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Gud sjillf. * 
2 Mos. 33: ]2-17. 

När Mose hade fått det uppdraget alt föra 
Israel från Egypten och in i löftets land, hade han 
fått ett uppdrag, som icke var hvarken det lättaste 
eller angenämaste. Nej, han hade fått ett mycket 
svårt uppdrag, och därför känner han ock inför 
denna uppgift, att han behöfde ingenting mer och 
ingenting mindre, än hvad han i dessa verser begär. 

Det är tre ting, han begär af Gud: 1) hjälp 
att lära förstå Guds vägar. 2) hj älp att lära 
känna Gud själf. 3) att Gud själf måtte gå med 
honom. 

När vi nu, min hustru och jag, stå färdiga alt 
vända tillbaka till Kina, känna vi mer än någonsin, 
att vi behöfva, just hvad Mose behöfde: lära känna 
Guds tankar och vägar; ännu innerligare än förut 
lära känna Gud själf och framförallt, att han sjiil! 
måtte gå med oss. 

I v. 2 i det kapitel, hvarur vår text är 
hämtad, Iofvar Herren Mose: "Jag skall sända en 
ängel framför dig. " Men Mose är icke nöjd med 
detta löfte. Och det ser ut, som om han hade 
varit döf för en sak, ty han säger till Gud: " Du 
säger till mig: 'För delta folk ditupp', men du har 
icke låtit mig veta, hvem du vill sända med mig." 

I .. Afskedsord af missionär Rikard Anderssan vid sam
kvämet å Margareta-Hushållsskolan den 12 jan. 1916. 

Mose hade intet öra för det löftet, alt Gud skulle 
skicka en ängel med honom. Jag undrar, om vi 
icke kunna tolka delta så, att Mose icke är nöjd 
med en liten välsignelse, icke nöjd med mindre än 
alt han fick det mesta, som Gud hade att gifva 
- och det var att gifva sig siiil! åt Mose och åt 
Israel. Det är så stort att se, med hvilket argu
ment Mose kommer. '~ HvarigenomU, säger han, 
"skall man kunna veta, att jag och ditt folk halva 
funnit nåd för dina ögon, om icke därigenom att 
du själf går med oss?" 

Ju längre jag tänkt på dessa ord, dess dyr
barare ha de blifvit för mig. De orden: Gud själ!
•synas mig riktigt böra utgöra ett märke på Guds 
folk. Hur kan man se, att Gud är m~d sitt folk och 
sina tjänare? Det kan märkas på många olika sätt. 
För egen del önskar jag, att det målte märkas så, 
att hvar och en som ser mig, äfven om han icke 
känner Gud, i djupet af sitt hjärta måtte känna: 
Gud är med den mannen. . 

Jag hade nyligen den glädjen att besöka en af 
våra regementsplatser. Soldathemsföreståndaren med
delade mig åtskilligt af sina erfarenheter Irån ar
betet bland de unge männen. Bland annat berättade 
han om en: "När X. är borta från ett möte, är det, 
som om kraften vore borta från mötet. Men när X. 
är med ocb sitter där med sin uppslagna bibel och 
sina trofasta ögon fästade på mig, är det, som en 
underbar kraft bure mig och ginge ut från bud· 
skapet. En dag", till ade han, "stod jag och sam
talade med ett par beväringar, som icke trodde 
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på Gud. Den ene sade då om X.: 'Ja, del iir 
svårl all synda, när X. är med'." Jag tror det är 
på det sättet det skall kännas, att Gud är med sitt 
Folk. Mose begärde icke att själ! blifva stor, men 
att människor måtte känna, att han var ett nåde
hjon, som icke kunde undvara sin Gud och Konung. 
Han kände, att han var. stoft och aska. Herren 
.varar: "Skall ·jag då själ! gå med dig och föra 
dig till ro 7" Och Mose svarar bestämdt, hvad han 
vill - inga om och inga men. Mose framträder, synes 
det mig, aldrig större och fastare i sin karaktär och 
i sin pelarenatur än just, då han står inför Gud 
och beder. Och han har makt med Gud. För egen 
del måste jag bekänna, att jag alldeles för litet har 
lärt denna konst att liksom taga fasta på Gud och 
hålla honom kvar och därigenom blifva delaktig af 
hans himmelska kraft och natur. Det var just den 
vägen, Mose gick, och på hvilken han kom igenom. 
Gud säger också till svar på hans bön: "Äfven 
häri vill jag bönhöra dig." 

Hvad har nu detta att lära oss om icke det
samma, som William Carey i slutet af 1700-talet 
utsände som ett bevingadt ord, och som ännu i dag 
ljuder till alla, som vilja tjäna Gud: "Vänia stora 
ting af Gud och våga stora ting fö~ Gud!" Det 
senare är omöjligt, om vi icke först hafva väntat 
stora ting af Gud. 

Mose kunde ha varit nöjd med att få en ängel 
från himmelen, som banade väg för honom, men det . 
var han icke. Vi kunna så att säga nöja oss med 
en liten välsignelse, med en liten förnimmelse af 
Guds närvaro, med "droppar". Men hvarför skulle 
vi nöja oss med det minsta 7 Mose var icke nöjd 
med en ängel, när han kunde få Gud själ! med sig, 
Och hade han svarat: "Jag är tacksam för den 
ängel, du vill sända", då hade han blott fått en 
ängel med sig. Men nu var han icke nöjd med en 
af Guds många tusen änglar utan ville halva Gud 
själ! med sig. 

Må vi så komma inför Gud, att vi känna: Vi 
äro icke nöjda med mindre än honom själ! och äro 
icke hener hjälpta med mindre I 

När jag tänker på att resa tillbaka till Kina, 
gör jag det med glädje och förtröstan, men känner 
mer än någonsin, hur bräcklig, ohjälplig och lönlös 
all mänsklig kraft är. 

Det ·skulle icke löna att komma till Kinas folk 
med någon vacker predikan, med blott begåfning i 
den ena eller andra riktningen. Nej, Herrens be
fallning till oss ljuder: "För detta folk ditupp 
ditupp till Jesu Kristi kors, till syndaförlåtelsens och 

~---~-~ • 
reningens källa, till den kraft, sOm lyfter upp från " 
synden till Guds egen kraft. 
. Huru uppenbaras den 7 Och hur kan den draga 
dem, SOm lefva i synd oeh mörker, in i ljuset 7 Jo, 
genom deras lif, som Gud fått taga i besittning. 

