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Den rättfärdige skall lefva af tro.'::
Tex!:

Ebr. 10: 38.

,Dol räl(fäJ'dzge skall lifva a/ tro~, oc/t » Om
han undandrager Stg, skall lian zdee bcha O'a mzn
sfäl.n Ebr. ro: 38.
"'
En Herrens tjänare yttrade för några dagar
sedan: »Tänk, huru litet vi i själfva verket tro Gud!"
Sedan har jag ofta tänkt på det ordet. Vi bedJa
till Herren; lro vi, att han hör, h vad vi bedja ? Vi
7Jänta efter Guds hjälp; tro vi verkligen, att den
skall komma) Kagon hade bedt till Gud om en
viss sak; följande dag' sade han: Men jag undrar,
om Gud skall göra det. En ann an, som hörde hans
yttrande, sade då: Har du icke bed t till Gud därom,
har du icke anförtrott det åt Gud?
Det är ett allvarligt ord detta: Den rättfärdige
skall lefva af tro. Guds Ande sade det redan i
gaml a testamentet och han upprepar det nu här i
nya testamentet. Och han tillägger en all varlig
varning i samma vers: »O m han un.dandrager sig,
skall han icke behaga min sjäh . H var och e n af
oss, som bekänn er sig tro på Herren, behöfver verk
ligen bedja honom: O, hjälp mig att öfva tro i mitt
lif! V i fö rsta af detta ord, att det icke finns något
undantag i G uds rike, utan att Herren har gifvit alla
i detta rike denna förmånsrä.tt alt /d 1c!f,Ja a/ tro.
»Den rätifdrdlg e skall lefva af tro" heter det:
Och vi veta, af hvad aposteln P aulus skrifver i Rom.
ye k ap., a tt d en rättfärdig'e är den, som blifvit rätt
färdiggjord genom tron på Jesus Kris tus, och som
har frid med Gud. Det är sålunda här ick e fråga
om nagra särskilda personer, några, som vi kalla
tros hjältar i Guds rik e, eller som innehafva någon
särskild ställning i det rik et, för h vilka detta »att
lefva af tro » skall vara karaktären och lifve t, utan
det gäller hv a r och e n , som hör Guds rike till.
Därför heter d e t ock i E br. 1 I: 40: » På det att
de ick e utan oss skulle varda fullkomnade. "
. Sålunda är detta ord sagd t till dig och mig,
VI" som b~~änna, a tt vi tro på Kristus. Vi få lefi'a
aj tro. \ 1l fatta ofta detta ord så, som skulle det
va ra någ ra vissa Guds barn, som skulle särskildt
utmärka sig för tro. 'Y i hafva läst om Georg'e Miiller
i Bristol, och vi känna till hans tro. 1V1en han be
känner själf i e n lefn adsteckning', skrifven öf,'er
honom , att det änd a mål, han ville v inna med sitt
lif, icke var n ågot annat ä n att visa alla Guds barn,
alt Gud /ziJlI att lita på. Gud hade kallat honom
att, i det arbete han utförde, visa d etta, och han
hade äfven fatt a t det som sin uppgift. Det var
n()g en san n blick, han hade på. sitt lif och ända
målet med detsam ma.
Men om nu så är, finns det då någon lefnads
kall else, någon uppgift här i lifvet, där icke du och
jag, om vi af Gud blifvit ställda där, på samma
sätt kunn a med vårt lif vittna om, att Gud är tro
fast, d ..v. s: lefva trons lif? Har Gud satt någon
af de S1l1a l en sådan ställning; att ha n eller hon
• F i;redrog af mi"i on,ir Fnl:' F ol/:e vid Svenska "Iissionens i
Ki lla hö;;\mö\e i Fl orakyrk an den 28 se pt. 1902.

icke kan öfva tro i den mening, som aposteln här
talar om? Vi se så ofta på andras lefnadskallelsc
och $"lömma vår egen. Vi se så ofta p å., hvad andra
vunmt, och g lömma, att Guds kallelse till oss är
likadan: samma kallelse och samma väg. Vi se ock
af Guds ord, att Her~en är särskild t angelägen att
få fostra tro hos de sma. När Jesus stod vid Lasari
graf och hade ett samtal med Marta, tal ade han
underbara, på innehåll rik a ord till henne. Han
s~utade d& med en direk t fråga: tror du det? H a n
VIlle därmed säga: stanna nu och tänk efter; tror
du deP Och hvart v ill han k omma med sin fostran :>
Jo, ha n v ill komma d ärh ä n, a tt vi skola kunna lefva
trons lif - ~ den rättfärdige skall lefva af tro~ 
ett Ii f, som icke fa r r.Ifbrytas, ett bcstä1l dz':; t lif z' tro,
ty ett lif, som afbrytes, är död.
,
Detta är Guds väg med hvar och en af oss.
~et är därför ha n har oss i skola hä r p& jorden. Han
vIll fo stra dig och mig till tro. Gud sänd er missio
nären ut på missionsfältet, icke blott för att ha n skall
vara ett vittne om honom för hed ningarna - det är
en stor uppg ift - , utan äfven för att missionären
själf skall få öfva sig i tro. Han sänd e Abraham
ti ll Kanans land och lät honom genomvandra det
många gånger, för att han under dessa van drin aar
skulle få fostra honom i tro. Och Ab raham förs~od
det. H a n byggde ett altare, heter det, och å kal
lade H e rre ns namn. På hvarj e plats, där han stan
nad e, stillade han sitt hjärta inför Gud, på det han
skulle .kunna taga ~m?t och beh alla, hvad Gud ge
nom s m fostran g lfvlt honom. O m vi betrakta,
huru Gud fostrat "ina heliga, se vi, att han genom
denna fostran velat brin ga dem därhän, att dc skola
ha/va all! z' Gud. En af Guds heliga skrifver: .ll/!l
mma källor ä.ro i dig. D et finns in g'en af TUc1s
folk, som icke har några källor i Herren. M en
ma v i icke ~t anna , förr än vi hafva al/a källor i
honom! Att hafva någo n källa i sig själf eller j,
e n annan människa, det ä.r en s tyaaels e för Gud.
Hu;u viktigt ä r det ick e, att vi i b,;årt dagliga lif
besmna detta! Huru viktigt att vi se efter, om alla
våra källor äro i Gud, eller om vi äro ouppmärksamm a
under Gud s fostran af oss och dröja vid våra ea na
k ä ll or i stället för att följa honom till ha ns k ä Uor.
Huru viktigt är det icke, a tt under vårt missions
arbete i K ina alla vara källor få vara i G ud. ~\nnars
blir vårt arbete icke ett Irosarbctc, annars blir mis
sionärens lif ick e e tt trosil!; och annars blir icke
heller det lif, som vä.ckes diir ute p å missionsfältet,
ett sådant tros lif, som Gud vill hafva det.
A lskade vänner, bedj e n till Gud för oss, att
alla våra k allor ma vara i honom!
Abraham hade skilt sig från Lot, h a n hade
offrat det bästa af Kanan s land å t honom, och
sedan hade han befriat honom ur de hedniska
konungarnas h än der. När h a n se dan vände tillbaka
mött~ honom två konungar, Sodoms konung och
Melklsedek, konung i Salem, iSavedalen. Sodoms
konung er~jöcl Abraham lön, för hvad han gjort.
Men han vagrade a tt t aga emot den. Han offrade
den.
11elkisedek erbjöd honom välsignelse från
Gud, den välsi gnelse han kund e öfverbrinaa fdi.n
fäderna, Sets "älsignelse, Koas välsignelse~ Och
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tog emot de nna välsignelse so m en gåfva
af Gud. D å möter Herren Gud själf Abraham och
säger till honom: "Jag är ditt beskärm och din
g anska stora lön ». Eller med andra ord: Kom
ihåg, ..:\braham, att du har allt i mig.
Då Jordandalen lockar oss med sin bördighet,
eller då andra frestelser tränga sig inpå oss, må vi
komma ihåg detta ord: allt z' Gud. Det är trons
väg. Försaka gärna allt det andra, det är ingen
förlust. Det var endast på denna väg Abraham
kunde offra Isak, därför att han hade allt i Gud .
Hade han icke haft det, kunde han icke hafva bragt
ett sådant offer. Ty det är alldeles omöjligt för
faderskänslan att utan tro göra en sådan gärning.
Därför kunde ock Paulus säga: JClg räknar allt så
som förlust mot det att känna Kristus, att äga
Kristus.
:Men med sin fostran vill Herren äfven lära
oss, att allt skall vara genom G u d eller i G u ds
kraft. Ack, älskade, h.uru mycken köttslig kraft
finns icke i vårt lift Hur mycken naturlig kraft
vilja vi icke sätta in i vårt andliga lit eller trons
lit, särskildt när det gäller verksamheten för Herren.
:.\1en att så göra, det är att bygg'a med trä och hö,
som mäste brännas upp. Besinna dock hvilken för
lu st, om res ultatet af vårt lif skall lämnas åt lå
gorna att uppbrännas och förstöras. Men Herren
vill fo s tra oss så, att vi må slippa göra den för
färliga och förödmjukande erfarenheten på den sista
stora dag en, H an vill genom sin fostran föra oss
därhän , att vi må kunna utföra allt i honom.
Patriarken Jakob hade fr ån ungdom en varit
mycket angelägen att få del af v älsignelsen. Och
vi veta, på hvilka vägar han sökte nå sitt mål.
Han ansåg den vara värd att eftersträfvas. :.\1en
han s träf\'ade efter den i köttslig, i naturlig kraft
och klokhet. Det var Abrahams välsignels e, han
ville f~l, det var löftena till fäderna, han ansåg dyr
barare än allt annat. Så ,-ar det icke med Esau.
::\1en Gud måste möta Jakob vid bäcken, och han
måste slå hans höftpanna, så att den förtvinade. O,
vänner, äfven för oss är v:-ils igne1sen det dyrba
raste ! Men genom hvilka medel söka vi e rnå den?
Söka vi erhålla den på den egna Yisheten s väg'
eller på trons väg? Gud möter oss m å nga gånger
vid bäcken, men har han ock få tt sl å v år höft
panna, så att den egna kraften försinat. och har
han fått komma med sin kraft? På det sättet vill
Herren lära oss att trO.
J ag tänker särskild t på vå rt missionsarbete i
Kina. M å tte Gud bevara oss, eder som ären delaktig-a
däri genom förbön och intresse, och oss därute, 5~m
blifvit delaktiga i detsamma genom personligt ar
bete, måtte Gud bevara oss, så att det icke blir ett
arbete i eg'en kra ft. utan att det blir ett trons a r
bete, som ~Gud kan ' välsigna' Det är fara för, att
vi låta oss nedsl ås af tidsandan, som ha r en för
färlig makt öfver oss.
Endast för några dagar sedan hade jag ett
samtal med en kina-mission ä r, och han berättade
n ågot, som mycket bedröfvade mig. Han sade näm
ligen, att genom de sista händelserna därute många
af Guds folks hjärtan blifvit mycket atkylda, och
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att intresset kallnat. Särskildt var detta förhål
landet i England, där ett visst missionssällskap
haft att g e nomgå svåra pröfningar just af denna
orsak. Vi komma ihåg lVIoses, där han stod vid
Meriba. Israel knorrade mot honom och han själf
förleddes till otro. Och i sin otro misströstade han
ett ögonblick om, att Gud skulle kunna hålla sina
löften , gifva Israel Kanans land och behålla det
som s itt folk. H vad blef följden af denna hans
otro? Gud vägrade honom själf inträde i löftets
land. NIoses öfverväldigades af den förfärliga ande,
som härskade bland folket. Han betraktade folket,
såg för dess skull omöjligheterna så stora, glömde
löftet, glömde Gud, förnekade honom i otro inför
hans folk och gick så själf miste om Kanans
land.
Vänner, må vårt missionsarbete vara ett ar
bete z· tro! Och må Gud bevara oss från att begå
samma misstag som Moses eller att råka ut för samma
kyla, som vi hörde om från England! 1\Iå. vi få
nåd att i tro gå framåt och ug'ra !
Gud vill också genom sin fostran af oss föra
oss därhän, att vi z· allt JIld lr:J7!a tdl Guds dm
eller, . s åsom Paulus s äger, att allt må blifva till Guds
förhärligande, Detta är trons v5.g. Vi hafva nyss
hört, att det finns - och vi känna så väl till det
frestelser a tt förhärliga sig själf i sitt lif med
Gud och för Gud. Hvilken förfärlig, hvilken fa rlig
fr estelse är icke detta! lin Gud hålla oss vakna öfve r
den frestelsen i vårt eget dagliga lif, och må han
hålla oss vakna öfver, att den frestelse n kan komma
till oss äfven i vårt arbete för honom.
K är Gideon tågade ut mot midianiterna, tillät
Gud honom att föra med sig endast 300 man, för
att Israel icke skulle säga: 7Il Z1Z hand har gjort det.
Hafva vi förstått Guds ledning med oss, när elen
mangen gång- synts underlig? Hafva vi förstatt,
att han velat förekomma, att i vårt hjärta den tan
ken skulle uppstiga: min hand har gjort det?
J ag bIet i dag påmind om ett ord af Herre n:
allt samverkar till det bästa. Så låter Gud allt
samverka därtill, att vi skola kunna lefva tron s Iif
ell er leflla af tro. -- Jag kommer ihåg, att den ni
tiske missionsvännen d:r Pierson särskildt angåend e
missionsarbetet en g ä ng yttrade: "det är fara värd r,
att vi med vår missionsstatistik, med vå rt myckna
ordande om, hvad vi uträttat, uppresa e n efesiernas
Diana midt i Guds församling. :.\Iå Gud få hjälpa
oss, så att vi , när vi få vara med i arbetet, äro
med till hans ära och icke till vår egen!
Om jag icke misstager mig, synes nu en sär
skild fa ra vara för handen i Kina, den nämlig-en
att människorna där söka förhärliga den europeiska
kulturen, den mänskliga förmågan. Skall Gud till
lå ta, att hans ära tages ifrån honom? :'\ej, O, må
vi vara med på den sida, där Gud förhärligas! J\lå
Herren genom sin Helige ~\..nde få föra oss därhän,
att han har oss på trons väg och för oss fram till
tron s mål, den fulländade frälsningen, Då skola vi
få glädjas och fröjdas vid hans uppenbarelse.
Yi hafva nu snart hela vår syskonskara åter
ute i Kina. Endast några få äro hemma, och de
skola nu taga afsked af vännerna hä" Älskade
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vänner, bedjen för oss, att vårt arbete därute måtte
blifva ett trons arbete, att vår väg måtte blifva
trons väg och vårt lif trons lif bland kineserna, så
att också frukten af vårt arbete måtte blifva trons
j'rukt.l Herren har i sin underliga ledning med oss
under den sista tiden ofta påmint oss om detta:
den rättfärdige skall lefva af tro. Och vi hafva
fått stanna vid det, att Herren säger, att den rätt
färdige skall lifva. Han skall icke gå under, icke
komma på skam. Lifvet skall icke blifva svagare,
utan det skall utvecklas på den vägen. Han skall
få lefva af tro. Ja, vi få lefva af tro, tills vi en
gång framträda i den fulla åskådningen af vår Fräl
sare. Och då skola vi få erfara, att vi aldrig trott
honom för mycket, aldrig trott honom för ofta. Må
Gud ffi välsigna oss, så att vi lefva af .tro hvar
och en i sin gärning och kallelse för hvarje dag!
Amen.

En minnesteckning'" äfver
Johanna Hunderes sista dagar
af Thora Hatrem.

»Fader, föd/ärliga ditt namJl.» Joh.

I2: 28.

Vlir kära, dyrbara Johanna har gått hem.
Hon
fick nad att förhärliga sin älskade Herre blide i lif och
död. Llitom oss tacka honom för detta. Det var den
4:de juni kl. 10 f. m., som Jesus hämtade henne till sig.
L åt mig nu berätta om allt, ty det var så obeskrifligt
härligt. P å f. m. den 3 juni voro både broder Blom
och Christine hos henne; hon var litet orolig och feber
ak tig samt törstade mycket. Vi voro äfven tillsammans
alla en stund inne hos henne och bådo till Gud, ty hon
hade uttryckt en önskan därom. Själf kämpade hon med
i bönen. Kl. 2 afIöste jag de andra, satt och viftade öfver
henne hela tiden) ty det var tämligen varmt. Efter en
stund började hon att tala på samma sätt, som hon gjort
under hela sin sjukdom. »Det var sä skönt att riktigt
fä tala ub, sade hon.
»Hälsa far och de andra, att de icke skola sörja,
det är min vinning, om Herren kallar mig hem.»
"ja,
Maggi, ja, jag håller mycket af Maggi, men H erren skall
nog sörja för henne.» (Detta var en liten brorsdotter,
fur hvilken hon sedan moderns död varit i mors ställe.)
»Pappa längtar så denna sista tid att fä gå hem. »
»Ja », sade jag, »kanske l fän följas at. » »Ja, jag tror,
att han är hemma nu.»"'"
»Tänk att fä se llonom . . som min själ ~ il skar! 0,
hvad jag skall prisa honom och kasta min krona ned för
hans fölter ! Inför honom är glädje tillfyllest!»
»Vi hafva haft mycket gemensamt, vi tva, men vi
skola snart mötas.»
Jag svarade: »Dfl är jag väl icke färdig ännu, efter
som jag skall lämnas kvar.»
»iHen det är ocksä nfld ,), svarade hon.

