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SINIMS LAND 

I triumf med Kristus. ':' 

., c-Ien Gud vare tack, som alltid fö rer 
oss i triumf i Krbtus och uppenbarar lukten 
af sin kunskap genom oss allestädes , ; 

z I{or. 2: 14. 

Gud har n&got att säga oss hvar och en i dag. 
Hvad det är, Gud vill säga just dig, kan jag icke 
bestämdt säga. l'>'len hvad jag af Gud Li.tt att säga, 
det vet jag, och det samlar sig omkring tre frågor, 
nämligen dessa: »Får Gud l/tirs/w Ujvcr dig'? Får 
Gu d bruka dtg? Fdr Gud något lo/' {(l dig ,'j)>> 

»Gud vare tack, ,, säger Paulus, »som alltid 
förer oss i triumf». Det går ett tåg genom världen, 
och det tåget skulle vi kunna kalla för ett trt:UJIlj
Nig. Det är ett tåg af människor, som hafva tagit 
afstånd från världen och dess väsen. Det är ett 
folk, som ha fattat ett himmelskt mål i sikte 
ett folk. för hvilket Kristus, Konungen, går i spetsen: 
ett folk, som är på en gång ett besegrad! folk 
och ett fritt folk. 

Den bild, Paulus använder, då han talar om 
att föras i triumf, är tagen fr ån de tillfällen, då en 
segrande fältherre i triumftåg drager in i s itt lands 
hufvudstad, åtföljd af det byte och de fångar, som 
han tagit. Paulus hade för sin del slutit s ig till 
detta Guds triumftåg. Han erkände sig besegrad, 
öfvervunnen af Gud och hade förklarat sio' \'illio' 

. ...... b b 

att tillhöra lTud och det helt och fullt med hela sin 
varelse. 

Ku kommer Gud i dag och ställer den frågan 
till dig: »Far jag äga ditt hjärta? Vill du öfver
lämna dig helt åt mig ? Får jag härska öfver dig) 
Får jag regera dig ? Vill du sluta dig till det där 
triumftåget, som går fram genom världen ) >> 

Huru hade Paulus blifvit öfvervunnen ? J o, 
han hade blifvit öfvervunnen af Guds kärlek, uppen
barad i Kristus Jesus. Denna underbara kärlek 
ha.de förvandlat hans hjärta och gifvit hans lif en 
ny riktning, hade tvingat honom in i detta triumf
tåg, hade böjt honom ned i stoftet och nödgat 
honom att säga: »Herre, hvad vill du, att jag skall 
göra ?» Hvad som blef den tving'ande makten i 
hans lif, som gjorde honom till Kristi lifegen, som 
tvang honom att taga plats i detta triumftåg var 
detta. )Kristus hafver älskat mig och gifvit sig 
själf ut för mig. » Ja, det folk, som hör till detta 
triumftåg, är på en gång ett besegmd! folk och 
ett frtl! folk. Det kan icke förklaras, huru man 
på en gång kan vara tvingad och fri. :Men har 
du erfarit det, har du upplefvat det, då vet du, 
att så kan vara. Du vet, att det var ett ögonblick 
i ditt lif, om du också icke kan säga, hvilket Idock
slag det var, då du öfvervanns af Guds kärlek i 
Kristus Jesus, då det icke längre var dig möjligt 

" Föredrag af pastor ViU,. Arbin vid konfercnsc lJ i Söder
tälje 19°3, 

att stå emot denna underbara kärlek. Det var ett 
tvång, ett mäktigt tryck öfver dig, som gjorde, att 
du måste taga det där steget. Men på samma 
gång kände du dig så fri i din ande. Du kände, 
att det var du själf. som fritt tog det där steget, 
och sA begynte du sjunga den sången ~ 

O, In/ilken kdrlck.. underbar, sann, 

Aldrtg' har nrtgo71 älskat som han.l 

Frei1st g'enollt /!o1.0lJl , ~'ydd!g' ocl! fn', 

S kall fag lians egm fö r emgl llZt bh 

Jag tänker mig, att den sången finner gensvar 
i många hjärtan, och aH, när Herren i dag fram
ställer den frågan: >Får jag' härska öfver dig, får 
jag taga ledningen öfver ditt liP » böjer du dig i 
ditt hjärta och svarar: » Herre, jag' vill vara din , 
din för evigt. Jag vill, att du i dag skall regera 
öfver mig, och att du allt framgent skall bah'a 
ledningen öfver mig', . att du skall taga min hand i 
din och leda mig i det där underbara triumftåget, 
som går fram genom världen, » 

l'den det var också en annan fråga från Gud, 
denna: »Får jag bruka di!,r? Får jag bruka dig 
i min tjänst, för min räkning }» Paulus säg'er: 
»(Tud uppenbarar lukten af sin kunskap genom oss 
allestädes.» Gud vill uppenbara sin kärlek för oss, 
men han vill oekså uppenbara sin kärlek g ellom 
oss, Han vill äga oss för att kunna bruka oss, ty 
han kan icke bruka andra såsom sina redskap än 
dem, som han får taga i hel och full besittning. 
Nlen får Gud taga dig i besittning' och regera öfver 
dig, då behöfver du icke innehafva någon fram
stående plats, icke hafva några stora naturliga gåfvor, 
icke hafva mycken kunskap, icke mycken bildning, 
för att han skall kunna uppenbara sig för dig, för 
att Guds härlig het och Guds kraft skall kunna stråla 
fram genom dig. Det är möjligt att lefva för Gud, 
att iefva för Guds räkning, att lefva, så att man 
uppenbarar Guds härlighet och Guds kärlek i den 
mest undangömda vrå och på den mest obetydliga 
plats. Här om dagen mötte jag i Norrköping en 
arbetare. Han gick först förbi mig. l'den, när han 
hade gått några s teg', vände han om och sade: 
»Pas torn, jag måste säga ett ord. » Och så sade 
han: »Gud måtte tycka mycket om oss, eftersom 
han gör oss så mycket godt. » Härvid strålade hans 
ansikte. Guds härlighet liksom Guds kärlek uppen
barade sig genom honom. Det var ingenting märk
värdigt, han sade, men det var som ett friskt bad 
för min själ, ty jag kände, att det var Gud, som 
mötte mig, att Gud uppenbarade sig genom denne 
man, till hvilken han hade fatt tala. Här äro många, 
som hafva att förkunna evangelium om Guds rike. 
Kära bröder, huru viktigt är det icke, att vi hålla 
det klart för oss : "Det är Gud, som skall uppen
bara s in kunskap genom oss, det är Gu d, som vill 
blifv'a känd genom oss, det är Guds härlighet, Guds 
ära, Gu ds kärlek, som skola uppenbara sig g enom 
hans vittnen. » J ag tror sålunda på en fortsatt Guds 
uppenbarelse, icke i den meningen, att Gud uppen
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barar något nytt, men att han gör de gamla san
ningarna nya, friska, lefvande. Om vi ställa oss 
helt till Guds förfogande, om vi låta honom få äga 
oss, taga hand om oss, om vi äro villiga att låta 
Gud uppenbara sig genom oss, om vi äro villiga 
att göra l-i-uds namn kändt, så är det icke längre 
fråga om, att vz' skola bekänna, att vårt namn skall 
fä någon berömmelse. 0, huru viktigt är det icke, 
att det är vår åstundan, att Gud får uppenbara 
någonting för oss, så att han äh'en kan m uppen
bara någonting g enom oss I H vad som har varit 
många predikanters olycka, är bland annat just 
detta, att hvad de hafva talat, har varit någonting 
uttänkt i stället för uppm baradl. Om, det du har 
att säga, icke är någonting annat , än hvad du själf 
har tänkt ut, duger det icke. Det träffar icke hjärtan. 
Det är icke nytt, icke friskt, icke lefvande. Men 
om Gud först far uppenbara det för dig och sedan 
gt?1l01ll dig', blir ditt ord såsom den där mannens, 
såsom ett friskt bad för andras själar. Det blir 
sol, det blir värme, det blir såsom ett befruktande 
regn. 