Hvad jag därför på nytt begär af Gud, är: 
"Herre, om icke du själ! vill gå med oss, så låt 
oss icke gå tillbaka!" Men han har sagt, att han 
går med. Det gjorde ett djupt intryck på mig, då 
jag för tol! år sedan stod i Westminster Abbey i 
London, det tern pel, där Englands store män ligga 
begrafna. Jag kom att stanna inför John Wesley's 
minnesvård och läste på densamma dessa ord: Del 
bäsla är, all Gud är med oss. Jag hade så godt 
af de orden, när jag reste ut första gången. Ute 
på halvet kommo de om och om igen till mig. Jag 
kände, att det var Herrens löfte till mig, men jag 
vill taga ut det på nytt i kväll och är älven så tack
sam mot alla Guds barn, som vilja hjälpa oss 
att taga ut det. Jag begär icke af någon, att han 
skall bedja för oss oftare än när Gud påminner. 
Men när han påminner, då äro vi i stort behof af 
förbön. Bedjen då, vänner, att vi måtte lära känna 
Herrens vägar djupare, att vi måtte lefva så nära 
honom själ!, att han kan vara med oss, att alla, 
som se oss, t. o. m. hedningarna, måtte känna, att 
det är en annan ande öfver oss än öfver dem, som 
icke känna Gud, att vi måtte varda igenkända på 
de välsignelser, han gifver oss I 

Jag tänker i detta afseende också på oss såsom 
en mISSIOn. Vi ha ingen organisation att lita oss 
tiU, ingen stor församling bakom oss, blott vänner, 
som Gud plockat ut här och hvar. Men det torde 
förlåtas mig, om jag säger: Jag har tackat Gud 
innerligt för de vänner, jag lärt känna under mina 
resor uppåt Lappland oc» ända ned till Skåne, och 
för de förebedjare , vi ha i Sverige bakom det stora 
verket i Kina. O, hvad jag önskar, att vi som 
missionärer kunde stå i en sådan ställning till Gud, 
att han alltfort kunde sköta oss på detta sätt, att 
han alltjämt kunde få uppenbara sin egen närvaro 
i vårt arbete! Och när allt kommer omkring, hvad 
är beviset på, att Gud är med oss 7 Jo, att själar 
föras från död till lif, från mörker till- ljus. 

Jag vill också uttala ett hjärtligt och varmt tack 
till alla vänner, som halva följt oss under de gångna 
åren och som ännu vilja följa oss i förbön, att Gud 
~åtte uppenbara sin kraft i och genom oss. 

Bedje" för missionärerlta! Skrifoen till 
11t·issionärerlla! 
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I\fskedsmöte 
för våra syskon, missionär och fru Rikard Andersson 
samt missionär Martin Linden hölls den 13 januari 
å Margareta Hushållsskola. Till detta samkväm 
hade en stor skara missionsvänner infunnit sig. 

Rektor Joh. Rinman hälsade de närvarande väl
komna och framförde en hälsning från mi~sionens 
trofaste vän, godsägaren J . Hedengren. Dennes 
minnesord: 4'Sions barn fröjde sig öfver sin Ko
nung!" blefvo så att säga grundtonen i mötet. 

Utgående från Upp. 3, 10-12 tillönskade rektor 
Rinman dä'rpå de kära utgående syskonen, dels att 
de måtte få hoppets ljusa och klara blick på den 
framtid, som väntar Guds rike på jorden, dels att 
Herren ville göra dem personligen till pelare i sitt 
hus, sin församling, så att de blefve till kraft, stöd, 
hjälp och glädje för medarbetarna därute och för 
verket i dess helhet. 

Så följde afskedsord af missionär Rikard An
dersson, utförligt återgifna. å annan plats i denna 
tidning. 

Fru Hildur Andersson gaf som minnesord El. 5: 
1, 2. l dessa ord framträdde särskildt två drag hos 
Fadern: Hans gifvande och hans förlålande. Gud 
gaf sin ende Son, och han förlåter oss. Därför äro 
också vi pliktiga att utgifva oss själfva till gåfva 
och offer, Gud till en välbehaglig lukt, att vandra 
i kärlek samt vara villiga att förlåta hvarandra. Gud 
vill vidare behandla oss som sina älskade barn. 
"Jag ser", yttrade talarinnan, "hur det är med våra 
små. De ha inga bekymmer, ingen omsorg, fast de 
hört, att vi skola begifva oss till Kina. Så få också 
vi vara utan bekymmer, vetande, att vi ha en Fader, 
som har omsorg Om oss. - Oeh till sist, älskåde 
vänner, när I kommen ihåg oss i förbön, bedjen, 
att vi genom Guds nåd må kunna vandra i kärlek! 
Vi behöfva detta ute på missionsfältet, både .bland 
syskonen och de infödda. 

Missionär Martin Linden bad att som minnes
ord få gifva Luk. 2: 29, 30. Tanken på Herrens 
tillkommelse - så föllo sig orden - - har varit mig 
till oändlig hjälp och uppmuntran vid skilsmässan 
från de mina och vid tanken på resan till Kina. 
När Herren kommer, icke skola vi då ångra, att vi 
gått hans ärenden, icke skola vi då ångra de små 
offer, vi gjort. Men när han kommer för att "lösa 
oss från vakttjänsten", såsom orden i v. 29 kunna 
återgifvas, tänk, om vi då icke befinna oss på den 
plats, där han ville hafva oss att gå vakt! Jag vore 
för min del tacksam, om vännerna ville bedja för 
mig, att jag alltid må stå i den ställningen, att jag kan 
möta Herren med glädje, så att, när han löser mig 
ifrån vakttjänsten, jag må kunna säga: "Herre, nu 
låter du din tjänare fara i frid." . 

Jag tror äfven, att om vi med den gamle Si
meon kunna säga: "Mina ögon hafva sett din fräls
ning'(, vi beträffande resan ut till Kina kunna säga: 
"Herre, nu låter du din tjänare fara i frid", och det 
fast vi icke veta, hvilka svårigheter och lidanden, 
som skola möta oss. "Guds frälsning" innebär 
nämligen icke blott, att Herren lofvat att vara när 
oss och hjälpa oss, utan att han vill hafva sådan 

~v~'~A''A-·,",~~_~''-''-''~~-''.'V'."""""," ",~~~_ 

gemenskap med oss, att han känner med oss och 
lider med oss lika innerligt som hufvudet med de 
enskilda lemmarna. 