*

"*

Se fröken J. ~I Sandebergs bref sid. 25.
Hennes fader, predikanten Hundere, dog några mr,nad er efteråt.
Not a.f R ed .
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Vi talade också om, huru godt det iir, att Herren
alltid tager hem de sina i rätt tid, och Tohanna sade.
att han länge hade förberedt henne därpa". »Jag är S~l
glad, att jag fick komma till Kina, så glad a tt jag fick
komma upp hit.» Jag sade: "Jag är också glad, att dl:
fick göra den där resan till byarne. » »,Ta », sade hon, »jag
hade en härlig tid där.»
En gång sade hon: » Tänk, att mitt lif sku lle blifl'a
så kort, men allt ä r väl. Kanske TeslIs kommer snart,
det är så underligt, att jag skulle ga ' hem förut. »
Med förvånande klarhet och sinnesnärvaro tänkte
hon på allt. Då jag sade, att hon mahända ansträngde
sig för mycket, svarade hon: .Kanske jag icke behöfver
mina krafter mera på jorden.» Jag sade henne, huru
glad jag var öfver att få vara hos henne, och att hon
alltid hade varit mig till välsignelse, hvarpä hon svarade:
»Tack, snälla Thora, ja, Herren har sil. mycket att lära
oss." Hon talade också om, huru förtjust hennes far varit
öfver att hafva fått hennes första bref från Din-ch'eng.
Kl. 5 ville hon, att Christine skulle komma, tv hon fick
liksom sensträckning i benen. Det gick dock ~nart öfver.
Broder Blom kom sedan pft att gifva henne en sorts
massage, som bragte henne lindring. Han var sedan
ensam med henne en timmes tid, och Fredrika var ocksfl
inne hos henne en liten stund. Efter aftonmåltiden voro
vi alla tre, herr Blom, Christine och jag inne hos henne
en liten stund. Hon låg obekvämt, så vi flyttade henne
öfver till den andra sängen
Det tyckte hon var sä skönt,
sade hon, hon låg nu så bekvämt och godt. Broder
Blom och Christine vakade den första delen af natten
från half I I -half 6, Christine sist. ,Tohanna hade ej
varit fullt redig och talade ibland litet osammanhängande
men var annars stilla. Då Christine kom in, förändrade
de hennes ställning litet, sedan låg hon sft stilla och sof
äfven något. Därefter ökades hennes törst, och snart
märktes åter, att hon icke var fullt redig. Hon bad
Christine bedja Gud, att hon måtte kunna andas lättare.
Christine frågade henne, om Jesus hade gifvit henne något
särskildt ord. Hon svarade, att de på aftonen hade läst
om, huru Jesus uppväckte änkans son i Nain. Det var
en förväxling. De hade läst om Elias vid Kerit, och om
huru han uppväckte änkans son iSarepta.
Kl. half 4 kom jag in. Vi kände då. att något före
stod, Sfl Christine satt kvar. Johanna blef då så ange
lägen om, att hon skulle hvila, hvarför Christine lade sig
på den andra sängen. Icke heller detta tillfredsställde
henne. H on ville nöd"ändigt, att Christine skulle gå
in i sitt rum och lägga sig för att kunna sofva bättre.
Denna sade dä: »Du vet ju, huru godt jag alltid brukade
sofva hos dig förr, och om jag försökte att sofva annor
städes, så gick det icke.» »Ja», svarade hon, ;>men det
är ju olika med dig, som varit här hela natten. :> Hon
talade om Fredrika: »Stackars liten, hon var här tvä
gånger i nat!;,. Senare blef hon åter orolig, men hela
tiden låg hon och ropade till Herren. En gång sade
hon: »Tack, käre Jesus, det är din nåd». Kl. hal f I
skickade jag efter broder Blom, för att han skulle afIösa
mig litet. Efter frukosten var jag ute på köksgarden, då
det korn bud efter mig. Kl. var då 8,so. En märkbar
förändring hade inträffat, och vi sågo, att hon snart skuHe
ffi bud att ingå. i hvilan. Hon var därefter till hälften
medvetslös; jag tror icke, att hon led mycket, ty hon
hade förut sagt, att halsen var mycket bättre. V i fort
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satte att dä och då gifva henne en sked mjölk eller körs
bä rssaft; det hade vi gjort sedan förra aftonen, och det
tyckte hOll gjorde sä godt; hon blef mera to rr efter vatten.
V i stodo eller sutto alla omkring henne, ~ifven kineserna
fmgo lof att komma in, ett par i sänder. Evangelistens
hustru, Kao-ta-Sao, stod på hennes högra sida. Plötsligen
sade Joh anna: ,> Det ha r kommit en til! där.»
»Det ar
ju Ka o-ta-Sao, Johanna », sade jag.
»Kao -ta-Sao» , sade
hon långsamt, str~ickte upp handen och klappade henne
på kinden. Det var det sista ord , hon sade, den sista hand 
li ng, som hon utförde på jorden. Hon älskade kineserna .
Den sista kampen var kort och lätt, det var nästan,
som om hon somnade. Kl. var då I °,40 f. m.
Jag vet, att I förstån, hvad det var för mig att mista
henne. ,,'i hade vuxit så tillsan'imans.
Herren styrke
uss, att vi må få nåd att komma ihag hennes vinning
"ch glömma v<'tr förlust. Låtom oss bedja, att JeS1ts m fl
få den plats , som hon efterlämnade tom i vara hjärtan, så
att hau därvid må fä mera rum.
Systrarna Emma och Christine klädde henne, emedan
mina krafter voro slut. Hon blef klädd i sin l;inesisl;a
drä kt, det var ju den, som hon älskade mest. Hon va r
Ijuflig, där hon i i'!g. Fredrika fotograferade henne och
uss me pil blo:nsterrabatten på gården . Hon fick en
va cker kista, e huru den var kinesisk -- den var hvit
må lad , oc h ' hon tyckte alltid så my cket um hvitt. Vi vadde
rade den inuti och klädde den med hvitt tyg.
Hon
hade en liten kudde med broderadt öfverdrag p~'t, som
hon f~ltt af sin älskade van Kamilla ; den hvilade hon piL
Kistan sag a lldeles ut som en sang, och det var endast,
$om o m ho n lagt si; ned för att hvila. Den 5:te juni
mellan kl. 8- 9 buro vi henne sj~ilfva ned oc h lade
henne i kistan.
Kineserna sa mlades, och vi sjöngo den
sis ta säng, som vi sjungit tillsammans pa jorden: »J esu
ing O ;) :> Han leder mig; hvad h imm elsk tröst" se dan laste broder Hlöm J\.o m. 8: 9 --'1 I och Fredrika
F il. 3: 20, 21.
Sedan \'i bedit, lade vi på locket.
V i kunde in ga bl o mmor fel, men Christine band en krans
af cypress, som vi sl ingrade nmdt omkring kistan. Kine
serna b uro ut henne till missi o nens grafplats, där vi da
gen förut hade vari t fö r a tt utse h e nnes hvil or um. :\[an
ha de sätt Iwde öfver hela platsen. Hcm 'ilar själf ett
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:\Iannen gingo, men efter Linesisk sed akte \'i uch
k\'innoma el it ut. Grafven \'ar grafd
ett sHtt, som
alla Wrmögna bruka i Kin a , niimiig e n först en vanlig
gra f rakt ned och ~eclan vid huf\'\ldsiclan en grotta in i
j '.)[den. Vi tyckte alla, det \'ar så skönt, ::nt h o n blef
b egrafven allde les som Jesus . Hon hade sj~ilf en s~lclan
fö rkarl ek fö r grottor, (vi bo n~imligen ofta i grottor linder
den starkaste so ml11arvarmen i Kina). Vi funn ) dar på
marken ett slags vackra sk il ra blommor, so m flera a f oss,
J ;iribl a nc! ;ifven kin eserna, lade på kistan. De .,atte ned
h enne, och \'i ~öngn en kines i;;k sElI1g »0, Jesu kar,
j,1g al:;kar dig, att clu ditt lif gaf nt för mig.» Broder
810m talade öfver [ Tess . ..j.: 13- I8 och hanvisade till
l
Kor. IS: ..j.'-57 samt Kol. 3: 2-..j.. Han berättade
fGr kineserna o m benne$ lif, talade om vart hopp samt
bad dem alla att begynna tro pi .T csus . Till slut b ~ld o
\i och sjöngo på k inesiska: " H em, hem, mitt k;i ra h e m ».
Riktigt många voro samlade, och dc voro O\'anligt stilla.
S:' . köto de in kistan i den lilla h vilokammaren och
murade igen d ö rren.
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Herren styrkte oss så förunderligt. J ag fick , innan
kommo till grafven, af Herren de ord, som stå i I
Kor. 29: 14. En!. den engelska öfversättningen lyda de Sfi:
",\f e1itt eget hafva vi gifvit dig.» Hon var ju hans
egen dyrköpta brud, skulle vi då icke med glädje !ftta
honom taga henne till sig för att vara dar han ilr) Då
vi litmnade grafven, sad~ broder Blom: »Gå in, mitt folk ,
i dina kamrar och slut dörren igen efter dig. Gö m dig
för ett ögonbl ick.)} Es. 26: 20.
Herren gör allt väl. l\Tåtte hennes ande falla pa
oss, som äro kvar, och måtte han uppväcka villiga hj~irtan
till att ställa sig i ledet i hennes ställe. Hon tänkte ända in
i det sista så mycket på provinsen ~-Ionan och talade till
och med i feberfantn sierna darom. Det ser underligt ut,
att Herren skulle taga henne till sig just nu, men han
vet b:ist. Hennes arbete var fu ll bo rdadt, och nu hvilar
hon. Det är härligt att se, att klippan, Kristus, håller i
lifvet och i döden.
Vi hade ibla nd så välsignade samtal under h e nnes
sjukdom. Af allt framgick, att det var endast 1låelm, ~ (, m
ho n förtröstade på, och att den va r nog, ja, mer än nog
för henne. Under vårt sista samtal talade vi ocksa om,
att vi hade kommit till kurta i sä 'l1ycket. Da utbrast hon
sä triumferande i en af sina a lsk lingsverser :
VI

»Det förflutna under blodet,
Kors e t skyler S\'nden min,
Uppil Jesus jag fii rtröstar,
Och Guds vilja den iir 111m. :>
(Öf\'ers. fr. en g.)

Southampton-port Said.
Om bo rd å angaren »Hamburg » den 28 j an. [903.
Kära missionsvännel' !
» .l-:lafvell tro

på

Gltdl~

Mark. I r: 22.

nder sis ta tiden af min vistelse i London och
under utresan till missionsfaltet har Herre'n åter och ater
tillropat mig dessa uppmuntrande o rd: "Haf tro pft Gud
Allt dj upar e och djupare har jag under Guds fostran lan
kanna min egen vanmakt, lärt inse, huru i grunden fattiga
och hjälplösa vi äro. i oss själfva . Alla de hjä lpbillor,
som tyckas ligg<l fördolda i det milnst: !iga Iifvet med allt
dess a rb ete o ch alla dess sträfvanden, äro utan Guds
välsignelse blott vanmäktiga försök , ln'il b på si n höjcl
kunna frambringa ett ske n af framgång a ldr ig verkiig
evighe tsfrukt. H vilken stor \'isdom li gge r icke fGrbor:;ael
i kännedomen om den manskliO'<l natlll'ens full ].; umlio·a \'an
makt i kampen för det goda ~ch ädla, i striden
Gnds
rik es tillkommelse. Men Gud ske tack ~ I samma m å n,
som vi lära inse var ege n vanmJ!;t, fii. vi o cl;.s ~l Hira
Linna Guds allmakt. ,) För Gud ar allting m öjlig t !» l\IJtt.
19 : 26. Alla äro vi såsom Tew K risti stridsman kallaue
till trons goda k<lmp för Guds ära och hans rikes till
kommelse. ,'i hafva ingen rLittighet att Säga: » \'i kunna
icke strida för Herren, ty vi hafva ingen förmåga, inga
krafter d~LrtiIL. X ej, vi måste visserligen ödmjuka oss
infi.i r Herren, erkännande vfIr egen vanmakt, men \' i m aste
på samma gang i tron blicka upp till vär Gud o ch taga
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emot af hans allmakt. Och samme Gud, som gaf seger
ö fv er 13j,000 midianiter ät Gideon och hans 300 män,
utrustade endast med trumpeter, tomma krukor och facklor
pil det att för dem h varje möj
- utan stridsvapen lighet att förlita sig på nagot annat än pil. Gud allena
skulle vara utestängd - samme Gud skall ock -gifva oss
seger, H vilka djupa möjligheter till ett framgängsrikt och
fruktbär ande lif i Herrens tjänst ligga icke fördolda i en
sann kännedom om vflr egen van ma kt och om Guds all
makt! H erren öp pne mer och mer vi'! ra ögon och hjä rtan
för dessa stora men ofta sft svårlärda sa nningar! Di'! skall
vart arbete i Herrens tjänst bära rika frukter , »Varen i
biille1l ihärdige! » Rom, 12: 12.
»Ha/vm tro på Gud !»
Mark, II: 22,
Och n u några blad ur minnesb oken fr a n min resa
ut till Kina. H vad jag !angtat och väntat efter d en dag,
d å jag skulle få a nträda färden till det land, dit Herren
kallat mig sasom sitt sandebud ! Visserligen har jag varit
myck et nöjd med och tacksam för min vistelse i England ,
men mitt langtans-land har dock varit »Si nirn s land ,> .
Och SZL kom tiden för afresan, jHmdagen den 12 ja nuari
samlades vi, broder Wester och jag tillika med tre andra
utgaende missionärer samt hemmavarande ar betare från
f2i1tet och missionsvä nner omkring Herrens bord för att
cliir hämta kra ft och styrka före va r afresa. Pi'! tisdags
eftermicldagen lämnade vi - d:r och mrs H ogg, deras tre
»c. r. jI:s Home »
smilttingar samt 'Wester och jag Wr att med tåg Min London anträda resan till Southamp
ton, hvarifrån vi följande dag, onsdag den 14, på mid
dagen styrde ut till hafs m ed N. D. L:s stora ft ngare
»Hamburg». Det var en str:llande klar d<lg men kall
som en vinterdag i högan no rd, då vi läm nade England,
och allt tycktes li kna sig till en god och angenäm resa.
Färden genom Engelska ka nalen och Biscayabukten aJ
lopp tämligen lugn t, ehuru vinden allt emellanat tjöt och
!n'e n i tåg och tackling_
Pi fredagen fingo vi spanska kusten i sikte. Den
första anblicken af Spanie n är mycket intressant. En
andlös rad af höga berg och höjd er resa sig upp ur haf
vet och stracka sig inåt landet, försvinnande för öga t i
cn blåa ktig dimma, Portugals kust blef snart synl ig, och
med den förä ndrades ock scenerict. under de t angaren
pa afstånd följde utefter portugisiska kusten, som dunkelt
framträdde mot bafve t, mö ttc vi då och då små vackert
malade fiskare - och lotsbata r, hvilka käckt styrde ut til!
hafs. Niir vi lördag morgon kommo upp på dack, var
väch'et lugn t och stilla, solen sken strålande och värmande
frå n eu kl arbia himme l en riktig nordisk vårdag,
Fartyget fö lj de fortfarande ute fter Portugals kust, och allt
i land kunde tamligen tydligt urskiljas ; här syntes en
fästning uppe bland bergen , där reste sig högt öfl'er hafvet
ett fy rtorn , byggdt på Cape St. Vincents spets; strax dä r
efter signalerades vi från ett signaltorn, flaggorna hissades
upp och ned, allt urskildes klart och tydligt. Vi läm 
nade DU mer och mer Portugal s kust, som snart afteck
nade sig som blott en blåaktig rand och slutligen alldeles
förs vann för I'ara blickar. N u styrde ångaren ut i Cadiz
bukten och sa tte kurs rakt p1 Gi braltar su nd ,
Söndagens morgon anliind e I·j till Gibraltar. Trakigt
nog If\ g en t:lt dimma lägrad ö fver toppen af den väldiga
klippan, som reser sig upp ur hah'et till en höjd af 1,36 l
fot. _'\nblickcn af Gibraltar kunde således icke blifva
elen bästa, i synnerhet som regnet därtill störtade ned

ganska häftigt. ni jag sag den vä ldiga klippan med dess
starka befästI\inga r, fl ögo min a tankar genast till 62 :dra
han är min
psalmen: ,, :\lI enast Gud ä r min kli ppa borg», Ps. 62: 3. Huru lugnt och tryggt är det icke att
hafva sitt fäste i Gud, den Alls mäktige! Inga lifvets stor
ma r och väx lingar för må att rubba den kli ppan ; sisom
den från evighet statt, så skall den ock i evighet sta,
trotsande alla försök a tt bryta den ned samt skyddande
och hiignande a lla dem, som tagit sin till flykt tiIl den 
sam ma .
Från Gibra ltar fortsa ttes resan ut i Medelhafvet å t
nord ost utefter Spaniens kust. Sierra N evad as väldiga
bergskedja var synlig, så länge vi höl lo oss i närheten
af kusten, ilden sna rt si\go vi åter endast himmel och
haL Närmast e målet för resan var nu Genua. Kar ia~'
tidigt onsdagsmorgon en (den 2 I ) vaknade (jch fick h 6r~;·.
att vi just höllo på att löpa in i Genuas ha mn, sky ndade
jag upp på däck, nyfiken att få se något af den gamla
italienska handelsstaden , så rik på minnen från fordom
ti ma makt och glans . D et var en pittoresk syn, som
tedde sig för · mina blickar, d it jag i den arla morc;on
stund en fick den förs ta anblicken af Genua. Staden
syntes ligga inbäddad i ett enda Ijusha f; hvart jag skådade,
s:tg jag ljus, ljus. Det hela syntes mig so m en ofantlig,
praktfull illu mination.
Efter frukosten gick jag upp på däck fe" att i dags 
ljuset se staden . D et var en storslagen tafla, jag nu hade
fram för mig. Ofvanfö r den halfcirkel formiga ham nen,
fylld af ån ga re och segelfartyg, utbredde sig Genu a med
dess ståtliga byggnad er, palats och kyrk or sa mt med en
bakgrund af terrasser, träd gfLl'dar och väld iga bergshöj der.
Snart blef d e t lifligt ombo rd ; bul lret från vinscharne,
skriket och larme t fl'ån smabå tarne rundt o mkring, cice
ronernas ihärdiga erbjudanden om vfigledni ng m, m. 
allt blandade sig samman till en mindre harmonisk musik.
Vi lämnade å ngaren [(jr att göra en rundtur genom
staden. Y årt sällskap bestod af 16 personer, d e fl es ta
missio närer ; glada och förväntnings full a anträdd e "i färden.
Det var just icke någo n syd ländsk värme i Genua denna
dag, tvärtom var d et bitande kallt som en akta januari
dag hemma i Sverige, ~-Ien hi mlen var klar oc h blå,
och solen I.,·ste SEL Vänligt och mildt liksom uppmuntrande
oss att icke lilta oss afskräckas af ky la n,
Först styrdes kosan till den gamla stadskatedralen,
en praktfull byggnad a f hvit och svart marmor, uppförd
pa l Ioo- talet. Då vi trädde iJl, lågu personer ha r och
där på Im;! i bön framför helgonbilderna; priisterna läste
sina böner, några af de i mässan deltagande sutto smä
pratande med h varandra, andra a ter rä kn ade pärlorna pä
rad banden - allt gaf ett vemod igt oc h dystert intryck
af en skef och förvänd gudsdyrkan. Med elektrisk spår
vagn fä rdades vi därefter gen om staden till » :ampu Santo»,
den för sin a .mästerliga sk ulptura lster väl kända begra f
ningsplatsen . Ofver 900 byster och sta tyer, kon stverk i
mannor och brons, bilda bilr ett af de förnämsta konstmuseer
i sitt slag, Det ar fön'ånansvärdt a tt se, huru mästerligt
såväl sorg ö fver döden so m glädje öfver uppstå ndelsen
är återgifven i mäng,l a f dessa marmo ransikten, I este
tiskt hänseende va r det en njutning att betrakta alla dessa
konst"erk, men det hela kvarlämnad e dock hos mi2,' ett
vemodigt intryck af yttre ska l utan kärna, af tomhet och
af formalism. Kästa må l för drt besök var "Caste llacio »
en \ltsiktsplats, belägen omkring 1,00 0 fot öfver hah'et
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Härirrä n hade vi ett det hä rligaste panorama öfver staden
och dess omgifningar. Sedan vi besökt ett af de tlldriga
palatsen, nu inrcdt till ett konstmuseum för de gamla
mastarnes målningar, begfiJvo vi oss åter ombord, nöjda
o ch belåtna med var dag i Genua.
F öljande dag dd lO-tiden på förmiddagen lä ttades
ankaret, och »Hamburg » styrde åter ut li ll hafs. Där
vi ångade fram utefter Italiens kust, hade vi en storslagen
vy. Liguriska Apenninerna reste sina snöhöljda tinnar
majesuitiskt upp öf\'er IVledelhafvet, som låg där nedanför
med sin klara bia yta, blänkande i solskenet. Då jag
blickade up p mot d en viddiga bergskedjan, iklädd sin
hvita skrud, syntes den mig såsom en symbol af renhet
och kraft, en förebild i naturen af hvad vi alla med
G uds nad borde vara: klippor, iförda Kristi rättfärdighets
hvita drakt och delaktiggjorda af hans gudomliga kraft,
stenar, med hvilka Gud kunde uppbygga sitt heliga tempel.
Det vackra bergsceneriet hade hela dagen tilltalat mig,
men mest fängslande syntes det mig fram ,på eftermid
dagen, då aftonsolen kastade sina strålar öfver detsamma.
Där de snöhöljda Apenninerna lågo, begjlltna af den ned
ga ende so lens glans och sk iftande i en egendomlig färgton
af silfver och guld, minde de mig om min barndoms fe
o ch sagoland, Sedan mörkret inbrutit, passerade vi Elba,
50m dunkelt kunde ursl;ilja~. Mina tankar gingo tillbaka
till den lid, då det franska stridslejonet - Napoleon I
flydde fran den lilla ön för att ater sätta Europa i
skrä ck. Tankarna flögo till ffing'en pa St. Helena och
dröjde viu det yttrande, som Napoleon en g~lI1g fä llde,
d å en af hans officerare uttalade sig i antikristlig rikt
ning, »J ag kann er m:lnniskorna» , lar han n~imligen hafva
sagt, "och jag har haft erfarenheter i världen och ar
ö fvertygad om, att Jesu Kristi lif och lara :[ro sanning och
verklighet: Jesus allena ar verUigen stor, och under det
jag nu sitter h~ir förg:Uen af alla, finnas millioner män
niskor, hvilka i dag äro redo att dö för honom .»
Det \'ar frec.1agsmorgonen (d. 23) ; vi närmade oss mer
o ch mer neapolitanska bukten. Viu inloppet till den
sa mma passerades öarne Ischia och Procida, och snart
d arefter löpte vi in i N eapels hamn. H vilken trolsk
dragningsk raft har icke Neapel, den gamla sin~ n-staden
Partheno pe, utöf\'at öfver sinnena allt frän den grä forn
tiden! Dess bed;lra nde sk(ina läge, dess hUrliga klimat,
d ess höga, rena luft - allt detta förenar sig i det kända
uttrycket: »Ett stycke himmel nedfallet ra jorden.» Ehuru
vadret i<::!;e var synnerligen Wmpligt, företedd e clockNe
apel en vacker a nblick, där det låg utm ed bukten, med
si na mångfärgade byggnader, kastell och i grönska in
bäddade villor, med en bakgrund af långsamt sluttande
bergskedjor samt med elen rykande V esuvius i öster,
väldig och imponerand e resande sig i höjde n.
Knappt hade vi ank.rat i hamnen, förrän en svärm
af småbåtar satte ut från stranden och styrde kurs mot
angaren. Snart hade de hunnit fram till sitt mål, och
nu hördes nedifrfll1 dem, där de lago utmed ånga
rens ena sida, samt uppe på duck larmet frän Sä ljare,
utbjudande mosaikarbeten, frukt och blommor m. m; miclt
i allt detta buller blandade sig tonerna af ». Santa Lucia»
och andra italienska sftnger, afsjungna fran bå tarne samt
ackompanjerade af mandolin och luta. Vi hade icke lang
tid att förfoga öfver i Neapel och måste dUrför söka an
vUnda elen tid, vi hade, på bästa vis. Först styrdes kosan'
till :> :'-Iuseo Naziona!», diir vi besågo alstren af fornticb
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konst. Synnerligen intressant var att se de gamla, mäster
ligt utförda konstverken i brons. Sorgligt nog var den
mest seviirda afdelningen af museet stängd för dagen , den
afdelning nämligen, som innehåller de storslagna sam
lingarna från Pompeii och Herculanum. Sedan vi besö kt
några af de mest sevärda platserna samt tagit en vand
ring genom en af dessa trånga gamla gator, hvilka ofta
finna s i de italienska städerna, begMvo vi oss åter om
bord. Som mörhet redan inträdt, då vi lämnade Neapel,
gick jag miste om den natursköna anblicken af Sorrento
och Capri.
Följande dag passerad e vi vulkan-klippan Stromboli,
som reser sin alltid rykande krater mer än 3,000 fot
öfver hafvet. Snart hade vi fitt Sicilien i sikte, och det
dröjde icke länge därefter, förrän vi sty rde in i Messina
sundet. Sundet låg stilla och lugnt, här och ditr syntes
ett Iw itt segel , de små fiskarbä.tarne roddes ut till fångst.
Till höger om o, s lag Sicilien med dess vackert belägna
städer och byar samt imponerande bergshöjder, till vänster
syntes Italiens leende kust. Snart blef iEtna synligt,
resande sin väldiga, snöhöljda hjassa ur molnen och fram
bolmande en hvit rökpelare. Allt otydligare och dunklare
började konturerna af kusten att skönjas, och snart voro
vi åter ute på hafvet, langt från land. Åter syntes endast
det vida hafvet, himlen samt sjöraglarne, som troget flögo
tätt efter fa rtyget, Och under det ångaren nu styr kurs
mot Port 'aid, vill jag i ko rthet nämna något om Iifvet
ombord. Det är ett brokig blandning af olika nationer
här ombord; icke mindre ä n 10 nation a liteter ~iro represen
terade. Vi äro 18 missionärer, a f h vilka de flesta aro på
väg till Kina. Dagligen bruka vi hafva en timmes bön
och bibelstudium gemensamt; om söndagarne hafva vi
sa väl förmiddags- som eftermiddagsgudstjänster. Rikliga
tillfällen att missionera bland vi'tra medpassagerare erbjuda
sig. Gud gifve oss nad att rätt använda d em I Han
hjälpe oss att med våra lif såväl som med våra ord visa
våra medre3ande till J esus!
O ch nu vill jag afsluta mitt bref med en innerlig
hälsning till eder alla, kara missionsvänner, kanda som
okanda. Ihågkommen mIg I edra förböner !
l Herren förbundne
A7Idrew Ericsson.

få

Han-floden julaftonen 1902.
Framåt, framElt går ett tåg
Öfver Han-flods dunkla våg;
Uppåt, uppå t är dess trängtan,
Hemmet målet för dess längtan.
S\'eriges höstsol spred sin glans,
Då från h vad dem karas t fanns,
Här de mä.ste dock sig skilja
Liten tid - så var Guds vilja.
Söderns länder mot dem log,
Storm och värme ' kraft Wrtog,
Så till sist de nådde hamnen,
Slötos uti syskonfamnen.
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l\Ien, fastän de hunnit land,
Foten satt p å Kinas strand,
Slutad vm dock icke farden,
uppnådd \'ar ej lugna h ä rden.
Shensis,
uppe i
Dit vill
För att

Shansis, Honans jord
den höga nord,
H e rren dem nu leda
sig ett fo lk bereda (Luk. T: T I)'

Re 'n i nara tjng o da ' r
Bräck lig farkos t glidit ha r
(lfver vattnet, plöjt dess bölja,
.\nnu h a mnens sk dr sig dölj a.