Vi komma nu till den sista frågan. Det är denna: 
»Fdr Gu d 1llig ot loj g C1WIII dtg'P» H vad är det för 
människor af hvilka Gud får något 10P Hvacl är 
det för människor, som gå lofsjungande genom 
världen ) Finnes det sådana människor i denna 
värld, som är så full af synd, nöd och elände ? Ja, 
det finnes det. Paulus hörde till de där underliga 
människorna, som gå lofsjungande genom världen. 
Hvar han gick, ljöd det i hans hjärta: »Gud vare 
tac1d » Och det var icke något, hvarmed han tog 
sig till, icke något konstladt. Det var för honom 
alldeles naturligt att tacka. Han kunde icke annat. 
H varför? Därför att han odelarlt hade gifvit sig åt 
Gud, därför att Gud fick bruka honom för sin räk
ning. Det är hemligheten. Där har du svar på 
den fråga, som Gud ställer till dig i dag : »Får 
jag äga dig? » Svarar chi ja på den frågcll1, då skall 
det alldeles säkerr flöda äfven ur ditt hjärta ett: 
» Gud ,Jare ta( k I» 

Det är lyckligt att vara funnen af Gud, att 
vara hans. Det är det lyckligaste af allt. Det är 
lyckligt att tjäna Gud. Då först får lifvet värde. 
J a, det enda lif, som är värdt att lefva, är lifvet 
för Gud, lifvet för Kristus. Förvisso är det många 
här, som just nu kunna lyfta hjärtat upp till Gud 
och säga: "Gud vare tack, att du har öfvervunnit 
mig' med din kärlek och ställt mig in i det där 
underbara triumftåget, som går fram genom världen ! 
Gud vare tack, <;ttt jag får lefva mitt lif här nere 
för din räkning, att du genom mig vill uppenbara 
lukten af din kunskap! » 

All nåds Gud, som har kallat oder till sin oviga 
härlighet i Kristus Jesus, sedan I en liten tid lidit, 
han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa 
eder. Honom vare ära och makt i evigheters 
evighet I 

Amen. 

flflonbän. 

Natten sän/,er sina mör/w skuggor 

Ö/ver Kinas land, 

Sorlet ifrdn stadens gdrdar, gatnr 

Tystnar efter/Ulnd. 


Onds/ull1s andema/cter här regera, 

Murkrets härs/wre 

Ha/va bandit sina arma jdngar 

Uti synd Oell ve. 


O, men se, där midt ivantrolls tue/cen 

S/?ymtar ju ett ljas! 

Ldt 055 gd och se, kvm/ör det lyser 

Ö/ver detta hus. 


Genom stora porten gå vi sa/?ta, 

Dörren uppen stdr 

Till det /'II/ll, där Herren Jesus samlar 

Sina /?öpta jar. 


Väl dil jjugar: ,, /zvillw äro dessa? » 

Ja, - och »hvarijidn? » 

Ur bedru/velsen de äro /wJnna, 

Ciijiw dt Guds Son. 


Midt pa bordet stdr ett ljus, som }lämtar, 

Rundt Olll sitta de, 

Som /lied sänkta hu/vad bedja Herren 

Om välsignelse. 


HUfvl/d lyftas, bmna ögon lysa 

Af ett nytändt hopp; 

Jordens trälar ha/va lärt sig blie/w 

Mot en himmel opp. 


Lyssna, ty nu ljuder kända sdngen: 

"Närmare till dig, 

O, min Gud, aelc ldt mig ständigt dragas 

På din viljas stig. » 


Ur Guds dyra ord de sedan hämta 

Ledning, tröst och nad. 

Med hvad ljver de i bo/mI suka 

Herrens jdilsnings råd! 


Han dem frälst. - Sist sina knän de buja, 

Och /lied bönens ljud 

Prisa, tacka, lofva och a/lalla 

DI' sin /i'älsnings Gud. 
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Dag är ändad, IlU de gå att njuta 

Nattens hvila SkÖll. 

Du och jag ha sett, hur Kinas krisflza 

Bedt Sill aftonbön. 


Bort vi draga) änllu stjäl'l1an lyser 

Ö/ver detla hem. 

Ar det ej ett tecken, att I'dr Fader 

Har behag till dem? 


Innan vi nu skiljas frdn hvarandra, 

Låt mig Faga dig, 

Om det fdfängt är för Kina verka, 

Om det lönar sig. 


Du) som tror uppå det helga samfund, 

På en tro, ett dop, 

Vil! du ej för dessa dina bröder 

Höja bÖl/erop? 


Uei nan den 3 aug. 1903. 

Jane aj Sandeberg. 

. . ..
mlsslonar. 

Förvisso skall det ghidja missionsv:innerna att höra, 
det 'IRra arbetare ute på faltet, som sEL mycket ropat till 
Gud om förstarkning, nu kunna ffi tacka för ny bön
hörelse, i det en ung man, LYatanad Högma II , af Svenska 
Missionen i Kina blifvit antagen till missionar. 

Herr Högman kommer redan i slutet af november 
att utresa till Kina via Ryssland och Sibirien i ~;illskap 
med Mr Walter B. Sloan, en af Kina Inlandmissionens 
ledare, som kommer att göra ett kortare besök eJ;[r. 

Uanchiien juli [903. 

»Hall /teter Underlig.» 

Alskade missionsvänneri 

Det har behagat Herren att gifva nllg en ny på
minnelse om, att hans tankar äro andra än vara tankar 
och hans vägar andra än vära vägar - högre och vidare 
än vara. Då han nu inom några dagar hemtagit till sig 
min älskade hustru och vär lille Gustaf, har han dock ej 
lämnat mig att sörja så som de, som intet hopp h'lfva. 
Afven under de bittraste stunderna har Herren förhärligat 
sig sjalf genom att låta uss se, huru hans nad är mäktig 

att hålla elen pil Jesus troende själen uppe miclt under 
lidande och anfäktelser, tills hon, buren af Tesusnamnet, 
triumferande kan gEL (.lfver diiclslloden in i' h;irlighetens 
land. En kort skildring af de minas sjukdom och dlid 
skall säkert vara någon till nytta och rikta blickarna at 
det ratta hållet. 

Hl grund af regn och andra omst~indigheter blefl'o 
vi h indrade att företaga Ily ttninge n till I'ilra sommargrottor 
pa Uanchiienbcrget fLirr~in i början af juli. Siiilskapet 
bestod förutom af mig, min hustru och dira två gossar, 
af fröken Berzelius och broder \\Tester. Lille Gustaf blef 
just vid afresan dälig, men vi hoppades, att han skulle 
bli bättre efter framkomsten till den svala, torra och 
priiktiga grotta, (W r jag och min hustru bodde vid fh'kten 
19°0. På aftonen, n;tr de kalla vindarna började bl;1sa 
frän berset, började emellertid äfven min hustru känna 
sig opasslig. Trots mycken fLirsiktighet vid framkomsten 
sjuknade bäda unde r natten, sft att de n~ista dag I'oro 
oförmögna att liimna sängen. Lille Gustaf, 50111 förut 
I'ar försvagad genom en lilngl'arig fa st ej intensiv kik
hosta, försäl11rades hastigt. Bildas sjukdom visade sig 
snart I'ara dysen tcri. Min lille gosse blef snart för klen 
att röra sig. Hans smärtor aftvingade honom ibland 
häftiga rop, hvarför I·i flyttade honom in i en annan 
grotta. Pfi tredje dygnet svimmade han af, men repade 
sig åter nägot. Hufvudets oroliga rörelser vittnade om, 
att han hade plftgor. Jag lyckades då öfvertala hus värden 
att få disponera ett rum i hans hus. Dar vfirclades sedan 
Gustaf af vår kiirc broder Vester till det sista. Jag hade 
svart att gä in till honom under dagen, ty hans stora, 
klara ögon blickade Sfl fragande på mig. J ag kunde 
blott ropa till Jesus, att han snart skulle taga det lilla 
lammet upp i sin famn. Pä (järde dygnets morgon in
somnade han lugnt och fridfullt, 2 l/~ år gammal. 

Min bra hustru led mycket från första början. 
Viiidsamma uppkastningar, medfö rande en stark ångest, 
plågade henne mest. Redan pil andra dygnet börj ade 
hon första , att det nalkades slutet. Vid tanken därpå 
bÖljade hon i minnet genomgå sitt lif som mission;ir 
och kom dil en stund i svår nö I I·id hågkomsten af alla 
bristfalligheter. Samvetsgrann, som hon alltid varit, plå
gade det henne, att bon gjort så litet för Herren, oc h 
hon uttryckte en önskan att få lcfva längre för att ffl 
tillfälle att battre tjana sin Mästare. Herrens ord, att I'i 
blifl'a friilsta utan egen förskyllan af hans nåd genom 
återlösningen i Kristus Jesus, gaf henne dock snart full 
frid och frimodighet. U nder sina svära smartor och 
satans an faktelser kunde hon h vila vid det ordet: »Jesu 
Kristi, Guds Sons, blod renar oss från all synd ~ samt i 
vissheten, att hon var Jesu dyrköpta egendom, medborgare 
i det himmelska. Upprepade g~llger yttrade hon: »Nu 
ser jag, hur lyckligt det ar att uppgöra sin sak med Gnd 
i h~ilsans dagar; jag skulle nu omöjligt kunna samla mig 
till rackligt för att genomgå en sådan strid». Gustafs död 
tog henne hårdt. » l\Iamma kommer snart efter lille 
Gustaf», sade hon, då han svimmade och syntes sluta. 
Dock hade hon i det Wngsta svärt att tro, det Herren 
verkligen ville liimna mig ensam harute med lille Sven, 
I l/ Z år gammal. Snart stod det dock klart för oss, att 
vi måste sidijas. Det var bittra dagar, som följde. 
:\11 t, som kunde gc;r:l.s under vara förhållanden, gjordes. 
Naemi f1yttades~ in i ett luftigt rum, och bud sän
des till Haichou efter syster Hanns, som reste natt 