Dyrbara och uppmuntrande minnesord lämnades 
nu de kära utresande syskonen af ingeniör J. Land
gren, öfverstarna Dillner och Totlie, kommendör v. 
Feililzen och kandidat Torslen Folke. 

Äfven upplästes telegram från missionsvänner i 
Skellefteå och GÖleborg. Så följde en stunds böne
möte, och därpå afslutades samkvämet med inta
gande af gemensam tesupe. Efter denna hölls ett 
lifligt och varmt anförande af dr. Henrik Berg, hvari 
han bl. a. beklagade, att i en så stor skara missions
vänner, som nu var samlad, icke mer än en ung 
man - missionär M. Linden - hade hörsammat 
Herrens kallelse att utgå till Kina. Härvid afbröts 
tal. af utropet: "Nej, så illa är det inte!" Oeh så 
framdragas två unga män, som sagt ja till Herrens 
kallelse och som, om han banar väg, kanske redan 
nästa år äro färdiga att begifva sig till det stora 
landet i Östern. Rörelsen och glädjen blef stor 
bland de församlade. Och så afslutades denna min
nesvärda afton med lof till Gud. 

• 
Följande afton var också en stor skara missions

vänner samlad vid Centralstationen, då Lapplands 
express skulle afgå. De sågo så lyckliga ut, de 
kära resenärerna, och voro äfven lyckliga i viss
heten, att "Gud själf" var med. När så tåget bör
jade glida ut från perrongen, uppstämdes af vän
nernas skara: "Tryggare kan ingen vara än Guds 
lilla barnaskara." 

* * * 
Axplock från expeditionen. 

Meddelanden från Kina inkomma mycket spar
samt. Vi äro tacksamma, att så mycket sluppit 
genom censuren, att vi veta, att våra vänner därute 
äro friska, och att Gud välsignar dem i arbetet. 
Genom en engelsk missionär, som nyligen passerat 
Stockholm på väg hem från Kina, fingo vi hälsningar 
från vännerna Ringberg i Mienchih samt Maria Pet
tersson och Maria Hultkrantz i Sinanhsien. De 
voro glada och lyckliga i sitt arbete. I Sinanhsien 
hade de just köpt tomt för att bygga ett hem för 
upptagande af utkastade ban\. 

* *• 
Från våra sist utresande syskon Anderssons och 

Marlin Linden ha just nu ett par brefkort ingått, 
det sista från Omsk. Br. Andersson skrifver i det 
första, dat. 20 jan.: "Detta är vår tredje dagsresa 
från Petrograd. Resan har gått mycket bra hittills, 
och vi äro aUa friska ... Fröken Boije i Petrograd 
hade ej fått brefvet angående vår ankomst och kunde 
därför ej möta oss. Dock, Herren hjälpte oss. Vi 
lyckades finna 'ett rätt bra hotell. Vi prisa Gud för 
hans godhet. Hjärtliga hälsningar till alla:" 

* 
" Broder Högman har just återkommit från en 

resa i Småland, där han hållit bibelkurser i Hvet
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landa och Jönköping samt besökt Skärstad. Herren 
gaf välsignelse genom sin Andes närvaro. Febr. 8-18 
håller broder H. möten i Göteborg. Kommen ihåg 
honom i bönen! 

* 
Vi äro mycket tacksamma för alla de uppmunt

rande brer, vi dag för dag få mottaga från missio
nens vänner landet rllndt med kärleksgåfvor och 
Umanna ur Guds ord". Synnerligen glädjande är 
det, att allt fl era barn börja verka för missionen . 
De som arbeta bland dessa små, behöfva vår för
bön i deras mycket viktiga uppgift. 

* *• 
Af boken "Framtidsutsikter" af Nat. Högman 

är första upplagan i det närmaste slutsåld och en 
andra af behofvet påkallad. Vi vilja uttala vår tack· 
samhet till alla, som lämnat värdefull hjälp med 
spridningen, och bedja Herren, att den må hafva 
varit och alltfort må bli till välsignelse. 

* '"• 
Till sist vilja vi fästa våra vänners uppmärk

samhet på att alla, som önsk~. exemplar af gamla 
årgångar af "Hans Stjärna i Ostern ll till gratisut
delning, kunna få sådana sig tillsända från expedi
tionen. På så sätt kunna möjligen nya vänner 
vinnas för missionen. 

Doprapport. 
Vid stormötena i höstas döptes på s. M. K:s 

fält 78 personer, 55 män och 23 kvinnor, samt linder 
vårens möten 115 personer. Församlingen därute 
har sålunda under året ökats med 193 nya med
lemmar. 

Hancheng den 7 dec. 1915. 
Kära missionsvänner ! 

"Stor frid halva de, som älska 
din lag, och intet är, som bringar 
dem på fall." Ps. 119: 165. 

Vi ha nu kommit ett stycke in på vintermåna
derna, fast här är det då ännu bara höst. Nätterna 
äro kalla, och det är ömt om de stackars människor, 
som nattetid inte ' våga vara i s ina hem af fruktan 
för röfvarne, som nu åter blifvit modiga, sedan sol
daterna kallats härifrån. Här skall nu inrättas lokal
militär . De främmande soldaterna göra ofta mer 
ofog än gagn, dit de komma. Vapenöfningar pågå 
nu dagligen under ledning af öfverbefäl från Peking. 
Det är väl att hoppas på bättre skydd småningom 
äfven för landsbygden. Men för öfrigt, hvad fram
tiden bär i si tt sköte, känn er Herren allena. Måtte 
det beramade regeringsskiftet kunna gå af stapeln 

utan krig! Hur· godt, att Guds folks tillflyktsort 
icke kan rubbas af jordiska omstörtningar. 

Jag har i dag haft stor välsignelse af att läsa 
Matt. 6: 24-34. Han som gifvit de större gåf
vorna: lifvet och kroppen, skulle han icke också 
gifva de mindre: maten och kläderna? Förvisso 
skall han så göra, om vi söka att med trohet för
valta, hvad han anförtrott oss. Gud ske tack för 
hälsa och arbetskrafter! 