Jule tid

S~l kommer på;
H op pet att den fira fa
'Cppå land har storm förjagat.
Ylodet ~ir dock ej försvagadt.

H varje plats p å denna jord,
D~lr

vi ha Guds frid och ord,
Kan oss sfldan jul fröjd skän ka,
Sa att hoppets julljus blänka.
Gti s tilla ju lekv ä ll
Gnder stja rn ebimlens pä ll,
"-kild fr5. n grannl:ltskram och ståten,
Tra ngda i den lill a båten,

Ut a n julelj us oc h gran,
Siisom annars man är van,
Samlas nu den lilla ska ran,
Trygga, glada, midt i faran.

A ugust Berg.

Julda gen

V ana händer hy tten smyckat,
_-\. l1a tycka, det d r Iy c kad t.
rIopjJet framtiden bestrålar,
Jfi1tllCt d et förnut n a mflla r.

De m fU r e na t med hvara nd ra
::'Il e n OckS?l med alla a nd ra ,
Som \"id julnatts-stj;'irnal's lj us
Vand ra hem m o t Fadersh us.

'
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X a r Sil o mkring ord o ch bön,
Blanda ch med en julsl\ ng s!;(j n,
.\ll a sig en stund h a' en:l t,
\' erklig julfröjd dem fö rena t.

l.' p på Kin:ls \'ida s trand,
"Full a u la f ( )sterlan d » (Es, o
,~ l;m o r ha n i mörkret skrida,
::'IEmga efter dagen bida.

I ofvanstaende s m a enkla verse r lämn as en liten
skildring öfve r, huru och llVar vi lirade va r jul.
Våra tre sys trar i " den andra båten» vo ro bjudn a.
ö fver till oss kl. 4- på kaffe, så att, förut o m min hustru
och jag, voro här syst rarna Frida Pry tz, Ann a Eriksso n,
Sigrid Engs trö m , Ja ne af Sandeberg och K a mill a Ra s mussen.
V äd ret var d e t allra härli gas te höst· eller var väde r,
h vilk e t man vi ll kalla det. S o le n s ken sa varm t örver bergs
topparne, so m på båda sidor om Ro den fröjclade våra ögon.
De riktiga julsängerna ss.cHell dig jula fto n », )} K~l r ju l
dagsmorgon g limma !'» oeh »::\u segra r alla trog nas hopp»,
fin go vi lo f a t t gömma, tills solen gatt ned, brädern a
sa tts [ör Uins tren oc h ljuse n tändts. Hur det ~ir. de t
blir ej riktig jul s t~lmning \id dagsljus. »Ljuset lyse r;
lIlörl,ret».
Huru vi fir ade vå r jul, kommer nog en annan af
deltagarne att mera i detalj beskrirva.
Vi komm a i arton till Fann-cheng. D ;lrifrflll och
till L ao -H o ·ho är de t 3 dagars ba tresa . Hittill s har
Herre n i allt underba rt hj;i1pl.
I natt brö to sig tjuf\' a r in på en båt, som låg bakom
var, oc h stJ.lo e n lå d a med kläder och diverse. Den
bes tu lne va r en h (jgre il ll1be tsman ,
Gnder hela \'in resa frit n Sverige tills DU h ar id;e
någo t af vara tillh ö righeter gått för lo radt.
Till a lla de kä ra \'änner, som äfven i ar ihåg!;:nrr:n:c
oss med j ui gå f\' or, sa nd a \'i e tt varmt och iunerligt t ~lck:
Af e n händelse k o m själfva fö;,teck ningen i vära h andel',
sA vi vetil, h vad som sändts, äfven o m vi än nu en li ter'.
tid måste vä nt a på sake rn a .
Med de hj är tli g:ls te hä lsningar till alla, kända och
ukand il.
I Herren före n ztde

()

Fra m å t, fr a må t gal' ett tåg
() f\'er Han-flods dunkl:l vag .
D et blir ljust i h ed na natten,
D ;i r de fm lla ju leskatte n.
Ejal p oss dilrför, H e rre k;i r,
B o rta , !lemma, hvart det b ilr,
Sft fö rva lt a julegåf\"an ,
Att de t blir s to r fr öj d (brofvan I

S åso m missionsvännerna kunna se af de brer,
som ingatt från våra syskon under månaden, så
talas i dessa intet om oroligheter vare sig p å vårt
fäl t eller i dess närhet. En enskild missionsvän här
har erhållit ett bref, dateradt så. sent som den 27
dec., från broder Sandberg, men ej heHer däri nämnes
nå.got om oroligheter.
Dr. Angust B erg däremot har i bref af den 6 jan.
fran Lao Hokeo meddelat, att rykten om uppror i
norr -- hufvudsakli g en desamma, som voro sy n
liga i de politiska tidningarna på nyåret - nått
dem, och att de på grund d äraf an sett det rådligast
att afbryta sin resa och afvakta utvecklingen af
förh ållandena. Han skrifver näml. härom:
;;· V i ankommo Ivck liQ,t och val hit ll\'[lrsa ftonen. Vid
\'ar :lll ko mst fi ngo \,j h ÖI:; om nyhet e rna ' frEm n Ofr. T o ng
fu-h sia ng h a r tydligen ondt i sin n e t, och \i a ll :l ka n d e
det V:lra G ud s \'iija att ej gå lä ngTe utall se tiden an .
Efter det kinesiska ny å ret bli r det nog li ndring i fu r
hfdlande na .

S llV l il1 S L A iV D.
I clag fin go vi bref från Singan om att den engelske
kons uln telegraferat och tillrad t alla kvinnliga missio ns
arbetare i Kan-suh och Shensi att draga sig tillbaka till
Singan tills vidare. Vi kände oss därigenom stärkta uti
\'art handlingssatt.
Vi äro nu endast 10 dagars resa fran kusten och
hafva fullt arbete här. Må Gud bevara Kina fran ett
nytt utbrott liknande det, som inträffade 1900. Han
kan, om han vill, sii tta en gräns för de ondas p laner.
D et ii r nog bäst att adressera alla bref till S hanghai,
sk ulle nErgo t intraffa. Dar veta de alltid, hvar vi äro, och
kunna returnera dem.
J ag har telegraferat ti ll Cin-ch'eng och I5.tit dem
veta värt beslut.
Herren s högra h;md kan allting förvandla, Bedjen
mycket i fortsättningen för oss! Hinner ej mera nu .
H iiba alla bröderna, »

Emellertid innehåller mars-numret af tidning'en
"Chinas' Millions » följande om
Ställnillgm i nordvästra .l(illa, - »Vi kunna med
ta cksamhet meddela, att und errättel serna fran Kan-suh
och Shensi äro mer lugnande. Af ingångn a bref ser det
ut, som om Tong Fu-hsiang i förargelsen öfve r en skrif
\'e lse fran \' icekonungen, hvari antyddes, att d et klokaste,
ha n I;unde göra, vo re att begå själfmord, försökt ansti fta
upp ror. En infUding, på h vars tro värdighet man kan lira,
och som besökt Heh-ch 'eng-tsi, en mindre marknads
pla,ts, belagen i en fruktbar dal n ordvast om Kuynan,
da r Tong Fu-hsiang residerar, berättar, att en försvars
skans had e blifvit uppförd, och att 10,000 man trupper
i svarta uniformer voro lägrade i d alen, Såvidt denne
kines kunde fatta saken, va r det Tong Fu-hsiangs afsikt
att fören a sig med prins Tuan, hvilken pastods hafva en
ann u större truppstyrka till sitt fUrfogande samt att göra
ett angre p p på Singan, hufvudstaden i Shensi.
Det vill emellertid synas, som om Tong Fu-hsiang
ic ke had e lyckats ni muhammedanerna med sig. Dessa,
som ald rig kunna gl0mma, att han en gäng köptes ur
deras led för anbudet om en »knapp », understödja de
lo ka la my ndigheterna vid ordningens uppratthå llande. En
lio( te legrafiska und errattelser till Times, har hans trupp
styrka, pa grund a f att han icke l, unnat lamna soldaterna
sold, neclgå tt till 2,5 00 man . Mr. Stevenson uppgifve r
a fven i si tt sista bref, att han icke erhallit några tele
granska meddeland en frfll1 provin sen, h vilke t han sa nn o
likt skuiIe haf\'a få tt, om stblllningen varit kritisk .
Sedan ofvanståencl e ,~\ttes , hafva vi fii tt \'e [a. att
ett telegra m, dateradt den -; januari, anlä ndt till SI1~n~
hai fran Shensi, lydande: »c\llt val har. " Ehuru vi icI~e
harva erhä llit nagra telegrafiska medd eland en från Kan
s uh, haf\'Cl \'i anledning tro, att allt också där s tilr väl
till på grund af ett bref fr å n mr. _-\ndre\\', superinten
denten öfvcr provinsen , h\'ilket anla nde till Shanghai
' Jln kr ing medlet af ja nuari. "

Broder E. Foliu: afreste från Seattle den 29
jan. och hoppades anlända till Shanghai den 22
febr. Han blef mycket vederkvickt till sin ande
under vistelsen i Amerika genom det varma intresse
tor missionen, som missionsvännerna flerstädes lade
i dagen. Hans hälsa blef äfven bättre. E tt par
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dagar före afresan från Amerika skrifver han bland
annat: »Det är under en djup känsla af tacksamhet
till min Gud, jag ser tillbaka på min vistelse bland
missionens vänner så väl i Sverige som Amerika.
Herren välsigne rikligen hvar och en, som nitälskar
för hans namns ära bland hedningarna och löne
hvarje kärleksbevis mot hans vittnen I »
:,:

::\Iissionens vänner ombedjas att uppmärksamma
tacksägelse- och böneämnena före den 14 mars.
(Sid. 31 ).

För missionärernas anhöriga och vänner
meddelas, att sakerna till jullådorna böra
inlämnas till missionsexpeditionen, S l\ialm
torgsgatan, Stockholm, före den 15 maj.

H anl;o \\' den

2

dec.

» Glid vare ta ck, 50111 alltid triumferar
.l{rist1lS! » 2 K or, 2: 1.:1..

1 90 2.

öfver

oss i

Ja, mitt hjarta mas te jubla öfver Herrens stora, hilr
liga nåd, Allt gör lian väl, och dag för dag mr jag sta
still a och se, huru han strider för mig, Har i Kina mötte
han mig med en bagare, som fl ödad e öfve r af nad och
karl ek, och allt djupare får jag dricka af det lefva nde \'attnet,
h va raf Guds bila ar full.
Resan från Shanghai oc h hit har gått förtriiffligt ,
hytterna stora och lj usa, maten god, och så fingo vi alla
vara friska.
Herren drager oss n;;rmare sig och nit!'
mare h va rand ra . Vädret är det hä rl io'astc och \'i \'änta
ny nåd för resa n' upp för floden, Fl'0ken' Kamilla Ras 
mussen , en norsk syster, ,om är med oss i ressalI skapet,
Wste för oss om Jo ha nna Hunderes sista d a~ar, Yi blef\'O
s5. rörda och gripna ciämf och sade ltG n as t~ »Det bord e
in i Sinims Land ,» Dilttre sent iin aldrino' så i o'o ar ö[\'er
satte jag det på båten och sänder det hilrmed, i hopp
att herr H ulmgren tager in d et utan afkortn ing, tl' de t
hela är ju i a ll sin enkelhet så sa nt och gripande be
skrifve t. »D,I'r i Hel'J'em ögon ilr hans frommes d ö d ~) , 
borde den icke afven \'ara dyrba r i ha ns folk s ögon :>
Kan~k e en liten not borde sättas inund er, angående :It t
det kommer sa sent in ?
~
I Sha nghai hade \'i dyrbara daga r, Guds Ande regerar
h ela hemmet, och mrs Hoste är full af nftd och frid.
J ag fick förmå nen taga del i ft tskilIiga möten d ~l r.
Hlr jag bedj a om en hj artl ig, tacksam hälsning ti ll
kommitt(:en och ett särskil dt tack ti ll herr Holmcrren s j;lIf
f,jr ali brie!;: och förbön ) F ar jag bedja om s~ir;kild 'Giin
för mina studier) Innerliga halsninga r.
Eder i J es u siMa b Lrlek ly ckli ga

Jalle af S alldeocrg .

*

*

S l j\r l M S L A N D.
Yang-cha\\ elen 27 dec.
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Till l,ommittcen för Svenska l\Jissionen i Kina I
Rik frid af Herren!
Fast detta bref ej kan nå eder förrän i början af
februari, \'ill jag uttrycka min innerliga önskan och bör,
för eder, att Herren under det nya aret matte välsigna
e n hvar af eder i arbetet för hans rikes framgång här i
Kina. J a, välsigne Gud under det kommande aret alla
dem, som i hemlandet troget arbeta och bedja för missio
nen ! i\Iä nådens och bönens ande utgjutas allt mer
öfver dem I
Jag förmodar, att ni gen om herr Berg redan hört,
att jag ej fortsatte upp till Shansi med dem utan i stället
reste till Yang-chau för några månaders tid. Jag var
mycket tacksam öfver detta, ty efter den för mig så svara
sjöresan kiinde jag mig mycket klen och ur st[md att före
taga en så l?tng resa som upp till dir t fält. Och för
Iwar dag, som går, prisar jag Herren al:t mer och mer,
att han förde mig till detta Ijufliga hem, dilr han själf i
sanning bor. Vi äro nu nitton här, som studera språket,
och vi äro en lycklig skara. Herren har gjort stora ting
med oss, h varöfvcr \'i aro glada. H varje dag öppnar han
sitt ords rika skatter för oss, och vi ösa därur med fröjd.
''-år kära miss Murray, förestanda,innan för hemmet här,
~ir till stor välsignelse för oss alla.
Hon är en själ, som
lefver så nara Herren, att hon kan ej annat än hafva ett
välsignande inflytande på alla dem, som komma i berö
ring med henne. Det är en outSäglig Wrman att vara
här. Vi hafva de mest välsignade bibel- och bönestunder
tillsammans.
Vår dag ~ir tämligen strangt upptagen. Dock haf\a
vi ej tillatelse att studera mer än sex timmar om (lagen.
Vi äro annu ej vana vid klimatet och maste \'ara sf! yt
terst försiktiga. Lördagarna studera vi ej alls utan komma
då pä förmiddagen tillsammans till ett par timmars böne
l11<jte för Herrens arbete i detta mörka land. Resten af
dagen kunlla \·i anviinda hur vi vilja, till brefskrifning,
bibelstudier, promenader eller 11\'ila. Dag för dag erfara
\'i Herrens hjälp i arbetet. Jag källner mig så ytterligt
be roende af honom, mell han låter mig ej heller komma
]Jå skam. Det ar ej endast kroppskrafter vi behöfva för
s tudierna utan framför allt ny kraft för själen hvarje dag,
sä att misströs tan ej fär insteg i hjarta t. Och det är
underbart att se, huru han hjälper oss, när \'i vanta ,dIt
ur hans hand. J ag hoppas, att nu inom mindre an q
dagars tic! få bÖlja :\-Iarci e vangelium.
Den gångna julhögtiden var i sanning en högtid tör
oss här. Den nyfödde Frälsaren \'a r vårt stora fröjde
ämne. Han var oss så förnimbart nära, och vi fingo
erfara, huru rikligen han ersätter allt, vi gifvit upp fUr
hans skull. Han syntes hopa valsignelser Gfver oss under
juldagarne, och allas din vittnesbörd har varit, att aldrig
hafva vi haft en så härlig julhögtid som denna. Orden
»s/i älskade Gud, att han gaf~ , förstodo vi nu battre än
förr, och värt hjartas bön var, att vi måtte gifva honom
allt i gengäld. Yi kände fröjden ö rver at t ha räknab
\';lrdiga att lämna hem och allt flir Herren:; skull, och vi
kände, hvilken~ nåd det är att fli vara Ilär i KiNa. Ja,
aldrig skall vär första jul i Kina gå ur vfut minne.
.K yå rsaftonen kom ma vi att hel t afskilja till bGn och
till umg;inge med Gud i hans ord . Detta är sed inom

hela China Inland l\Iissionen. Vi vänta alla stor valsig
nelse af den dagen, och Säkerligen skola vi ej blifva be
svikna.
Jag vet annu intet om, huru lange jag kommer att
stanna här i Yang-chau, men förmodar, att det blir till
slutet af mars eller början af april. Några engelska systrar
skola då, om Gud så vill, resa upp till Shansi, och kanske
blir det Herrens väg för mig att följa med dem. Jag
känner mig redan nu mycket starkare, loh'ad vare Gud I
Ännu hafva vi här sett så litet, så Oändligt litet af
arbetet bland kineserna, så därom kan jag intet saga, men
jag skulle vilja berätta för eder en underbar historia, som
vi fingo del af i förra veckan. I C hinkiang, vår närmaste
missionsstation, är en ung troende skräddare bosatt. Ulnge
och uthålligt hade han bedt för sin gamla moder, som
ännu var hedning .men silg ingen för;lndring hos
henne: hennes hjärta var fortfarande stenh:lrdt. Strax
bredvid bodde en annan ung man, också troende, men
In'ars gamle fader ilnnu tillbad afgudarne. Dessa h'fl
gamla visste nu, att när de en gång voro döda, skulle
deras söner ej offra till deras andar eller till gudarne, och
denna tanke gaf dem ingen ro. De tänkte hit och dit
alldeles rådlösa om hvad de borde göra. Slutligen slog
dem den tanken, att de sjiilfva borde tillreda rökelse och
allt det öfriga, som fordrades för offer. Deras söner till
läto dem emellertid ej att förrätta offren i hemmen, och så
begåfvo de sig utanför staden för att dar fullborda sitt
uppsåt. Då de tiIlredt allt, fattade kvinnan ett paket
rökelse för att öppna detsamma. Hon dikade då att se
på sina händer, och till sin . stora förskräckelse upptäckte
hon , att de voro angripna af den mest fasansfull a
sjukdom. Utom sig af förfäran utropade hon: »Detta är
den sanne Guclen. Jag vågar nu ej mera offra. » Och
Herren fortsatte sitt verk i hennes hiärta, så att nu är
hon en lycklig kristen. Är det ej' underbart, hvilka
medel Herren kan använda? Hennes händer äro nu nastan
fullkomligt återställda. Det är sa stort att se, huru Herren
möter hvarje enskild själ på ett särskild t sätt för att vinna
denna för sig.
Och nu måste jag för denna gäng sluta med en
varm hälsning till eder alla, som bedj~l [ör mig. Vi härute
känna behofvet af förbön.
»Hans baner öfver mig ar kärlek» och skall alltid
sa förblifva.
Eder i Jesus förenade
Siglie Lagel~!(rell.

