats igen; det gick 
ej att komma förbi de andra. Afven på måndagen 
hade vi mycket folk, både kvinnor och män. Det 
var ett riktigt roligt och godt möte. Må mycken 
välsignelse komma därafl 

På tisdags e. m. reste vi till Hua in . miao, där 
vi lågo i värdshuset, och så foro vi följande dag 
upp till en by bland bergen, där aldrig en utländing 
varit. Vår kock, som är församlingsmedlem, har sitt 
hem där. Det var riktigt roligt där i byn. Nere 
på slätten finns det också många byar, där vi skulle 
kunna arbeta, om vi t. ex. hade en utstation i Hua 
In mlao. 

På vägen ned från berget måste vår vagn stanna 
utanför en by, emedan den för den smala vägens 
skull ej kunde fortsätta längre. Här blef jag af en 
kvinna bokstafligen dragen in i byn för att se till 
en sjuk. Jag gick naturligtvis villigt med henne, 
men tyckte det var roligt, att, som jag kom ned 
från den mula, jag rider på, hon kom och tog mig 
i armen, som om hon känt mig hela sitt lif, och 
drog mig med sig. Också i denna by fi~go vi pre
dika för många. Ack, en syster och en bibelkvinna 
skulle i dessa byar kunna uträtta mycket, men vi 
ha ju inga utländska systrar här, och jag ensam har 
ju hvarken tid eller kraft för arbetet så långt från 
Tungchowfu, upptagen som jag är af mitt sjukvårds
arbete. Vi ha därigenom alltid folk i gästrummen. 

På torsdagen den 29:de reste vi tillbaka till den 
by, vi först besökt, och stannade där till fram på 
förmiddagen följande dag. Jag fick då tillfälle att 
förhöra kvinnorna i hvad bibelkvinnan lärt dem under 
de 3 veckor, hon varit där. Det var riktigt upp
muntrande att finna, det två af kvinnorna, som skulle 
döpas i vår, hade lärt så mycket. Så reste vi hem. 

På fredagen och lördagen kommo dopkandida· 
terna. Vi hade några dagar dopklass med dem, jag 
och bibelkvinnan för kvinnor, Nils för män. 3 män 
och 4 kvinnor döptes. 

När vi kommo hem, var vår ko mycket sjuk i 
kopesten, och inom en vecka dogo både ko och 
kalf. Förlusten kändes nog, och Edna var först så 
ledsen att ej kunna få någ-on komjölk; nu har hon 
dock vant sig vid den kondenserade. Måste nu 
sluta. I Herren tillgifna 

O. Svensson. 
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Hancheng den 1 juni 1915. 

Kära missionsvänner ! 
Eder Fader vet, hvad I behöfven, förrän I bed

jen honom. 
Till min stora glädje kom det i går ett par bref 

från hemlandet. Vi ha fått vänta länge på utländska 
bref, hvad nu orsaken kan vara. Godt att de kom
ma fram ändå till slut. Mitt hjärta jublar också 
öfver den hjälp, Herren genom sin.~ skaffare bland 
eder sänder till mitt arbete här. Ar det inte bara 
nåd att få ge Gud igen, hvad han först givit oss? 
Goda barn bruka känna det så gent emot far och 
mor. Gud har också som svar på bön sändt mig 
två kvinnor, som jag hoppas skola bli duktiga evan
gelie budbärarinnor, nu när de gamla börja tröttna. 
Ja, i sanning, Herren förser, om vi bida hans tid 
för allting. Sie-ta-sao, hustru till min kock, är glad 
och vinner lätt människor. Under de 5 år, hon 
varit troende, har hon gjort sitt bästa att i mån af 
tid sprida Herrens kunskap i sin hembygd. Tai-ta
sao är mera tillbakadragen men har ett tjänande, 
ödmjukt sinne, och för sådana har Herren bruk. 
Viljen I bedja för dessa två, att de må bli fyllda 
med Helig Ande och kraft och kärlek till Jesus och 
vilsegångna människobarn? Bägge två kunna nu 
utan svårighet vara ifrån sina hem, och jag gläder 
mig åt att härefter kunna låta två bibefkvinnor vara 
ständigt ute, då det är lämplig arbetstid, och ändå 
ha någon hemma, som hjälper till med kvinnoskolan. 
Där behöfs en stadig, pålitlig' kvinna, som kan vara 
till hjälp i alla afseenden för eleverna. Under den 
gångna våren har jag haft 17 kvinnor här. Nu ha 
vi skördelof, men sedan samlas vi igen för en månad 
före den starkaste värmen. 

Vi äro tacksamma för att röfvarne göra mindre 
buller nu. Kort före vårt stormöte väcktes vi midt 
i natten af bud om att de voro helt nära staden. 
Bara en mil härifrån hade de satt eld på en affärs
plats. Vår snälle diakon Kao kände stort ansvar 
för oss utlänningar. Missionär Olsson var här 
också då. En af de troende männen i staden 
hissades ner från stadsmuren och kom med förslag 
från Kao, att de skulle draga oss upp öfver muren 
in i staden, där vi voro tryggare. Ingen stads
port fick, förstås, öppn~.s, hvadan detta vore enda 
utvägen att hjälpa oss. Annu med sömnen i ögonen 
såg jag på "Minnesord", som hänger på väggen 
i mitt rum, och se, där stod just för dagen Sak. 
2: 5! Jag ropade högt, halleluja! ty .. där var ju 
hjälpen, och all fruktan försvann. Ar det inte 
underbart, hur Gud på förhand bereder den kom· 
mande dagens tröst? Jag får så ofta göra den er
farenheten. För att göra andra till viljes plockade 
jag dock ihop mina värdesaker, ifall vi nu skulle in 
i staden. Men när vi kommo ut på kapellgården, 
ropade Kao från stadsmuren, att vi skulle vänta, 
tills han fått höra närmare om faran. Vi gingo till 
gästrummet och hade bönemöte och bidade sedan 
hvad som komma skulle. Intet vidare bud hördes 
af, hvarför vi fingo hvila en stund på morgonen. 
Trots hotelser om öfverfall på staden ha dock inga 
röfvare vågat sig ner hit, men inte så få af deras 

spioner ha infångats. Stadsmuren och höjderna 
häromkring ha bevakats om nätterna tills för en 
vecka sedan, då soldater anlände. Nu få vi nog 
vara i fred så länge dessa stanna här. Att bergs
bygden är så hemsökt af röfvarne beror nog delvis 
på att folket där trots lagförbud sår och skördar 
opium. Detta vill röfvarne åt för att förvandla det 
i pengar. Således lägga dess odlare sin lön i en 
söndrig pung, och öfverhetens straff kommer nog 
också omsider. 

Det har varit en ovanligt torr vår och försom
mari Hancheng. Trots allt vattnande i min träd
gård falla löfven af somliga träd, och mina lofvande 
jordgubbsplantor hålla på att dö ut. Vårskörden 
har brådmognat, och norrut är den under medel
måttan. Gifve Gud snart regn, så att höstsäden 
må kunna sås i rätt tid! - I söndags hade vi 
kapellet fullt af studenter från stadens skolor. Det 
gladde oss mycket. Nu ha de sommarlof. Hoppas 
de komma igen nästa termin. Hjärtlig hälsning från 
eder i Herren 

Anna Eriksson. 

När den 'gamle klassledaren tänkte 
högt i kyrkan. 
Af William F Gunne. 

Vi väntade ingenting ovanligt det bönemötet, 
men fingo ändå upplefva något märkvärdigt. Vi 
skulle få lyssna till missionspredikan och insamla 
den allmänna missionskollekten. . Men detta stegrade 
ej vårt intresse. Nej, erkännas måste, att vi många 
gånger förr så att säga sofvit igenom både missions
predikan:och insamlingen. Det var ej heller predi
kan, som åstadkom något, ty den skilde sig icke 
från den, vi vid liknande tillfäHen förut hört, utan 
det som hände, härrörde sig från den gamle klass
ledaren. 

Så vidt jag kan minnas, bestod pastorns text 
af de bekanta orden: "Gån ut i hela världen och 
gören alla folk till lärjungar". Han betonade sär
skildt ordet "gån". Han framhöll, att texten sade 
ingenting särskildt om att insamla kollekt, men att 
den talade om att "gå", och att Herren aldrig skulle 
bli tillfredsställd, förrän vi gingo. 

Han talade äfven för vår insamling och på
minte oss om en historia, han en gång hört om en 
gossP-. Gossen hade under en middag lagt undan 
de bästa köttbitarna~)ör att sedan gifva dem åt sin 
hund, men modern, som såg det, sade honom, att 
han skulle äta de bästa bitarna själf och sedan gifva 
hunden det som blef kvar på tallriken. Sedan mid
dagen var öfver, samlade gossen ihop litet fett, ben 
och brosk och gick med detta till sin hund. Under 
det han matade honom, hörde någon, huru gossen 
sade: "Jag ämnade låta dig få ett offer, men nu 
får du endast en kollekt". 

Detta gick emellertid tiB våra hjärtan, ty många 
af . oss hade väl gifvit knappast mer än nätt och 
jämt så mycket, att vi med tillbörlig respekt kunde 
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se kollektskålen gå förbi. Pastorn fortsatte och 
visade oss, att denna befallning betydde, hvad den 
innehöll, att vi måste gå, och att hvar och en af oss 
gjorde bäst i alt lyda. 

Jag hade förut alltid tänkt, att en särskild kal
lelse skulle utgå till en här och en där, och att 
denne då måste lyda och gå. Men han sade oss, 
att så stod det ej i Bibeln, utan att vi alla voro 
kallade att gå. Och om någon stannade hemma, 
måste det ske genom en särskild kallelse. En så
dan måste ha något särskildt att uträtta, skulle i 
synnerhet understödja dem, som gingo ut. 