Som· jag förut nämnt, vorO under sommaren 
nio kvinnor här för 5 veckors bibelstudium. Nu 
äro vi åter samlade sedan oktober, 15 kvinnor, och 
flera väntas. En ljuflig tid ha vi haft, säkert en 
följd af många vänners förbön. Glädjens med mig 
öfver att Jesus rör vid hjärtana! En afton sjöngo 
vi: "Who is He in yonder stall?" en sång om Jesu 
förnedring och upphöjelse. Vet ej, om den finns 
öfversatt på svenska. En af kvinnorna sade då: 
"O tänk, att Jesus gjort allt detta för mig, och jag, 
som förr inte fattade det!" En dag läste vi om 
hur Jesus helade den [arne mannen, som bars af 
fyra, till det hus, där han var. Den som läste, brast 
i gråt och sade: "Jag vet också, hvad det är att 
få taga emot Jesu helande kraft. Jag, som i sju 
år knappt kunnat röra mig, har nu genom bön 
blifvit hulpen ." Bibelordet blir så lelvande för dem, 
när de själfva kunna läsa det. För detta måls vin
nande fordras ju träget arbete för både elever Gch 
lärare, men går, gör det, pris ske Gud! Han har 
för öfrigt många sätt att möta efter honom sökande 
själar. 

En äldre kvinna från Hoyang-trakten berättar, 
att hon genom bön blef fri från opiebruket. Hade 
rökt i 20 år och hade de sista 2 åren särskildt 
dyrkat Buddah i hopp att kunna få kraft att bryta 
med opievanan. Det var dock lönlöst. Så fick hon 
höra, att Jesus har makt att hj älpa i all nöd en 
hvar, som beder honom därom. Med ens lade hon 
bort rökverktygen, fast besluten att aldrig mer taga 
till dem. När begäret infann sig, bad hon till Jesus. 
Första veckan led hon mycket, så att hon nästan 
beslutade att fara till ·asylen i Hoyaog och få hjälp 
där. Men elter att ännu en gång ha bedt Gud om 
visshet fick hon klart för sig, att hon skulle lita på 
Jesus, tills segern' öfver opiet blifvit vunnen. Och 
hon blef icke besviken i sin tro. Sedermera fick 
hon litet stärkande medicin från Hoyang och är nu 
fullt frisk. Hon blef döpt där sista höstrn ötet. När 
hon nu skulle hit för att få mer undervisning, hade 
hon mycket bekymmer i sitt hjärta. Men på natten 
drömde hon, att hon var ute och skulle gå mot ett 
visst mål. Vägen var emellertid alldeles igenväxt 
med buskar och snår. Då kom någon och sade: 
"Jag skall hjälpa dig att rödja väg", och så började 
han skära undan busksnåren, så att hon kom fram. 
När hon vaknade, tänkte hon på drömmens mening 
och tydde den så: "Det är de världsliga omsor
gerna, som vilja hindra mig att komma framåt på 
frälsningens väg, och det är Jesus, som vill hjälpa 
mig att rödja undan dem. Jag for till Hancheng." 
Så kom hon hit och har nu varit här en vecka. 
Bedjen för Ma-ta-ho, att hon alltfort må kunna lelva 
ett !;/vervinnande lill 
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Vänner, är det inte en stor förmån, att ni där
hemma och vi härute få hjälpas åt att genom bön 
och arbete föra dessa dyrköpta själar fram i ljuset? 
Bedjen mycket för kvinnoarbetet i Hancheng! Ja, 
äfven för våra infödda bröder som söka nå de oom
vända med evangelium! 

Min kära bibelkvinna, Sie-ta sao, håller ytter
terrängen. I de trakter, där det finns troende kvin
nor, följa de frivilligt med henne från by till by. 
Det gläder mig, ty de göra därigenom en andlig 
vinst själfva. När hon nu kommer hem, skall hon 
ut till en ny plats, 
där flera familjer bedt 
att få höra mer om 
Jesus, Frälsaren. 

Snart: är det jul 
igen. Måtte det gam
la glädjeämnet då för 
oss alla blifva nytt! 
Fridens hälsning från 
edert sändebud, . 

Anna Eriksson. 
:;: 

Sinan den 21 nov. 
1915. 

Uppb. 7: 15. 

Detta är språket 
för "Dagens lösen" i 
dag, och hvad vi 
genomlefvat, kommer 
oss att mer och mer 
tänka på den stund, 
då vår uppbrottsorder 
kommer. I natt vid 
ett-tiden kom kallel
sen till mISSlQnens 
trogne tjänare Chia. 
Under de år, vi fått 
nåd· att samarbeta 
med honom här, ha 
vi, Maria H. och jag, 
verkligen lärt oss att 
vörda och älska ho
nom, och därför sak
na vi honom nu myc
ket. Vid middags
tiden i dag hämtade 
hans anhöriga hans 
kroppshydda för att föra den hem till hans födelse by. 
Att han dog på en söndag, tyckte de var så un
derligt och trodde, att det var en särskild ynnest 
från Gud. Hans hustru, som dog under min vistelse 
i hemlandet förlidet år, slutade också på en söndag, 
och en f. d. skolgosse, en döpt, snäll ung man, 26 år 
g'ammal, fick också hembud en söndag. Må vi alla 
en dag få fira sabbat med dem inför Guds tron! 

Huru glad är jag icke, att jag fick komma till
baka hit i tid för att få återgälda vår vän Chi a 
någon liten kärlekstjänst för allt hvad han gjort för 
oss, icke minst under förlidet år, då min kamrat 
var svårt sjuk! I går afton, då många af oss voro 

Evangelisten Chia. 

·_~~J~_'__V.~.A_. ~_._._.~.~~~~ __~_-v·~~~ 

samlade till bönemöte i hans rum, gaf han oss som 
minnesord Luk. 12:e kap. samt sade: "Jag tror på 
Gud och fruktar icke", Han somnade, sedan vi 
lämnat rummet. Hans ena son och dotter samt två . 
barnbarn vor o kvar inne. Vid tolftiden vaknade 
han, drack något litet mjölk och tycktes åter somna. 
När de vid ett-tiden väckte oss, emedan de tyckte, 
att han andades matt, var hans ande redan flyktad. 
Allt har gått så lugnt och tyst tillväga. Herren har 
hjälpt underbart. Innan Chias stoft bars ut, 
sjöngo vi af fullt hjärta en lofsång till den Upp

ståndne, som gifvit 
oss ett lelvaIlde hopp. 
Ja, vi jubla i tron 
ty, som det står i 
sången: "Den tro
endes död är utan 
fruktan; blott en in
bjudan till evig lycka". 