S I N I il! S L A N D. ror 

uch uag fUr att komma fram i tid. Arven broder Bein
hoft; som kommit för att hjälpa oss, och broder 'Wester 
reste ett par ganger till var station med bud. Trot!> elen 
b~ista skötsel tilltog dock min hustrus feber med ångest 
och oro, som omöjliggjorde h vila. Nast sista natten bad 
hon: "Siig om och om igen : Jesus för mig' - det ger 
mig nagon ro». Jag satt cHl brech'id hennes sa ng och 
upprepade uncler ett par timmar Jesusnamnet och bibel
ord. H on syntes då lugnare. Sedan hon dagen diirpa 
förSiikt tala med mig om lille Sven och de sina clär 
hemma samt gifvit förordning om ett och annat, däribland 
om några saker till minne åt systrarna, som hjälpte mig 
att sköta henne, bad hon mig bedja Herren snart för
lossa henne. Detta var också l1nder det sista dygnet 
vårt bönerop. Pa sjette dygnet började yrsel infinna sig. 
Men dessförinnan lic:; var kara sjuka en ljuflig erfarenhet 
af den härlighet, som hon gick tillmötes. Nar syster 
Harms på aftonen talade med henne om Jesus, svarade 
hon: "Ack ja, snart fär jag se Jesus sasom han är», och 
harvid stralade hela hennes ansikte. Niir hon sedan 
under yrseln icke kunde tala eller igenkänna nagon af 
oss, ringo vi clock se, huru Jesusnamnet kunde fröjda 
hennes ande, ty hon log så skönt, när vi sade det till 
henne. Kl. 7 f. m. på 7:de dygnet afsomnade hon 
stilla och fridfllllt. Senare på dagen samlades vi med 
vara kineser omkring den vackra kistan, där hon låg så 
fint kHidd bland blommor och grönt - systrarnas sista 
karlekstjanst. Vi frapperades då af det drag af frid , som 
låg öfver hennes ansikte. Det var, som ville hon säga: 
»Kampen ar vunnen». TackSägelsens tårar blanda sig 
med saknadens, ty min älskade hustru har hunnit ham
nen, hon har' kämpat den goda kampen, hon har bevarat 
tron. Wittfärdighetens krona har gifvits henne, och på 
upps tåndelsedagens morgon skola vi fil återse hvarandra 
med fröjd för att i evighet lofsjunga »Lammet, som köpt 
oss åt Gud med sitt blod :> . Kistan bisattes i en grotta 
bredvid Gustaf, tills vi kunde fi't en grafplats i Ish'i. 

Så ar min trofasta maka gången ifrån mig. Hon 
gjorde arbetets börda I~itt för mig och spridde sol i mitt 
lif. H erren gaf och Herren tog, välsignadt vare Herrens 
namn! Han ~ kall ej lämna mig, nej, iifven denna sorg 
vill han vända till välsignelse. Lille Sven får tills vidare 
kärleksfull vard af fröken Berzelius, som nu är i :> mors » 
ställe för oss alla. Löne Herren vara syskon för hvad 
de denna tid varit för mig och de mina! -- Jag är viss, 
att I i edra böner särskildt viljen ihflgkomma mig och 
min lille gosse, att vi i allt mi't få se, att Herren är med 
oss och lippnar utvägar, där vi nu icke kunna se någon. 

Eder i lidandet och striden 

Hugo Lillder. 

::: ~:: 
:;' 

Uan-chliens grottor den 12 aug. 1903. 

',H erren :ir nmkring sitt folk 
ifrån nu oeh ti \I e\'ig tid. c' 

Kära missionsv;inner I Frid! 

l.ördagen den 18 juli hade jng gliicljen fa glira 
broder Linder sällskap till församlingen i Pei-Chuang, en 
by 40 Ii härifrån, clii r han skulle predika fUljande dag. 

Trots det hårda slag, som endast nf,gra dagar fö rut drabbat 
vår broder Linder genom hans kära hustrus och lill e 
Gustafs hemgång, ansag han sig ej böra fls idosätta detta 
förut bestämda besök, helst som tlera \'iktiga sa ker be
höfde föredraga s för församlingen. Som detta är den 
första missionsresa, jag varit 'med om i Kina, kan jag ej 
underlåta att om den meddela nagot. 

Vi begafvo oss åstad på e. m. nämnda dag och 
kommo fram, först sedan det va r alldeles mörkt. D e 
troende i byn, som sna rt fingo höra om vår ankomst, 
komm o genast för att hälsa på oss och fraga, hur det 
stod till hemma. Särskildt kvinnorna voro mycket ifriga 
att fråga efter fru Linder och barnen. Dessa hade näm
ligen nllgon tid förut \'arit med på ett besök, och, som 
det tycktes, vunnit deras hjärtan. Rörande var nu att 
se deras deltagande. då de hörde, hvad som inträftat. 

Följande morgon samlades folk från när och fjärran, 
och kl. half 10 var gudstjänstlokalen alldeles fullsatt, så 
att de, som kommo senare, fingo sitta utanför dörren. 
Först hölls morgonbön med bibel förhör, d f[ nästan alla 
de troende läste upp bibelsprll.k, som de kunde utantill. 
Bland clem, som särskildt ädrogo sig min uppmärksamhet, 
var en nära 80-arig kvinna, som högt och tydligt l~iste 

sitt sprak, och en gosse pol 9 å lOar, som flytande 
läste upp de första 30 verserna af Matt. 13 kap. Efteråt 
berattades oss, att ha.n kunde hela J ohannes e\·. utantill. 
Sedan åtskilliga böneämnen föredragits, vidtog bönemöte. 
Efter en stunds uppehåll samlades vi åter till predikan, 
då bro Linder talade om »J esu dyra blod », I Petr. I: 19. 
Vi, som varit med vid vär kiira syster Naemis sjuk- och 
dödsbadd, hade ju sett, hvilken underbar kraft detta blod 
äger, i det att det hos vår syster förjagat fruktan för 
döden och gifvit henne tålamod att uthärda långa dygns 
sva ra plflgor och kval. På grund af Jesu dyra blod var 
vägen öppnad för var sys ters sj~1 till paradiset, och pfl 
ingen annan vag är det, som vi kunna komma dit. 

På e. m. hölls församlingsIllöte, da bl. a. tillsattes 
församlingsäldste och diakon, samt f0reslogos nio personer 
till erhallande af dop fram pä hösten. Pfl kvällen skulle 
vi samlas till sångmöte. När det började lida på tiden, 
och inga kom mo, ging'o vi ut för att se, hvad som kunde 
vara orsaken. Utkomna pfl en stor plan utanför kapell
gården mötte oss en syn, som icke blott pa mig gjorde 
ett gripande intryck, hvilket varit helt naturligt, dft jag 
så nyligen kommit till Kina, utan afven pft br. Linder. 
Han har sedan flera gånger sagt, att han al drig i Kina 
sett något, som på honom gjort ett så miiktigt intryck. 
Strax in vid porten sutto ett par skolflickor och sjöngo 
med veka, klara röster en sfmg pä en härlig utländsk 
melodi med svåra men fina variationer, som de dock på 
ett ypperligt sätt utförde. Redan detta var nog att i 
den stilla , halfmörka sommarkvällen gifva en högtidlig 
stämning. Men icke nog med detta, i dunklet sågo vi 
ett stycke därifrftn en grupp af män och kvinnor, sittande 
pa marken, med lif och lust sjungande en helt annan 
sång, och änuu litet längre bort sutto några skolgossar 
och sjöngo med hög röst en tredje sång. H varje grupp 
var så upptagen af sin egen sll.ng, att den ej alls lat sig 
störa af de andras. Det var verkligen ljufligt att obe
märkt se och höra detta. Det kom oss att tänka på, hur 
det skall blifva dilr hemma en gång. Säkerligen blir där 
ej heller bara en sang oc h en melodi; nej, där blir nog 
en omväxling utan like. Efter en stund samlades alla i 
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kapellet för att fortsätta, och ej förr an mycket sent 
kunde vi fä dem att sluta. Nästa morgon kommo flera 
för att se oss, innan vi skulle lämna byn. Det dröjde 
riktigt Unge, innan det lyckades oss att komma ifrån d essa 
brleksfulla bnesiska bröder och sys trar. S5. var detta 
besök ett minne blott men för mig sarskildt ett mycket 
dyrbart. 

Sä Ifll1gt jag förstår, ha kineserna fullkomligt intagit 
mitt hj~irta, och jag ~ir nu mer an någonsin förvi ssad om 
att jag är pä rätt arbetsområde. l\Ifctte Herren bevara 
mig, så att intet får komma emellan och förtaga denna 
sköna visshet, och må han i sin stora nåd göra det 
möjligt för mig alt snart kunna deltaga i arbetet bland 
detta folk ! 

Eder ringe med tjalla re 

Tongchou-fu den 19 aug. 19°3. 