Sedan bad han oss betänka, huru det skulle 
kännas, om vi ej hade någon Frälsare, som förlät 
oss våra synder, hjälpte oss i våra pröfningar, 
styrkte oss i våra frestelser, tröstade oss i våra sor
ger och ledde oss, då vi voro färdiga att gå vilse; 
ingen Jesus som uppenbarade Guds kärlek för oss, 
som lärde oss lefva och omtalade, hvart våra kära 
tagit vägen, när döden hade ryckt dem ur vår famn. 
Detta gjorde, sade han, lifvet så mörkt och hårdt 
för hedninga'rna, att vi nu borde med våra gåfvor 
tänka på Herrens befallning och deras behof. 

Sedan bad han en kort bön, och i stället för 
körsång spelade organisten ett musikstycke, medan 
insamlingen skulle företagas. 

Omedelbart därefter steg gamle klassledare 
Klar upp, tog skålen för att, som han brukade, in
samla kollekten i kyrkan. Den gamle klassledaren 
var en ståtlig, ja, fin man, en god och snäll granne. 
Han ägde en vacker gård och en präktig familj, 
af hvilken alla tillhörde församlingen. Gösta före
stod gården, Erik skulle till universitetet, Maria 
hade tagit examen vid universitet och höll på att 
utbilda sig till sjuksköterska. Modern var en af 
dessa utmärkta kvinnor, som man en och annan 
gång träffar på. 

Den gamle klassledaren hade blifvit ansenligt 
döf på senare tiden. Han salt alltid på främsta 
bänken, . i vanliga fall ensam. Jag förmodar, alt 
han den dagen suttit och drömt öfver predikan, ty 
när han tog kollektskålen, pratade han rätt högt 
för sig själf. Men som han hörde illa, märkte han 
det troligtvis . ej. Så vid t jag kan påminna mig, ytt
rade han ungefär följande: 

"!?ålunda inn'efattas i ordet 'gån' hvar och en af 
oss. Afven jag. Och detta är Herrens kollektskål. 
Hvad vi nu lägga i skulle vara en ersättning för 
alt vi inte själfva gått. Det skulle visa, huru myc
ket vi älska Herren, och huru mycket vi anse det 
värdt, att vi ej själfva kunna gå." Därefter 
gick han till de bakre bänkarna och lät skå
len gå från man till man. Där brukade alltid de 
unga männen ha sina platser. När de lade .sina 
pengar i skålen, hördes den gamle mannen yttra: 
"Tjugufem äro af Sam Berg. Du var värd mer än 
det för vår Herre. Tio öre af Daniel Brun, fem af 
T om Sten och ingenting af Ove Jackson. Och hvar 
och en kunde gå, och de äro hvar för sig värda 
mer än tusen kronor för sina fäder". 

I nästa bänk satt herr Allen med familj. Han 
lade i två kronor för familjen. Den gamle klass
ledaren fortsatte: "Herren dog ' äfven för hustrun 

och de små barnen, och de ha ingenting att ge." 
F ramför honom sutto domaren Visberg och hans 
två döttrar. "Priset för en af dina middagar; hälf
ten af värdet för ett par af dina handskar; det un
gefärliga priset för den efterrätt, du åt förliden vecka, 
lika så mycket som en ask karameller", kommende
rade den gamle, under det mynten föllo ur händerna 
på domaren och hans döttrar. 

Därnäst rullade landtbrukaren Rapp upp en 
sedel och hans hustru en likadan. Janne Rapp 
lade en liten påse småmynt, och Lena hjälpte den 
minsta pysen att också lägga i en liten strut med 
kopparmynt, och klassledaren hviskade vänligt: "Gud 
välsigne ed" 

I kunnen vara säkra på, att vi lyssnade med 
spänning, ehuru ingen vågade vända på hufvudet, 
och jag måste tillstå, att många af oss voro glada, 
att klassledaren ej tog upp kollekten på vår sida. 

Nu kom turen till John Grans bänk. "Tre 
kronor om året för Herren och sex tusen för dig 
själf", sade den gamle. "Två hundra kronor för en 
velociped, och femtio öre för Gud. Tycker du, det 
är rätt deladt, T onny Sand? Och är det icke 
djärft, fröken Eden, att med en hand, på hvilken 
en hundrakronors ring blänker, lägga tio öre i kol
lekten?" 

"Mindre än förra året, Jakob Staf, och likväl 
har Herren äfven i år välsignat dig och ditt arbete. 
~tt nytt hus för dig själf och femtio öre för Gud! 
Ar det rim och reson, Alex Barr? Du försörjer 
dig med tvätt, syster Dahl, och kan ändå gifva 
femtio kronor. Och vad ser jag, ger inte Mimmi 
lika mycket och lille Karl också! Gud välsigne er." 
Den gamles ansikte ljusnade en smula. 

"Femtio, sjuttiofem, åttiofem, nittio, åh, Stål, 
din middag skall kosta mer, än vår Herre får. Ack, 
herr Perberg, en ny vacker sedel och utslätad till 
på köpet. En anvisning från herr Haj. Det skall 
hjälpa oss ett godt stycke på väg, ty han ger tion
de åt Gud. Men fem kronor af dig, Harry Gren? 
Det är en liten gåfva åt den Gud, som nyss gjort 
din hustru frisk." 

"Äh, fröken Kitt y Törn, de där örena ha ej 
kostat er en tanke, och ni, fröken Maria, endast 
sjuttiofem! Och ni kunde båda gå ut som missio
närer och därtill underhålla er själfva. F emton öre 
från far och fem öre af hvar och en af den öfriga 
familjen! . Jag gissar, att John Hall med familj i<;ke 
älskar våra hedniska bröder särdeles mycket. Ah, 
syster Rinman, delta betyder bra mycket för dig! 
Må Herren uppehålla dig, tills du en gång möter 
din make, som gått förut. Men Ville och Lilly 
Bok! Jag tviflar på, att Herren vill taga någon er
sättning af er, då I själfva bmnen gå. Ingenting från 
er, broder Kant? Icke intresserad? Hedningar 
hemma! Ja, ja, ni är nog en af dem! Tio öre, 
broder Downl Jag är rädd, att du inte vill lägga 
dem i vår Herres egen hand. Och från herr Jörn 
inte meral" 

Så kom den gamle klassledaren till sin egen 
bänk. Och just som hans hustru lade ett hopviket 
papper i skålen, sade han: "O, Maria, jag är rädd, 
att vi ha röfvat en del ·från Herren under årens 



lopp. Jag är ej säker på, om vi ej måste lägga 
Gustaf och Elsa ned i skålen. Och du Sven, min 
gosse, du är värd mycket mer än det där." . Så 
fortsatte han ' från bänk till bänk och kom slutligen 
åter fram till altaret. Där stod han stilla en stund 
med skålen i den vänstra handen, under det han 
trefvade med den högra i västfickan. Men så sade 
han: "Nej, min dyre Herre, detta är icke nog för 
dig. Du borde få mer, du har varit så god mot 
mig." Så satte han skålen ifrån sig, tog upp en 
gammal läderplånbok, räknade några sedlar, som 
han lade i skålen, och sade: "Jag är ledsen, Herre. 
jag vet, att du begärt, att jag skulle gå. Sven får 
försörja mor och mig på gården nu, när vi äro 
gamla, men jag vill ej hålla ..Gustaf tillbaka lä~gre, 
och jag skall lämna Elsa afven, om du behofver 
henne. jag skulle bara önska, att du, gode Gud, 
ej ville taga dem båda på en gång." 

Medan den gamle satte sig ned och gömde 
sitt ansikte i händerna, skyndade klassledare Will 
upp och sade med af gråt nästan kväfd röst: "Käre 
pastor, vi hafva icke gjort vår plikt. Låt oss taga 
upp kollekt en gång till nästa söndagl" En kör af 
"amen" kom från alla håll i kyrkan. 

Nu sade pastorn med tårar i sina ögon: "Mina 
kära vänner, jag har heller icke giort allt jag k~m
nat. jag önskar gifva mera nästa ~öndag. .Och j~~ 
vill, om det behagar Herren, ocksa offra mm son . 
Så sjöngo vi som afslutning en sång. Men den ljöd 
något olika, mot den vi sjungit förut. 

Vår gamle klassledare kunde känna sig lycklig, 
då han såg verkningarna af att han gått och drömt 
eller tänkt för sig själf i kyrkan. En · eller två tyck
te nog det var hårdt. Men alla måste erkänna,. att 
det var sant. Det första, vi gjorde, var att bilda 
ett missionssällskap inom församlingen, och det ar
betar ännu. Sedan ha fjorton · medlemmar af vår 
epwortförening gått ut som miss!.onärer unde~. de seo 

naste fem åren, sex af vara basta unge man och 
åtta af våra mest begåfvade unga kvinnor. 

Gustaf Klar gifte sig sedan med organisten, 
och de äro nu i Indien, där han med sin skicklig
het såsom läkare söker bereda väg för Kristus. 
Elsa Klar och pastorns son blefvo äfven ett par, 
och de äro nu i Afrika. Den gamle klassledaren 
har gått hem till Gud. jag skulle önska vi hade 
många sådana som han. Sven sörjer för modern på 
gården. Men hon blir svagare och sva~are med 
åren. Ni undra kanhända, hvem jag är. Det be
tyder ingenting. Jag är glad att kunna omtala, att 
jag har två af mina pojka: i ~issionens tjänst.. ~.n 
är i Indien, den andre l AfrIka, och en tredje ar 
snart färdig att äfven gå. Mitt namn är john Down, 
och det är troligt, att ni ler däråt. jag var en af 
dem, som endast gaf några öre den där söndagen. 
Hvad den gamle mannen sade om att lägga dem i 
vår Herres egen hand, gick så genom mitt hjärta, 
att jag skulle kunna gifva Herren ännu flera af 
mina barn. Till och med mina två yngste tala re
dan om aU gå ut som missionärer. 