T'ong-cheo den
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Käre broder i Herren!
Det är l:inge sedan jag sist skref. Nu hafva vi just
haft vårt kinesiska höstmöte, och jag vill berätta nägot
litet om, huru vi d!1 hade det.
Från norr, söder, öster och väster samlades pil lör
dagen den 8 nov. \'åra vanner, af hvilka fl ere bo så långt
härifrån, att de ha två dagars resa hit.
Henrik Tj:ider höll på aftonen ett hälsningstal
till dem. Han hade til! text Joh. 12: 2 I: » Vi vilja se
Jesus». l\Iorgonbön på söndagen af evangelisten Kao.
Ämnet var syndabekämzelse. Darefter bönemöte.
Efter en stunds uppehäl! predikan af A. Hahne och
en annan broder. Hahnes text var Joh. 20: 20: »Dä

SINIIt1S LAND.
b lef\'() W!jungarnc glacla, att ele sago Herren». Dessa
bfl da texter ur J oh. gåf\'u ton åt hela mötet och jag
Uin key,. att 11\'a1' och en af de närvarande kunde fatta,
att man blir lycklig för både tid och evighet, om man
kommer till J csus. »En blick pa den korsfaste lifvet dig
gel"» . Såsom ~VIoses upphöjde o rmen i öknen till läkedom
fö l' de dödssjuka israeliterna, sa fä vi här i Kinas öken
upph 0ja Herren Jesus till fraisning för hvar och en som
t ru r. Det är harligt, det är stort att få vara hans vittne
här ibland hedningarna.
V~lrt storrnöt~ i \'aras kunde jag ej vara med o m,
ty J oh<l nna Hundere, min kamrat hUr, hade just insjuknat,
men jag hörde, att fltsblliga af församlingsmedlemmarna
dfl ej \'oro eniga. Vid detta möte däremot märktes intet
tecken till oenighet, utan en fridsam och broderlig ande
\' a r rådande emellan alla.
S<jndagsaftonen hade vi tillfalle att höra flere dyr
bara \·ittnesbörd. En sade, att, oaktadt han i 15 års tiel
~ a s t Konfu cii böcker, hade han ej funnit någo n till freds
, ,tä llebe, men, att sedan han i U einan blifvit afl'and från
o pium och börjat läsa bibeln, hade han funnit frid och
kraft till seger öfver synden. - En annan sade, att han
likt elen förlorade sonen förut varit nedsänkt i synd, men, att
sed an han börjat tro pi Herren, hade han blifvit en ny
manniska och Wränclrat sitt namn till .}(e1lgsill (Förnyad).
D et gör en godt att höra sadant. Andra vittnade
'~lm helbrägdagörelse m. m.
l\Ltndagsförmiddagen hade vi först predikan af 2 eller
3 bröder, därefter församlingsmöte. Därvid tillkännagafs,
~'ltt tV[l församlingsmedlemmar, d oktor Liang här från staden
och en , vid namn Li från Huachou i nästa vecka ämna
iip p n<t en opiumasyl i T'ongkuan. - För detta företag
\·ill jag innerligt bedja om edra förböner. Bedjen flir
dessa m:in, alt de matte sj alfva blifva välsignade af Gud,
sä a tt d e kunna blifva brukade till själars frälsning. Stora
'faro r äro förenade med opiumasyh-erksamhet. ~1:ftngen,
som börjat därmed, har fallit fur vinstbegär, andra ha
blif\'it snärjda i just den synd, som de ville riidda männi
skor ifrfll1 namligen opiumlasten.
l'Il5.ndagseftermiddagen insamlades nära 20 t::ds (om
!;ring ,~o kronor) för att betäcka omkostnaderna för detta
m öte, och sasOIll bidrag till nästa möte tecknades 30,000
cash 1,75 kronor). }Ian mäste beundra en .sådan offer
\'illighet, dä man tager i betraktande gifva rnes stora fattig
dom efter den genomgångna svan hungersnöden och den
Tinga c!agaf1öl1ing de förtjäna, 2.5 öre om dagen ar elen
\'anl iga dagspenningen. På aftonen förevisades laterna
magika af bröderna.
Efter morgonbön och frukost på tisdagens morgon flt er
\';incle IlVar och en till sitt, men dessförinnan passade jag
på il tt få de allra Aesta samlade och fick en ratt bra
fut ografi af dem (se tidningens första sida).
För en tid sedan omnamndes i "Sinims Land » en
man, vid namn Li Lao sa1/. fran Cd-t/att i mindre för
delaktiga ordalag.
Jag \'ill därför siiga några ord om
honom. '\ isserligen har han ännu ett stolt och häftigt
sinnelag, dock är han m \'eket Wrandrad till sin fördel.
Ingen är utan fel. Han betalar för två af sina döttrar
i sko lan. Den ena ar sjutton och den andra (jorton år.
D e aro priiktig:a flickor båda. I somras var jag en liten
tid i L ei-nan och bodde i hans hem. Han var mycket
vänlig och snäll och ville gärna, att hans aldsta dotter
-skulle vittna om Gud. » ::'\u ~ skall .lollgri tala", sade han
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en gfll1g, da rummet var alldeles fullt af folk, som kommit
för att höra. Han hade först talat en stund till dem.
Utaf dem, som voro med på stormötet, hafva I.'i
stannat för att deltaga i en bibelkurs, som Axel Hahne
häller här under 14 dagars tid. Det är en stor glädje
att se så mänga samlade för att läsa Guds ord. Jag ar
viss, att detta arbete skall bära frukt, ty vi hafva Guds
löfte därpå.
Herren vare lof för allt I

Fredrika .I-tallin.

*

*

*

T'ong -cheo den 2 I nov. 19°2.
K a re broder I
Stor frid I

Jag ar har på ett par veckors bibelkurs med de troende
och sökarne; kom hit, jämte Henrik Tjäder, till höstmötet
den 9 nov. Om detta senare har du ju hört genom
Fredrika, så darom behöfver jag ej skrifva. Själf fick
jag mycken välsignelse under sam varon med de troende,
och jag tror, att Guds Ande var ve rksam i mångas hj~lrt:.m.
Vi hafva 18 deltagare i bibelkursen, Vi valde dem sär
skildt meel tanke och förhoppning på, att de i framtiden
skulle kunna arbeta med i evangelium. Annars kunde vi
ju nog hafva fil tt flera deltagare.
Jag . har genomgatt de kristna hufvudsanningarna
med dessa bröder, delvis med ledning af J. A. Ek
mans " Den kristna religionsläran », delvis med ledning
af V. Rudins )' Var heliga troslära». Vi hafva sysselsatt oss
mycket med vår bibel, och jag tror, att de hafva blifvit
bra mycket mer hemmastadda i den, iln de voro
förut . Det har varit ett mycket birt arbete, en verklig
njutning att få sitta ned och " plocka för;> af Herrens
ratter samt att själf fä spisa med. Herren har hjälpt, sa
att det icke blifvit ett tomt pluggande utan ett lefvande
studium, hvarför de ocksa nästan alla synts my cket in
tresserade. Jag är särskildt glad med afseende pa flick
skolans lärare här, herr Fann, som äfven fätt deltaga i
lmrsen. Han är icke döpt och har icke lätit anteckna
sig som " sökare», men han hal' under dessa dagar varit
sa intresserad af bibelns studium, att jag tror med Kao,
att han ar "icke längt från Guds rike,> . Då jag för ett
par dagar sedan vid aftonbön en läste de första verserna
af I Joh. 3 ka p., sag jag honom flera gånger tydligen
djupt rörd. Sft var han äfven, då jag sedan talade öfver
Rom. 4: .5 " den, som gör den ogudaktige ratträrdig»
om Il vilka ord han efteråt sade till mig: »sådana ord
kunna verkligen göra manniskor till troende » . }\lin bön
och mitt hopp är, att han, innan kursen iir slut, må föras
till att helt fatta och mottaga frälsningen i Kristus Jesus.
Gud gifvc oss nåd att icke fördunkla den stora hemlig
hetens enkelhet utan verkligen hjälpa själar fram till Herren I
Vi hafva arven da och da haft frågomöten för att gifva kurs
deltagarna tilWille att få upplywing öfver bibelställen, som
äro dunkla för dem. Sådana möten äro förträftliga iifven
för oss, i det vi da. få göra bekantskap med deras tanke
gång och lära mer och mer) huru enfaldiga och kl ara i
uttryck vi mäste \'ara, då \·i predika ordet. Se här några
prof från dessa fr[lgOl11öten.

SI iV 131S LAl'{D.

28

H vad betyder det: »jag var hungrig, och I gafven
att ata» o. s. v. :\1"att. 25: 35)
, Huru \'ar Kristus mindre än änglarne, Ebr. 2: 9?"
En ville veta betydelsen af J eremia gördel, J er. I.);
en annan bad om förklaring angående valnaden i Endor,
I
Sam. 28. En broder kunde icke fö rstå liknelsen om
etiopern och parden i Jer. 13: 23, och en annan ville
hafva red a på skillnaden mellan »jude och grek » i Rom .
I: 16 m. A. stä llen.
De större skolAiekorna, som äfven fing o vara med
p å l,ursen, voro Mven r ~Ltt Aitiga att fraga. De önskade
särskildt förklaring ö fver romarebrefvet. K ap. 7: 9; 9: .);
10: 6; ! I: 16 vara några af de text er, so m framlades af
dem. Kao, den djupsinnigaste af al la, r:Jämnde sflsom
saker, h vilk a !tall icke förstod: »Hud för lJUd », J ab 2 : 4;
>, en kaka, som icke blifve r vänd », Osea 7: 8, samt
synerna hos Sakarja . Jag bad honom för de ö friga för
klara en af de enklare fr ågo rna i romarebrefvet, men d e t
kund e han icke -- »h an förstod de t nog men kund e ej
ut trycka det» .
Om n åg ra dagal' ä r kursen slut, och jag reser hem
till d e mina. Ragnar beder, att »Jesus ick e skall taga
d em hem till himmelen, förrän pappa 'kommer tillbaka ».
De äro alla friska där sasom afven vi här.
Kära hiilsningar till alla bröderna och andra syskon
samt till d c dina.
11llg

kära Din -ch 'eng. Det syntes oss, som o m \· i enda st varit
bort a en kort tid. Al lt är sig så likt, fastän Aera af de
välkända an sikten a äro borta. ";\"ågra hafva fatt fl.l,tta
hem, andra ha fva begifvit sig härifrån. Vi blefvo hj ärtlig t
välkom nade tillbaka af de kära troende, som vi kände,
och vår inner!.iga bön till Herren är, att vi skola hmna
vara dem och många andra till verklig välsignelse.
De engelska missio närerna på fl ere af d e stationer,
vi rest igenom, klagade ä fve r, att arbete t nu är svarare
än före fö rföljel sen , och att många, som förut \'arit in
tresserade i eva ngelium, nu hölle sig på afstån d dels af
fruktan, dels af li kgiltighet. Afven här tyckes arbetet \'ara
hårdare, särskildt b la nd männen. Kvinnorna komma d ock,
och fl ere hem hafva öppnats för vflra systrar. Ma vi
icke förtröttas i att bedja Herren utgjuta sin Ande öfver
detta land och särskildt ö fver I'årt fält, så att många
matte komma till kännedom om sy nd och söka fr~i1 s ni.ng
genom Jesus'
31in h ustrll fören ar sig med mig i de hjärtligaste
häls ningar.
Eder i H errens ver k

Teodor Sandberg.

I Herren tillgifne

Axel H alme.

Yong-ning den 3 dec.
K ~i re

1 902.

broder I

»,lled Gud vinna vi seger, han skall mdtrampa z-tu'a
fiender. »
Det är nu ö fver en månad seda n vi, frk. Bure' n och
jag, antriLdde vår resa till Honan. Det hade nämligen,
so m \'äl redan är bekant, lyckats hr Blom at t h \"ra ett
I H erren ~i1 s];ade m issionsvänner I
hus i Yong-ning, och vi sl;ulle nu dit för att, som förut
:\"Ad och frid!
var besUimd t, upptaga arbete t dHr. Yong-ning ii r belaget
omkri ng 17 S\·. mil fr. "C in-ch'eng. R es,m hit tog sex
"Och han förde delll till den lw ?II 11, dit de ville",
d aga r, ty det hade kort förut rl'gna t, och Väglage t \'Qr
Ps. 10 7: 3 0 .
d ålig t. Vi hade dock för öfrigt en i a llo god resa. V~it
Detta ord har oft a genlju dit i vfira öron vid slu te t
hände det, a tt vi en och annan ga ng suttll fas t i ler
a f hvarje stadie af \'llr långa resa, och nu, dfl vi lyckliga gropa rn e. Pfl ett st;ille stod \'agnen fast i en sa d an grop
väl tre timm a r, innan körka rl en hann skafla h jiilp mr a H
och välbehftl lna framko mmit till vå t bestammelseort kän na
vi oss annu mvcke t mer ha orsak att ta cka och lofva
elen upp. Den kvällen kommo \.j fram tiil ~'iLrdshuset
Herren för hans nå d och hjalp. Vi ankommo hit i går
vid I -tid en pa nat te n.
m orse efter att ha varit nflgot mer än en mfll1a d pa vag
Som vi ~iro de fU rst a hinnl iga m issionarer, h\'ilka
frnn Shangbai. Vi ha ha ft en mycke t god resa, litet
varit här i staden, var naturlig tv is ny fike nheten i liö rja n
tröttand e Llllske, siirskilclt fö r Llarn en , men Herre n har
stor. Den dagen, vi anlände, hade rykte t om vår ankomst
gifvit den behöt1iga kraften för h \"a r dag.
spri d t sig som en löpeld, och vi hade !;:nappt hunnit
Det har varit en mycket slor glJdje fö r oss att fa
innanför stadsporten, förrän en stor ska ra män niskor
se uch tra na flere af vfira Lira engelska syskon och _med- . samlad es utefter gata n och fö ljd e oss ända till viir p ort.
arbetare pa de olika sta ti o nerna. Deras arbe te tyckes
Ett pa r soldater hö [lo va kt och banade viLg fö r oss, dft
mig likna röjandet efter e n stor brand, hopsamlande t a f
vi stego ned fdm vag nen. F t;,lke t för höll sig c1i.1C k tys t
spi llrorna efter förödda h ns; mvcken gläclje och upp
och stilla, de vi lle blott se oss. Kvinl1 orkommu ck i
muntran hafva d e fätt erfara men ocksii. gjort många bittra
ma ngd den första tiden, och vi hade rika tillfallen att , ;1
och n ed slflende rön. Gud skall d ock behii lb segern till
godt sig göra liit, ta la med d em om d et namn , i lwi lk.;t
s lut, da rom aro vi fön·issacle.
allena är fraIsning. All ting var jn för dem så. nytt, d e
Omkring 5 mil härifrån skildes vi från syskonen
hade ,,8, mycket att Se pa, så mycket att fråga om, alt
L inders. D e res te direkt till 1sh'i, och vi fortsatt e hi t.
det \'ar svå rt fö r dem att sa mla sin a tankar o mkring d et,
Vi blcfvo pa det allra hj~Lrtligas t e mottagna och viLlkomnad e
som Iflg vELra hjärtan närm as t att tala med dem o m. Vi
;If Anna Hahne, broder Dei"nh orr och syste r A. f orssberg.
funn a dock hos nera ett begär efter nagot högre och
c\.xel H a hne iir för när vara nd e: i T~ongc h eo och broder
bättre. D et finnes bland dem afve n sådana, som läIH!l;l
Blom i H onan. Det I'ar mycket kärt att åter ra se det
K\'inn or ko mma :lnnu da glig~n .
efter ljus och frid.
"Cin -ch 'e ng den 26 n,) v.

1902.

fa

S J N J jJl S L A N D.
::\fånga hafva förnyat sitt besök flera gänger, och det är
glädjande att finna, att de komma ihäg, hvad de hört,
och önska veta mera.
Vi mas te strax efter var hitkomst taga itu med de
nödvändigaste reparationerna. Br. Blom, som medföljde
bit i och för stormötet, hjälpte oss därmed, för hyilket
vi voro så tacksamma, obekanta som vi voro med för
hållandena här. Ku hafva vi fätt något så när i ordning:
väggarna ler-rappade och h vitlimmad e mellanväggar af
bambu uppsatta, fönster och dörrar iständsatta etc.
Värt stormöte hade vi i LU-chia-p'o r 8 li .(omkr. r
sv. mil) härifrän den 8 - 10 nov. Det var ganska talrikt
besökt. Ehuru i nov. var vädret så mildt, att vi kunde
hafva alla mötena ute pä gärden, där de utspänt en stor
taltduk. Där sutto vi i små grupper: männen omkring
ett bord och vi med kvinnorna vid det andra. De, som
ej fingo rum omkring borden, slogo sig ner här och hvar
i närheten. Mötena leddes af br. Blom och några af de
mera framstae nde kristna. Emellan de offentliga mötena
llOdervisade vi kvinnorna, af hvilka somliga voro så ifriga
att lära, att de gärna försakat Mven nattens hvila för att
blifva undervisade i bibeln och sängboken, om vi stått
ut därmed. Somliga voro » nybörjare » och med för första
gängen . Det var rörande att se deras nit och ifver. De
tro ende här bedja mycket med och för sjuka, och Herren
bekänner sig till deras bön och gifver härliga bönhöreiser.
Mänga hafva på så sätt blifvit förda till tro på Gud. Det
var trosstärkande att höra deras frimodiga, glada vittnes
börel. ;.,Tilgra voro föreslagna till dop, men efter en ganska
läng rådplägning beslöt församlingen, att de skulle vänta
till värmötet. Ett par af dem - äldre män - kunna
ej läsa, och pa grund däraf \'ar deras kristendomskunskap
s\'ag; dock troddes det, att så väl de som de öfriga af
uppriktigt hjärta ville tro på Gud. De kristna här anse
det orätt att röka tobak och tåla ej gärna en sådan osed
inom församlingen. En af de till dopet föreslagna hade
än nu ej fullt bortlagt bruket af tobak. Meningarna inom
fö rsamlingen voro delade, när det gällde denne mans
d op, men, när det kOIll till röstning, beslöts med en
rösts öfvervikt, att han skulle vänta till våren.
Pä
församlingsmötet beslöts sedan, att månadsmö te skulle
hål las turvis på de fyra platserna: Yong-ning, LU-chia-p'o,
Iang-p'o & Lung-p'o, då samtidigt Jesu döds ålllinnelse
11ra5. Dessutom skulle tre af de troende turvis leda
möte 3 :dje sönd. i h varje månad pa de tre sistnämnda
p latserna.
De troende uttryckte ock sin glädje öf\'er att fil en
fl ickskola till stånd har och lofvade att ur församlings
kassan lämna ett bidrag härtill, naturligtvis ej mycket,
men det gladde oss, att de ville göra nagot. Flickskolan
hr nu redan börjad, några barn hafva kommit och flera
väntas. En af vilra fli ckor underhålles af K. F. U. K:s
söndagsskola i Stockholm.
Allt är lugnt och stilla här i staden, och mandarinen
visar stor vänlighet. "Bedjen fö)' oss, att Gud matte för
<) $5 upplå ta ordets dörr till att tala om Kristi hemlighet. »
I Jesus tillgifna

Anna Jallzo1l.
~:
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Käre broder!
Gud.> frid I
Det börjar nu n~irma sig jul, och man förvånar sig
öfver hvad denna höst hastigt gätt till ända. Det före
faller mig vara helt kort tid, sedan vi hade vårt stormöte
i början af oktober, och nu - nu har redan den första
snön fallit med vinter och köld. H östen är så vacker i
Kina och en sådan lämplig tid att vara ute på prediko
resor, göra besök i byar och på marknader för att vittna
om Gud. När jag ser tillbaka på arbetstiden, kunde nog
mycket mera hafva blifvit gjordt; Herren har dock gifvit
näd att arbeta litet.
Vår utstation, som vi börjat med i höst, ligger 5 mil
frän Sinngan, och jag besöker den en söndag i månaden.
Det har varit roliga besök. I den lilla byn, där de
troende bo, finnes en hel liten skara af Herrens lär
jungar. Ja, invänarne äro allesammans mer eller mindre
väc kta af Guds ord.
Deras by ligger en half mil
utanför vår närmaste grannstad, j\-liench'i Hsien. Vid
besöken fär jag därför tillfälle att predika på gatorna
i staden, hvilket gläder oss mycket. Felll svenska mil är
ju rätt långt att gå, men det oaktadt besöka de troende
därborta missionsstationen om söndagarna en och annan
gång. Vi hafva säledes förbindelse, och Gud stärker oss
och hjälper oss. Sinngan-distriktet är rätt Ulngt och stort,
och här bor, liksom öfverallt i Kina, mycket folk, som
behöfver nås af evangelium om Kris tus.
Tre sv. mil österut från Sinngan ligger Honan-Fu,
och äfven därifrån hafva vi mycket glädjande underrättelser.
Vi hafva hört, att där finnas kristna, en liten samling
Guds folk, som kommit öfver frä n Shansi-provinsen och
nu bo i en by utanför Honan-Fu. Vi hade ju hoppats,
att broder Blom skulle upptaga arbetet i Honan-Fu, men
han har så svårt att komma loss från Uin-ch'eng, och sä
har det varit svårigheter Illed passen och myndigheterna
också. Emellertid glädja vi oss' öfver, att det finnes troende
därborta och hoppas, att Gud snart skall bereda väg
till att besöka dem.
Utåt landsbygden har jag gjort vandringar kors och
tvärs, dels till marknader för att predika och sälja böcker,
dels till troendes hem. Det har alltid varit roligt. Pi
många platser hafva de ej sett en utlä nding förr. Det
tager litet tid, innan de bli vana och deras nyfikenhet
lugnar sig.
Äfven här pft missionsstationen har antalet åhörare
under söndagsgudstjänsterna vuxit.
Cud välsignar oss
och varmer oss allt emellanat, och vi tro, att bättre
skall det bli. j\'I ånga besökare komma och sitta en stund
under dagarnas lopp . En och annan söker i sitt hjärta
efter frid, sanning och ljus. De kanske komma tiotals
mil bortifrån, och hvarje gang dylika sökande själar
komma, Sfl är det högtid; man far dä undervisa dem i Her
rens ord, leda dem till vatten källor, bedja, sjunga. Gud är
den, som gifver växten, och han [ilskar dem ock Sfl
Illycket, sa mycket.
J ust nu i dagarna har syster ::\Iaria Pettersson kommit
upp fran kusten. Hela hennes resa har gått mycket lyck
ligt, och vi äro sa glada att få lllottaga henne. G ud
välsigne vart arbete i fortsättningen! J ag sänder mänga
hälsningar till dig, till alla bröderna i kommiteen och till