" Herren iir min starkhet och min sköld, 
prl honom tröstade mitt hjiirta , och jag van:t 
hulpen. DiirCör fröjdar sig mitt hjärta, och 
med Jllin sång vill jag tacka honom. -> 

Ps. 28: i. 

K~ire broder i Herren! 

På friden ingen ände I 

Att det icke ännu ar ett är, sedan vi länll1ade 
Sverige, kan jag knappt fatta. Sä mycket har h~indt 
under denna tid. i\'led frid hafva vi dock varit ledsagade 
hitintills, både inre och yttre frid, frid, när molnstoden 
sankte sig och bjöd stillestfll1d, frid, n~ir den åter höjde 
sig och manade till uppbrott, frid under vagen, frid dd 
framk omsten till vårt fält och sedan under arbetet. 

Det har mycket gladt oss att se, huru nflgra af våra 
kära under var frånvaro vaxt till sin invärtes människa. 
Inom vissa delar af vart distrikt synes ett uppvaknande 
ur sömnen vara för handen. Under I4 dagar hafva 
fröken af Sandeberg och jag haft gWcljen vistas i U ei-nan, 
dar vi höllo en liten undervisningskurs med kvinnliga 
dopkandiclater och sökare. Vi genomgingo i samman
drag prof. Eudins »Vflr heliga trosiiira ». Herrens nde 
var nära och uppmuntrade oss storligen. Han, som i 
dessa kära sjalar har begynt ett godt verk, skall Mven 
fullborda det intill Jesu Kristi dag. 

Nu har Aug. Berg varit där en vecka och under
visat en skara man, och idelma \'ecka ar där stormöte. 
De egentliga mötesdagarna äro i dag och i morgon. 
Augusta och nagra kineser reste dit i mfmdags. Vi äro 
vissa, att Herren rikligen v~ilsignar sina barn, som dar 
hålla helig sammankomst. Om lördag vHnta vi hem våra 
syskon tillsammans med ro skolflickor. Kästa måndag 
börjar skolan. Då blir hlr lif och rörelse. 

Förra veckan var jag ute i en by tillsammans med 
bibelkvinnan. Ordet mottogs med stor villighet, och 
kvinnorna lofvade komma till oss, när de härnäst skulle 
fara till torget. Äfven i staden förspörjes, att en och 
annan börjat frflga efter vär Gud. Prisen med oss Herren, 
ty värt arbete är icke fåfängt ; det lönar sig. 

Vi vanta, a tt bönekretsarna skola cl ra~a ned mycken 
valsignel se öfver Kina. Gud har under sista året sa sä r
sk ildt visat mig \'ikten och \'illsignelsen af jörbiJlICiis äm
bete både i det enskilda och i allmänhet. 

Hj~irtliga h ~ib ningar från i Herren tillgifna 

A1I1ta E riksso?l. 

* 

Utdrag ur ett enskildt bref från missionär E. Folke, 
daterad t : 

Yuincheng den 1 aug. 1903 . 

- - - Guds evangelium går segrande fram. Vi 
ha haft a tt gladja oss åt mfmga hoppflllla tecken har
uppe. Bergling har sett skaran af troende ökas i Han
cheng-distriktet i Shensi. I det söder (Hirom liggande 
T ongchou-distriktet hafva nera nya dörrar öppnats för 
evangelium. Vi ha nu dUr öppnat en ny utstation , 
H uacheo, och den förestås af vår trogne evangelist Ka o, 
vil r baste bibelk~innare. Systrarna i Tongchou, Anna 
Eriksson och Jane af Sandeberg, hafva en tid vistats på 
utsta tionen Ueinan och där hftllit en bibel kurs bland 
kvinnorna. I-Lir i Shansi har Tjäder haft att gladja :;ig
at en ovanlig Maktighet inom sitt distriJ,t. De troende 
underhålla sin egen flickskola och ha sin egen taltmission. 
Linder i Ishi har också blif\'it mycket uppmuntrad, och 
vi aro sit tacksamma diirför. Hur skulle han annars 
kunnat bara förlusten af sin hustru och sin gosse) I 
H onan har Herren gifvit oss en stor seger, i det att VI 

fätt fiiste i H onan Fu, en stad, som envist hällit sina 
portar s!angda för oss. Det gick ej utan en svä r kamp. 
Blom och Beinhof[ amna bosätta sig där. Vilra syskon 
i Honan ha haft svara stormar att genomgå detta år. 
folket har varit sa oroligt och ~ifven hotande som i 
Yongning, dar det kom till formligt upplopp med fara 
fUr lif\'et för vå ra systrar \nna Janzon och Ebba Buren. 
Nu iir allt llögnt igen. - Det spanda förhållandet mellan 
Japan och Ryssland har ju orsakat oro i sinnena. Vara 
ambetsman aro dock vakna. De göra allt för alt skydda oss. 

Vi behöfq edra förböner, ty denna brytningens tid 
ä r sft full a f faror men bereder ock,a sa många tillfällen, 
gynnsamma för Guds rike. 

* 

Ctdrag ur ett enskildt bref fran missionär Bergling, 
dateradt: 

Hancheng, el. 2; juli r 9°3 . 

Nar jag i höst fl ter .rar hit de norska systrarna, Umnar 
jag låta dem frEm vissa centralpunkter på landet verka i 
förening med en evangelist. Pä så s~itt b(jr hela distriktet 
bli bättre tilJ sedt an hittills. För detta ~incJa mål kommer 
vårt hus i Liu-r:i-tsuen \'~il till pass. I Si -iien , dar vi 
numer hålla regelbundna gudstjanster, försöker jag f. n. 
få ett passande hus för samma ändarna!. I byn D-Iiu i 
Hojang-distriktet har jag ock i samma syfte varit och 
sett pa ett hus, som vi af en intresserad dar torcJe fii 
upplfttet gratis. 

Vore jag fUrsecld med medel skulle jag utan tvifvel 
med s)'1I1zerlig vinst för missionen kunna öppna byskolor 
i olika delar af vart distrikt. Gud har gifvit mig tva 
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döpta troende och tre intresserade troende lärare, som 
jag skulle kunna utsända pft byskolarbete. En sådan 
skola skulle ej behöfva kosta mer än högst obetydligt 
öfver 100 kr. pr. år. Men hvarifrån fä dessa medel') 

Kvartalsredogörelse. 

(2:a kvartalet) Hancheng. 

Vid 2:a kvartalets början hade jag ännu tio opie
patienter kvar. Under kvartalet inskrefvos nio nya, af 
h vilka den sista slutade sin kur först för några dagar 
sedan . 

Skolan, hvari nio gossar undervisats, fortgick till 
midten af juni. Ehuru vi ej haft flicksko la, ha vi dock 
(el . v. s. syster Sigrid Bengtsson, min hustru och väl' 
lärare) l:inmat undervisning å t en flicka, som va rit och 
fortfarande är bosatt på stationen. Skolan, asylen och 
byggnadsarbetet ha gjort, att jag kllnnat göra blott ra 
predikoturer ute i byarna. Brist på medhjälpare har ock 
gjort, att detta arbete ej med kraft kunnat bedrifvas af 
de infödda. l\agra större marknader ha vi dock äh'er
varit af lwilka en räckte en vecka. DUrunder 1'01'0 fem 
inföcida bröder mig behjälpliga att predika. Utstationerna 
LiU-r'l-tsuen och Si -lien har jag besukt tre gftnger. För 
ölrigt har verksam heten där uppehällits af evangelisten. 
Pa ~tationen har besökarnes antal ej varit ringa. Däribland 
ha varit mfll1ga framstående personer. Sa t. ex. ha alla 
slaclens ämbetsmän med undantag af en un der kvartalet 
vari t här. Morgonbönerna ha till midten af juni varit 
besökta af 30 - 40 personer, hvarför jag dagligen hallil 
minst en haH timmes predikan. Blott obetydl igt har jag 
kunnat ägna mig åt undervisningen af skolbarnen, och 
mcd opiepatienterna har jag icke heller hunnit hålla 
n, gra extra undervisningskurser, hvilketjag dock g~irna velar. 
Däremut har jag rätt ofta för enski ld t samtal och bön 
på mitt rum inkallat en och annan eller flere tillsammans, 
som jag tyckt mig förstå varit under Guds Andes in
verkan. Vara söndagsgudstjänster ha arven under vären 
varit rätt talrikt besökta . 

Bland kvinnor ha muten hallits In-arje onsdag i de 
olika intresserades hem ute i staden. Dessutom har ett 
siirskildt möte hiillits med dem hvarje söndag. 

Rätt oft,l har syster Bengtsson gj urt besök ute i 
staden såväl som å landsbygden. Flere gånger har hon 
kommit hem och berättat, at t de tagit bort afgudarne i 
hem, som hon besökt. 

Till Herrens iira kunna vi säga, att alla de olika 
verksamhetsgrenarna ha burit frukt. nder april och 
maj manader hull jag dopklasser för sådana, sum begärt 
dopet. Vid missiunsmötet, som hölls mot slutet af må
naden, tingo vi döpa fem. Vid ~alllma ti llfälle inskrefvo 
sig 14 nya sökare, sa a tt deras an tal f. n. är 3 6. 