Sv. S--t. 

Bedjen ufan åfer\'ändo. 
Jesus hade ofta där kommit tillsammans med 

sina lärjungar. Joh. 18: 2. 
Dessa ord låta oss kasta en blick in i vår 

Herres bönelif. I Oljebergets djupa stillhet hade 
han sin bönekammare. Dit gick han efter sin vana 
och förblef där länge i bön. Han hade äfven andra 
platser, till hvilka han gärna drog sig tillbaka. Han 
tillbragte ofta hela nätter i bön till sin Fader. 

V år . Herre gifver oss häri en förebild; vi böra 
tillbringa mycken tid i bön. Många människor tro, 
att de kunna reda sig med litet bön, men deras 
inre lif lider därigenom skada. Om själen icke får 
någon näring, blir den matt. Det gifves intet skönt, 
starkt kristligt lif, som kan vara · andra till hjälp, 
utan mycken bön i den stilla bönevrån. Hvarje 
träd har en rot, som är fördold för ögat, och som 
icke i och för sig själf är skön; men i det fördolda, 
i mörkret, gör den trädet tjänster, utan hvilka det 
måste dö. Hvad roten är för trädet, det är den 
kristnes fördolda bönelif för det yttre lifvet, som 
världen ser. Vårt andliga lif skall växa och fram
bringa frukt i den mån .. vi lefva ett allvarligt, sant 
och innerligt bönelif. Afven det allra ringaste ar
bete erfordrar mycken bön. 

Dr. F. R. Miller. 

Men Gud. 
I tänkten ondt emot mig, men Gud har tän.kt 

det mig till godo. 1 Mose 50: 20. Huru kom det 
sig, att josefs sinne ej förbittrades under de långa år 
af landsflykt och lidande, som hans bröders illvilja 
bragte öfver honom? Orsaken härtill var den, att 
josef höll sig fast vid sin Gud och hvilade vid hans 
trofasthet, viss om, att det var hans vilja, som ledde 
allt. 

Gud begagnar sig ofta af oheliga människor 
såsom omedvetna verktyg för hans afsikter med hans 
eget folk. Det tryck, som de utöfva för att plåga, 
omintetgöra förhoppningar och korsa planer, är ofta 
trycket af Herrens egen hand. De medelbara orsa
kerna må vara onda, de behärskas dock af Guds 
nådefulla afsikter. Den som inser detta kan med 
skäl vara ädelmodig och förlåtande mot dem, som 
söka skada honom, ty bakom allt deras hot ser han 
den Guds oföränderliga kärlek, åt hvilken han öfver
lämnat sitt lif. För den som söker fatta Guds af
sikter med lifvets motigheter, förlora dessa helt och 
hållet sin udd. Ty Guds nådeafsikter äro oändligt 
större, än någon kan fatta, och alltför mäktiga, för 
att någon skulle kunna göra dem om intet. 

Stuart Holden. 

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 19'5. 
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Bön ensamheten och gemensam 
bön. 

När vår Frälsare såg sitt folks nöd, såg dem miss
handlade och öfvergifna såsom får, som icke hafva 
någon herde, då varkunnade han sig öfver dem och 
sade till sina lärjungar: "Bedjen skördens Herre, 
att han sänder arbetare i sin skörd i" Bönen var 
alltså den viktigaste uppgift, han gaf sina lärjungar. 
Någon har nyligen sagt: "Del gifves få människor, 
som verkligen bedja". Anställda efterforskningar ha 
gifvit vid handen, att af en stor mängd troende 
endast en bad un.der en haHtimme hvarje dag, de 
flesta blott några minuter. Är månne icke vår tids 
stora, djupa nöd den skriande bristen på verkligt 
bönesinne, det förskräckliga armodet i vårt bönelif? 
Vi taga oss icke tid att vara 'stilla i ensamhet med 
Gud för att lyssna till, hvad han har att säga oss. 
Men utan stillhet inför Gud blir vårt lif kraftlöst och 
innehållslöst, kunna vi hvarken bli oss själfva eller 
andra till hjälp. Rimmar det sig f. ö. enligt den all
männa uppfattningen med manlig ära att förutom 
vid de ' offentliga gudstjänsterna och den allmänna 
nattvardsgången knäppa sina händer och böja sina 
knän? Hvar äro väl de män, som på hvarje rum 
bedja, upplyftande heliga händer" (1 Tim. 2: 8)? 

Det är framför allt lid, vi måste taga oss, till 
inre samling, till läsande och betraktande af Guds 
ord. Det är till stillhet och ensamhet vår store 
Mästare manar oss, när han bjuder: "Gå in i din 
kammare och stäng dörren till!" Matt. 6: 6. 

Jesus själf var en ensam man och en ensam 

bedjare. Hur ofta visa oss icke evangelierna blott 
i en kort antydan Herren Jesus ensam i umgänge 
med sin Fader, så t. ex. i Luk. 6: 12: "Han gick 
ut till berget för att bedja och blef där öfver natten 
i bön till Gud." Eller i kap. 9: 18: "Och det be
gaf sig, när han var allena och bad". Eller i Matt. 
14: 23: "Och när han hade skiljt folket ifrån sig, gick 
hari upp på berget afsides för att bedja. Och när 
det hade blifvit afton, var han där allena." 

.Det är karaktäristiskt, att Markus, då han om
nämner sistnämnda tillfälle, tillägger: "När han hade 
tagit afsked af dem (lärjungarna), gick han bort på 
berget för att bedja." Häraf framgår tydligt, alt 
Herren Jesus icke af någon ville bli störd i sin en: 
samma bönestund. Hans mest arbetsfylIda dagar 
börja med den heliga morgonvakten (Mark. 1: 35) 
och sluta med det heliga aftonoffret (Mark. 6: 46), 
och hvarje allvarlig vändpunkt i hans lif beledsagas 
af en genomvakad bönenatt. (Se t. ex. Luk. 6: 12, 13.) 

Just för att han kände välsignelsen af ensam
heten och stillheten i ett förtroligt umgänge med 
sin Fader, - införde han sina lärjungar .- alla tiders 
lärjungar - i bönen i det fördolda med den visa 
maningen: "När du beder, så gå in i din kammare 
och släng din dörr och bed till din Fader, som är 
i del fördolda" (Matt. 6: 6). När du beder, glöm 
då icke, vill han säga, att du har att göra allenast 
med din Gud, och att han vill hafva icke blott dina 
ord utan ditt hjärta, dig själf (Joh. 4: 24). Han, 
som icke hade någon plats, där han kunde nedlägga 
sitt hufvud, som icke hade någon bönekammare till 
sitt förfogande, som gjorde de ödsliga bergen och 
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de stilla platserna utanför stadens portar till böne
kammare, han kan och vill med sin maning icke 
binda oss vid tid och rum. 

Allt lefvande växer och mognar i ensamheten, 
i det stilla och förborgade. Innan Moses och Samuel, 
innan Paulus, innan Jesus själf trädde fram på val
platsen, förbereddes de i ensamheten och stillheten. 

_Den bekante fader Bodelschwingh, som blef ett 
medel att rädda så många af de förlorade, hur pri
sade icke han värdet och den stora välsignelsen af 
att i _ sin anstalt Hoppets dal för hvar och en af 
sina skyddslingar 	 ha en särskild liten kammare! 
"Tänk", brukade han säga, "hvilken stor välgärning 
för en stackars broder, som hemlös drifvit omkring 
på gatorna, att ha 	en egen liten vrå, där han, osedd 
af alla, åter kan böja knä och utgjuta sitt hjärta för 
Gud såsom i sin 	 barndoms dagar! Då kan Gud 
åter få eld i den rykande veken och åter tillknyta 
de slitna banden.." 

Men icke blott gatans och landsvägens arma 
bröder - också vi behöfva stillhet. Hur många
ibland oss äro icke i andligt afseende kringdrifna, 
fridlösa samt stå i fara att under sysslandet till och 
med med Guds rikes angelägenheter försumma det 
viktigaste: själens samling, att förlora det bästa, den 
innersta kraften, och att verka mindre genom hvad 
vi äro än genom hvad vi uträtta. 

Men en kristens umgänge med Gud inskränker 
sig icke till bönen i ensamhet, i det fördolda, det 
pågår icke blott i själens djup, såsom påbjudet är af 
en falsk mystik. Nej, en kristen söker ock sitt stå'r
kande i den gemensamma bönen och uppbyggelsen. 
Där troslifvet är sundt, leder bönen i ensamheten 
af sig själf till bön i gemenskap med trossyskon. 
Den gemensamma 	 bönen blir en praktisk öfnings
skola för brödrakärleken. "Där denna gemensamhet 
afböjes under hänvisning till Matt. 6: 6, såsom skulle 
detta skriftställe utvisa, att bönen blott hör till den 
fördolda kammaren, där saknas förstånd för barna
skapets väsen och broderskärleken" (Gess). 