SINIJl:[S LAND
alla missionens vänner. Gud gifve eder myck et tålam od
a rbetet, i tron och bö nen!
Jag förbli fve r din tillgifne broder

G, A, SiMllammar,

t'in-ch'eng den 27 nov,

I fj 0 2 ,

Älskade systrar !
L of\'ad vare Gud, nu
Vi h a fva haft eH utmärkt
lu ft och s trålande so lsk en,
hj:ilpsam, Det \'ar alldeles
bergstrakten , Omgifningarne
och i drömmen fö rd es jag
d omsdagar, chl lifvet var en

hafva vi kommit hit i frid 1
resa frfll1 Tientsin, ren, klar
Var eskort va r vänlig och
hänförande alt resa genom
Liksom lullade mig till sömns,
tillbaka till oförgätliga barn
lek - 

:> Tänk, när en ga ng den dimma ä r försvunn en,
Det mij rker, som omhölje r li fve t h:i n>,
Den poesien va r snart bo rta, och verl;Jigheten päminde
ss om , a lt det nl r »s märtans väg vi vandrade fra m ' ,
P :l o -tingfu IigO'er, om man reser med tåg, en dagsresa fran
Tients in , D är ha fva alla missionärerna och fle re infödde
gifvi t sina li f ;> fli r d et namnets s kull " , Som vi dar måste
vänta en half dag pfi tåge t, hyrde vi en vag n, och sil.
ii kte \'i en stilla morgonstund ut till martyrernas begraf
ningspl ats , Ord kunna ej uttrycka , hvad milt hjiirta kände
und er denna fä rd, och under d et vi stodo framför dessa
27 hvita gra fd rd ar af ma rmo r. Alla grafva rne Ugo i en rae!,
Där \'ar sft stilla, så öd sligt,
ödsligt ! }Ien en blick
tior/om g r aJ7!C1t bra gte v;i'rme till min stelna de sj ~il: »Du
d öd , ll\'ar iir d in ud d , du dödsrike, h\'ar ar din seger)
G u d \'are ta ck, so m o'if\'er oss segern genom \'ar H c: Te
Jesus Kri stus I"
Shia o-ia ng är en s tad gömd bla nd berg en, v i ko mmo
d it just vid so lli edg~ll1g e n, P öst klockitn lj öd ,fl vemodigt,
dit vi ä kte in, Vi fy lld es med \'ördnad \'id ta nken på,
hV;1d som h dr tillllrog sig för h'ft år seda n, l\ Ii s ~ ionä r e rna
pEI de nn a pla ts blc fvo på guvernören s befall nin g samman
kedjade och till fo ts drifna till Tai-iiin-fll, dä r cle tillika
med uh'er 40 an d ra bl efvo afritttad e , Det \'ar, so m om
Masta ren sjalf stigit ned och plockat af sina doft ande
lilj or fö r att omp la ntera dem i sitt eviga rike, dit inga
sto rmar m er ni't.
I Si-tieh h\'ilad e I'i öf\'e r en sö ndag, Dar hade hela
försam lingen ut om sex genom martyrdöden tagits h em till
Gud , Tank, hvilkct »segertft g» (de voro ijfver 60)1
Sa lilrdacles vi frå n stad till stad, där fö rföljelsens
"tormar rasat fra m, Blott tre dagsreso r fr<l n D in-c it'eng
passerad e \· i u tmed sjalfva vägen en pla ts, där 4 missio
na rer med 3 barn hade m(jrd als i sin \'agn, Hugo
Linder, evangelist triiiTac! e dessa missionä rer pil ett vii rdshlls
aftonen före deras hemförlofning. De hade cif! vZlri t sfL
glad a och tacka t GUd, för a tt de troelele, at t d e vo ro
riidci aele, efterso m de i frid hunnit så Iii ngt. Men Se in
traffad e da gen d ärefter d en fijrsk räckl iga händelsen.
D e t var med innerlig gladje, vi den 25 pil. morgonen
hä lsade t'in- ch 'eng. D är lag elen älsl;ade staclen fr a mför
0", ba dande i solljus, De bl:1n:1nde, stolta bergsto pparna
skickade oss en hjärtlig Välk omst hä lsning. Hvetet omkr ing
-ill-ch'eng star nu i härlig grö ns,k a, :\ll t andas lir och

sa

frid. _\gnes Fors berg kom och mötte oss ute pfl g; lta n,
Hon stig blomstrande och glad ut. Väl inkomna , hö rde
vi de kära barna rösterna, Ragn ar och Halvar komm e>
springande i sin a ljusblå kinesiska drä kter. :\I en det \'a r
för mycket o, vårt älskade barn 1 .:\cl;, så ou t -äglig t
ensam jag blide mig! Frukostbordet med d oft ande
kafre stod och väntade på oss, Den ~i1s kad e Hel en H a hne
fö rs tar sa vä l, hvad en trö tt pilgrim behöfver. Efter ka ffet
bö rjade kvinnorna att komma, Agnes F , skulle Il, \' a
b ibelläsning med dem, När de alla voro samlade, ~'i ck
jag in till dem, men då va r s präkc t för fatt igt, Vi t~)go
h va randras bä nder och brusto i grå t. J ag hade lä ngtat
efter att f5. grilta ut hos vfi ra ii Isbd e kvinnor, sa de n"
var en sto r lind ring för min sjal. D et kän ns så o utS;igligt
dyrbart att fi ter fa sitta iblancl dem icke so m hos främ
man de utan som älskad e gamla \'änner. Hur hä rlig t clet
är, n;ir m a n Li nn cr sig ensam, att p å "agen trä f!;l en
sysko nskara p å väg till sa mma hem 1 J a, de t ä r lln d <,; rli gt
och stort att a ter vara i detta land 1
i\Jin ma n ~ir nu i T ong-cheo -fu men \'ä ntas hit Olll
en vecka, Tjader ha r varit här och häba t på oss, H,ll)
h ar »bråel tom ;) som vanligt, A, Hahn e var i TOllg-cheo -fli
och h öll en bibe lk lass, dil vi ko mm o dit, men ä r nu hem
ko mm en, I morgo n r e ~er Maria P. till H onan, H on
skall till Sblhammars, J ag kä nner mig nu så ifrig a tt
];omma litet i o rdni ng, Det blir verk ligen goelt at t f: elt
eget litet hem efter .:j. å rs rese lif om jag bara SIUD le
att tänka p!i ma ten 1 Tiden är Sil dy rba r. 0, rn a Gud
hjiil pa mig att kö pa tillfällena, att d e icke ma gl ichl ifr å n
mig ! Må Gud fii. göra det mes ta möj liga af mi tt lifl
Bedj e n Gud just härom 1
Jag är så glad, a tt jag h a r varit i Sverige och fatt
träffa så. manga af missionsvannern a, De kara stun du,
vi ha de pft ",föreni nge n, ~iro a fven oW rgätli0il, Torsd a!;!:>
eftermiddagar;H; Ryger min ta nke gH ;'na "till Stockh olm ,
J ag vill vara med eder i ande n. D et ;ir så :>tort fur mig,
a tt a nd en icke ar beroende af tid och rum, Et t inne~
lig t ta ck för all ], iirld:, som blifvit m ig be visad 1 D e a llra
varmas te och hjärtl igas te ba lsningar I
Eder ri nga syster i arbet et
Sekille Sa7ldbeJ /: ,

inföddes afdelning.
~

-

Vid vElr ankomst till Sbangha i vo ro fl 'ra bref oss
tillm ö tes fran såval v~lra kamrater som troend e kin eser,
:lila ut try ckande gliiclj e öfver att a ter veta oss \'ara ti ll 
baka i K in a , ::,- edanstae nd e brer från var e l'a nge li<; t, K ao
lVIing-siHlen i T ong- cheo-fu , m eddelas, pa d e t att mis
sionsvHnnerna mf! m y tterligare e n inblick
hans ];risten
clomslif sa mt mallas till tack och fUrbön,
(Ö[ve , )

Till d en store man nen pastor Berg'

F rid l
Fröken H allin har ornta!at fGr mig, att ni den q:de
8:cle kinesiska m Et nad e ll skulle lä mna Svcrige och den
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16 :de i r o:d e anko mma till Sh anghai, samt att vi ungefa r
vid slutet af d en I I :te må naden kunna vanta er till Ton~
cheo-fu. Ki gör val uti, att ni komme r. Var god och läS
Apg. r o : 3 3, och ni skall förstå mina ka nslor.
Vid ge noml ~i s an de t a f edert bre f till mig finn er jag,
att i ed ert hemland d e fin nas, som frukt a, att en n; ' f0r
följ else skall uppstå i Kina. Jag beder, att H erren mätte
p~lIninna eder om orden i A pg. I S: 10 : »
Jag är med di g,
och ingen skall angripa di g till a tt gö ra dig skada, emeda n
jag har mycket folk i denna sta d,,,
Jag fä r ock tacka er så mycket dar fö r, att ni i all t
har fi.i rtro en cl e för mig och dä rför, att n i icke enda st ick e
frukt ar förföl jelse uta n ock ar villig a tt I:lmna edra ba rn
hemma. D et a r i san ning enaha nda, med hv ad Paul us
förtäljer om :'rI oses uti Ebr. I r: 24-- 26 : "Geno m tro n
vägrade :'Ii oses, sed an han blifvit stor, a tt kallas son a f
Faraos d otter och ville h el lre lida misshandel med G uds
fo Lk :.[n till en tid ha fva lus t i sy nden och höll K ris ti
försmädelse för sWrre ri kedom ä n Egyp tens skatter, ty
ha n siig efter lönen." I fl tto nde oc h följand e verse rna
h eter cl et ock: ", G enom tron lyd d e Abraham, då han \'a rdt
kall ad d rilga ut till d et la nd, han skull e fä till a rf, och
drog u t, icke \'ctand e, hva rt han skull e komma. Genom
tron vistades ha n såso m frä mling i löftets la nd, saso m ett
fr~ m man d e land , och bodd e i tal t med Isak och Ja kob,
medarfvin(ta rn e till sa mma 10fte, tv han vän tad e p fl d en
stad, o m~ har grn nd \'a la r, hvil kens" byggm:istare o~h ska
pare G ud ä r. G enom tron fick ock sjbilfva Sara kraft till
a tt gru nd lagga en a fkomrua och f0dde, fastän ö fver hrig,
emedan hon höl l el 'n fö r trofas t, som had e gifvit lö ft et.
Därföre fi.ic! d e ~ ock a f en, och det il f en hal fd öcl, sa
manga som h i:nmelens stjärno r och som sa nd en, el en
o rä k n e l i g ~l, \'icl haf\'ets strand,
I tro n h<J fva alla d e ~s a
dött, d å d e a nn u icke hade fa tt ut lö ft ena, men sett d em
fjar ra n i fr ill) och h:i!sat d enl, bekzinnallde sig va ra gaster
,; ch fr~lIllli n gar pfl jord en. T\' d c som saga sådant gifva
till kä nna, a tt d e söka ett fad ernes land . » H va d som hJ.r
sa ges om Abrah a m och '-'a ra , ar allt fö r ä tt lagga i dagen
d e ras t ro . " Och ehunr a ll a d essa ge no m tron ha f\'a fa tt
vittnesb0rcl, ha fva de d oc k ick e ut få tt lö ftet, emeda n Gud
f(ii" oss hade sörjt för nBgo t battre, på det a tt de icke
utan oss sku lle va rda flll lko m nade.»
V:lr god sarskild t bed för mig, at t ja g må utan
uppehbLl kun na p red ika eva ngelium! J ag hoppas sna rt f?t
se dig; då skola vi m untl igen ta la med h va ran dra. Frid
va re med dig I Vann erna halsa elig. l-Iäli;a van ne rna h var
uch en för sig. c\me n. 3 Jo h. 14, r ,5.
Ed er y ngre bro de r
.Eta0-ilf illg -sh lt m.

Tacksägelse- och Böneämnen
för den 14 mars 1903.

2) fö r de gaml a vännernas o ch medarbetarnes
fo rtsatta intresse oc h understöd ;
3) för nya miss io närer, nya o mbud och n y a
v änner, hvil ka Herren g ifvit;
_!') för mis sion ä rernas fö rbättrade h ä lso tillstånd
e fter v is telsen i hemlandet;
-5 ) för de direkta bönh ö rels er, Herren gifvit med
a fseende på medel såväl till de gamla och nya mis 
sio nä rernas utresor som till a rbetets underhåll.
II. :Med a fs eende p å JIl zssz'onifältet.
I) a tt Herren beskyddat missio närerna under
d e ras resor o c h fö rt dem ä ter till sta tionerna ;
2) att' han led t det s å, a tt fö rfö ljelserna mot d e
kristna fa tt tjäna a tt ä n vidare ö p p na Kina för e van
geli u m;
31 att G u d s Ande sy nbarlig en ve rkat bland
folket p å fl e re platser s åsom t. e x. i Hua-cho u och
oc h i en by nära :i\Ii e n c h ' i H s ie n (se Sinim s L a nd
fö r n o v, 190 2, sid . l or, och m a rs r 903 );
<1,) fö r hållna bibelkurse r ;
,5) för d e n y döpta;
6) fö r d e nya h em , so m ö p p n a ts fö r vå ra sys
trar, o,:::h
7) f ö r de infö dde medhjälparnes d e lta gande i
a~ be t e t,

Bön.
I.

i-J ed afseende på v erks amhe ten i It eilllande!.
r ) att G u d v ille utg juta sin A nde i rikt m a tt
ö fv er k o mmitt ee n, öf ve r a lla meda rbeta re och v ä nner,
så a tt vi d rifv as af denne ~\nd e uti allt, hva d yi
fö r e t a g a för m issionen s fr ä mjande;
_: ) at t h a n ville led a oss till en fullare känned o m
o m fr äls ningen i J esus Kris tus o ch o m han s v ilja
röra n,j e v ärldens e vangeliserin g- s amt bes k ä r a os s
e tt rika r e m å tt af den tro, s om ä r verksam i kärlek ;
l
3) att Herren m å tte g if\~a d e mede l, som b e 
h ö fvas fö r s å väl mi ssio n ä rernas underh å ll s om för
arbete ts upptag and e i a ll a d e ss g ren a r p å station ern a
och utsta tion e rn a .
II. )\'l e d a fs eende p å I/ZlSSl omj rdtet.
1) att rik väls ignelse måtte hvil a ö fver de o lika
verk s a ;-n he tsgrenarn a så-som församlingsverksamhe t,
s kol verksamhet, o p ieasy lverks amhet, e v a n g elisa tions
r e so r, s kriftspric1.nin g, bi belkurs er, g a tupre d ika n och
hus besö k m. m . s a mt ö fve r d e inföd da m e dhj ä lparne ;
~ ) om väc kel s e p å v a rt fält , ja., öf v er hela Kin a;
3) o m lu g n i la ndet ;
4 ) för de kinesis ka m y n d ig hete rn a .

_-Uer Slip'?' f ag- eda , atl om l!./å a:! eder JeO//lJl/rt
iJfveu1'ls f å Jo rden, /;. mikcn sak det vara mil, SOlll
de bed/a om , ' skalt dcn bcskdJ'as dem af Iml t Fader,
S Oi/l dr ,' JllJllrJlei.en .
T 1' Jwarcs f h:ä, elhr tre dro !()1'
sa m ladc ut;.' Imlt llalll~, där dr ja// /m dl iblall d dOil .
lo' ör KOlllmitt~en

Tacksägelse.
:Med af:; e e nde på v e r ks amhe ten i Jli,:mlaJl-dd .
r) fö r H e rrens lednin g o ch hjälp i arbe tet under
det g å ngna å re t ;
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"SJenska Missionen i' Kina".
Kommitteen

hemlandet.
K. BERGH, doktor, Tra nås.
• H. DILLNER, kapten, Skellefteå.
" K. FRIES, fil. doktor , Stockholm.
~: E. SANDBLOi'-{,
apotekare, Jöoköping.
" '\V. '\VID~IARK, z'ngem iYr, Helsinghorg.
,. K onstoltntiva led a möte r.

O. \'. FEILlTZEN, ko mmendiirkapten, ord/,;"all de.
H ODIGREN, sekreter are.
A. HYLA?<DER , kl' r kohel-de.
1. LANDGREN, i,(g·e niiir.
K. G. MAG?<USSON, ingem'iir, kassa/ljn·allm·c.
G. REUTERCRO NA , loJ/nant, vice Ol-'i[.
J. RIN)[AN , 1n i:uio nslårare.

J.

På missionsfältet:

,~

ERlK FOLKE, /o·restånda1·e.

AUGUST BERG, ,}fce / o·reståndare.

C. F. BLO;-l, finanss ekreterare.
1I1issionsexpedtlion,'
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Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen
under Februari månad 1903.
N o.
110.
I I I.
I 12 .
l

13.

Kina"
Kr. Ö·

S. S., sparbössemedel ... _._. _______. ___.. __ .. __.... __ _
A. R. , J ohannisberg, d:o __ .. ____ ...... ___ ..... ___ .. _
L. B. . Herrens tionde» ................. ____ ....... ..
Visby femöresförening till St ålhamm a rs för gäst·
emottagnillg gm M . S .......... _____ .. ____ .... _..... .
N. O ., Hllskvarna ... _.... _.... __...... _.......-- ....--'Wallstena syfö rening gm A . B ........... __ .. _.. ___ _
FrHn skördefester i Källllng e & \Vallstena ___ ....
A . '\V .. räntemedel.. .......__ ......... .. ................ .
A. Th.r. , sparbössa .. ___ .......... _.... ___.... __ .......
Oniilllnd gm E. S., J ö nköping ............... ______ .. .
H. H., gm d :o .... _____ ...... __ .. ... ............. .. ___ _
En sparbössa gm. d :o __ ..... __ ...... ____ ......... __ .. .
l d:o
d:o ___ ... ................ _.... ___ .. ..
A. G .
d:o ............ _.... __ ___ .. ____ .. __ _
L. P .
d:o ____ .. ___ .. ___ ... _ _• __. _______ .
En sparbössa (familjen E-ns) __ .......... ___ .... __ .. _

E. S........... _.... __ .... ____ .. __.._____ .. ___.. __ .... _____

F. E., Stockholm .. ___.. ___ ...... ___ .. ___ .. ____ .... _.. __
K. E. J, Håga, Lindesberg _____ .. ___________ .. ... _
A. '\V. S., V,ister \"ik ________ .. ________ .... _.._________ _
Sparbössemeclel gm H. D., )Iora ____ .._____ .. ____ __
H. B ., Malm ö ______ .. __ ... _.. ____ .... __________ ........ __
P. A., Rörst orp . Fin spong ....... ____ .. _.. ___ _____ .... _
Barnmissioosförenillgen i G bg gm E. O. __ .. _.. __ .. .
Onämnd g m J. O . .. _..___ .. ___ ___ _.. _.. __ .... _______ .. __

J. 0 ... __ -- .... -------- ---" -.. -- .......--- ---- --...... -- .. '

•Tackofren ...... _........ ____ ....... ____ .. __ .... _.. _.... _
E. O. U., Stockholm ______ ...... __ .. _.. __ .. .. _____ .... __
A. A.
d:o
.... ..__........... ___ .. __ .. ___.. __ _
Löfte till Herren ____ ____ __.. __ ... _.... _.. _.. ____ _.. ____ _
Finspongs mfgs syfören. gm. N . P. E., Finspong
S. C:s sparbös"a, Stockholm ... ____ ~ __ ...... __ .. _.. __
K ollekte r vid sy iöreningarna gm O . A. O., Östervåla
Gåfvor af enskilda gm d:o __ __ .... _.. ___ ...... ______ _
Sparbössemedel af I. A. gm E. L., Norrköping __
..Å,. E.:.iuakort gm d:o. ___ . _______ . ______________________ ._
K. E ., Lilla Tuive, gm cl:o _.... ____________ .. _..___ ...
Ai A. F . M. gm d :o __ .. ____ __ _____ .. __ .. ____ .... _.. __
" H erren s afsk ild a del . gm d:o .... _.. ___________ .... ___
M. G ., Jyviiökyl ä. Fillla nd .. ____ .. ___ ..... _____ ...... __
V. Ryds jU l1girufö ren. gm S. Y., Tllnarp .... _____ _
Ale"ads" vams sparbössa...... __ .. ______ .. ___ .. __ _______ _
K. S., B ornh olm ....... __ ..... __ _____ _ _... __ .... _.. __ ...
N. J.
d :o
.... __ .... ___ .... ___________ .... _..... __ _
d:o
__ .. ____ .. ___ ___ __...... ________ ....... _
S. J.
Onämnd, Sldne ________ .. ________________ . ___ . __ .. . __ .
, Sk'lIling ' till infödde medhjiilpare ...... __ ___ .. _.. ..
Krogstorps & Sllleg:'llgs sy!ören . gm A . J ........ ..
S. O. , Sala .. _.... _.. _.... __ .. _____ .. _____ .. _.... __ ..... __

10:
S:
30:

159·
160 .
16 I.
162.
16 3.
16 4.
16 5.
166.
16 7.
168 .