Herren "are lof, som med sin Ande varit med i 
"erkSCllllheten bland oss! Han gifve för sitt namns skull, 
att alla knoppar mft sli ut i full blom! 

./cob. Bcr.r1iJ/g. 

Till S. M. K:s mlSSlons- ~~ 
-===-' och bönekretsar 

Ynincheng, Kina, den 3 0 juni 19°3. 

,.1, som anropen Herrens namn, gifven 
eder ingen ro ! Och Hinmen honom ingen 
ro, förrän han har beredt och gjort J erusalem 
till ett lof på jorden! " Es. 62: 6, j. 

Kära trossyskon ! 

Då vi se, hur dagen nalkas, böra vi ej med större 
ifver än nagonsin vanda vårt hjiirta till va r Gud och ut
bedja oss näd att i innerlig gemenska p med honom lära 
kanna hans tankar och i full öfverl i'ttelse låta honom 
bruka oss för sina svften? Han står med hela hjärtat 
fltllt af kärlek och Ilela famnen full af viii signelse för 
lwarje törstande och längtande själ. Och, syskon, längta 
vi ej efter, att Jesu namn skall blifva känelt för arma, 
okunniga hednasjälar ; längta vi ej efter den tid, då han 
skall afslöja sin härlighet och göra oss delaktiga däraf ) 
l\Iedan vi sa vänta efter hans tillkommelse, låtom oss 
också paskynda den . (2 Petr. 3: 12 .) ! 

Vi ;lro Säkerligen fullt medvetna om, att det uncler 
närvarande tid kräf"es a f oss ett enigt uppträdande mot 
anlikrists växande makt i varld en och ett alh-arl igt upp
tagande af kampen för "år Konung och hans rike. I 
svnnerhet kräfver detta land efter den stora knsen de 
t:'oendes sarskilda uppmärksamhet. Da vi åter se cWr
rarna viduppna för enll1geliuJll, chl. vi se folkskarorna 
villiO'(l att lyssna till sanningens ord, d~l vi se de mfmga, 
~o m'" ropa efter undervisning, då vi se, hur fiitaliga Jesu 
vittnen aru, da vi se de hinder, som sta i "ägen för 
utvidgandet af vfnt rum, sa att dukarne ej kunna Sp!innas 
LIt och ta ltstrccl;en ej göras långa, .. och}illika se, att"dessa 
hinder -'mer ligga hos Guds församling än hos hedning
arne. dit kunna vi ej annat iln tillropa lwa rand ra : Uitom 
oss stfl upp, stEt u pp till bön, till alh'arlig, brinnande bun! 

Det gladde mig mycket att höra eder beredvillighe t 
att i bön och akallan deltaga med oss i arbetet för 
evangelium. 

Lflten edra unskningar vara kunniga inför Gud l 
allt! Fil. 4: 6. 

Mina bröder, bedjen för oss! I Tess. 5: 25. 
Eder medarbetare i H errens vingard 

E. Folke. 

Till ledning vill jag föreslå fö lj ande amnen: 

I. tt H erren ville i sin nåd gifva oss ännu fle ra 
medarbetare. Annu stå stora skördefalt inom värt distrikt 
utan skördemän. 

II. För dem, som anmält sig till dopet i hös t. 

III. Från stationerna. 

Sltc1tsi. T01/g-cllOlt-ju (A. Berg). Tacksägelseämnell: 
l) för de troendes be"arande; 2) för nya forskare il iiran; 
3 ) för god skörd; 4) för nya medarbetare (mi~sionärer); 
5) för ambetsmännens förändrade vanliga stä llning. 

BÖ7ll:ci'1lI1te7t: l) Om mer intresse för evangelium 
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särskild t i staden T ong-chou-fu ; 2) om viilsignelse öh·er 	 Transport kronor 2,218: 

Barnföreningen i Berghäll , Helsingfors , gm 1\1. L.flickskolan ; 3) om villsignelse öfver det nyupptagna ar 534· 	 5°: °3
\ Ternarna jungfruförening gtU C. U. ___ _____ 0 __ ______ _ 15°:betet i Huachou ; 4) om vabignelse öfv er evangelister 535· 

53 6. Fran sylÖren ingsanktion i Lilla Ul!eyi d. 6 ang.. . . 23: 
och bi belhinnor (evangelisterna Kao i Huachou, Li i Onämnd, Sala posts täm pel, . __..______ .... _.. ....... . ,:537· 
T ongchou, Kaos hustru i Huachou. bibelhinnan Li i 53 8. Dah la B låbandsförening gm A. Ö. ... __ . ....___... .. . 20: 

Frinnaryds syförening gm A. H ...... . . ___ .•.. __..__. 25:Tongchou); 5) om välsignelse öfver ~issionärerna själfva ; 539 · 
Från söndagsskolbarnen i :'Iariestacl til! barnen i

6) om välsignelse öfver ämbetsmännen. 	 54°· 
Kina .__~.......___ ... .. .. _... . .......__...... __.. __. 10: 
 33 

541. E. S. gm K. A., Linköping, ................•......•.._ 20: 


54 2 • \ V. \V., H elsiogborg .____ . . ___ .... ... __ ...• _. __ . .. . . . 200: 

Ett löfte åt H e tTen, E . R. S-a ......... __ .. ..... __ _ 1O: 

544· 
543· 

Visby. femö resförelling til! H . Linder för frivilligt 
mlsst,onsarbete . ___ ._. . ...._........ ' .. ". ___ ..._. __ _ 3 1 : 20Försäljning · 	 gm K. ~1. A. 400:Till frö ken Agnes Forssbergs uuderhåll545 

546. '. Frida Prytz d: o 47 S:för Svenska )'lissionen i Kina 547· "Tackoffer" . __ , _.....: . .......__ ..... , . ..........___... __ . 20: 
54 8. E ., Ljuogby, gm E. S. , J önköping, . __ _... . ____ ..... . 5:

anordnas onsdagen den 2 december i Landtbruksakade En Kina \'än gIn d:o ,__________ _______ ___ __ ___________549· 3: 
miens lokal, 43 lVIästersamuelsgatan. 2 tr., till hvilken 5S o. G. A . P. gill d:o....... __. ... . ....... ... ..... . ......_... . ID: 

551. F r. ~r. H ydbom Cll!. på hennes dödsbädd u ttaladf0rsäljning garvor tacksam t mottagas af: önskan gn1 d:o ___ ____ __ __ ____ . _____________ __ __ . _ 23: 
Virestorps jungfruförening ti i! e tt barns underhållMaria Berg, Emma Beskow, 55 2 . 

gm M. J..... ....._________ .___ .........._. .______ . 4°:
34 Nybrogatall, l tl'. 34 Ös termalmsga tall, l tr. 
553· 55:Onämnd, ,· F ö r H errens sak " ._........... ___ .... _.... 

Fråll en liten syförening "id Korsvägcn gm A. W.,Ida Johansson, Elin Holmgren, 554 · 
BollUlt . .... __. __.......... ___ ...___ _______ .. ._.. __ . 10:
23 H ögbergsga tull, 3 t ro 8 l\Ialmtorgsga tan, 2 tro 


555 · 
 L. S. B .. J önkö ping, ... ___...... .. . .. .............. __._. 3: 46 
SS6. Till de kvinnliga missionärernas underhåll gm L. ~1. 65:Louise Kylen, Elisabeth Landgren, 
557· Fr:1n .:IIönc och 'långa gm F. A., i\ Iöne, Elmestad, 6"10 HumlegåHlsgatao, 3 Lr. 4 Sigtunagntan , 2 tr. Normlösa lmgdomsföreniug ______ ____ 055 8. 	 1O : 

G. S., Stockholm, till E . Foll,es och 3: ne e\"augc·Tekla Lilljeqvist, Olga Magnusson, 559· 
Iistcrs underh åll ...... ___ ............... . _.. . ........ . 2 ,000:
3 l Malmskilnadsgatan, I tr. 23 A H alldt'verkarega tan, 3 tr. 

Koll ekt i Lindes miss ionshns gm A. A ........ _.._. 
 3°: 
S naräs mfg gm N . P. P ............. .__.............. . 30:Amelie och Louise Schön, Sigrid Storckenfeldt, 
Frän f-lcdnay~irlllen ~ vän ner gm )1. 1(" Baggcl() rp~28 Skeppsb ron, 3 Ir. 6 A Engelb rck tsgat an, 2 tr. 