Att vi icke af Jesu egen mun hafva någon direkt 
uppmaning till gemensam bön, bör icke förundra oss. 
Det må vara oss nog att veta, att han har gifvit de 
mest underbara löften åt sina lärjungars gemensamma 
böner (se t. ex. Matt. 18: 19, 20). Och det stora 
och härliga härvid är, att inga andra villkor äro för
knippade med dessa löften, än alt de bedjande äro 
öfverens, och att de samlats i Jesu namn. Om det 
är två eller tre, som stödja sig på hans löften, eller 
tvä- eller trehundra 	- om de äro samlade i en liten 
kammare eller Guds hus, eller hvar det vara må
det är alldeles likgiltigt. Icke rum, icke tid, icke 

antal utgör villkor för infriande af Jesu löfte, utan 
att det rå'tla sinnet, den rätta anden är tillstädes hos 
den bedjande. 

Om de första kristnas bönelif veta vi icke mycket 
genom det Nya testamentet. Dock tecknar Lukas 
för oss den första kristna -församlingen redan från 
dess första bildande som -en bönegemenskap. Vi 
spåra här bönens ande, hur den helt majestätiskt 
skaffar sig sina egna former, obekymrad om hvad 
ängsliga sinnen därom må tänka . Antingen Paulus 
sitter i fängelse med Silas (Apg. 16: 25), eller de 
äldsta i Efesus äro samlade till afskedsmöte (20: 
36-38), eller apostlarna ute i det fria sammanträffa 
med några Jesu lärjungar (21: 5, 6), i bönen saka 
de ~tyrka och kraft, i b.önegemenskapen finna de 
tröst och frimodighet. 

Hvarför öfvas bland oss så föga af sådan böne
gemenskap? Känna_ vi icke med smärta den stora, 
skriande bristen? -De finnas, som säga, att vi kunna 
icke kopiera den första kristna församlingen. Nej, 
det kunna och skola vi icke. Men samma böneande 
kunna vi ännu i dag hafva. Och där denna ande 
börjar blåsa och väcka lif i de döda ben'en, där 
skaffar den sig äfven i dag sina egna former. 

En troendes inre !if står alltid i fara all för
tvina, om han håller sig isolerad från andra Guds 
barn. Det växer genom utbyte af tankar och erfa
renheter med .liksinnade och under det gemensamma 
arbetet för Herren i en trogen vandel och glädje
fylld bekännelse inför världen. 

I första rummet är familjen kallad att öfva böne
gemenskap och erfara dess välsignelse. Hvad en 
gammal kyrkolärare under det tredje århundradet 
berättar om den tidens kristna familjer, borde gälla 
i alla tider om de krist~a hemmens invånare. Han 
säger: "Tillsammans bedja de, tillsammans knäböja 
de, tillsammans fasta de. Den ene lärde och för
manade den andre, den ene bar den andres börda." 
Hur mycket större välsignelse skulle ej tillströmma 
Guds fÖrsamling, om denna tros- och bönegemen
skap mer öfvades! 

Ännu lefver och verkar Guds Ande ibland oss. 
Ännu saknas icke de sju tusen, som icke hafva böjt 
sina knän för tidens afgudar. Det går en hälsosam 
bäfvan, ett uppvaknande genom vårt folk. Man 
längtar efter något nytt, något bättre, efter kraft, 
efter ljus. Det har hos många blifvit hunger efter 
gemenskap med Guds folk, efter inbördes förstående, 
efter hjärtevärme. Hvad som står skrifvet i Hes. 
22: 30, 31 gäller också i dag. Må vi akta på tidens 
tecken! 	 Vi hafva ingen tid alt förlora. 

~~_~~ Schlegelmilch. 
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från Eddys möten i Kina. 
Vi ha i n:r 5 af d~nna tidning lämnat en be-. 

rättelse om de märkliga möten, som under ledn,ing 
af Eddy höllos år 1914 i Tientsin, Peking m. fl. stä
der i norra och mellersta Kina. Därefter ställde E. 
färden till provinsen Fukien. Här skulie enligt pla' 
nen anordnas en serie evangeliska möten. Början 
skulle göras i provinshufvudstaden Fuchow. Där
ifrån ämnade man utsträcka verksamheten till de 13 
städer af andra och de 250 af tredje rang, som fin
nas i provinsen. Det var isynnerhet den bildade 
klassen, man ville nå. Förberedande möten höllos i 
Fuchow, hvilka hade till uppgift att utbilda infödda 
medhjälpare. 275 af de infödda kristna anmälde sig 
att deltaga i dessa. Undervisning lämnades där i 
olika sätt att vinna människor för Gud, i ordnandet 
af bibelstudier samt i sättet att leda och fullfölja 
evangelistverksamhet. Eddy besökte blott några 
städer, i de öfriga leddes mötena af missionärer och 
infödda. 

Vid Eddys första möte iFuchow voro omkring 
fyra tusen män närvarande, vid det följande 3,500, 
och 1,616 förklarade sig villiga att taga närmare 
kännedom om kristendomen samt ingå i bibelklasser. 
Särskilda möten för affärsmän höllos i börssalen. Af 
dessa framlämnade 144 sina kort och förklarade sig 
ämna läsa bibeln. Möten höllos därjämte i missions
skolorna i staden. Af dessas elever afgåfvo 279 en 
bekännelse, att de ville afgjordt följa sin Frälsare. 
151 mottogo kort därefter dopet. Mindre grupper 
af ämbetsmän och lärare voro inbjudna till enskilda 
möten. Dessa visade mycken välvilja och öppen 
hjärtlighet. En eftermiddag voro alla de högre äm
betsmännen samlade och åhörde ett föredrag. Gu
vernören och generalen erhöllo hvar sitt exemplar 
af Nya Testamentet. Två dagar senare begärde en 
högre ämbetsman ett enskildt samtal. Han hade be
slutat att bli en kristen och önskade efter ett par 
månader förena sig med församlingen, om så kunde 
ske. Denne ämbetsman är en af de inflytelserikaste 
i provinsen, med hög moralisk ståndpunkt och stor 
begåfning. Mer än någon annan, har han bidragit 
till att provinsens finanser ordnats' efter sista revol
ten. Att en sådan man bekänner sig till Guds rike 
kommer att få stor betydelse. 

Vid ett möte anordnadt af skolmän gaf Eddy 
tillfälle för icke-kristna kineser att komma fram med 
sina tvifvel i fråga om kristendomen. Frågorna be
handlades å ömse sidor med . ovanlig öppenhet. 
Samma afton gafs löfte om att bibelklasser skulle få 
anordnas i ett flertal af statens skolor, och man 
uppgjorde en plan . till en särskild bibelkurs för rek
torer och lärare. . 

Pressen gjorde allt för att befordra mötena, och 
stadens tidningar införde beredvilligt artiklar om 
kristendomen. Sålunda sökte de på allt sätt gagna 
saken. 

Särskildt anmärkningsvärdt är, att en organisa
tion kom till stånd med uppgift att föra evangelium 
till provinsens 11 millioner invånare. Omkring 350 
kristna hade kommit till Fuchow för att under en 
vecka öfvas till att hvar i sin stad hålla möten. Några 

af dessa hade till fots eller båtledes färdats 50 sv. 
mil för att få vara med. Bidragen från de kristna 
för_ täckande af omkostnaderna belöpte sig till fyra 
tusen dollar. Medelst korrespondens och besök 
hade förberedelser vidtagits i de olika städerna. 
Nästan öfverallt gåfvo ämbetsmännen och de ton
gifvande i samhället sin medverkan. I somliga stä
der erbjödos gillesalar, i andra regeringsbyggnader, 
i ett fall ett konfucianskt tempel till samlingslokaler. 
De bildade klasserna inbjödos från de mindre stä
derna till de större. 

Efter mötena iFuchow höllos under fyra dagar 
möten i .. Ämoy, en rik köpstad i södra delen af Fu
kien. Afven här gåfvo ämbetsmännen välvilligt sin 
medverkan. Man vågade ej utdela inträdeskort på 
vanligt sätt, enär det försports, att efterfrågan skulle 
bli mycket stor. Icke mindre än 8,000 studenter och 
,affärsmän kommo 'till K. F. U. M. i staden och un
derskrefvo ansökan om sådana. Flera hundra måste 
afvisas. De högre ämbetsmännen tillsammans med 
ombud från de ledande familjerna, köpmännen och 
skolmännen i staden gåf-.roen välkomstfest för Eddy. 
Därvid tog denne tillfället i akt och framställde för 
denna representativa grupp af män, hvad kristen
domen är och vill. Första dagen kommo 5,000 till 
föreläsningen. Som det med mattor täckta tältet ej 
rymde mer än 2,000, måste man hålla tre möten 
efter hvarandra för att alla, som hade inträdeskort 
skulle få höra. Följande dag blef ännu märkligare. 
Det regnade, och man väntade därför blott få åhö
rare. Men fastän regnet sipprade genom det otäta 
matt-taket, var tältet öfverfullt, och 3,000 personer 
sutto eller stodo en hel timme up,emärksamt lyss
nande till ett föredrag öfver ämnet: Synden. Tredje 
dagen kommo öfver 4,000, och tältet fylldes två 
gånger. Då den frågan framställdes, huru många 
vore villiga att allvarligt forska i sanningen och ingå 
i bibelklasser, anmälde sig 1,200 icke-kristna. Dessa 
tillhörde studenternas, ämbetsmännens och affärs
männens klasser. Vice guvernören, häradshöfdingen 
och byråchefen för utrikesärenden presiderade vid 
olika tillfällen. Under den vecka, mötena pågingo, 
besöktes de vetenskapliga föreläsningarna af 12 tusen 
personer och de evangeliska mötena af 13,955. 
Hvarje dag höllos särskilda klasser för omkring 300 
infödda medhjälpare. Dessa sändes sedan till sina 
hemorter för att där hålla liknande möten. 