25:

6:

16 9.
I iO.

10:
3°:
36:

i' I.
1/2.

l

i3.
174·
175·
17 6.
I

5:
3:
?

6: 60
S:
.) . 3 6
43: 38
10:
10:
100:

Iii·
I ~ 8.
I i9 .
180.

18 I.
182.

4:

18 3.
18 4.
18 5.
186.

SS:
10:

16:
5°;

5:

5:
10:

S°:
10:

35:
40 :

S: 58
4: 90

13 :
20:

13:
S:

18 7.
138 .
18 9.
190.
19(.
19 2.
193 ·
194·
195·
19 6.
19i.
198.

Tran sport kr. 1, 530:
N. S., Stockholm .. _........... __ .... _.. _.... .... ___ ......
S:
E n glad gifvare .. ________ _________________ .. _.. _.. .....
S:

G. R ........ ................. _...._______ ...... __...... __ ..
Kollekt i Svensk-Lu~h .•kyrl; an i Seattle gm E. F.
Sparbösseme del, G. A' J Söderhamn __________________
E . B., S tock holm .. ____ .. _.. _.... _______ .... __________
Vaksala söndagsskola gm E. Ö. __ .. _.. _.......... ____
lIIissionsvänner i U sta , St. MeIlösa, gm J. S. __ ....
En Kinavän gm M. E . B., Ödeshög .. __ ...... ______
, H errens tionde», E. & J. R., K-ga, för 'Stål
hammars arbete i H on an ........ ____.. _........ __ .. __ ..
Sparbössor: ,det kan jag undvara ,· gm. J. R. fr. N. K .

G. F . __ .. _.. ______________ .. _.... __ .. ____ .. _.. _.. _____ .... ..
P. )1. .... ... ___ ............. _.. __ .. _.. _..... _.... __...... _
A. 'V.... ...________ .. __ ___ .. _____ .. __.. _"_ .. _.. "'"
E. '\V. , Helsingborg, sparbössemedeL ____.. _.. ___ .. .
E. S. gm A . K., Linköping ___________ .... _.. _____ _
S - steo gm d:o ...... _____ .... . ____ ....... _.. _.. __ .... __ _
F. C. gm A . R, till Böllings underhåll .... __ ..... .
A . A. och A . J. gm A . R . till d :o __.... _.. _.. __ .. ..
Syfören. i Ryd, l\'lullseryd gm E. S .. Jönk ö ping .. _
. Ett löfte till Herren,) gm o. A., Ö fverum ______ _

K. & B..... ___________ .. ________ .. ____ ...... __ .... _..____

I;

So

30 :
9:

S:
I'

10:

34:
200:

15:

5:
68 :
12:

10:
22:

25

20:
S:
S°:
6:
3: 33
2: iS
?
5°
l

S:

15:
I:

10: SO

3°:

5:
100:
20:

S. A., Stockholm ____ ..... __ .. _.. __..... _.. _.. ___ .... _____ _
] önköpiogs miss.-fören., däri inbegripet underhåll för
missio närsparet August och Augllsta Berg för 19°3
gm K . P ....... ___ .. _..... _.. __ .......... _.. __ .... _.. __ ... 3,500 :
D :o ti ll söndagsskolan gm d:o .... ____ _____________ _
15:
Ti ll Kaos underh. fr. C. O. K., Link öping........ _
50:
Sparbössemedel fdn S. S . .. _...... __ ........ _____ .... _
I: 55
S. )1. K. syförenings förs,iljoillg i M alm ö d e n
"/ I ~
1902 gm J. S .......... ________________________ ___ 457: 8S
On iimnd
c1:0 .... _........... _____ .... _.. _.. _.. __
:'00:
M. H.
d:o ___ .. _.. _.._.. __ .. __ ...... ____ .... __
100:
N . & A. S. » d:o __ .. _____ .. _____ _____ .. _.. _.. .... __
10 :
Ränta
d:o __ .. ____ .... _.. _..... ___ .... ____ .. __
7: 15
Sparbössemedel gm H . R., Malmö __ .. ____________ _
35:
Från Ekenäs syförening gm P. A. B. ________ .. ___
5 l : 20
Halltorp gm d:o ___ .... _.. _.. _____ .. __ ______ '"
30; 16
H. H . Jerstor p, J ön köpiog ___ .... ________ .. _.. ____ .. __
3: 85
Hu skyarna Ev. mfg gn1 J. L. __________________ ". ___ _
5°:
Skärfsia folksk o lebarn gm E. G., Sollefteå .. ______ __
27:
N . S. gm d:o .... _____ .... ___ .... ____ ,,__ __.. .. ______ __
2:
Kinadnner i Uppsala gm G . G. ___ .... _.... __ .... __
35 :
Summa kr. 6,649:

5 13' 80
I:

[2

2l

Med varmt tack till hvarje gifvare.

Och den SOlll g/jver säd åt såningsmannen och bröd
till s,vis, l/an skall ock gifva och förmera edert utsäde och
föröka eder r ättfärdig/itts frukter, så att.f uti allt varden
rika till all gtjmildllet i enfald, J/vilken genom oss verkar
tacksägelse till Gud. 2 Kor. 4: IO, II .

5:

Tralls port kr. 1,53°: 12
Stockholm, Svel1 ska T ryck erib olage t Ekm ~ !I &. Co, 1~

APRIL 1903.
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.Han bar våra s~nder. ::'
Hvzlken våra synder sjäif bar på sin kropp "itpp
på trät, på det att vz' sktdle ~'ara döda från syn
de'm a oclt lifva för rättfärdig/ze/en, ~gellom /zmlke1ls
S Cl?' I l7a/vm bltj7.'t1 !telade» ,
J Petr, 2: 24,
Petrus, som en gilng icke förstod bättre, än att
han bad Mästaren skona s ig själf, afslöJar här hem
li g he ten af Kristi lidanden ; och vi kunna vara för
v issade, att han nedskrifvit dessa ord full af t ack sam
glädje, Summan af evange lium ligger däri inne
sluten, Kris tus bar synderna upp p ~ trät , Han
bar således icke synden e ndas t i innerlig medk ä nsla,
såsom v i kunna bära p~ hvarandras nöd i ett med
lidsam t s inne, ty då had e icke aposteln kunnat säga,
att Herren Jes us bar våra synder upp på trät, Visst
h ade Jesus såsom en lem i mänsklighetens kropp
det dj upaste medlidande med oss, och visst b a r ha n
hvarj e dag vår nöd p~ sitt hjärta, men han bar ock
verkligen s~som förs oningslammet v~r skuld upp p å
k o rsträt. Han bar denna skuld ick e e ndast till Get
semane ; fastmera var det där, som han öfver van n
den frestelsen att gå sin egen vilj as väg, Han bar
synden icke blott till Golgata, så att ha n me d trä·
korset, u nd e r hv ilk et ha n dignade, afkastade syn da
börd an, nej , h an bar den ända upp på k orset, dä r
han dog. Blef m in skuld ock buren upp på dett a
trä? Han bar upp våra synder, säger aposteln.
I n gen åtskillnad ; allas synder och a lla synder, äfven
min a! Han bar dem själf p å sin kropp. I nge n
stödde under. En och annan vederkvickelse kunde
väl han s vänner på jorden bereda honom, men med
syndabördan, kunde d e icke hjälpa h o no m. Han bar
den själf. Ara vare hans namn! Hans kropp bar
märken efter bördans tyngd. Hans hä nder, hans
fö tte r, ha ns sida, hans k ind er, h a ns panna, allt vitt
na d e, att han bar våra synder på sin kropp. Att
äfve n ha ns själ bar den, betygar hans ~ng es t intill
blods. .Alle I, som i tron tagit eder tillflykt till
Jesu s1\. r, ären helad e, botade fö r tid och evighet.
Ivr å nga voro de främlingar, till hvilka P e trus skrcf
s itt bref. Kringspridda här och där, stadda i olika
lägen och behäftade med olika synder, voro de dock
alla helade endast genom Jesu sår. Där är äfven
din hä lsa. Ack, sök då frid endast där och k om
så arm och ond du är; du kastas sannerligen icke
ut. Ack, vi alla, som äro helade, huru skola vi
tack a de n store läkare n ) l'vlånne ick e det h onom
värdigaste priset är att lefva med honom? H a n dog
frän syndern a, pil. det vi sku lle dö från dem och
lefva för rä ttfärdigh e ten, icke blott lefva r ä ttfärdigt
i e tt eller a nn at hänseend e, uta n lefva för rättfärdig
heten i a lla de ~ s gestalt~r. Ack, att jag, a rm a män
niska, kunde bringa dig, Jesus, e tt sådant ta ck l
Herre, hjälp mig!
Det skedde för mi g,
Att du uppå korse t uppofl'rade d ig;
Hvart saJighetsord af din heliga mUll
D et siiger, du vann i försoningens stund.
Allt har du med döden beseglat ilt mig;
D ess tackar j:tg dig.

* Ur Dag liga betraktelser af Fr, H ammarsten.
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Missionen behöfver ungdomen. '"
När fosterla ndet för ett krig, kräher det hela folkets
deltagande, Till sjalfva stridsp latsen sändes dock blott
karnan af folket, hufvudsakligen ungdomen, Också för
Kristi församling på jorden pågår en strid , en strid emot
satan oc h hans anhang, och för denna strid kräfver för
sam linge n ungdomen. Denna strid ka llas missionen. Ingell
kan saga, att denna sak icke angar honom, Afv en h;i r
måste emellertid krafterna delas i 8. ena sidan de kam 
pande soldatern a, å andra sidan folket, som underh åller
och understöder haren. Därför behöfver missionen oss
unga, och det må fylla oss med glädje, att Jesus behöfver
oss, Det är en särskild uppgift i denna st rid, hvartill
H erren behöfver 05S unga, och det är, att vi träda in i
de glesnade leden, en uppgift, som "äl mft fylla oss med
stolthet.
Om fäderneslandet skickar ut sin ungd om emot fieu 
den, ma. vä l missionen göra detsa mma, Den behöfvcr
unga, friska krafter. Om vi tänka pE!. alla de fa ror och
besvarligbeter, som åtfölja ett miss ionsarbete, dEl förs ta vi,
att därtill i sanning kräfves bflde andliga och lekamliga
krafter. i\Jissionen är en strid, men en he lig strid, Den
går icke ut på att dräpa men att frälsa , Dock är icke
en hvar i stand att föra de andliga va pnen, För all
blifva en duglig stridsman måste man genomgå en för
beredande krigsskola, F örst skall språket läras. Hvilka
hafva lättast att tillegna sig ett nytt sprak) U ngdumen.
D en, som lär sig ett nytt sprak, får sa att s;iga en ny
sjal. Vi måste göra det folks tankevärld, bland h,'ilket "i
arbeta, till vår egen, Ocksfl här ar ungd omen bast ut
rustad. I fraga om mission en möter oss en hel rad nya
problem. :'vI fl nga af dem kunna l"isserligcn ick e lösas annat
an af mognad c män med erfarenhet bakom sig. Men
just darför böra "i gå ut som unga. Och just ungdomen,
som har frihet att valja sin lifssWlln ing, ar fö r missiunen
behöflig.

Bel\öfva de unga missionen ?'~:;:
Behöfva de unga missionen? I\Iissionens arbete är
en gåfva af Gud till försa mliL1gen, !\Ian ha r Getraktat
miss ionen som ett ofler, och sHrskildt har man betrak tat
lllissioniirerna såsom nägra, hvilka fi\ tt ollra mycke t f"r
Jesu skull. l\ I C11 dct ar cn n§c! a tt ffi va ra med och
utbreda Guds rike. Det är en gåfva, som icke Gör afds<t:;,
och här böra de unga vara med . Dock mfl \'i all a gö ra
klart för oss, att \"i behöf,'a missionen. Det vore snart
ute med mi sioncn, om icke de, som ä ro hemma, ocksit
dc unga, toge missionens arbete med i sitt lif.
Cngclomen behöfvcr missionen, emedan de n gif" er
något att lefva för. Vi hafva alla behof af något ~ltt
lefva fUr. Den kristna ungdomen behöfvcr någo t, som
ka n lyfta den upp till Jesus K ristus, H mu mycket offras
icke af de unga för arans eller för penningcns sku ll!
Skulle "i da icke behö f\'a någo t att a rbeta för, so m kan
lyfta oss upp till Gud ) Det ar intet, som så bn lyfta
:;, U ttalnnllc af pa,lor H, Frykho lm "id A. F. :'.1. F:; möte i
Kristiania den 23 - 24 jun i 190 2 , Ur A d,'euiat RegllUI1I TUlllll,
,'* UltaJande af liikaremissioniircn Johan sen viet A . F. M . F:s
möte i Kri stiania den 23- 24 juni 1902. Ur Acl\'cniat Regnum TU\l1l1,
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oss u p pfit som arbetet Ujr Guet.-; rike, so m a rbetet för
mission en. .\lIt arbete i Guds rike :ir en nfld. Och
histo rien visar, ;Itt Gud har begagnat o ch vill begagna de
un g a fi)r att fUra sin rik ssal; (ra mElt. En e ngelsman sad e
en ga ng, att d e t skOnas\(:, han Uinde i <.juds rikes historia ,
är fri villighehsak e n. I .-\merib \'''1'0 nyligen 2,:) 0 0 fri
\'illige samlade, oc h f. n. finnas lHnkring 2,000 lltresta.
.-\f dc nämnda 2,.) 00 s.k o la I 2 ,~ vara f~irdiga att resa ut
uncler lo ppet af d etta ~l r. Gud har också brukat denna
rii relse till viilsignebe för oss i de nordiska la nden. Han
har visat, att han vill anvanda de llnga ;lf\'en från \'åra
lander i sitt arbe te.
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ny e yi cek o nlln ge n j dennn I)["o\'ins, e n myck e t miikli g
ma n , :i r \än ligt stiimd mot missi o nen. Helt ny ligen in
hj ö d han ii ll sig de m ission:irer. som \'oro i han,; resi 
denss tad. Han l11ottog dem r~l d et \';inli~a~te underhöll
sig med dem un ge fiiI' en timm e oc h 7',t[ry~~kte under
samialet sin ledsnad , ntt de hade oroats gen o m rykten
om bo"areorolighe ter. Han för klarade \'idare, att han \'id
ta g it krafti ga å tg iirder för lugnets be\'aral1lle i a lla delar
nf pro\·insen.

}r1eddelanden
från

l(edaklione17.

Enligt ingångna underrättelser hafva våra mis
sionärer ej blifvit störda eller hindrade i sitt arbete
af några oroligheter. I ett från broder Blom ny
ligen anländ t bref af den y te jan. meddelar han
om en resa i Honan bland annat:
: S Umningen bbncl folket (i Vong-ning, (Lir \";"t!'a
syo-;trar .'\nna Jan7.on och Ebba BlIren arbeta) syntes öfver
föniin tan g od , o ch , om inga siirskilcb ol1lstiindigheter
till ~ töra, tror ja g , att vi kllnna \'änta en lugn .och dl
s ig nad llt\'eckling af :nbe tel d ä rstiides.
P ~l de trakter , ja g genomreste i Honan , h:n hit
intills n~istan intet arbete bedrif\·its. -:\"yfikenheten yar
följaktligen stOr, lllen med undantag ;lf p[i ett par ställen
up p fö rde sig folket l11)'c ket \' ~i1. idina b öc ker hade en
'U) bnck å rg,'lng. <l att jag Il1 tl ,te !agga c ,iclo ett \' i SSI
ant a l för hvarj e plats, som jag Linkre besö k:1, e medan
ja g ann:1rS snart nog hade b lifvit alldeles lltan.
Här t i ( ii n-ch'en g) :ir al lt lug nt. Hild e \'iel ga.tu
pred ikan oc h hemma i kapellet m:irke e; ökning i {lheirar
nas antal oc h inrresse.
Yi h:1.f\a ju st få tt te legTam Om Berg s llpp skof med
:lfresan fr:\ n 1,:10-hok eo. y[;'tttc de ledas riitt' Jag har
e j hö n om n i'tgra hot r\l1ele rykten. \~ l :iro a lla fri~ka
och gl:1cla att kunna och m arbeta."
il!!! de I.:ära lJlissiollSVtlmlfrlla bära 7-:Terrt7lS 7I1"t1l11:1l
oclt de i,~/ödda kristna i Kina i ställd':f bÖll injijr I:lt:rren.'
:\pg . 12: 5.

Den nuvarande ställningen i Kina.
En ligt helt nyligen ingilngna llnderdttelser fr:In ::i han g 
till C. I. ::V[: s ledare i I::ng l:\l1ci, tinnes f. n. ingen
ijfyerh~"ing;1I1de ors;1k till fruk tan fur st:illn ingen i d e nord
\iistra prov inserna. :,'f issionens sllperintencknr i !(ct1!,sltl"
:'fr. :\nclre\\', siige r. att, s:hid t h an och andra kunna fo1'
.'il:l, hehöf\'er man icke befara n J gol uppror. Icke hell e r
den kin esiska regeringen frnkwr n:lg r:l alh'arliga orolig
heter, ansliftade af TlIng Fu-hs'iang.
S klllle fr:1!) hans
sida n;l g ra fiencltli ga m:1tt o c h steg \' idrag as , anse r si g
regeringen fll llkomligt i sl{ind a ll l! ch:i rska situation en.
.\ f\ 'en frå n Si·dlllcJI i ng:t lu g nande unclerr ä neIser.
()rclning hii r,kar i pro\'insen, oc h fiir mi ss ionen :il"o ut
s ikterna l11Y"k et g ynn ' :tI11I11:1.
T<en-Ch' ll n-hsuen, d en
hai

Sinngan den
Adress:
Chinkiang.

Sinngan

Hsien
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Honall-FII

via

Kära missionsvänner l
Guds frid!

»Lojz'a Herren, IIIiII själ, Oc!l allt det IIti mig äl'
lojve I,am heliga Ila/mi!" .
Gud ha r rikligen välsignat oss under det sista kvar
talet af det gamla året 1902. I oktober samlades vi till
ett god t stormöte. Sedan har jag varit ute p§. prediko
resor, varit hemma oeh ute igen, och så hafva manade rna
snart gått.
Söndagen före jul gjorde jag ett besök i Honan-Fu,
reg eringssiitet f0r denna del af provinsen Honan. Det är
en myck e t stor stad, utan tvifvel elen största inom hela
Sverlska missionens i Kina arbetsfalt.
På dess gator
myllrar det af folk , butikerna äro stOra och försedda med
allt, hvad man önskar. Såsom handelscentrum ar Honan
Fu en stad af förs ta o rdningen för affärsrörelsen vidare
in g t landet. Ctanför väs tra stadsporten slflr e tt gammalt
trämonument med följande inskrift på ena sidan: I-fujliud
stadm jör 9 dy"aslie1· .: och på andra sidan: Klt1tfsvägm
Haraf kan man förslå Honan· fu's
till IO proz/inser.
a nor och betydelse. Icke blo(t sjalf\"a s taden iir folkrik,
utan rundt omkring utbreder Sig den bördiga Honan-Fu
slatten, ll\"a rs make ej finnes i nordväst ra Honan. Fran
slätten öppnar sig viisterut dalgången tiil min station Sinn
gan; mot sydväst sträc ker sig elen bördiga dalgången till
systrarnas station i Yong-ning; s0derut ingår man genom
den beryktade Drakporten i de dalgå ngar, som leda till
mell ersta delen af provinsen, och slutligen fortsatter HOl1an
Fu-slätten österut niigra mil, tills en höjdrygg skiljer den
från östra Honans stora sbttland. Fran höjderna norr
om staden hade jag en storartad öfverbLck öf\'cr trakten.
Floder slingra fram i alla dalgångarna o ch förena sio- strax
utanfö r staden. Söderut begränsas\e1a slatten af de ~,ggiga
I-Iua sien-bergen, nll i december kl iidda i sni~skrud. Den
of\'annan1l1da Drakpo rten bildar en klyfta tvars igenom
bergen, och ge nom öppningen sk0njer man ytterligare
bli'tnande berg, som torna l1pp s ig i f]arran.
N u l;ommer jag emellertid till hufvuc1saken, och den
~ir, att h~ir fmnes ingen missionsstatio n, ingen stadigvarancle
c\'angelii förkunnare hvarken i staclen eller pil landsbygden.
Det gjord e ondt i mitt hjarta, niir jag beUinktc, att i
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Honan-Fl1 fanns ej S~l m.'·cket sum den e nklast e prediko
lokal, d~i r man kunde förkunna lif"ets e\·angelil1m. Vi
glädja oss at, att bröderna Blom och Beinhoff snart komma
för alt upptaga arbetet i detta stora och viktiga distrikt.
'('nder hösten har jag några ganger sandt min e\'an
gelist in i Honan-Fn för alt predika. Fn gang kom han
hem strålande glad och berättade, alt han midt pfL gatorna
i staden tralla t troende (;l1ds barn. Det var naturligtvis
en gladjande l1nderrattelse. Dessa troende bodde i en by
i norra landsbygden.
De hade hört evangelium under
besök i Sh a !1.'; i och följde nu Herren i sin hemort. N'agra
kristna finnas jl! sålunda, hvilka kunna mottaga Herrens
:Irbetare och utgöra fröet lill en församling.
Vid mitt besök i Honan-Fl! vittnade jag um Herren
pEl gatorna i staden samt yandrade sedan ut till de namnda
v ~i nnerna på landet.
J ag kände m\'ckell frid och glädj e
i min ande und er hela tiden, medan jag gick omkring där.
Herren paminte mig om Jona och ::\inive. »~ inive var», heter
det, »en stor stad inför Gud, tre d agsresor lång. Och Jona
begynte att gå in i staden en dagsresa och predikade.»
Seder och bruk likna h varandra öfverallt i öster landen.
Gatorna i N inive voro kanske trånga, ungefär som här i
de kinesiska staderna; afWrsmännen stodo i sina butiker,
folkvimmel på gatorna, soldater, afgudaprocessioner, skrik
och larm - - och
kom Jona med Herrens ord! 0, att
vi kunde predika, så att »folket trodde pä Gud ", alt
Herren gäfve oss frimodighet att frambära frälsningens
budskap samt kraft i vara vittnesbörd!
'Besöket hos de tro ende \'ar mycket uppmuntrande.
Dessa vanner gömma pj sin kristendom utan aro binda
ijfver hela trakten. De utgöra e n liten skara på 4 ;\ 5
man samt några b ·innor. Innan jag lämnade dem, ta ck
sa m öfver att Herren led t mig dit, inbjöd jag dem alt
lira jul hos oss.
Kågra dagar senare var julen inne. Juldagen hade
vi otta kl. 1/26 pä morgonen. ::\'I å nga troencl e hade in
funnit sig, dariblancI a[\'en de namnda viinnerna. En stor
julstake, klädd m ed rödt, krusad t och klippt pilpper stod
på bordet i kapellet: vidare hade vi lampor och ljus, så
;Itt det var helt storartadt. Jag hade till :tmne för min
predikan: ./esus.' och Gud gaf mig frihet alt tala om \'år
högtlofvade Fraisare ,åsom miinniska och Gud, såsom
världens ljus o. s. v. Efter ottans slut bjödo vi de för
samlade pfL te. Det ~i r ej så stor samling i vårt lilla
Sinngan! Pil juldagsförmiddagen hade \'i .v ttetligare lvå
gudstjänster.
Kära missionsviinner, min själlof"ar Herren mr mycken
godhet mot mig. Jag känner, att jag \'ill betyga att tills
i dag hafva idel godhet och barmhartighet följt mig.
rrisacl vare Herren för allt !
Reträfbnde arbetet, sa behöfvas i Honan-distriktet
gåval predikanter och evangelister som bokspridare, h vilka
bara ut evangelium och söka na folket s hjartan. D et iir
vidstrackta bygder 30 h 40 svenska mil i Hingd. Har
behöf,'es bön [ör oss, som stå i striden, att \'i blifva smo rda
med kraft. Låtom oss tro för sjalars fr~lisning!
Många hUlsninga r sanda s till eder, kara missions
vänner <Hirhemma, från edert arbetsfalt i Honan.

sa

I Herrens tjänst
C;'. ./1, Stålhammar.
:f:

Kire broder!