? -. --Kristdala , ... . ........ . .. ......._... _._... ....... . .. . -..)). 


i\skeby 111fg gm C. F. L ., Askeby: Linghcm, ___ . __ 35 :Tekla Tjäder, Elvine Weinberg, 
Sldir~ ta(b östrn arbetsförening gI ll J. A ...___ . ___ ___ .2 3:39 GrcfturE'gatan , I tr. 	 Karblud. 
K. F., S tockh olm, ............ .__. ..__ ....... __ .. _... _.. 
 5°: 
1( . S. gm L. H" )Jorrköpiug, .. _.... ". __ , __ .. _. ____ _ 5:Garvor fdm landsorten torde insamlas till Svenska 
Ur ~Iinas sparbössa gm d:o. ___ . __. .............. . . __ _ 5: 
 5°l\lissionens Kina expo 8 }[almtorgsgatan, 2 tr., Stock ? .H. S. gm c! :o . .. .. . .. ..... ..... ..... . .... . . .... .......... . 


holm. U. 	 S. i ställföretriidare~kap. Till S. Engsl riims 
nncLerhnll (gm K. ~I. A.) . . .. .. _...........__ , .. . :4° 0 

Till inr. bibel kv inna fr. K. K. och L. H., Kris
_ __ o ••••••••••••••••••t ian ia, . _. __ .. .. ..... • . . __ ____ ,0: 

37 L Till inf. bibclkY inna fr. A. H: s minde, Kristianio, 5°: 
Si 2. Insamling i Berguuda gm G. 'i.__.___.___..________ 3= 5°Redovisning 
Si 3· S. gm d:o ___ , .............................. . . _.... ._ . .. . 5: 
Si 4· Östra Härads kri stI. uogdomsförbuod till C. Blotm

för influtna medel till "Svenska Missionen i Kina" underhåll gm A S.._ . ... . __. .. .. ... . .......... . . . 
 3°0:under Oktober månad 1903. Tnllgarns llngdomsförcn. gm C\. J .. ' . . _.. ' ..__. ..... . IS O: 
~:o. Kr. 0. Viinn er i Knmla till V",sters och Hahnes nndcrh, l ' ).. 

Söndagsägg ________ o ___________ o ___ __ • __________ • ______ ~ _ _ _ _

5 16. o. C., Kristiania, t ill Kita Saos nllderhilll ... . _. __ 75: 
L L., Stockholm , . __ ._._. ___....... . ___......• _.. _.. _. "Scnapslwrnet» förSä ljning i Kumla den 28 okt.5 I i· 	 '5°: 

m0d E s . 35: 3, 4, gm H. F -k _.... __ _... ___518. J. E. S., d:o, ..... . ....•. __ ...................._.....___ __ I ja: 

~-.I. P., Kmnla, gm d: o ...... ............. ... ..... . . _. .. .
5 1 9. lI1. A., H aga, gm A. J. Y., Tunarp, Ryclsnäs __ _ 5: 

520 . T. S., Syartorp, gm d:o .... _. ... . _. _ '_'. __ ._ ..... _. 2: 
Summa kronor 7,5° l: 74 

S2I. Fdn s måskolba rn en i Knlllla gm H . J ., til! inf. 
Med varmt tack till ll\'arje gifyare.mcdhjiilpare . _____. ___o ••••••• ••••• •• _'.' • _ •• _ _ • _ ___ 3: 


) la rknadsgåfv<1 frå n K . K. gm lI1. S., Mora, ._ ... _ 
 5: Huru d)'1" är din g(Jdhet, Gud, att människ(Jrs barll 
Från Bibelklassen i K. F . U. K., ~Ialmö, gm llafva tröst 1l1lder dina villgm·s skllgga .' D e vardaA. P.... .. ._. __ . ___ _..........__ . _... _. ......... ___. 
Stora lIfö larps Öresförcning gm E. O., S,iby, Gri· 

45: 
mättade af ditt hus' rika håfzl(Jr. oclt af dilla f rijders 

penberg, .......... _.... __ . _____ _.... ..... . .. ...... __. 50: stnhl/ gzjver du dem att dricka. 

52 5. lI1. P., E br. 13: 8, gm H. F., Knll1 b, ............. . . 145 : 

526. A D., J önköping, (till heclnabarnen) ....•....._..__. 8 : 
")27· Hj. S. , Hedemora, .. . ............... . ..................... -) . 

528 . K. S., Bornholm, ............. . . __ ...... ... ...... _. .... _. 20: 


, -. 	 Böcher 
52 9. Till en barnfest P't S. Engströms stat ion gm H. [la SiniIns Lands förlag, 8 i\IaJnHorgsgatan,M. R. från Senapskornet, Hör, ..... ............ . IS: 


s. K. , Stockholm, .__ .... ___ •• •• • •• _._ 15: 	 StOckholm.o ••• _ •• ••••• •5-'°· 
53 I. H. Ö., d:o, ... _ ... _ __ ... __ . . . .. ..... .. ... . _.......... .. . 1,000: 


S32 . Till E. B:s underhåll gm A. B .. . _ . . . ..... .. ....... . 6 00: 
 Kina och missionen.
E. 	 L., G,m!a barllhcm , till S. E ngstrums arbete.533· !-IoT1af1 . ___ •.. ___________ •. .______ _._ .=--___ ___.__ _____ _ 

I lammets fotspår.
Transport kro'll"r 2,21 8: 

579· 

Stockhoim , S ... enska Tryckcribobgc t Ekm;;' 8.: Co, r903. 
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/111111 ålil11. 

»Sinims Land, 
Missionsblad 	för Svenska Missionen 

i Kina", 

börjar med januari månad sin g:de årgång' och kom
mer, vill C-i-ud, att äfven under å r I g04 utgifvas 
med ett nummer i början af hvarje månad. 

Dess plan och syfte blir i likhet med föregå
ende är att hufvudsaktigen följa JIltSSlOnC1lS 2' l\z'na 
utveckling. Tidningen kommer följaktlig'en att inne
hålla underrättelser rörande ställning'en i allmänhet 
ute i Kina liksom närmare meddelanden från vårt 
eget fält dels i form af bref från missionärerna, 
dels under rubriken :>~L\..xplock». Så långt utrym
met medgifver, skola äfven strödda meddelanden 
lämnas från andra missionsfält. Tidning'en kom
mer för öfrigt att innehålla missionsföredrag eller 
kortare artiklar af för Guds folk väckande eller 
uppbyggande innehåll, berättelser ur missionsvärlden 
samt illustrationer från missionsfältet. Vi vilja sär
skildt fästa våra läsares uppmärksamhet vid en af
delning, som sedan medlet af detta år varit in
förd i tidningen, nämligen: Tacksäg'elsc och bi.iJzc
ämncn. Ju mer vi fatta bönens betydelse, med 
dess större glädje skola vi omfatta de tillfällen, som 
erbjudas, att genom bön för direkt angifna ända· 
mål hjälpa och stödj9- våra utevarande syskon lik
som att med dem lofva all nåds Gud för undfången 
hjälp och bönhörelse. 

Tidningens pris är för helt år I kr. 0ch för 
halmr jO öre med tillägg af 20 öre i postporto. 

Prcnu11lcrantsamlat,c edzålla Izvad 6:te cx. 
gmtls, när de insända rekvisition direkte till redak
tionen, som då betalar postportot. Då mindre än 
j ex. tagas, bör prenumeration ske på posten. 

Sänd till Finland, Norge, Danmark, Amerika 
och Kina kostar »Sinims Land» I kr. 80 öre. 

Profnummer sändas på begäran. ~-\..dress: 8 
rdalmtorgsgatan, Stockholm. 

* 

Till alla dem, som biträdt oss i arbetet sär
skild t g'enom att verka för tidningens spridning, 
bedja vi härmed få uttala vårt varm-a tack, på sam
ma gång som vi hoppas att fortfarande få påräkna 
detta understöd. Det är ju en känd sak, att 112

fI'esse för missionen vinnes endast genom Ir:änn e
dom om densamma. Alltså, ju flera läsare mis
siollstidningen erhåller, dess flera blifva de, som 
bedja för missionsarbetet och i kärleken under
stödja det. 

Kära missionsvänner l 

. Gud ~ mitt hjiirta är redo, ~tt jJg "ill 

sjunga och lorva af hela 	min sjiil. 

Ps. 108: 2. 

Vid detta års ing'ång kände vi oss manade att 
lägga våra kära vänner och medarbetare på hjärtat 
att i innerlig förbön intör Herren fram bära våra 
sv"kon Då n~issionstältet och deras arbete. Vi an
t~'c1de m~d några ord. huru stort behof de hade att 
blifva ihågko~na, då de skulle upptaga arbetet efter 
förföljelsen. Så mång'a oroande rykten voro också 
i omlopp, och ställningen på missionsfältet syntes 
hög'st bekymmersam. r-Ian fruktade nya utbrott 
liknande dem, som ägde rum mot de kristna och 
mIssIonärerna ar I go;' När \'i nu se tillbaka pa 
det snart flydda året. finna vi, huru nåclefullt Herren 
hört vara böner, och det är då rätt, att vi tacka 
honom. Vi ha så många anledningar till tack och 
lof, att vi med psalmsångaren må utbrista: »Gud! 
mitt hjärta är redo, att jag vill sjunga och lofva 
af hela min själ.:> Herren har näm!. gifvit våra 
syskon mycken välsignelse och framgång i verk
samheten. De hafva fått arbeta utan att hindras 
eller oroas, om longning undantages. Kya dörrar 
hafva alltjämt öppnats för evangelium. Både på 
stationerna och under gjorda missionsresor hafva 
rika tillfällen gifvits att utså lifvets ord. Icke sa 
fä hafva slutit sig till den hop, som håller hÖgtid. 
Så t. ex. fick broder Stålhammar i Sin-an Hsien 
vid vår- och höstmötena döpa tillsammans 23 per
soner och broder Aug..Berg i Ueinan i slutet af 
Augusti 13 personer. .Afven på andra stationer 
hafva dop ägt rum. 