Efter Amoy kom ordningen till Hongkong. Det 
är märkligt att jämföra antalet af åhörare vid dylika 
möten under de senare åren i Hongkong. För tre 
år sedan räknade man antalet tiU 600 hvarje kväll, 
i fjol hade det stigit till 1,500, i år räknade man 
4,000. Den största lokalen i samhället, en kinesisk 
teater eHer europeisk modell, hade förhyrts, men 
tilloppet blef så stort, att man måste upprepa samma 
predikan tre gånger hvarje afton för tre olika grup
per af åhörare. Den andra dagen gafs tillfälle för 
dem, som önskade inträda i bibelklasser, att till
kännagifva detta genom att framlämna sina kort; 
1,200 personer hörsammade uppmaningen. 

I Hongkong liksom på alla platser sökte man 
begränsa deras antal till dem som voro verkligt an
gelägna, och som voro villiga att gifva prof därpå 
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genom att ingå i bibel klasser. Man förstod , att 
åtskilliga komme ej att inträda i sådana. Detta torde 
dock ej så mycket böra tillskrifvasderas brist på 
allvar och uppriktighet som fastmer bero därpå, att 
de kristna försummat att besöka dem och söka få 
dem med. Uteblefve ett antat af dem, som framläm
nat sina kort, komme helt visst många andra, som 
varit med vid mötena men därvid ej inlämnat sina 
namn, att söka inträde i bibelklasserna. 

Det var ett allvarligt problem att i hvarje stad 
finna stora skaror af sådana, som önskade forska i 
Bibeln, då så stor brist på lämpliga ledare af bibel
klasser rådde i alla församlingar. Men detta kunde 
hjälpas, och de, som gjort allvar af att afhjälpa denna 
brist, fingo glädja sig åt goda resultat. 

I Canton mötte man en svårighet, som syntes 
hart när oöfvervinnlig. Den s. k. tredje revolu
tionen hade redan utbrutit. Den visade sig dock 
snart vara af mera lokal och begränsad natur. Bom
ber kastades på gatorna, presidenten hade förklarat 
staden i belägringstillstånd, och guvernören måste 
förbjuda alla offentliga möten i staden. Tältet, som 
blifvit uppfördt för Eddy, måste tagas ned. Det 
tedde sig omöjligt att göra något för ämbetsmanna
och studentklasserna i staden. Guvernören lät emel
lertid sammankalla skolstyrelserna och lärarna i sta
den, för att Eddy skulle få tala till dem. Vidare 
blef han inbjuden aU tala för medlemmarne af Under
visningssällskapet om kristendomens betydelse för 
skolan. De vanliga offentliga mötena höllos i sta
dens största kyrka. Där samlades 1,000 infödda 
missionsarbetare - däribland 150 från landsorten. 
Dessa hade kommit i syfte att förbereda en serie 
af evangeliska möten i Canton under år 1915. Pro
vinsen, där Canton ligger, har en befolkning på 37 
millioner. Dessa möten gåfvo goda resultat. Vidare 
öppnade flera af de icke-kristna statsskolorna, högre 
såväl som lägre, somliga af dem för första gången, 
sina portar för evangelium. Ett föredrag hölls i 
provinsens förnämsta normalskola för dess 700 stu
denter samt för mellan 6 il 700 studenter i den juri
diska fakulteten. Tvenne möten för icke-kristna höl
Ios i kyrkan, där 1,300 män infunnit sig, till största 
delen elever i missionsskolor. 530 inträdde i bibel
klasser, och 150 icke-kristna studenter, som förut åtnju
tit kristlig undervisning, beslöto sig för att lefva ett 
kristligt Iif. Bland dessa voro ett sextio-tal medi
cine studerande. 

De möten, som höllos i Shanghai, voro de 
. största, som någonsin hållits därstädes. Under flera 
månader hade man sökt väcka de kristna· till känsla 
af ansvar gent emot de bildade klasserna, hvilka 
man sökte nå med dessa möten. Pastorerna för de 
olika församlingarna i staden gåfvo också med få 
undantag sin kraftiga medverkan. En af de större 
teatrarna i staden, med sittplatser för tre tusen, för
hyrdes. Denna befanns emellertid vara alltför liten, 
och vid flera tillfällen måste flera möten hållas 
samma afton, för att alla skulle få höra. Hvad in
tryck dessa möten gåfvo, förstå vi däraf, att öfver 
ett tusen män läto anteckna sig såsom villiga att 
ingå i bibelklasser. Jämte dessa möten för äldre 
höllos äfven sådana för endast gossar från de skilda 

skolorna i staden. Omkring fem tusen gossar in
funno sig vid de möten, som voro utlysta för dem. 
Gossarna kommo från ett hundratal skolor i staden. 

. Öfver 400 gossar läto anteckna sina namn för bibel
klasserna, och följande söndag infunno sig tre hundra 
för att få sig platser anvisade. Här liksom på andra 
platser var det visserligen många, som antecknade 
sig till bibelklasser men sedan uteblefvo, såvida de 
ej uppsöktes, men det fanns också många, som 
kommo till bibelklasserna utan att förut ha låtit 
anteckna sig. 

Den sista stad, som besoktes, var Nanking. Två 
af lärarna vid det kristna universitetet i staden, en 
europe och en kines, hade fått sig anförtrodd led
ningen af det hela. En kommitte för verksamhet 
bland kvinnor hade organiserats och bestod af repre
sentanter för alla missioner i staden. Ibland män
nen utbildades ett sjuttiotal och bland kvinnorna 
ett sextiotal till speciella medhjälpare. Omkring två
hundra kristna män och ungefär samma antal kristna 
kvinnor fingo några dagar förut undervisning om sättet 
att gifva bästa bistånd vid mötena. De kinesiska kristna 
utmärkte sig för beredvillighet och intresse. Utom 
personligt arbete gåfvo de .. 400 dollar som bidrag 
till mötenas omkostnader. Ämbetsmännen i staden 
gåfvo sin medverkan på ett i ögonen fallande sätt. 
Guvernören uppdrog åt borgmästaren att se till allt, 
som rörde Eddys besök. Detta förorsakade visser
ligen rätt mycket besvär för den kommitte, som 
hade saken om hand, men man såg ändå med glädje, 
att de styrande ville göra allt för att befordra saken, 

. emedan de voro öfvertygade om evangeIii betydelse 
i arbetet för folkets höjande i sedligt hänseende. 
De erbjödo Ta-u-tai teatern, uppförd på utställnings
fältet. Till och från mötena erbjödo de fria resor 
på lokaltågen inom staden för skolungdomen och 
de särskilda delegerade. Skolinspektören påbjöd 
lof i skolorna under de två första dagarna för att 
bereda skolungdomen tillfälle att närvara. Stora ska-
ror trängdes för att komma in. Teatern med sitt
platser för 2,500 fylldes två gånger hvarje afton. 
Till det särskilda mötet för kvinnor samlades om
kring 3,500. 

Han, som har Davids nycklar, har öppnat en 
stor och kraftig dörr i Kina. Må Herrens försam
ling vara redo och stå till sin Herres förfogan~el 

Ur "China's Young men". 

Efterskörd. 
Åter ha vi varit samlade till en årskonferens i 

vårt gamla kära Yuncheng, q.ch jag låter mina 
tankar ströfva fritt omkring i minnenas tempelgårdar. 
Hvad jag där hittar, som kan vara af värde, det är 
ditt, käre läsare. Jag kallar det "efterskörd". Den 
frukten bör vara mera mogen, och de tankar och 
reflektioner, som man gör efter det något inträffat, 
äro väl ock i allmänhet mera värdefulla än stundens. 

Den första påminnelsen om att konferenstiden 
närmade sig kom, då vi i väras fingo en rundskrif
velse från vår ordförande med förfrågan, om vi önska
de en konferens i år, äfven om det skulle innebära, 
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aU vi måste dela reseutgifterna. .Om vi önskade? 
Det var en fråga, det! Ja, visst önskade vi I Jag 
hörde sedan, att ingen enda svarat nej, om ock ett 
par tre varit indifferenta. Vi, som året igenom stå 
vid vårt arbete och ej ofta se andra än dem, som 
höra till vår egen omgifning, och aldrig få tillfälle 
att sitta ned och höra "svenskt Guds ord", vi be
höfva i sanning komma tillsammans och värmas både 
af hvarandras umgänge och af Guds ord. Och så 
ha vi så mycket att lära i fråga om arbetet och dess 
utförande. Visst är det litet besvärligt att resa i 
sommarvärmen, men då man hunnit resans mål, 
glömmer man allt. Så ock nu. 

Vår kära Augusta Berg hade ordnat så moder
ligt för oss alla. Hon vet så väl, att vi syskon sätta 
värde på litet hem Ii f och trefnad, och sådant bjöd 
hon oss på i rikt mått. Vår ordförande gick om
kring som en far bland oss. Vi voro samlade ej 
mindre än tjugonio; endast sex af syskonen voro 
förhindrade att närvara. Dessutom' gjorde lilla Mar
garet Linder, hennes bror Lennart och lilla Edna 
Svenson det lifligt genom sin närvaro. 