"Eli rörstaf du ej Ilar att stödja dig pä. ,)
Hvad är del stöd. på Ilvilket du stödjer dig .) Es. 30 : 4.
Vi stödja oss p(~ HerreN, väl' Gud, är icke ilall
de?tSaJJlllle.: E s. 3 1J : f'
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detta 5rs första dag bnner jag mig sfl manad
a tt skrif"a något hem och ville da sända till eder ofvan
staende ord, som kom till mig som ett n)'årsmotto denn a
morgon. I behöfven det d~irhemm a, I, som bären dagens
tunga och hetta i arbetet och omtanken för oss härute;
och lJi hlirute behöfva dag för dag påminnas om, att
Herren allena Ur vårt stöd, att z'nlet annat duger. :\1å da
Herren under d etta är bli mera förhärligad i sina barn,
antingen de stå för hans riikning ute i ett hedniskt land
eller tjäna honom under i yttre mätto tryggare, lugnare
förhållanden därhemma, därigenom att vi mera helt
förtrösta på honom och vänta af honom, ej af människor,
hvad vi dagligen behöfva af skydd, ledning och hjälp ~
Redan förut har jag många gänger, sedan jag kom
hit ut, haft i tankarna att skrifv<i, men det har just ej
blifvit någo n ro. Som I nog redan hört, ankommo vi
lyckligen till Lin-cb'eng den 25 nov., ·men knappt hade
jag varit där en vecka, - just hunnit pa cka upp litet och
börja min läsning för broder Blom, då jag fick uppbrott~ 
order. Till syskonen Linder i I·sh·i ställdes därför färdell
den 4 dec., sa att min första månad här ar knappt till
anda. Icke dess mindre har jag hunnit fj vara med om
rä tt mycket. Den 6 och 7 dec. var har S. k. stormöte.
Hur ofta har jag ej i tankZlrna, nar jag läst om sådana
i >Sinims Land », varit med oc h gjort mig föresWllningar
cUi rom nu fick jag sjalf vara med och gijra den första
bekantskapen med en liten skara , som vändt hedendomens
m örk er ryggen och biirjat vanclra i "Jesu lära » (som de
sjiilfva kalla det). Jag vet ej, huru många personer som
voro med, men det lilla kapellet var ~dldeles fullt, och
de tycktes lyssna med uppmiirksamhet till clet ord , som
talades. Det iir underligt att såsom nykommen lyssna till
det egendomliga språket och ej vara i ständ att uppfatla
mer iin enstaka ord, men liksom följa med anclå genom
att se det intryck, predikan gör pfl kin eserna . Bra roligt
ar att från gang til l gång binna sio- litet mer h em mastadd
med de olika Ijuder~ ;<.:h förstEL "'enkla re och ofta åter
kommande sma satser. Hm liingtar m an dock ej till den
tiel, då man kan röra sig fritt med dem. som aro ornkrino
en! He rre n hjälper förunderligt i arbete't med språl;ct ~
det ar sfl stort att af honom fä utbedja sig och taga emot
bflde arbetslust och arbetsfiinnaga och dag för dag m.
erfara, att dOI kraftktillan s inar ej ut.
Yet ej, hur pass mycket från var resa hit som Teo
dor Sandberg omtalat i de t bref, han shcf stra x efter dir
ankomst till Din-ch'eng. Kan clo,k ej låta bli att 11flgot
beröra densamma. Ej nog m ed, att den li'mga sjöresan
från Ge nu a till Shang-hai var d en lyckos ammaste, man
gärna kunnat önska, oc h at! elen fortsatta sjöresan norrut
mellan Shanghai och Tient-sin afJopp viela bättre, ~in vi
Ilade hoppats (de t brukar vara en mycket stormig och s\'år
passage) utan den lilnga och i många ar.,eenden be
sdrliga \'agen mellan Tien t-sin och Gin -ch'eng tillrygga
lades på jämförelse\'is ko rt tid och under i allo g:,nnsamma
CCJ!"hå llanden. fr ån Ti ent·sin f~irdade s \·i pfl j;irm':ig J '/z
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dagsresa in itt I~lllclet, d ;i reftcr pa vagnar till II lI'ai-luh, d~ir
vi Iflgo öf\'er en SÖ)Hbg. Diirifrån buros vi nch våra saker
af flsnor (vi i ett slags stallningar, tackta m ed halmmattor
och burna mellan tven ne ftsnor) öfver bergen 71 /~ dags
resa i ganska farlig o ch [(jr de stackars djur en mycket
tröttsam terrang. Dagligen nignade.;; \-i cl e nna tid af de
harligastc utsikter, fast af en helt annan art, iin dem \-i
iiro \'ana vid. Ofta hade \-i att starta tidigt om morgnarn ~l,
medan iinllU stjiirnorna tindrad e ö f\-er OS5, och fingo dEl
bevittna den ena soluppgången mer storslagen an den
andra, allt e ftersom vår färd gick uppe på bergstopparna
eller ö fver utto rkade flodbadd a r mecl valdig:a höjder p EI
bägge sidor. Vi voro emellertid glada, nUr \-i hunnit så
långt som till l'ing-ya Q, dar \-i efter någo n dags hvila
fingo utbyta våra vinglande stallningar mot stora, st;ldiga,
fast betydligt ldul1lpiga kinesiska kanor, i hvilka \'i och \'åra
sa ker den återstftende delen af viigen skulle transporteras.
Afven nu hade \-i att färdas öfver åtskilliga bergstrackor,
men öfver dem ledde körväg (hurudan elen nu var!) i mot
sa ts till uh'er dem, som vi förut passer;lt, diir det ej finns
möjligh e t att komma fram utom P;l åsneryggen. Sakta
men siikert gick nu vlir väg fram. Fast vi b egåfvo oss
ut i morgongryni''1gen och ej sö kte värdshus förriin i
skymningen, hunno vi många dagar ej mer än omkr. --1- sv.
mil (vägarna i Kina iiro som bekant ej af allra bästa slag!)
oc h nådde, som sagd t, Cin-ch'eng först den 25 nov_
Hela denna tid niira en mftnad som vi hade
att farcla s under bar himmel, gal Gud oss det allra skönaste
\'ader ej en dags regn oc h knappast heller någon blåst,
utan stilla, soliga clagar med hög, klar h ös tluft. Hela tiden
hade vi också sniillt folk a tt göra med, hyggliga körkarlar,
tillmötesgflende viirdshusviirclar och en palitlig kinesisk
tjäna l"C --- alltsammans så myc ket att viirclera oc h tacka
Gud för, helst det är ett kandt faktum, att man u te på
resor sadana 'so m dessa är så beroende af dem , man i
ena eller andra afseenclet fflr att göra med_ Vi erhöllo
dan- fur da o- nva bevis på, hur vå r Gud hör bön och gur
rdltillg väl "'för -dem, som förtrösta på honom. S:'lv~il under
resan som nu efteråt, när tanken går tillbaka till handelserna
fö r :2 år sedan, förefaller det som ett under, att vi nu
kunde färda s fram i sådan trygghet genom de trakter af
Kina, so m varit skådeplatsen för de allra största grym
heterna och förföljelserna. Val må vi utbris ta: ,, _-\f Herren
iir det gjordt och iir ett under i vara ögon b Men hur
allvarligt känns det ej att stä härute I För nän'ara nde råder
ju det stö rsta lugn, så vida o mkring som vi haf\-a sport,
men endast Gud vet, o m så skall förblifva.
Ded med oss, att Gud under denna tid af Iugn och
ro må fft am'anda lIVad ellda ett af sina redskap harute,
att vi missionärer må bli mera ledda af Guds Helige .-\nde
i allt vårt görande och låtande, och att de kristna om
kring oss i den goda dagen må bli Sfl rotade och grundade
i sanningen, att, om stormen åter bryter lös, de må stå
fa sta pEt ordets grund, på klippan Kristus och ej falla ifrån ~
Vi se DU framåt till syskonen Bergs (med sällskap)
ankomst hit upp och till den konferens, som då kommer
:ltt hällas, hvarvid det kommer att besUimmas, huru vi
f-Jr framtiden skola placeras, m. m. August Berg shef
fdn Shanghai, att de hoppades vara uppe o mkring den
15 jan., men vi ha spo rt, att vattenståndet i Han-floden
:ir mycket Iflgt, och det kommer n og att b e tydligt för
sena dem .
T.inc!er;; b edja hj;irtligt hzilsa, likasfl Emma And e rs
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,;o n och Maria Harms. Vi aro a lla my c ket upptagna,
Hugv i all sy nnerhet men också Emma i sin flickskola
och Maria likasoIll jag med studier.
Vi ha haft en mycket I.\ c klig oc h fridfull j, lihelg till
sammans och kanna oss nu r e d ~) efter några dagars hvil,l
att med nya krafter upptaga arbetet lwar udl en pä
sitt o mdicle.
Med hjartligas te hiilsningar till h\-ar och en i kom
mitlcen samt öfrig;1 mi ~ sion ~ \'iinner'
Ecler i H enen tj:inst

.lllez Berzelills.

H a n-che'ng den 27 de c . H)02.
Alskade missio nsvänner I

Dc som vänta ejter Herren,

de få efl

Il)'

kl-ajt.

Es. --1-0: ,) l .
Som vi i afton hafva tillfalle att fa sanda pos t öfver
Si-an, känner j ag mig manad att före slute t af detta år
iinnl1 en gftng s:inda eder, kära mission sv~inner, en liten
halsning.
Niir jag blickar tillbaka på detta är, som nu snart
ar tillryggalagdt, kan ner jag mitt hjarta öfverflöda af tack
samhet för all den viilsignelse, som jag fått emottaga af
Herrens hane!. _-\lIa erfarenheter hafva e ndast varit prof
p å, att han äl - trofast. Han har ej tröttnat p5. att l1nder
\"isa, leda, hjälpa och gifva råd, h var Sfl behö fts.
I-lan har, med ett ord, riklige n besvarat vflra g e m e n
samma bönerop till honom, prisadt vare hans namn!
Blicka vi framår till ett kommande nytt å r, så har
han il)' kraft i beredskap at dem, som vänta efter honom,
och vill jag sii rskilclt bedja eder, kara missionsviinner, att
ic ke tröt tna i edra fö rböner för oss hUrute. Vi hafva ju
mörkrets makter emot oss, hvilka på alla siltt söka förhindra
Guds verk i detta land, men vi harva ock hon o m, seger
fursten, pil v[u- sida, och chirfure kunna vi gä frimodigt
framflt, \'etand e, att han stricler fö r oss, oc h att vi cbr
före skola behalla segern. Ja, ,-änner, skaror sko la komma
frfm "S inims land » sftsom sva r på våra gemensamma böne
rop, och jag är tacksam att kunna säga, att jag här för
nimmer Guds Andes verkningar ibland oss .
Till Herrens ara får jag siiga, att han besvarat manga
buner, och att jag nu kan börja göra mig något flirståcld
af de kära kvinnorna har liksom äf\'e n del vis förstå dem.
Jag har under en tiel fätt hafva små möten med våra
tvenne infödda k vinnor h:ir på s tatione n , och dessa haf\'a
\-artt mig till sto r nytt a och välsignelse. Den ena af dessa
hinnor, so;n i flera år varit en kristen, brukar å tfölja
oss pi'! husbesök. Den andra är en ung kvinna, som, dfl
hon kom hit, icke visste någo t om frälsningen genom
Jesus Kristus. Jag har dock godt hopp om att Herren
helt skall fft uttaga henne fran m ö rkrets Väldighet och
införsatta henne i Guds barns frihet. Det iir stt rörand e
att hijra h ennes innerliga b ö ner. Sfl långt som hon iinnu
ka n fatta saken, siige r hon sig \'ilja tro pil J e SllS såsom
sin Fr;i1sare.
J ag tror, att jag i mitt förra brd namncle n<igo t o m
en b -inna, som kom frå n en landsb;- ungen"ir l 1/2 sven sk
mil h;irifrflll, och som ~ntr;iget bael os<;. at t vi ~k ulle
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kom:l l<l ö[,'cr till ·he nnes I)y (Jc h fö rk ull na e" ,tnge lililll,
S " stra rna S:tndl>erg och L'etle rssu n hade bes,j kl he nne,
o~h O'en();n ~\cm h7\d e ho n blif,'it mydet intresserad , , H o n
had e ock bevarat i m inn e t, h ,'a d d e hade Urt h enn e.
HUr sr8nnade iwn e tt par d agar, Od1, ~åv idt vi kunde
bedö ma , ,'i,ade hon e tt ,'crkligl in tres "e att Ura !;iinll Cl
,annin"'cns ,'~ig , 0~i r h o n lal11nade o " ues t:imde ,'i en
,'iss tiJ, d fl vi ~ "k ulle iJcs(> ka hennes by, och ta nkte vi d it
,tll resa d it till sa mmans, Em elle rtid bier d et hinde r i
V"l<ren
s\'q
Dao::>'n,' Bero'lin
(,:,
,
.";i
.. ~
(',tt
- . .. e r
oj"'" ide kunde LIra,
Eitcr att 111\'eke t hafva bedit H erren 0111 led ning, be 
, tam d es, att jag ~k ullc fara ensam ti l\sa mm,tn s m ed "ft r
kristn a \;I' ilma salut en a f våra manliga kris tna, som d ft
skulle ored ika för männen,
D'etta var m ina Wrsta erfare nh e ter e nsa m blan d de
infödda på e n längre resa, men jag kan, Herren till pris,
siiga , a tt han \'a r os~ nära och va lsignade oss, och jag
vet e nligt hans löfte, a lt orde t, om ä n ntsitdt i mycken
svag het llch under my cket stap pla nd e, dock Icke s kall
5t e l'\'~incla fäfangt.
Vage n till denna landsby gå r öfve r höga berg, oc h
djupa d alsä nkningar, hv ilka i vissa afsee nd en p flll:llnn a
mi" om min ka ra h emtrakt i Sverige up pe bla nd '\ ä rm
la nds skogar. He rre n bevarade den lilla as na, som jag
an va nde, fd m att någo n gfl ng s nafva, tro ts det att den
lill a sb!en stundom va r m.,'cket smal och såg ga nska fa r
li O' ut. - Jag ha r aldrig i h emla ndet ha ft någo n öfni ng i
arl rida. me n Herre n gifver de sina, j us t n;1r de beh öfva
det, nåd att sätt a sig in i nya förhftllanden,
Den kara kvinna, som bedt oss kom ma, hade re dan
d<10'en förut bö rjat v;inta oss, och, na r \'i slutligen till he nnes
gliidje anWncle, voro nästan alla den lilla b,yn s il1\'å nare
fö r:;amlade hos henn e, H o n ha de s~i rs ktldt m bJudlt d em
att ko mma och höra evangelium . Yi m o ttogos ock my cke,
viinli!!'t. Flera af de försa mlade hade sett de s,'st rar, som
för u t~ besökt pla tse n, men sa funn as å ter a ndra, 50111 icke
förut sett någo n u ttinclin g , J :1g ka n, l-Terren till p ris, säg<l,
att jag fann fo lkc; t på denn a pla ts \' i~li g t att lyss na till
e l'an!!'e liul11. X~ir vi I ~im n a d e dem, bado de oss snart
k () I11~1 a tillbaka, h\'ilket vi OCk';;l, v In H erren vill, hop pas
f,t 1!'öra ,
v
Kara missiom;v:t nner, " ili en I sar, kilelt Uinka pft d e nn a
lill a bl' i edra bö ner oc h L~e ci.i :1, alt denna kvinna , SU I11
mottog oss i sitt hem, oc h h Ds hvi lken Herre n börj a t sitt
verk, ma tte fil iJlif\'a sin o mgifnin g till 1';\1, ig ne be ?
Vi hafl'a nu elen stOra gladj en at t hM"a I'fl ra U r:\
S\'s tra r Ang,'ik och Hatrem ibland oss. V i hade ii f\'en
,:antal syste r Fred rika Hallin, men. som det ,'a r be5tamdt ,
:ltt det sk ulle blifva ko nferens i 1 ' in-ch 'eng, S~l s nart
svsl rarna i det an dra partiet hunnit up p, res te ho n dit,
""i ha d e o'lad t oss at at t fi m ot taga h enne har, men
'" de t icke .-ii denn<l gä ng.
H erre n iedue
[\' n fan'al , hm m issio nS\'i:ilin er! Syskonen Bcrgling
tillika m, ed cl e sm il ~lrn alla frisbt och förena sig med mi g
i hjärtliga h~il s nin ga r. Herren v~ilsigne eeler alla ~
J

I Jesus fij ren ade

S':f rirl Bmgtsoll,

Axplock från fältet.
Julhelgen i C in-ch '-eng fira d e" i a ll frid oc h gWdje
af fa milj erna H ahne vch ~; tnd be r ~ ,a n,t mission ss)' ko nen
K, Ulo m, O, UeinhOll, J. Böll ing, Ag ncs Forsbe rg och
Fredr ik a H :1 l1in, Fr[lI1 l>ya rn e run clt o mkring hade de
troe nde kinese rna inbjudits, och som aila a ntogo bjudnin 
'oen
" , blef d c t fö r värd innorn a, fruarn a Hahne och Sa nd
,
be rg, icke lä tt att he rbe rgera alla g~is terna, M e n allt g Ick
br<l, "'id e tt såda nt tillfä ll e fick in ge n vara så no~räknad
pa sofpla ts, De Lira gästerna h a d e äh'en sil myc ke t a tt
snrftka med hvarandra o m ch voro sr, ra d da att försofl'a
io' till julottan, att d e ic ke til n kte s5 mycke t p~\ sö mn ,
K~lpellet var fes tligt prydt med lampor och ljus samt
m ed en lm'eket vac ker transpa rang, fUrestallande s ta ll et,
där Frä lsa r~ n föddes, Efter guds tj ä ns ten bjödos alla på
te oc h kakor. F ram pi f. m, hölls ett tacksägel se mö te,
oc h
kvällen agde förevi sning rum af skioptikonbilder.
frid och sti llhet h afva rådt p i't stationen. i\lycket
fo lk har kommit till gudstjänsterna, och mB.nga, både man
oc h kvinn o r, ha brukat sta nna kvar efterat fö r att »forsk a
o m läran, ,,

pa

En bibelkurs påbörjad es i Cin -ch'eng af missionär
.fliT/me strax efter jul.
Verksamheten bland kvinnor pa denna station
och i de kringliggande bya rn a har öf ve rtagits a f fru Sela'lIe

Sandberg,
Från Han-ch'eng skrif,' er miss ion:i r BergJing i medl et
af januari, att d et nya bpeIlet (se feb ruarinul11re t al"
Sinim:' Land) d å ,'ar i d e t närma ste färd igt, oc h att
:ln t:l le t iJesök'~1re "a r sto rt, Med h,';uje cbg bl e f till dc
infö ddes sto ra glädje d ess yt tre :I1 Jt111er inbj udande, Flere
fat tig, änkor h:lrle till kapellet gi f\'it d e me, ( röran de
h id r~\ g,