Många harv'a också anmält sig till erhållande 
af underdsning i läran, och ett liRigt intresse bar 
försports mångenstädes, där missionärerna uppehållit 
sig någon tid. De hafva således blifvit uppmunt
rade i sitt arbete, och med dem tacka vi Herren 
för hvad han gjort. 

Rörande den ekonomiska sidan af arbetet, så 
hafva vi äfven under detta år fått erfara Herrens 
trohet och hans omsorg om oss. ~og har det flera 
gånger sett mörkt ut. men alltid har Herren i rätt 
tid kommit med hjälpen och det på sådant sätt, att 
han därigenom väckt våra hjärtan tit! förtröstan. 
till tro och till tack. Visserligen har han också 
sändt oss smärtsamma pröfningar under det gångna 
året. En sådan var fru N ai:;mi och lille Gustaf 
Linders bortgång, men säkerligen skall äfven detta 
få tjäna till att främja Guds verk. Vär systers 
frimodighet och glädje i Gud in i döden kan ej 
varda utan frukt. Hennes hemgång var i sanning 
ett skönt vittnesbörd för hedningarna om en kristens 
död. - ~~\.Jven har den ledsamma underrättelsen in
gått, att broder Folke fått ett nytt anfall af dy
'senteri, som nedbrutit hans krafter och tvingat ho
nom att resa till kusten tör erhållande af läkare
vård. Också fröken Lagergrens hälsa har varit 
klen. Herrens vägar äro ofta underliga, vi förstå 
dem icke, de äro dock godhet och sanning. »/lll 
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ag a synes f ör tilVället ej vara tdl glddje utan bl! 
sorg', m cn sedermera bä1' !ton rätijärdiglzde1ls frids
fru kt f ör dem, som genom IIC1t1le blifinf ö/ilade». 
Hon renar och lLittrar, \-i vilja därför tacka äfven 
för agan. Ja, vi vilja sjunga och lofva af hela 
vår själ. 

Stor glädje/ som skall vara för 
allt folk. 

Julhälsning fdn en af Guds budbärare i Kina. 

Det var i slutet af november, då jag plötsligt 
angreps af en sv~r sjukdom, som bragte mig till 
själfva randen af dödens flod, så nära, att jag vän
tade min Konu ng-s kallelse att stiga ned i floden 
för att gå öfver till den andra stranden. ?Ilen till 
svar på många kära vänners böner, däribland många 

. kinesers, vek sjukdomen, och på juldagen fann jag 
mig alldeles befriad ifrån den, ehuru ännu så svag, 
att jag- hvarken kunde läsa, sjunga eller taga någon 
del i vår g'emensamma gudstjänst. Det enda. jag 
kunde göra, var att ligga där så godt som hjälplös 
på min bädd. 

fIledan jag lig där, gingo mina tankar tillbaka 
till de två kyrkor, där jag under några är genom 
Herrens nåd haft att utföra en evangelisk förkun
nares ämbete, och sedan till den kyrka i mitt hem
land, England. af hvilken jag de två första åren 
efter min omvändelse varit medlem. Huru lifligt 
komnlO icke julgudstjänsterna för mig! De festligt 
upplysta templen och de glada, lyckliga ansiktena 
öfverallt i bänkarna syntes för mig så verkliga och 
så lefnnde, att jag tyckte mig själf åter instämma 
i de gamla kära julpsalmerna om frid på j,orden och 
människorna ett godt behag. Kär jag sedan tänkte 
på både elen andliga och timliga glädje, som julen 
bringar Guds folk, förs tod jag- som aldrig förr, att 
änglarnes budskap verkligen var ett budskap om 
C7Z stor gllid/e - glädje i hem och hjärta, glädje i 
sjukdom och hälsa, glädje i lif och död, glädje för 
tid o::h evighet! J a, Gud ville verklig'en bereda 
sina skapade varelser stor glädje. då han icke sko
nade sin ende Son utan utgaf honom för oss alla. 

L nder det jag' låg där och tänkte på den första 
delen af änglarnes julhälsning, slog mig' som en 
blixt den senare delen: 

»sorp skall vara för allt folk». 

H uru jag än försökte, kuncle jag icke komma 
ifrån de orden. Det var, som om den strålande 
tafla. jag sett framför mig af julglädje i mitt hem
land, med ens förlorat sin glans, ty öfver de vän
liga julhälsningarna, jag hört utbytas omkring mig, 
öfver brusandet af julpsalmerna, öfven predikantens 
röst, där han förkunnade friclsblldskapet. tonade de 
orden: »som skall vara för allt folk. ,) :,[ina tankar 
gingo tillbaka till Kina, det fattiga, sorguppfyllda 

Kina. Ty Kina är verkligen ett sorgernas land 
i en betydelse, som knappt någon fattar, som icke 
varit där. Jag vet, att det finns sorg och fattigdom 
och synd i hemlanden, men en närmare bekantskap 
med kineserna har för mig afslöjat, att till och med 
midt under deras glädje döljer sig den djupaste 
hopplöshet, för att nu icke tala om deras uppenbara 
sorger. Ja, man kan icke annat än känna, att det 
är 7Ulg ot, som gör en stor skillnad mellan hem
landen och Kina. Hvad är detta något ) Det är 
Guds evangelium, som »skall '()ara f ör allt folk ». 

Hvarför är det då icke för allt folk:' 
Gud gifve, att hvarje evang'elii förkunnare på 

juldagen från sin predikstol sökte besvara den frå
gan, eller ännu hellre att hvarje enskild kristen icke 
g'åfve sig någon ro , förrän han kunde se upp i sin 
Mästares ansikte och säga: »Herre, i detta har din 
tjänare ingen skuld»! 

» Som skall vara för allt folk». 

Och dock, om vi den dag, so.n är, kunde dela 
världens befolkning' i tvä grupper, den ena bestå
ende af sådana, som hafv'a hört det glada budska
pet, låt vara blott en enda gång, den andra af si
dana, som aldrig hafva hört det, skulle de senares 
antal vida öfverstiga de törras. Denna motsats 
blir så mycket mer sorglig, när man tänker på, att 
några få särskildt lyckligt lottade millioner i den 
förra gruppen hafva hört det glada ,budskapet så 
ofta, att de hafva tröttnat därpå. Ar detta, kan 
detta vara enligt med Guds vilja? Och om icke, 
är församlingen verklig'en sann mot sin Herre. när 
hon säger: ») Ske din vilja såsom i himmelen så 
ock på jorden )) ) Förvisso måste det vara något 
stort misstag, när omkring nittionio hundradelar 
af församlingens krafter och medel an vändas ute
slutando för c/z hundradel af jordens befolkning. 

Jag vet, att man i hemlanden har svårt att 
fatta, hvad hedendomen egentligen är. J ag trodde, 
innan jag kom hit ut, att jag genom att hafva läst 
åtskilligt om förhållandena i Kina skulle hafv;). satt 
mig in däri, men min vistelse här har lärt mig 
fatta den förskräckliga verkligheten, såsom jag an
nars aldrig hade lärt känna den. Och huru djupt 
kände jag den icke denna juldag, då jag på mitt 
sjukläger icke kunde låta bli att jämföra hemlanden 
och Kina! I denna stad, K\vang'-Yuen -- illa be
ryktad för sin ondska till och med i Kina - finnas 
fyra arbetare, min hustru, två andra systrar och 
jag. Men rundt omkring ligga stora, befästa städer 
liksom mindre städer och byar med en befolkning, 
som kan räknas i millioner, utan en ellda profc:stan
tt:,k m zsszonär, Jag vet icke, huru långt vi skulle 
behöfva resa t. ex. rakt västerut för att påträffa 
någon förkunnare af det budskap, som skall vara 
/ör allt /olk, jag tror nästan tvärt igenom hela Tibet 
och in i Brittiska Indien. 