Konferensen skulle ej börja förrän på mån
dagen, men på söndagseftermiddagen voro vi sam
lade i konferenssalen för att lyssna till ett budskap 
från Herren, framfördt af broder Theodor Sandberg. 
Han talade om "de eviga boningarna" och det på 
ett sådant sätt, som hade han själf redan varit där. 
Vi voro alla djupt gripna, och då vi till slut sjöngo: 
"Den store hvide flok" , kände vi, att vi hade "ett 
hem hos vår Gud" och fröjdades i hoppet. På 
måndagsmorgonen öppnades konferensen af ordfö. 
randen, broder August Berg. Hans ämne var: "En
dräkt". Han talade med ledning af Ps. 133 och 
framhöll, att det fanns en gång endräkt mellan Gud 
och människan, mellan människorna inbördes och i 
hela det skapade universum. Men endräkten stör
des, harmonien gick förlorad "för syndens skull", 
och följderna spåras nu, i det att t. o. m. "hela 
skapelsen med oss suckar". Men Gud utfann ett 
sätt att återställa harmonien, därigenom att han sän
de sin Son i världen. Vi missionärer ha fått det 
uppdraget att "i Kristi ställe" förmana människor 
att försona sig med Gud. Harmonien, en gång åter
ställd, kan lätt förstöras. .Gud har en stor industri
skola. Där få vi "väfva fridens band" och i kärle
ken tjäna den ene den andre. Måtte Gud så utgjuta 
sin frid och sin välsignelse öfver oss alla under: 
denna konferens, att vi blifva riktiga "oJjebarn", 
sådana profeten en gång såg i sin syn. 

Konferenssalen utgjordes af seminariets stora 
lektionssal. På fondväggen mötte oss orden: "Må 
allt hos eder ske i kärlek." 

Äfven de bästa bland Oss äro nog sådana stackare, 
att ett sådant förmaningens ord är väl behöfligt. 
Jag tror ock, att vi alla voro ense om den uppfatt
ningen, att vi hela tiden voro samlade i kärlekens 
och endräktens tecken. De frågor, som voro uppe 
för behandling under denna konferens, voro ej sär
deles många och för er därhemma ej heller af så 
stort intresse. Jag uppehåller mig därför ej mycket 
vid dem. Vill blott säga, att vi beslöto anordna 
årliga bibelklasser för våra äldre medhjälpare, män 

såväl som kvinnor. De behöfva komma mera in i 
Guds ord, och den enskilda missionären hinner ej 
att ägna sin tid åt detta arbete. Det behöfs, att 
något särskildt göres, och bröderna Th. Sandberg 
och Josef Olsson ombådos att leda en bibelkurs för 
så många af våra evangelister, som kunna komma 
ifrån under septem ber månad, under det att liknande 
kurser skola hållas provinsvis, ledda af flera af våra 
systrar . 

. Broder Carlen höll bibelläsning på tisdagsmor
gonen. Han utgick från Höga Visans fjärde kapitel. 
Hans ämne var: "Bruden", hur dyrbar hon är, och 
huru öm brudgummen är mot henne, då han upp
manar henne att fJy från "Senirs och Hermons 
spetsar, från lejonkulorna och leopardbergen", d. v. s. 
från världens kyliga platser till sin brudgums hjärta. 

Tiden mellan mötena var upptagen af samtal och 
samling kring kaffebordet eller kring "det gående" 
bordet i den .§. k. "konferenssalen". Ehuru vi sam
lades för att tillgodose kroppens behof, voro dock 
dessa stunder nyttiga äfven på annat sätt. Då Cingo 
vi nämligen tillfälle att bevisa hvarandra kärlek.i 
ord och utbyta tankar om ett och annat. Ehuru vår 
värdinna nu har mångårig, uppöfvad vana att taga 
emot många gäster på en gång, förekom det oss, 
som kommo från mindre platser, såsom ett under, 
att hon kt!,ode åstadkomma så mycket godt och så 
ri kligt. "At, kära syskon, så mycket ni orka", så 
hörde vi henne ofta säga, och sannerligen vi voro 
ej nödbedda! En dag, det var strax innan vi skulle 
resa, spreds ett budskap, att kaffet tagit slut! Vi 
blefvo så långa i ansiktet, allesammans. En af del
tagarne, (det var inte jag) sänkte den svenska 
flaggan, som alltid prydde matbordet, på haH stång 
till tecken på vår sorg! Men hur det var, kom 
bjälp från något håll, och flaggan hissades ånyo . . 
Amlu, så har jag hört, finns det )itet kaffe kvar i 
Yuncheng! - Men jag måste tala om mera af det 
goda, vi fingo. Broder David Landin talade en 
morgon om det betydelsefulla uttrycket "att känna 
Honom", och öfver detta utspann sig sedan ett 
godt samtal. Broder Axel Hahne talade öfver: 
"Herren gifver de ödmjuka nåd" och framhöll, att 
"jagets" detronisering är ett lifsvillkor för att Gud 
skall kunna gifva oss sin nåd. 

Ett af de mest anslående mötena var det, som 
broder Malte Ringberg ledde. Han talade af ett 
fullt hjärta, och den lilla berättelse, han mot slutet 
anförde, om en fader, som uppmanade sin son att 
alltid " hålla sig till sin egen buske", tror jag gjorde 
ett outplånligt intryck på oss alla. - Så samlades 
vi kring Nattvardsbordet, där broder Hugo Linder 
tjänade oss. Jag brukar ibland söka föreställa mig, 
huru det var, då lärjungarne voro samlade "i den 
öfre salen". Det var helt visst en högtidlig stund.. 
som Herren Jesus inledde med de orden: "Jag har 
högeligen åstundat att äta detta påskalamm med eder, 
förrän jag lider." Kände vi ej äfven nu något af 
den tillkommande världens krafter, då vi samlades, 
en liten skara i främmande land, stadda på resa, 
med Jesus midt ibland oss? 

Och så började vi att göra oss i ordning för 
att fara hem. Men först var broder Hugo Linder 
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så innerligt snäll och såg till våra tä~der, där så 
behöfdes, trots det att han var grundligt trött efter 
konferens och finansmöte. Och så kom den ena 
vagnen efter den andra fram. Somliga af oss reste 
tidigt på morgonen, andra efter frukost, åter andra 
efter middagen, ej alla . på en och samma dag. Och 
tm oss alla hade vår älskade Augusta lagat till 
goda matsäckar. Syskonen "viftade af" oss, och 
våra snälla kineser bugade sig så rart. Ja, nog är 
det bra roligt att vara härute och att ha lärt sig 
att <'fira högtid" och att få komma tillsammans så 
här en gång om året och träffa aHa syskonen och 
lära känna, huru snälla de alla äro och att få till
sammans bedja för hvarandra och för aJ;"betet och 
för alla våra älskade vänner i hemlandet, ty det 
både gjorde och göra vi riktigt mycketl - Nu hit
tar jag visst inte mer, och då är det väl bäst, att 
jag går hem med hvad jag har. Jag ville bara så 
gärna dela min glädje med andra! 

En af deltagame. 

Hemkomna ifrån vår utländska konferens kände 
vi oss riktigt medtagna af den långa resan i den 
tryckande hettan. Alla utom vår lilla flicka blefvo 
vi också Sluka, så det var allt annat än "roligt". 
Men så började våra kära kineser komma, både män 
och kvinnor, för att välkomna oss. Alla hade de 
någon gåfva med sig åt oss och sågo så glada ut, 
att vi blefvo riktigt . uppmuntrade. 

Så kom söndagen, och trots värmen voro rätt 
många samlade. Efter det vanliga mötet hölls för
samlingens månadsmöte. O, huru välsignadt det var 
att höra de troende tala om sitt fiskafänge under 
den gångna månaden. 

Kolportören Hsii hade haft morgon- och af ton
bön i sitt hem, och här hade skräddaren Hsie med 
hela sin familj deltagit samt en vän till Hsie, doktor 
Uang, anställd vid ett af stadens apotek. Denne 
Uang har nu bestämt sig för att följa Herren, och 
Hsie synes icke vara långt ifrån Guds rike. Hans 
hustru är troende. 

Evangelisten Hai i gatukapellet hade äfven gjort 
sin fångst, en ung man i en skobutik, som också 
ville antecknas som sökare. Hvarje dag undervisar 
nu Hai honom i Guds ord. 

Bagaren Hsiiin introducerade en sin vän, som 
han undervisar, och som bestämt sig för att tjäna 
Herren. 

Bonden Dang hade att förtälja, att en ung granne 
till honom också ville antecknas som sökare. 

Gamla gumman Chang, som jag skref om i 
vintras, var så strålande, då hennes man tillsammans 
med en ung man, för hvilka hon troget hade vittnat 
om Gud, kommo fram och antecknade sina namn. 
För hennes man ha vi bedit mycket. 

Vår bagare, som förser oss med bröd, samt en 
annan ung- man bekände sig också vilja tillhöra 
Herren. Så rekommenderades två nya kandidater 
till dop. Pris ske Gud för allt I 

Men hjälpen oss nu, älskade vänner, att bedja 

in dessa i Guds rike, såväl som sex andra sökare 
i staden, som förut antecknat sig I 

Under samma möte talades om vårt stora behof 
af gosskola. I hela vårt stora distrikt ha vi ingen 
kristen sådan. Några af våra gossar ha fått gå till 
Tungchow skola, men nu är den alldeles full, så att 
många, som ,vilja komma i skola, ej kunna intagas. 
Våra troende ha länge känt behof af en skoLa, 
men min man har sagt dem, aH om en sådan skall 
komm.a till stånd, måste församlingen själf bekosta 
utgiften för skolans kock och hushåll. Nu beslöto de 
att gripa verket an för att få saken till stånd och 
kommo öfverens om att eftersom hveteskörden nyli
gen blifvit inbärgad, de följande söndag skulle göra 
ett sammanskott af säd eller penningar. 