"Pris vare dig, 
att hoppet är oss gif
vet. Att ock vårt 
namn i lifvets bok är 
skrifvet; Pris vare dig, 
uppståndelsen och lif
vet, O Jesus Kristus!" 

Dessa ord läste 
vi samma natt, som 
Chia fick hembud. 

Den 23 novem
ber. Äfven i dag är 
det riktigt stämnings
fullt. Barnen ha sjun
git den ena sången 
efter den andra. Vi 
glädjas åt att så mån
ga hört på och äf
ven veta om honom, 
som kan hjälp!, i lif 

och död.' "A/ska 
Herren, bör du göra, 

älska honom, din 
Gud!" är en kör, som 
de tycka mycket om. 

43 gossar äro in
skrifna i skolan denna 
termin. Af dessa äta 
21 här och de öfriga 
i sina hem i staden. 

Nu är det lugnt 
i våra bygder, !pen förliden vecka förekommo in
brottsstölder och röfverier både inom och utom 
staden. Till och med hos våra grannar, familjen 
"Ko", leddes mulåsnan bort. Nu går det nattvakt, 
och man känner sig med anledning däraf liksom litet 
tryggare, ehuru ingenting är att lita på utom Guds 
beskydd. 

Jag är så obeskrifligt lycklig ölver att nu åter 
verkligen vara i Kina. 

Mitt hjärtligaste tack till alla missionsvänner, som 
jag hade glädjen träffa, då jag var hemma! 

Tillgifna 
Maria Pettersson. 
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Hsiao l 1 dec. 1915. 

Kära missionsvänner ! 
Ehuru iag hade hoppats för flera dagar sedan få 

sända några rader - de hade då möjligen kunnat 
hinna hem till jul' - har detta icke varit mig möj· 
ligt. Vi ha nämligen en längre tid varit på evange' 
lisationstur, och under en sådan resa går det ej 
alltid 
fram 
såväl 

efter beräkning. 
till jul, medföra 
som en varm öns

Fast dessa rader ej hinna 
de ändå kära julhälsningar 

kan om ett godt nytt år. 

Huaehow 4 dec. 1915. 

Jag hann, som synes, ej långt i Hsiao J. Vi 
äro nu i Huaehow. Det är lördagskväll. Afton
bönen i kapellet är slut för en god stund sedan. 
Hugo L. sitter och skrifver midt emot mig. Det 
är nämligen så, att vi - Johanne och jag med 
Ingeborg AckzeU och Hugo Linder - varit ute på 
en tur ungefär en månad. Vi ha besökt Hugos 
alla utstationer och äro nu på den sista. Vi ha 
stora tältet med, och i detta predikas hela förmid
dagarna för män. För kvinnorna ha systrarna under 
samma tid möten i kapellet. På e. m. har jag i 
regel ett möte eUer bibel.läsning för de troende, som 
då alla äro samlade i kapellet. 

När jag sist skref, var jag ensam i Hoyang och 
väntade på, att Johanne skall komma upp och vårda 
Emmy Ohrlander, som blilvit dålig. Då Johanne 
kom, var emellertid Emmy redan så godt som all
deles kry, så för oss återstod intet annat än att 
färdigpacka våra saker och ge oss af till Tungehow, 
där höstrnötet stod för dörren. Men jag hade länge 
gått i en viss bälvan för denna resa. Trakten mellan 
TungehoV( och Hoyang var nämligen mycket osäker 
på grund af rölvarne, och Johanne hade på resan 
till Hoyang från Tungchow blilvit antastad af be
väpnade bolvar, som dock, egendomligt nog, läm
nade henne i fred, men plundrade de två vagnar, 
som följde efter hennes. Och nu skulle vi tillbaka 
denna väg med alla våra saker! Fast jag ej visade 
något, var jag nog litet orolig lör den lärd, som 
förestod. Men som väl var, var Johanne hoppfull 
och fruktade ej aUs, fast hon nyss haft en så obe
haglig erfarenhet på denna väg. 

Vi hade f. ö. intet val. Dagen kom, och vag
narna, som vi dels hyrt, dels må~t begära genom 
mandarinen, stodo utanför dörren. Allt var snart 
färdigt, och med den eskort, som mandarinen väl
villigt ställt till vårt förfogande, begåfvo vi oss af. 
l förbigående kan nämnas, att eskorten var bara 
en formsak. Rölvarbandet var flera tiotal man 
starkt, alla med moderna gevär. De fyra polismän, 
vi hade med oss, hade gamla mynningsladdare. 
Detta SOm en fqrsiktighetsåtgärd, ty hade rölvarna 
kommit, hade de bara tagit de bättre gevären, om 
sådana medförts. För att undgå något sådant hand
lades som nämnts. Detta visar, hur helt vi i 
farans tid äro kastade på Gud. Och underbart 
hjälpte också Herren, ty dagen därpå VOrO vi lyckligt 
framme med allt vårt i Tungchow. Det behöfver 
ej sägas, att det var med tack och lof till Herren, 
som vi körde in i staden. 

Några dagar däre!ter började stormötet i Tung
chow, som på flera sätt var riktigt uppmuntrande. 
Vi hade glädjen ha Verner Wester som gäst 
ibland oss. 

Fredagen den 5 nov. reste vi till Pucheng, 
öfvervoro fö·rst stormötet där och ha sedan varit 
på resande fot. Snart nog slutar emellertid denna
intressanta färd. Om tisdag, den 7 dec., vända vi 
hvar och en åter till sitt. Sedan hoppas vi få vara 
hemma de dagar vi ha åter till jul. Nästa år gäller 
det att så f~rt som möjligt och så väl som möjligt 
göra sig hemmastadd i Tungchow. . 

Immanuel - Gud med oss! Josef Olsson. 

-t 

Wilhelm Sjöholm. 