1'nder ti de n fö r b ygget , S0111 my c ket p[is kyn d ades,
fö r alt huse t före elen strä nga vin terns inbrott skuUe
bl ifva Li rrli gt, höll mi s~io n:ir B, dag lige n m Or,gOIl- o h
:tfto n böl1. dJ han had e tillfälle att för kunna e"nngeIi1l111
för 40-'60 pe rso ner , At\'e n pEi sö nd aga rn e höllos möten,
F tt <in,kildr IJö ne:'i mn e var, att nRgon nf bygg narlsar
ll elll,rn e s k ulie blif" ~l \'lll1l1e n f(j r H e rren, oc h d e nn :t bön
Illef Id e rt härligt siitt hes\'ararl. E j mindre ti n fyra
a r\)e tai"e, . sum fö ru t al dri g , ';11' it med 0111 n[,gon g ucl s
liiin5t. kO lllJ1H> . äf\'en seda n dc upph ö rt med arbete t.
r'egel l~ lInde t mer! 0 111' sönc!ag:lrne, Siirskild t en af de m
\ittn a dc i sin h,' oförskrii c kt om Kristus oc h s:tmbcl c
s itt eget hu s folk' [i II bön mo rg o n oc h afton, G e nom
honom ko m mo it'ke mindre :1 n tre opierök:tre ti ll m 15510'
n:ir B. för att iJlif\<l si tt sd r~l hegä r h itt.
L' to m d es:;a [re op iep:t tie nre r d r lades i j:ln ll ;lri
ytte rli gare tre jl3. sta tion en , Bla nd c1ess:l :ir det siil'skilclt
e n , som ingi fve r stor a fö rh o pp nin ga r. Hnn är en fr{l m
sde nd e kon fuc i;1 nist o c h af e n be rvkcad slitkt samt skic k,
li,-, l:irare, fr å n börJ' a n har han ~'isat s to rt in tres se för
'"
,anningen
, oc h tlt:Ul t,'i t\e l bli r han t ill stor välsI,g ne l se,
om han helt kommer örre r pI Herrens sida,
En ann;ln fö rh opp nin gsfull »sö kar e» ii r en 23-an g
,tllclent. so n t ill en f, d, re k to r, Otb har h:ln m ed ~ i g
;li1d ra 's tu d e nt e r, cl tt h <l ll ko mm e r ti ll g uc!Stjiinsce n, 1-'.
nå gm l11i "sio nsr~so r h :lr han v~rit m is~ ionär B, föJj:1\;r;i g
oci~ (UIT id frimodi gt Vlttn:lt o m Gud, Trol ige n ~ka l\
d e nne li n')'.; m a n i d -r un d f!\. dopet. B la nd öfrig~ :: söbre»,

Sl N l

Jl{

S LA

som s\'nas hei hj ~irt ade . och som sn ar t torde ku nn a El
inWrlifl'as men den lil la församlingen , :ir ) hus tru n och
dottcrn til l e n silh-crsmecl i stad en, j Jottern har, ehuru
hon mö tt s af mycket hå n, sFilfmant aftagi t sitt fot ban 
dagc, U!la förklar~ll' hOll under sto r sege n is~he t, att
hon med Cuds hjiilp aldrig mer skall hetrida heclningarnes
v:ig, Bland d e till ett 3o-tal uppgående ;"öbrne», är
det atmins tOn e r o, o m lwil ka man kan hop pas, an de
:iro full t uppriktiga.

Strödda missionsunderräHelser.
Mr. Walter B. Sloan, SOI11 sedan 18~J.l. tj ä nst
gjort som l\.. in:t- In bnd miss ion ens sc kreterare, har ny
ligen lJlit\it utnämnd ti l! medd irck lör tör ar hetet hemma
i E ngla nd,
De n ;:I llnre direktö ren ;i r Jfr, Tlteodor
H oward, :\rbetet pil sckretariatet. 50111 hitt ill s tagit i
,lns pr:i k största delen ,1 f \'lr, .-'lo:! ns tid, h a r öfvertag i ts
a f Jl1r, F. JlarClts lYoot!. \h, Sloa n blir s~ilecl es fri
;:m kun na iigna sin tid orh llIJ]>\ldrksamhet ,t t de må ng,l.
och d:-;Ianrle hellOf\'en i det stora ~t1 ltj:imt \'ii:-;,mde
:1r1>etet och komm e r s;irskildt geno m reso r i silt h e m
land att ino m d e o lika, fö r. amii n garna söka \'jcb. de
troende till en djupare kiinsl:l af der,ls an sva r för e\'an
gelli utbrednln g il":: ina ,
Mr. , 'loan :ir geno m sina h esok i S,e r ige k:ind och
högt d rd er ~lcl af n~ nga blan d m is~ion cl1 s \':i nn e r,
Telegrafverket
h. in a, ,;om hörj :\( l e ~ s,isol11 dt
e ns kildt a ffiirsfi.iretag, har cnl igt ett i d eccll' ber förlid e t
,11' utfiirdad ! kejserligt edi kt öf\c rw gir:i :1[" reg c ringe n uch
skall för fl':lIl1t ide n a rb cta, i stat('ns in tre%(', Uet ii r ju
g~t n ska nalllrligt, att den kinesi"ka rege ringen , su m f. n, siikel'
()rdncl pösn-;isende t, :i f\ cn ö nskar beh;ir,;k a teJegraf\'ii,endet.
Ett monument ha r ny ligen b li!\it re~t i Tai-yu e n- fll
c1iiITar"nde protest,u1tisk a, missio n:irer o c h infödda
kri stna 5,lsol11 ett uttryck af deras tacksamhet fö r dc
1>emuda n delJ , so m gjorts af guve rn öre n ' L'en Ch'un
hsue n och H, E, Shen T uen - ho an go<!tgöra de infödda
kri stna för hvad de uncler förföljel se rna lid it, samt an
,ttersrälb lug net i proyillsen, Dessa tjtins temiin \' Oro de,
SO I11
först emottogo d en u llcls:itrn illgsko l1ll1litte af mi s
sio ll;ire r, som inLIIU1 sig i pl'o\in se n , och de gjorde a llt,
ln'ad i d eras makt stod fö r att äf\e n ge ntemot mi ", iu
niire rn,1 fö rs ona g rymhete rn a och I)!o <!st!cldcn t'd n ~ir
I ')00,
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af b~ld de krisma
ett sto rt tOmr um ,

ch hedningarna, uch

SO I1\

el'te rLi muar

Af Helgelseförbundet i1kindes i början af arei
ti ll des;; missionsLi lt i Kina trc l1\'a arbeta re : s\'srra rn a
Astcr A7tderssoll, A1IIallda GlIstafs~o1t och A17ll; il1all/,
Svall1/,

M issionär Aug, Karlsson omtalar i b re f, art han d ,
r -t 1\0\' , i nii rhete n af sin station T eo -iicn had e g lädj en
i försa m li nge n Li upptaga e n e nk a vid na,ll11l ( ha ng, S I
,h ga mma l. De nna kvinna \ar m ed om en lJjl>elklass
i l' r R<)() och lyssnade da med srort in tresse till all t, som
s;,des, HOIl r iktige illd rack elen lifgif\ande sanningen,
~J ko m fö rfö ljelsens orkan , och fl ertale t :cC mi ssiom
:i\'sk onen ledo ma1't\'l'dö c!c n, ~u, 11;11' mi ssionen åter ii I'
u'ppt age n, har de n ' ",unb ån yo infunn it , ig , mtalallCle
"i.n i n n eri iga Lingl~l!1 efle r dopet. Det \ ar en g ri [>a nd e
stund, da h o n dÖ l,tes till .r e~ ll n am n, En ljufl leend e
bredde sig öfver de Li rad e drage n, och Ill ed he la sin
,,;j;ilskrafr u tropad e hon: ',0, G uds sto ra kiirl ck le> Henne;:;
,;()n, SOIll äl\' e n tror 1"1 ,T es il s men ClI1IlU icke iiI' döpt ,
"löt d en gam la mod ern i si n faml1 , oc h S,l p riqd e d c
g e me nsam t C;lI d,
Bibelns segertåg genom v1irlden.
D et Bri ttiska och t -tb nd ,k a biIJel.<i1I , kapet lirade i
hörj a n af ma rs silt Too-a rs jubi le um, ?\;'ir sällsbpet för
roo ,il' sedan bildade" Ltnn,; hih eln öf\'ersan p~l endast
35 sprdk , l'ör n :i n' ,1I',1I1cle tin lH::s he L bibeln ötl'crsa tt
till ö !\ er J OO "l' r5,", och :\ya lb !al1lelltet el ler d eb r
(Ural 1111na ,; d<: sslI to m ö!\ersatl,l til l vtl erl i ~are 300 ",r,lk ,
~;i_r l11are I iO mi llio l1er biblar e ll; 1' d cl;r lLiraf h'af\ a,
sed,lll < ill~ k a pct sti ft~ule s , genom d e s~ för"o rg blif\i t "pridda,
.\lel1 \';rr l(!cns l>eh o f ;' 1'0 ,,;tu ra, _\nn u linnas omkring
450 mi/hoNer m;inni,kor , h\'i.lk~t icke :iga I>illeln p :\ s in
cget spdk ,
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En trogen Jesu Kristi tjänare, pa"tor S Olig, a t'
somnade i o klob er förli d et ~\ r vid ö!\ e r 70 ,\1';; ,-t lder i
Ch ao- ch e ng i Shansi, De nn e ma n , SOrti i m:\nga J r
tiLl hur t H e rr e n, hade i Chao -c!l eng utfijrt et t: goelt ,Irl lete ,
\ h\ nga hundra, fUr a tl icke s;i ga tusen opiepati ente r 11lIf\a
v,1)'it unde r h a ns <i re! oc h fd n h:tns bp!>a r nhl höra
fräbningens bu d skap, lcke ta ha!\':l ;it\' c n ge n o m honom
bl it\'it fö rda t ill Kristus, RÖr,ll1l1e \',11' atr ,e de n k;ir le k.
SOIll \'id hans l>egrafning lades i dagen , En m;ingcl
kristna kinese r hidrogo t ill omkosLn,lde rna , oc h d en af
lidn es kista bars n;ir a I i eng, mi l af troende kineser
till g rah e n, beleCl:;agade ~Ll o mkrin g ~o fö r ~~\ln l ingsmed 
lelll mar. Vid sj;i1 I\a jonl Cis miLl gen \()\'O minst 150 ki 
ne;;e r n:i n'arand e, Ja, Song \'~1l' en man, su m \'ar ;ib kad
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drag, som (Unid hölb af p rofesso r KoJnwdin, p'\l'e kacles,
hurusom den kristlla hTk a.n alltitran de tid igasre ar hund ra 
den a IJI,;:tgt dc li d ande vch n ö dst:t lida hj:i1p.
Fur l1;i1'\',
\'ist a , ute P:'I mission sfiiJret 430 ur lJild ade Wka re Sa lllt
li l1l1:tS .3 S 5 sjukhus och 753 puli kliniker, (Lir uncle r de t
,e IL1SlC ,tret i) f\ 'er 2 1/ ., millio ner sjuka och li(bnd e Lltt
Yi da re liIlI1as - 30 lJlinda;;y:ier , 2 S ~ p et;iiskehel11 ,
hj:ilp,
63 urllildlling:'i:J nsta!rcr Iii r inl'ödde I:Jkclre uch 200 barn 
hem, erl>j udanc1 e huld och "kyclll ,l l f:teler- oc h m()d e r lös~t
"m:! ~11 1t \'ittnesl)örd Olll , ,lir försam li ngen iinn u i dag
beva rar "amma ,i nne "um fö rr , L":"r is tL lJa rmhiiniga sin n e ,
L.'ör niin 'ara n cle arueta bla nd Guds gamla egendul11s
folk. öt\'er hela viirlde n icke min d re iin I r 2 olik,l mis
sion,-;sii llskap 1'3 22 C) olika l'.Iarser och genom Ö I 6 l11i ,,
s ion:i rer. Sto rl>ri tw ni en ga l' i ;; petse n med 3 ~) missions
<ills k np c)(:11 6 15 arbetare p,\ 149 sta tion cr.
l -nder de t g,l n g Jl ~L århundradet hat\'a 224 ,oov judar
ijf\e rg!\[[ till kri ~te nd oll1ell, :\f dess a hr det do ck e n
das(- 72,000, so m ~Iutir "i g I i.! I l,rote,tCln ti, ka fö rs Cl m
l inga r.

S I l'l I tl1 S L A iV D.

Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen
under Mars manad 1903.

Kina"

199·
200.
201.

202.

2°3·
2°4·
20j.
206.
20j.

208 .
20 9.
210.
2 I I.

2 I 2.
21 3.
214·

2 r 5.
216.
2

r;.

21S.

219 ·
220.
22

r.

222.

223·
224·

10:
E. J, OJeshög ... -.. . . . ...... -... . ----- .•.. ..... --- ..... .
1\. F. T., Stockholm ... _...... _.. __ ._....... _..•... .
60:
l:
E. S., d:o •...••.. ••....... _... _. . . _.. _.. ...... ___ ..... .
. Frukta icke, t;· jag ,il' med dig> ...•.•. _.. __ _. ... . __ 1,000:
On,imn d , Attmar, gm P. O. P .. Skö n, Sundsvall
1O:
Gm G. B., Arboga .__.. _........ _.. __ .. ... _.... . ... _...
9:
Mö rIund" mfg gm A. P . R ..... ... ....... . _ _.. _...
~o:
Väncer i ILillunge och , V alls ten a gm A. B. _... _.
,~o:
J P., Österb y &. Hedc mora ........ -.. -... -.. -.. -... . . 400:
K :s tackorreI' __ .. _..... __ ..........•. __ .. _. . ...... _. ___ ..
So:
K. B. till Changs underhåll . . . _•.•• _............ _..
I jO:
Auktioc;;· &. sparbössemedel fr. Berga, Hardem o
gm P. A. O. .... _... __ .... _...... _..... _..... _.. . _
65:
> Till S"enska ~[i;;5ionen i Kina, ...... _...... _._ .. _._
3°0:
Brudsto rps mfg gm A. B .. Gransb o, Tran ås .. _.. .
108:
B. H. ~I. , Brötprna, Mockfjärd ..... _............ _.. .
500 :
, Tacko ffer o' ••• __ • _.. _••••.•••••••••• ••••••••• _•• _.... _.•
20:
I. S. , Skellefte:, ......... __ .. . _ ......... _.. _.. _.. __ ...
10:
E.
Stockholm .... _..... _... _.... _...... _... __ .. •
10:
S. A. &. K. B ., Kristdala ... _. . ___ ..... _._._ .. __ ._ ....
S:
A. A., Kristinehamn ..... _....... _. _. . _. ... . =._ •.•••..
4:
Björka syförening gm G. G. ___ ............. ____ ... __
40 :
K. O. A., Ri sillge, Finspong ... _.................. _.
S°:
En barnsyfören. i Berghäll , Helsingfo rs, gm :\1. L.
35: iS
Boda mfg gm A. D., Ofvanmyra ............. _._
2;: 4 6
E. D., Skep st" ............ . _.. __ . . .... _............ __ .. _
20:
IU5anlling i Joh.1nneskyrkan i lC.umla gm P. L.,
Hörsta .. __ . ____________ _
13:
D:o gm A. D., J ö nk öping
...... __ .... _........ _.... .
18: 68
En sk"r!" från oniimnd gm A . B., :.'I-falmbiick ... _
5:
-: En missionsv~in ') '.'_ '._. ____ ,_. __
10:
C\'ågra viillller i Herren till infödd bibelkvinna ..•.
So:
Sparl:össorna i E:, &. H:s ss. gm E. S ., Jön

"0.,

o. ______ 0

225,

226_
22; .

228 .
229·

_______

•

___ • •

0 . __ _ _ ' . _ _ _ _ _ •

_______ ,_

____ •

kOpll1g _________ . __ _. __ __ ______ .. _. __ __ ___ . ________ __ ___ _

G. R .. _.. _.. . _.. . ___ ._ .. .. .. __ . . _. . . ___ .... _.. ... .. ____ .. .
Sp:ll·bössemcdel fdul Skellcftec, g m H. D. __ . . •••
H. C. O. E. :.'II. till StQlhammars rör gii;;tbcsuk .. _.
Behållning at en missionsat"ton !"iiI' Killa i Ris ebo
skolhus gm E. B., Dalhem "'_" . , __ ",_",. __ _
DOllSÖ mfg gm O. B.
_ ..._ .. __ . ..____ _ ._ ..... .. .
A. D. , Jönköping ...... . _ . . ... . .... .. _____ . .... _.•••
K. ,V. H., åt Herrcn ... _._ ........ _........... __ . ___ .
Fr;1n (} n frigif\Oeu mngc gm nI. B. ________ •______ _
K . vid el! böncmöte p" cxpeclitioncu ..... _... __...

2:a omarbetacle och utvidgade upplagan af Josef
.Holmgren . Pris: I kron a.

Innehåll: Styrk dina bröder, poem af doktor G.
Bergströlll. Porträtt af mission:irerna, tillhörande S. :\1. K.,
och deras barn j:1l11te biogra fiska data; "Svenska M is·
sionen i Kina, des:; uppkomst och utveckling", och
"Våra stationer ) af missionär C. H. Tjäder. "Huru
Herren försett eller ett blad ur S\'cns ka :iVIissio nens i
Kina histori~p :tf Josef Holmgren. "En blick på Svenska
Missionens i Kina arbetsfält) af missionär Erik Folke.

I Lammets fotspår.
Föredrag vid
Folke. Pris:

25

4:

2

konferensen i Södertelje
Öre.

°

190 2

af E.

,,"[\,1 tis· oel1 (iinhiird:1. skrifter, som
gripa djupt i hj iirtat och förtjäna den största
spridning. ~
SvtJlska Pos/m.

66
10:
4 1:

Om bönen . .\i
10

James Ii. Mae COIll:IT

hi s :

öre.

12:

En synnerligt dyrbar lit en skrit'c, so m
förvi sso skall 1lJif\'[\ till rik \'jisign elsc för
h\'arje Jes u l:lrjunge, som Hiscr den .

25:

S:
25:

25:
2:

5:
l'

jO
jO

IS:
S:

Q.

,. )

5°:
100:

q:
? .

'=;0

16:

Flykten.. \.f

fröken S. ElIgströlII.

Pris: 35 öre.

Bär missionen skuld till för
vecklingarna i Kina?
Af mis,ionär August Berg.

Pris: 25 öre.

5:
P'

20:

Obs.!
Lim Ilas 25

D!i rehisi tioner itlsiindas för
X 1'a1)ar[,

Il\lIlst 10 kr.,

3°: ,p
S°:
j:

10:
.)

.

10:

Ut.'i.l lj'([ JJI/g stO)' o('h "c l/~, " (.le/f. J,"O'ra }}1I~:o/ !.:( i"lld
Itednaj<Jlks V:~"011", 0(/( dl." .')I..-to /a e}~fara, atl /a~'" ({'r }[erre;l ,

D{'/t. j a,;" sÅ'al!

Sändebud till Sinims Land.

35:

Summa kr, 3, 61 7: jlj

)/lII Jl';' "r{

p,i Sinbns Lands förlag, 8 :vLdllltorg~galan,
Stockholm.

__ _

En sparhös sa gm d:o ...... ____ .. _ . . __ . . __ ...........
Ett löfte, L. C- n, Bottnar:·d, gm d:o .... _.......
In ,s aml ing gm l\,. 1-'., Linde _. ___ _ _______ ._. ___ . __ _
J. A. \V., Hillcvik, St röm,I'ro _.. __ ........ _____ .... .
J,; sparb ö3sa gm P. E. P., rhetlanda .. " _.....•.
• T ack till Herren ' b:m d:o ._. ___ ._ ........ _. __ ..... _
, Onäm nd, c H löfte till H e rren. _..... . ___ . . __.. • . __ _
E. A. R., gm A. R., Gbg, ti ll J ]:l:s unclerh:H1
, Herrens tionde . E. & A. R., Ghg, till d:o _... __ _
En onämnd vän gm K. P., n:r 6. Fhcn ... ____ ..
J.. U., },Ltlmbcrget .......... _.. _..... __ .. __ ...... _.._.. .
K ol le kt gm C. :\.. C., C\'ormlö1:! _._ . __ _ . .. ___ . __ .. .
C. A. C... ____ ......... __ ......... __... _.... ______••• .•
E. L., gm d:c ...... ______ _. . .._. ___ . ...... _.... __ ...•
Från Hvctla nda, gm A. B .... _.._...•.•.... __ ...... . .
M. S., ':-10ra .. _ .... . . __ ...... _..... .•... . __ .. _...... __ _
Sparbössenwc1el (r,' u Skelleftd gm H. D.
X. A. R., SOl'selc _.••. .... ___ .. _. .. . __.. ___ ...•. _._._
En missiol1sYiin till I-Ulla gm ~r. 1'.~ DaggctOl"p __
Ingatorps mfg gm G. O. A .•....... ___.•.... _.... .

i

Böc!?er

Kr. (l.

No.

anhöriga o~h yänner
att sakerna till jullådorna böra
inlämnas till missionsexpeditionen, 8 Malm
torgsgatan, Stockholm, före den tF; maj.
För

mbsionnrerna~

m~ddelas,