Söndagen kom, och de hade det omtalade 
kollektmötet. "Jag gifver en tunna hvete" (v~rde 
kr. 9: -), säger den unge nydöpte bonden Uen. 
"Jag gifver en tredjedels tunna", säger en annan. 
"Jag gifver 2 täl" (kr. 5: -), kom det från en tredje 
och så undan för undan. "Jag gifver 2,000 kash," 
(kr. 2: 50) säger en gumma". Jag gifver 1,000", 
kom det från flera andra kvinnor. Nästa dag infann . 
sig skräddaren Hsie med sömnad åt min man. Till
frågad hvad det kostade, svarade han: "Det kostar 
1,000 kash, men jag gifver det till kollekten för 
gosskolan. " 

De troende i själfva Pucheng stad äro ej många 
ännu men samlade dock den söndagen öfver 30 
kronor. Så kan Herren verka både vilja och gär
ning, prisadt vare hans namn I 

De beslöto sedan meddela de andra försam
lingarna i vårt distrikt om sitt företag samt uppmana 
dem att följa exemplet. 

Hjälpen oss bedja Herren förse för alla behof, 
som återstå, sedan församlingen gjort sitt! 

Maria Linder. 

<........ --_--==::::~ -~ .~ 


,-~Br~e~n~ngen~' 

Hsiaoi-I, She. den 10 maj 1915. 

- - - Offervilligheten hos våra kära kinesiska 
bröder och systrar är ovanligt stor. Jag kan ej 
underlåta att berätta litet om hvad "bröderna" i 
Hsiao-I gjort i år. I jan. sändes en pojke till skolan 
i Tungchow. Modern är en fattig sömmerska, som 
ej kunde gifva mer än 1 månads underhåll i skolan. 
"Bröderna" voro villiga att hjälpa dels med pengar, 
dels med underhåll in natura. I februari gjordes ett 
sammanskott för att hjälpa en kvinnlig sökare, som 
ville afvänja sig från opium. Genom brödernas hjälp 
fick hon' medel till medicin och är nu fri från opie
begäret. 

Under våren har stationen här blifvit iordning
gjord. För det arbetet ha bröderna gifvit 101 da
gars arbete och dessutom litet pengar. - Så hade 
vi stormötet förra veckan, och till dess samlades så 
mycket, att det blef 4,000 kash öfver, sedan utgif
terna för alla omkostnader fråndragits. Utom alla 
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dessa tillfälliga sammanskott gifva bröderna 12 täl 
i hyra årligen. Det är väl ej underligt, om jag tycker 
om mina snälla bröder i Hsiao-I? - - 

l Herren tillgifna 
Ingeborg Ackzell. 

Ur enskildt bref från fru A. Hahne meddela vi: 

Uanchuan d. 18 juni 1915. 

Vi ha haft brådt att packa upp och ställa i ord
ning. 1 går kväll åto vi för första gången på vår 
lilla bakgård. Då kom vår kära vän, gumman Feng, 
som älskar Herren Jesus, och hälsade på oss. Vi 
bjödo henne på en kopp godt te, och hon var så 
belåten. Hon hade så mycket att berätta för oss. 
Bland annat sade hon: "I söndags, då ingen predi
kant var här, började Feng här (en f. d. skolg<;>sse) 
att sopa så fint samt ställde allt i ordning så bra. 
Därpå kommo vi alla här tillsammans, och han pre
dikade så välsignadt för oss. Ja, det var så bra, att 
frun aldrig kan tro det." Hans mormor kom il1 i 
går och sade detsamma om honom. Hon tillade 
också: "Tänk, att Jesu lära kan så omskapa ett män
niskohjärta. " 

femtio års protestiJnlisk mission i KiniJ. 

1865 1915
I 

Kinas befolkning .................... . 
 300,000,00~ [ 400,000,000 
Provinser öppnade för evangelium alla - 18 

" stängda " 11 ingen 

Missionerande sällskap i Kina .. . 


JJ 

104
.25 I 

6,851 

Antal kristna ..................... .. ... . 
Antal stationer ..................... .. 
 15 


3,132 356,209 
Antal omvända på ett år .... .... . 150 (?)' 15,521 

(år 1910) 
Protestantiska missionärer i arbete 112 
 5.186 
Kinesiska medhjälpare ............. . 206 
 17,8"79 
Kinesiska kristna församI. grundade ? 3,419 

. Medel utg. för Kina af de protes
tantiska missionssällskapen ...... c:a50,000doll. c:a 3,000,00°1 

doll. 

Af de infödda kristna i Kina in' 

samlade medel ..................... 
c:a 1,000 doll. 301,263 doll. l 
(år 1907) 

KiniJ TntiJndmisslonens .. ut"eckling under 
femtio år. 

1865 i 1875 1 1885 r 1895 1905 ! 1915\
I 


Öppnade provinser 1 5 9 14 . 151' 16 

Stationer .......... . . 
 2 13 30 121 200 2271 

Utstationer ........ . 

Missionärer . ...... . 
 3 
 ~~ Ijj ~~~ ~~~I U~~! 
Infödda medhjälp. 76 106 417 1,152[ 2,765 : 

Kommunikanter ... 
 ? 1,655 5,208 14,078 35,000' 
Dop från missio

nens början ..... . ? 1,767 7,173 18,625[ 50,771 
Antal dop pr år .. . ? ? 844 2,541 5,017 
Grundade församI. 28 45 149 418 754 

Gåfvomedel' från 


hemlandet', doll." 
5,700\ 40,000 95,000 208,000t291,00Y80,000 
Kina insamlade 

medel, doll. ..... . 1 5,000 18,0001 15,0001 40,0001 

Associerade missionssällskap icke inberäknade. 
• 1 doll. = kr. 3: 75. 

N:o 

943. 
944· 
945· 
948. 

949. 

951. 
953. 
954. 
955. 
956. 
957. 
958. 
959. 
960. 
961. 
962. 
963. 

966. 
967. 
968. 
969 . 
9io. 

97 I. 

972 . 
973. 
974. 
975. 

976. 
977. 
978. 

979. 

980. 

98 I. 

982 . 
983 . 

984. 

985. 
986. 
987. 
988. 

989. 
990. 
993. 
994. 
')95 . 
996. 

Lefva vi alltid i så nå"m gemenskap med Herren 
Jesus, att å/ven den minsta :vink af hans vilja möter 
oss med en befallnings kraft samt med den förviss
ningen, att det på ett eller annat så"tt å"r möjligt alt 
lyda, och att Herren skall föra oss igenom hvarje 
uppdrag, hvartill han kallar oss? 

J. Hudson :L'ayloT. 

\ 

Redovisning 
för medel influtna till .Svenska Missionen Kina. 

997 .. Ch . B., Hvetlanda ....................... . 

998. Kollekt i Skede den '/, gm V. A ... . 

under juli månad 1915. 

Allmänna missionsmedel. 

Stensö syförening gm L. L., Kristdata 
L. J., Bjelby, Sköfde .......... .. .... .. 

Tackoffer, Ps.' 30: 3, 4 ................ .. 

H. R., Norrköping, ,till miune af en 

Iit~n missionsvän »................... .. 
.Ur eu sparbössa» gm H. R., Norr

köping.... . .. . ........ . .................. . 

Hj. S., Uppsala ............ .. ......... ". 

,Libanon », Gtbg, gm S. B........... . 

. Ur Guds rika (ördd, ......... .. ..... . 

A. O., Backen, ~orderön ........... .. .. 

Sparbössetömning i Vlillviken ........ . 

M. D., Villlviken . .... .................. . 

B. E., Vlillviken ........... . ........ .... .. . 

Sparbössetömning i Haraby gm A. A. 

Onämnd, Tranås, gm K. B .. .......... . 

I Tess. l: 2, 3, gm A. N., Kimstad 

Söndagsskolbarnen gm d:o, d:o 

Frän några vänner i Visby gm A . L., 


Mantorp ....................... .. ...... . 
Kollekt i lI1<1läng gm M. N., Orrviken 
Familjen B-s sparbössa, Rödmyran 
Onämnd, Orrviken .............. "' ...... . 
O. M., Fillsta, Genvalla ..... .. ....... . 
Sparbös,elömn,ing vid söndagsskolfest 

i Fil1sta .............................. . . . 
Kollekt vid söndagsskolfast i Fillsta 
Behållning frÄn kaffeservering: vid d:o 
H. 	S., Vänniis, "till det heliga kriget» 
A. D., Vikaryd, Alingsås ............. .. 

OJTerkuvert, april, maj och juni, gm 


A. H., Köping................... .. 

E. W., Sp1lnga ...... .. .................. . 

Kollekt i Ulriksdal d. 2'/........... .. 

K. F. U. K :s centralförening gm K. 

M. A. till Maria Björldulllls under
häll ....... . .. . ....................... . .. . 

K. F. U. K., Gtbg, gm K. M. A. till 
Agoes Forsbergs uuderh1lll ....... .. 

Kollekt i Hall-Marby gm O. O..... .. 
M. M., Håkansta, Hall-Mat·by .... .. .. . 
K. L., Gärdsta. Hall-Marby .......... .. 

M. O., Storsvecl, Orrviken .......... .. 

Landsbro 	 ungdomsf. gm E. E. till 

herr och fru Bloms undcrh1l1l ...... 
A. G. A. Offerkuvert gm H . F ., Kumla 
M. B. » 
F . M., Ställberg .......................... . 

H. 	S., Offerkuvert gm 1"1. K., Norr

köping ........... . .................... . 
A. 	A., Offerkuvert gm d :o, d:o .... .. 
M. K., Offerkuvert ................ .. .... .. 