Just som tidningen skulle läggas i press, nåddes 
vi af det sorgebudskapet, att missionssekreteraren 
If, ilhelm Sjöholm skördats af döden. Icke nog med 
att Svenska Missionsförbundet härigenom gör en, 
mä~skligt sed!, nära nog oersättlig förlust, missionen, 
mer allmänt taget, i hela vårt land har förlorat en 
af sina ledare, en af sina mest ·insiktsfulla och ni
tiska förkämpar. Missionssekreteraren Sjöholm var 
en ovanligt vidhjärtad och fridsam man och ar
betade därför väl tillsammans med ledare och mis
sionsvänner tillhörande andra missionssällskap. 

Hans arbetstid var, såsom det kan synas, alltför 
kort - han var vid sin död blott något öfver 50 
år - men rik på välsignelse. Nu får han hvila sig 
från sitt rastlösa arbete, och hans gärningar följa 
honom e!ter. 

Saliga äro de döda, som i Herren dö! 

För S. M. K:s bedjande ~änner. 
Tacksägelseämnen: 

De under år 1915 193 nydöpta (sid. 28). 
Den välsignelse, hvartill missionens trogne tjänare 
Chia v.arit, och hans saliga hemförlofning (sid. 29). 

Den evangelisationstur, som i slutet af förra 
året företogs till alla utstationerna i Tungehow di
strikt (sid. 30). - Att Herren bevarade våra syskon 
Olsson och deras egendom för rölvare under flytt· 
ningen till Tungchow-fu (sid. 30). 

Böneämnen: 
De under förlidet år tillkomna 193 församlings

medlemmarna (sid. 28). - De 43 gossarna i Sinans 
skola. - Hemmet för utkastade barn (sid. 29, 27). 

Att rölvarnas skräckvälde snart må upphöra, 
och att det beramade regeringsskiftet må försiggå 
utan krig (sid. 28). - Kvinnoarbetet i Hancheng 
(sid. 28). - Se vidare de senast utresta missionä
rernas afskedshälsningar (sid. 26-27). - N. Hög
mans bibelkurser samt "Framtidsutsikter"(sid. 27 - ·28). 
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Transport 5,008: 54 
67. H . J., ROnllr:shyHan ............... " .. . 3: 05 
för 	medel influtna till .Svenska Missionen Kina J 68. j . :'\.1' ., Sthlm, till M. R ingbergsunderh, 100: 


under januari mAnad 1916. 69. A . L. N., H elgesta, spal'b.-medel 13: 10 

70. JOnämnd " sparb.· medel .. 4' 75 

Allmänna missionsmede l. 	 71. G. S., Boda) rab. 11 S, L , 
n M. K ., rab. l böcker .... . " 2: 97N:o 	 K r. O. 74 · H . och K, E., ,.julof'fert .. . 10: 

1. • En missionsviio:o ...................... . 20: 	 Hörst.lI. }' riförsamling, till Axel H almes 
75 · 
2. ) Blanka peDgar~ 2: 50 	 undel'h . . .......... , .... . ... . 2 1; 42 

3· »T ackoffel' fö r ett lyckligt anllindt ba m -	 i 6. L. H., 	Norrköping, KinakOl't ..... ' 3:

barn·j Kina .. ........ , .......... . 25: 	 n. .Tackoffer åt H erren" P s. G8: 20 ... ~ ,


4. E. N .• Sthlm, . Offel'kuvel'l ..... .. ..... . 15: 	 iS . .Offerkuvert. gm S. L ., Yslad 
 ii: 745. , Qfferkuvert _ rrAn lvi K ioaväoner gm 79· A. K., Linköp ing .... 	 5; 
M. H ., 	 Björnö .... " ............... 0.0 [O; 85 80. Sparh.·medel gm H. B., HoFva .. 
 36, 75

6. Missionsvänner i Usta, St. Mellösa ." 50: 	 Rl. ~ Offerkuvert. af vänner i H ofva, G rims
j. H vetlanda 	mfg, spa rb.-medel annandag In . ..",torp, fl. ... ...... 18; 25 

jul....... .. , ... .. ... . .......... ... . 76: 17 82. L. P ., gm H. B .• Hofva 5 : 8. Sv. Lärares mfg till D. Landi os un dcrh. 200: 86. ,Offcrlmvert:o gm H. l, Ä lgarås ...... 
t3 . K . B., KBping.... 87. H . N ., Säfsjö ........ . " 5' [4 . A. L., gm C. A., Vadstena 3' " 88. C. V . C., Leksberg J O: 
IS. E . och S. A 'J sparb, -medel 4' 89· J. J ., K ållängen, r3b. å S. L . . 3'16, S, 	B.• Mariestnd 10: 	 90. Kinavänner i Markaryd ....... 6, 85

17. O. 	 och H., Norrköping ...... [4 : 91. S. L.. Alfsbyn, spl'll'b.-medel 6· 2[
18. Kollekt i N ässjö 'a/u och J/. 20: 1. och M. L., d:o ........ .. . 66 
J9. L .• Örebro, ,.Offerkltve rl . .. . 8: 50 

9'· 
N. E., Löderup ... S"·93 · 

20. A., d:o d:o .. .. ...... , .......... . 2 : 	 80 
 94· K. B., Sthlm, för M. Ringbergs underh. 25: 
21 . . Offerlmvert. från en Kioavån gm M . 95. v. O., HIlland, sparb.-medel ... , .... . 10: 

H" Björnö . .. ... . .. ,................ . 5: 99· ~förteryds UDgd.-fören. ti U M. Lin. 
22. G. 	 S., Linderås, .Ett tackofier. 5°: 	 dens utresa ......... 
 JO: 
23. Hakebo mtg. .. ................ .. 75' 100. K ., Simluoa .. ,. 	 10:

24. B. 	 E., H allgården JO I . A. H., 	 Simtuna ..... ... .
5' 	 ' 5: 25. M. Q., Orrviken ........ .. ... .. 3: 102 . Mfg i Bl1rby ............... . 
 3' 26. O. M., Ge nvaUa .......... .. .. 5' 103, MCg i Bärby, Bäsinge och Korskrogeo 
 35'27 . ,FyU03d . .... . .. , ................. . 	 95 r04· , Genom Guds n!d . . .......... .. 38,