H. A., Hareryd, Flishy. Offp. r];m·ert 
J. P. K., Edderyd, Björköhy ....... .. 
Resebidrag i Bäckseda d. 30/" ....... .. 
Kollel,t i Ö. Korsberga d. ' /, im O. 'K. 

Kr . Ö. 

21 4: 94 

5: 

10: 

25: 

2: 
25: 

100: 
10: 
10: 
3: 	52 


35 

I: 

3 1: 64 

10: 

5: 
12: 

3°: 
II: 3 1 

6: 16 

2: 
6: 

20: 56 

I l; 56 

3: 75 


10: 
5°0: 

I I: 25 

50: 

3 I: 31 


600: 

600: 
63: 83 

10: 
13: 	 
3' 30 


35 : 
10: 

5: 
50: 

5: 
2: 30 


2: 75 

3: 55 


10: 

3: 25 

12: 37 

10: 
9: 59 


Transport 2,608: 89 


I 

l 
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N :o Kr. O. N :o 	 Kr. Ö. 

Transport 2,608: 89 	 Tracsport 5,746: 93 

999. Östra Häraos KristI. ungdomsförbund 	 Offerkuvert fr1l11 Ersmark, d :o, d:o 4: 
till herr och fru Bloms underhåll 25 0: Offerkuvert från Skellefteå d:o,d__"0___[_6_: _1_2 5,767: 05 

[,000. Kollekt i Herrljunga gm C. F. .. . 14: 
[,00[. M. H., Björnö. Offerkuvert .... .... . 12: [ 5 
J ,002. S. L., Ystad. D :o ................ .. 7 [: 57 Särskilda ändamål: 
[ ,003 . Kinesernas vänner, Viirnamo, gm 

H . R., .Norrköping, för evang. WangJ. U ............ ........... .... ........ . 3°0: 
 Hsiiins underhåll ...... " " ........ 200: 

[,0°4· E. P., Juloffer gm A. 1·1. .......... .. 10: 


947· r. och A. R., Norrköping, lill gossen 
1,0°5 · A. H., Mariestad. Offerkuvert..... . 45: [O 

Kaos underMl! ............. " .. .. .. 
 5°:1,006. J. A . K., OITerkuvert gm H. 1., 
950. . Sanfrids ,minne . , till Maria Pellers

A lgarås ................. ........... .. 3: 9° 
 sons verksamhet alt användas efter
[ ,007. G. P., Offerkuvert gm d:o ........... . S: 
 godtfinnande ... '-'....... .... ....... .. [,000:
[,008. F-- m, » ..... ...... . 2: 85 

95 2 . F orshe:T,s ungdoms!. för Yung- tongs 
[,009. S., 	 ............ . I: 46 


i Honanfu underbålI . ......... . .. .. 25:
1,0[0. M. K. , Töreboda.•En blomma på . Guld, rökelse och myrra. till A . 
Lolla Bergströms graf •......... ... 5: 
 Bergs kapellbyggnad .............. . 500: 


J ,o I I . »Med tack tiil Gnd för mammas P. E. Vl., Sthlm, för Chang Hsio-hni 60:ll. llioårsoag fr. E. VV. i V ........ 10: 

L. K., KlintemAla, till Anna Eriks

[,0 [2. Oft"er!wvert friln vänner i Hofva, sons arbete bland kvinnorna i
Grimstorp och Kvarnherrtorp 20: 

Hancheng .... ... . .... ..... ........ .. 20:

[,0[3. K . och J. A-n .. ............... ... .. . 3: 


99 2 . 'fill Ester Bergs verksamhet fr:\1I
[,014. ,Herrens. Es. 26: 4 ........ .... ..... . 25: 


en väo, .... .......... .. .......... ... . [: 
5°1,0[8. M. N ., Linköping, gm E. B . .... .. S: 1,015. Skolbarnen i Grimstorp till skol
[,0[9. Lilla S,'. Barntidningen, Jönköping 3: 22 

barnen i-Kina . ......... . ........... ". 2:
[ ,020. Onämnd gm 	 K. G. K ., Sunosvall 25: 1,0 I j . E. U., till Chi Ming-kos unoerhåll 3 2 :1,021. A . B., Sthlm ........................ ... . 25: 
 1,023 . C. C., Istrum, . till nya kapellet i
[,022 . C. C., Istrum ............ ....... ...... . 5: 
 Sinan . .. ........ ....... .............. . 5:
I ,02~. Offerlmvert från vänner i Markaryd 1,026. Skolbarnen i 	 Berghem till Kina

gm J. P. F ....................... .. [ 2: 53 
 barnen gm A. B .......... .. ... .. 60
4:J ,025. ]. och N. H . . Istället föl' födelse-
J ,027. N. M. O., Huskvarna, till fru Tjäders 

dagsgåfva O. 7/" ... .............. . 10: 

verksam het ... ....... .... ............ . S:
[,03°. N. M. O., 1I11sl",arna ............. .. 10: 


[,028. N. M. O., Huskvarna, till fru G.
[,03 (. N. P., Malmö. Offerl<Uvert ........ . S: 
 'Vesters verksamhet .............. .
( ,03 2. Ragnetorps syförening gm A. R ... . '1°: 	 s· 

1,029. E. och]. T., Randsfjord, till evange
1,034. En ',in .............................. .. [: 


list p" W esters station .......... .. [00:

[ ,035. O. L ., Karlshalnn, "Taeko tfer till 

1,033. Ränta 11 H. L:s fond til! RobertHerren & en märkesdag, .. .. 25: 
200: 	

Berglings verksamhet ... ...... .. ... . 224: S8
1,°36 a).!. F., Mullsjö .. .... .......... ...... . 
 1,03 7 b). K. F. U. M:s missionsltrets, Gtbg, 1037. K . F. U. M :s mis,ionskrets, Gtbg, 
till D. Landin s K. F. U . M ., till Josef Em. Olssons underhåll 100: 
verksamhet ............... ..... .... .. . 100: [,038. Onämud ... ........ ........... . .. .... .. 3°: 
 [,04 3. M. V. och M. H., Oll'erkuvert, till

I,oy). T., Uddevall~ .......... ..... .......... .. [(\0: 

underhåll för den i bref frAn fru

(,04°. A;, gm Z., Oregrund .. ... ........... . 5°: 
 Svensson omtalade nunnan ...... S: 1 ( 
1,04 1. B. E. D . Tackoll'er gm E. G, Sol

?-- 1,048. C. E.]., till evang. Kuoh Fuh-tehs
le ft e" .............. .. .......... ...... . -). 


undelhåll ... ........ .. .. .... .... .. 20:

J,042 . K . och]. n., Tranås .. .... ........... . 100: 


1,049. Söndagsskolbarnen i Götene, till M. 
J,04s. P s. 3: 9 .. .................. ... ......... . 1,000: 


Petterssons skolvcrksamh. i Sinan 
J,046. Fn girva till missionen . ........ . (o: 	 S: 


1,063. .En liten insats af tvenne vänner,[,047. Ulriksdals miss ionsförening gm C. 
till nya kapellet i Sinan. " .. .... . 20:A . A ........................... .... . . [00: 


I ;064. Till M. Petterssons verksamhet alt1,050. Mossebo arbetsf. gm O. L., Mör\unoa S°: användas efter godtfinnanoe .. 100: [,OS (. •Vännernas i Byske förstlingskärf"e » 
[ ,O ; 4. Stora och små vänner i Innervi" .till gm ]. R. N ............ .. iS: 


Olssons verksamhet gm S. N,1,0:; 2. A . och H. M. OfferklIvert ........ . 13: 
1,053 . Undersåkers mfg gm O. N., H"lland 25: Skellefteå ............. " _"_'__-,-5_°_: _-_ 2,534: 79 


1,054. Offerkuvert .. ..... .... _.... ...... ..... .. 10: 

1,055. Tostarps syförening gm N. P . P., 


Munka-Ljungby ... . ............. . 25: Missionshemmen : 

1,05 6. P . P., Gånarp, gm d:o ...... . ...... .. 20: 


1,016. . Till Barnens Hem. > . ............... . . (o:

1,°57. Två vänner i ElJgelholm ... .. . ..... . 5°: [ ,044· Ch. A" Vadstena, till Robertslunds1,05 8. A. och G. B., Offerkuver t .......... .. 6: 25 


missionshem ....................... . 5: 
[,059· Dag mars och Elsas sparbössa ........ . 4: 23 

[,06 5. B., d:o d :o d:o ...................... .. 5 : 
1,060. L F ., ...... ........ .... ....... ........ .. 100: 20: 

1,061. O. S., . Herrells deh ... .... .. ....... .. 3°: 
 Summa linder juli månad kr. 8.32 I: 8~
1,062. S. S., Lycldls gård. OITerkuvert 

april- juni .......................... . 3°: l\-Ied varmt tack till hvarje gifvare! 
1,066 . Ungdomsföreningen i Rudsjön 7: 66 

Från E. J., Odes hög, 	 ha vi tacksalllt mottagit diverse sm ides1,°67. F. H., »Ett löfte tm Herren . .... .. 2: 
varor för kapellet i Pucho\\". [ ,068. 1,[' L., • Ett löfte till H erren ..... .. ). 

[, 069. M. M ., Vernamo............... ...... .. . 6: "Ty du välsignar den rättfärdige; du, Herre, 
1,°7°. E. K . och E. K., Fjugesta, 13 st. betäcker honom med nåd såsom med en sköld."Offerkuvert ...... . .......... . 13 : (2 

J,071. M. Ö., Innervik. Ofl"erkuve,t, gm Ps. 5: 13. 
S. 	 N., Skelle ftell ................ .. 


Transport 


Stockholm, Svensk3 Tryckeri3ktiebolaget, t9t5. 