28. Ersmarks 	smlskolebaro gm K. E. 4: 50 IOS· Kollekt- och sparb.- medeJ insaml. i 
29· ,Offerkuverb (rln Ersmark I S: 50 	 HassIe missionshus trettondedagen
30. ~ TiIl E. Sjöströms underh . • , SkellefteA 150: till H . Anderssons underh ....... ... 148: 0 1 
3 I . • S:'Uda fotografier. till d:o ... 1064°: 	 Fam iljen J, Österling. sparb.-medel .. l ]: 7 l
3.2 . H. S- Ils, Kåge, sp3rbössa 4: 55 107, Spal'b.~medel fr . Linneryd, Skill ingaryd So:
33· ) Ofl'erkuvert. , Skelleftea. 17: 108. E . K ., H 6gsbyårhult, sparb. -medel . 6·
34. l . T. B., 	 )Qfferkuve rb 6, H . r. GrönsHr3, d:o 109. 
35. E. L., d,o..... ........ .. .......... . i: 11 0. A . G., d:o d:o ....... ........ .......... .. " 
I 'F 3G. »Mamma . ............... ..... ...... . 25: I I I. M. L. L., H almstad 	 l aO;

37. . Tackoffer til l Herreo . ..... .. 	 r 1 2 , l: 50 	 GRHds mfg .................. , .. . .......... . 2 0:

38. Nässundet och Bergsjö syllireoing 3°: f 13. C. A., Visby................ " .......... .. 29: 50

39. E. 	B., Nässuodet, .Qfferkuvert . 10: I fq. Söndagsskolbarnen i Boda, Björkö. 
40. M. M., Vemamo, d :o ............... .. 10: 
 sparb.- medeJ . ... .. ,... ... .. . . .. . . 
 ' 3: ~o41. Vänner i 	H älsingborg, :.Qfferku\'erb. 25: II 5. E. H ., 	 L andskrona .............. : .... _. 
 7: So
42, M. R., V~jö ....................... .. 	 11 6.
4°: , Ur Iv! sparbössor. gm 	 F. P .• Sth lm 6: 32
43· IGnam iss.ionskrelscn Gt bg, till E. Qhr- "' 7. E . H ., Forserum, ..ett löfte till Herren .~ 5'landers underh. . ..................... . 300: Tl S. L. O., Sk:i.rblaclta, .en offergåfva ~ ... 10: 
H	 · K ollekt och spOlrb.-medel i F lisby mis· lI g. •Ur lre sparbösson gm G. \V., Eus~ 

sionshus 2/l ................. . [64: 70 berg ............... . ..... ........ ..... . 
 ' 2: 5515. Söndags.!ikolbarnens sparböss3, Flisby 16: 	 4 2 1 20. Bönekretsens !;pal'bössa, Norrköping . 10: 
47. .JnJgåfva. fran R. A. 	 5°: 1 2 1. M. K., l en liten tacksamhetens blom
48. .~bmmas sp3rbössa. , ................ .. IS: 	 60 ma på Chias gr3f,. ." ...... 
 10: 
49. Bunens d:o~ 12; 	 74 12 2. A. och 	H. M. gm J, H., Hidingebro :l6: 
50. A . N., Ve.xjö, årsbidr3g ...... .. ... .. 3' 1 2 3. A. S. gm d:o ... ............. ". 5:
5I. 1. O., Väste rhiske, sparb.-medel i: 10 1 2 4. E. K. gm d:o .. .. . .. . ..... .. 3'
52. O. S., Miste rhult, .Offer/tuverl ... 7: 	 70 125. Lilla Britta gm d:o ....... .. ... .. .. 6,

53. M. L ., Gislöv ............ . 	 2: 30 126. Marta gm d:o .................. .... .. 
 2 4 : 
54. Hj. S .• Uppsala ......... ... ............ .. 	 1 2 7. O. H. gm d:o 
'5'
55· J. 	 R . V., VuoIlerim, fö r S. Vibells T31. G. J., Mariestad, _e tt löCte till Herren~ 

5'
• 	 25: 

Iluderh . ................ . ........... , ...... . 3 2 : 132. B. J., Sigtuua, )ur bössan . ........ . .. . 16;

58. Vid sparbössetömniog i Betcsdal.yrltan, 	 133. K inavänner i Markaryd S: 6 1 

Sthlm . ............ .... ................. . 2Js: i6 134. Ki ooe· Vedums mrg. sparb -medel ...... 
 45: 4 ' 59· :a Onämnd'f . till missionärernas utresor 2 ,000: 135 · Vänner i Skillingaryd, till H . LinderS 
60. S. 	T ., Maspelös3_ ......... ... .. 1,000: 
 unde rb. . ................... .... .. , 
 45:Gr. ~Nyirsd3gen 19 16. Jag vill tacka H er [37. J . N ., Kralnfors ......... . ........ .. 13: 65
ren af all t mitt hjä rta . 50: 13 8. C. E., S th lm, ti ll M. Ringbergs \\nderh. 
6J . If. E., ViDga ........... . ... ", ...... ... .. . 9: 1 0 Syf6ren. i Gryts prästgard, S tjärnhoC 

5°: 
'39· 	 2 J : 

64. ,Offeruuvert . ................... .. f o: r4°· K . L., Stjä rnhof, . CyUnad) .......... .. 
 J: 19 
6S. F. 	B., Eksjö, sp3tb. -medel. 68, 14 1 . l Ur Guds rilea fö,rråd , ................ .. 10: 

66. M. H ., 	 Sthlm, efterskörd till mrsälj '45· Ostra Hlrado; K li sl!. Un gd.-fO rbund, 

uingen ......... .................... 5: till missionä r och fru Bloms underh . 1 SO ; 
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N:o Kr. Ö. ... N:o 	 ]C,. o. 
Transport 6,474: 24 	 Transporl 442: 50 11,021; 04 

Kollekt vid bibelkursen i Hvetlallda 65: 62. S. T., Maspelösa, för evangelist Chaug 
Alfva lilla syförening .. " .......... . 15: Ch ing-cheng ....... ..... . 200: 

lMissionsvä.cnen i Källunge &'Vall- S. St. , 3thlm, till V. Westers kapell 100: 

stena ... ,.,. SAgkvamkretsens Jungfruröl'eniug till 
H, S., Vännäs, ":otm det heliga kriget , Auna Erikssons verksamh. 35; 
Ulma mfg .......... .. Skolbarn i Hvetlauda fOI Ho Ren-ai 10; 
M. S" 	 lOfferknveru, gm E. G., Sol Söndagslikolbarneu i Essgärdet. till R. 

lefteå. 10: Andersson och M. PettersSQ:D för 
:tLilla Ioez., Forshem söndagsskolv... .. . . ___ .......,. ~ 
M. P" Kumla 	 2: 70 97. E, J., Bjöiköby, lill verksamb. bland 
H. F., d:o ......... ... . l: - barnen i leina .. .... . ... .. . , ••.. _, . S: 
Kollekt och sparb.-medel från Kinne- 98. ~ Missionslammets ull. af 1-f. J., till 

Klefva och Kjestads mfg verksamb. bland barneu i Kina .. , 6; 50 
160, Onämnd, ,ett löfte åt Herren » 128. S. J., Örebro, för Tjäders möteslokal 
161, Ur två sparhölisor, gm A. O., Örviken nära Chiog-teo ehen .. ,. 50: 
162, ~Orferkuvert», gm S. S" Lyckås glnl II : 129. Bogla mfgs kvinnororen, för bihelkvinna 54: 49 
163. En gammal vän, gm d:o 10: '3 0 . LilJa Sv. Barnt. Exp.) Jkpg, till M, 
165. Jnsaml. vid kinan\öte iHålland . ... . 3 2 : 	 Petterssons skola ): 
168. S. J. W. KJ. ......... .... . 5°: 1)6. Ps. 100. Till direkt evange lisat ions
1°9. Tomastorps mfg.. . ...... " , ... , .. 3°; 	 arbete,.,. . .... , ... , ... 13: 69 
170. Allerums Olfg.... . ........ ... .. . . 	 JU r Guds rika förråd" till Puchow 

17 2 . SyföreningssparbösJian i Strand, Spö- kapell ............ ..... . s: 

land Il : 27 • Ur Guds rika fOrrå.d " till missionens 
K. F.J BråD, sparb.-medel 2: 25 behof i Hoyang .. ,_ ..... 
Efterskörd tiU för~äljningen .... Vänner i Östersund, till Gosskolan i 
Sparb.-medel från Medle Tnngchowftt 
~ODämndi', Lindesberg .... . I SO. , Afbet. ~ löfte till Gud~, till Gos's-
T. L., Vadstena .............. . 
 skolan i Tungchowfu .............. . 
:o Qnämnd& .•...... ...... I : - 154· Forshems Ungd.-fören., för Yuin-tong 
,Ur Hildas sparbössal' , gm A. L., 'SS· ,En missionsvao i Kumla,,]oh. I ; 29. 

Hemse 	 6: 80 till skolorna i Kina ........ ....... .. 220: 

L. M. F" för M. Nylios underh. Ränta å H. L:s fond, 2:dra h:l.lvåret 
A. T., Sthlm ..... . 	 200: '915. till R. Berglings verksamh. 226: 62 
Kollel~t i Luleå gm S. A. J. .. " 25: H. T ., Linköping, lOr Fuhsin TO: 
A. L Luleå, sparb.*medel ...... .. . 8: 
 L. B., Djursholm, till ,Lotusblomman» 6: 
, Offer!tuvertJ , gm H. L, Algarås 2: S. A, J., Lule~, för Chao Wan-hsi.i.en 100: 
K. J K., Ny torp ... 	 10: A. G., Djursholm, för skolorna i Kina 200: 

Vioköls al'betsfören. M. L. E., Sthlm, till en gosses underh. 
K. S., Bornholm 5: i Chiehchow . 

,Onämnd" t: E. W., Linköping. fOr en bibelkvinna 

F. D., SoIlebruoo, sparb. -medel . S: So H. T . och E. B., för infödd evang. 

Kyrkaus söndagsskola, Östersund . 7: H. S., tiU H. Tjäders kapellbygge .. 
 2,772: 80 
,Onämnda», Figeholm J: 6J 

]\cpgs mfg, till missionär och fru Bergs 


underhMI 1,955: 96 
 Missionshemmen ; 
196. Jkpgs mfg, ioft. medel till d:o..... 789: 04 

197· D:o, influtna medel 55: 12. 
 A. H., Köping, till Barneos Hem j
200. 5parb.-medel från Nora gm H. D.. 60: 8J. ,HerrelJ bchöfver dem., till d:o. 15: 
20J. H . B., Åstorp .. ...... ............. ...... JO: 
 ;pUr Guds rika förråd ,. till d:o S'44·
202. )Snödroppen~, Åstorp, gm H. B. ... 50: Ch. A., Vadstena, till Robertslunu. 3: 
205· J. N:s missionsask, Tran!5 5: 

166. 
I i I . S. S, SLh lm, till Barnens Hem 150: 17 8: 206. ;p Offerkuverb gm A. H., 1\briestad 45: 

20 7. , Tackoffen gm d:o ... 2: 	 Summa under jan. minad \;r. 1 3,97 1 :-~8i 
208. Häggums mfg..... ............ . . 25: 

209. K, E., Knutby .......... .. 24: 


Med varmt tack till hvarje gifvare! 210. S. G., Undenäs, sparb.-medel ......... 6: 

211. A. O., Norderön ............... _ ... IS : 

212. Sparb.-medel frAo Skellefte:\... '236: Jesus sade: Min Fader verkar intill nu; jag 
2J3, ,Offerkuverb frin d:o . "............. .. 25: 

214· ,Tack för hjälp" M. Ö'J _ . ~~_~ 11,021: 04
Ionervik. ._ verkar ock. Joh. 5: 17. 

Särskilda ändamål: 

9. 	 Sv. Lärn.res mfg, till undervisnings* 
materiel vid lu30liga seminariet ... 300: Visa tidningen för edra vänner och 

10. Husqvarna söndagsskola, för Heo-Fuh* 
Yen ........................ ". bekanta och uppmana dem att prenu

J f. E. L. - W., Lidköping, ,Herrens ti 

onde" fö r husköp i Ishih ... 15; 
 merera å densamma!46. L. H, L., Visby, till H. Linders verks. 22: 50 

56. 	 Söndagsskolb. i Forssa Bruk till R. 

Berghngs söndagsskolve rksamhe t ... 9: 64 


57. 	 H . J., Forssa Bruk, till R . Berglings 

verksamh... l a; 36 


.. ~~~----,-c-.::-:
Transport 442: So l 1,021: 40 

Stockholl!l, SV&o.ka Trydc:ariaktiobobgct, ' <,l I C> 
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