H vad innebär detta? Jo, att med hvarje år hundra 
tusen och åter hundra tusen gå in i evigheten, hvilka 
icke en s ana, att det finnes ett evangelium. Och dock, 
icke så lingt ifrån dem - blott nig'ra veckors resa 
kan Herrens folk i Europa, Australien och Amerika 
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räknas i hundra tuse nt,d! Har G uds församling i 
våra dagar icke ögon för syner liknande den , 
aposteln Paulus nek, då han ,"åg elen macedoniske 
m annen ) Har bo n icke öron för d e t rope t: "Kom 
hit öfve r och hjälp oss ?» K a n det vara möjligt, 
att allt det sköna och hä rliga, som finn es i de kristna 
länderna, ha r bländat vå ra unge män och unga kvin
nor, så att de icke se det fruktansvärda mörker, som 
råder i öfrig a del a r af världen ) K an d et vara 
möjligt, att klingandet a f det g uld , som de hoppas 
förtjäna, och ljudet af de bi fallsrop, som de hoppas 
vinna, d öfvar deras öron , s å att de icke höra d enna 
i millioner hjärtan ångestfullt frampressade suckan : 
»Kommen hit öf\'er och hjälpen oss-? 

»Som skall vara för allt folk.» 

0, att Gud fin g e inskrifva dessa ord i hvarje 
kris tens samvete! 0, att de söndag efter söndag 
finge g öra sig hörda öfver kyrkokörernas och org 
larnes brus! 0 , att de vore inskrifna på väggarna 
i hvarje kristet gudstjä nsthns, så a tt de, som hafva 
förmånen att sitta inom dessa vägg-a r i sina be
kväma bänkar, b örjade tä nka på de millione r, hvilka 
sitta i mörker, och komm e ihåg', att jus t åt d em 
är det stora uppdrage t gifvet att bringa evangelium 
till hedningarne ! 

»Det är saligare », säger skriften, »att gifva än 
taga ,» Gud va re pris, att mång'a a f hans kära b arn 
i alla land börjat inse detta! Nl en ännu ha r icke 
förs amlingen i dess helhet inse tt det. Vi höra ofta, 
med hvilken glädje fö rsamling'en på någ on viss 
plats välkomnar n y a arbetare i s in krets, :Men 
sällan höra vi samma glädjeuttryck, när någon af 
dess verksamm aste arbetare tag er afsked för att 
gå ut p å hednafältet , Vi höra ofta tacksa mhet ut
talas öfver någon större summa, skänkt af n ågon 
rik person, Men vi höra icke så ofta vittnesbörd 
om den stora v ä lsignelse, som följer på gifvandet 
af t. ex. tionde a f en församling-s inkomster för hed
ningarnes behof. 0 , att under det år, som kom
mer, Kristi fö rsamling' vaknade upp och insåge sin 
stora förmån att få p/va - gifva sina söner och 
döttrar, s itt silfver och sitt guld, gifva både det ena och 
det andra till hans tjänst, hvar helst han vill an
vända det ! Jag tror icke, a tt den Helige Ande 
någonsi:1 skall säga om anna t än v erkligt helga de 
troende: »AfskiJjen åt mig den och den för det 
arbete, hvartill jag har k a llat d em!» Iden jag tror, 
att om i dessa de yttersta dagarne församlingen 
äg de fl era verklig en helgade medlemmar, den Helige 
Andes kallande rös t skulle höras långt oftare än 
nu, och m än och kvinn or ständigt finnas redo att 
gå ut med det glada budskapet till alla delar af 
jorden, tills slutligen det ordet varder uppfylldt. 

»Si, jag bådar eder stor glädje, som skall vara 
för allt folk. » 

L A LV .D. 

J. H\Jdson Ta ~Ior. 

Vi meddela ii tidningens första sida en bild a f Hud
son Taylor, tagen vid 20 flrs flider. Vi tro, att det kan 
vara af intresse fö r Sinims Lands lasa re, eiii de t i fl r 1[1

jämt 50 ar sedan han för första gängen utreste till Kina. 
Med anledning af detta han s jubil eum, heter det i Kina 
Inland Missionens flrs redogörelse: 

» Vi kunna icke noc: tacka den all:;mä kticre Guden 
för hans stora godhet att detta halfva århundr~de hafva 
sparat Hudson Taylor fUr det \'i ktiga arbete, han fa tt 
utföra i Kina, för den välsignelse, h\'artill han \'arit sa
som vår missions grundIaggare, för det fö redöme, han 
gifvit såsom ledare och för det vidsträckta infly tande hans, 
tro och nitälskan haft för världen. Skola vi icke bedja, 
att han afven nu , dä han pfl. grund af sin klena hälsa 
mer nödgats draga sig tillbaka, mft blifva rikligen v;[I
signad ?» 

Redan ar 185 6 fingo svenska miss ionsvä nner göra 
bekantskap med denne sedermera i missionens historia 
SEL märklige man genom ett bref, som in fördes i april
numret af l\Iissionstidningen salllma är. Vi infö ra det 
oafkortadt, då det är mycket karakteristiskt för den da 
sa unge missionären, Det var skrifvet till en berr Pea rse 
och dateradt Shanghai, el. 6 okt. 1855 . Dess lydelse är 
följ ande : 

~j\I in kare broder: 

Jag kan blott skrifva en eller två rader till , emedan 
postväskan strax skall lasas, för a tt säga dig hur gla cl t, 
mitt hjärta är. I en biljett till herr Bird har jag nämnt 
om tre in tressanta sökande själar, för hvilka jag har an
hållit om hans och edra böner. Den första a f dem, 
K\\'ay- t\\'o, har denna morgon tillkännagifvit sin önska n 
at t förena sig med Guds folk samt begärt att blif\'a döpt. 
D et är icke ett ögon blicks verk, utan han har hti llit på 
att växa en tid, och jag tror mig sedan nagon tid till
baka hafva sett Andens frukter i hans uppförande. 1\Ia 
H erren \'ara med honom och Vä lsigna honom rikligen, 
Sannerligen, H erren har fö rhärligat sin makt och kärlek 
och nåd, dEt han begagnat ett sil svagt och bracld igt 
verktyg att föra sanningen till dem, som han fi t sig har 
utkorat. Jag känner mig djupt fö rödmjukad därigenom, 
Allt är det H errens verk, och är underlicrt fö r mina öcron 
att han skulle begagna mig, som_ kan °blott svagt l~sp; 
om hans kärlek pfl detta språk . At hans namn vare all 
ära ! Må han blifva el en första fru kten af många, som 
jag hoppas skola bl ih'a samlade af Herren till H erren 
genom min tjänst, i\Ien 0 111 min mission llU skulle slutas, 
kän ner jag mig rikligen belönad och ärad (lfver all vä rlds
lig ära genom Guds godhet. i.\'Ja jag vara i stånd att 
vidare undervisa hOllOm i sanningen, såsom den är i 
J esus Kristus, och genom min lefn ac! predika evangelium 
för honom för Jesu skull. Bed fö r' oss och för mig 
synnerligen, och må Berren taga llPP lammen uti sin 
famn och bevara dem frfm ondo. -'''Ten honom, som 
förmfi r förvara eder utan synd och ställa eder fur sin 
härlighets ansikte ostraffl igen med frujd, den allena \'ise 
Guden, \'år Frälsare, vare ära och majestät nu och i all 
evighet,' _\men. Jud . 24, 25.» , 
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Ida Ar\derson 

f"röken Ida Anderson. 

föddes den 27 mars 1876 i J önk uping, där hennes far 
var predikant i Jönköpings missionsförening. 

U ppfostrad i ett troende hem larde ho n från barndomen 
~tlska Guds o rd. Till nägon verklig lif~gemenskap med 
sin Frälsare ko m hon dock ej förran vid sin konfirmation. 

Ar 1894 kom fröken A-n in i »Kinesernas vänners;) 
syföre ning i J ö nköping. Och härvid vaknade hon upp 
Ofver nödvändigheten att helt lef\'a för Herren. Genom 
kamraters inflytande och läsning af hvarjehanda bucker 
hade nämligen hennes andliga lif afma ttats. 

Hennes intresse för missionen vaknade emellertid 
egentligen först följande a r, da hon blef medlem af »Jön
köpings Kristliga Jungfruförening ». Det uppstod nu hos 
henne en innerlig önskan att få göra nagot för Herren. 
Ett tillfä lle yppade sig snart, i det hon anmodades att 
hjalpa till i en sö ndagssk ola . D etta arbete blef för henne 
till stor va lsignelse. 

Genom umgänge med missiotlsvänner och läsning af 
missions tidningar, särskildt »Sin ims Land », blef tanken 
på missionen a llt starkare. Dock erfor hon härvid mer 
fruktan an glädj e. 

I sept. 189, \'a r fröken A-n närva rande \'id S. 1\'1. 
K:5 höstm öte i Stockholm, di\. .5 systrar afskildes för 
missionen, och härvid blef det i henn es inre afgjordt, a tt 
Herren, om han ville och kunde, finge utsända älven henne. 

Pä vi\.ren 1899 bevistad e fröken Fredrika Hallin Krist
liga Kvinnoförbundets arsmöte i Jönköping, dä fl era hundra 
unga kvinnor voro samlade. I sin bön bad fröken H., att 
Herren bland denna skara matte få uttaga ni\.gon för 
arbete t bland Kinas kvinnor. För I da A-n kändes det, 
som om H erren lagt sin hand j ust pa henne, och i sitt 
bjarta svarade hon: »H är ar jag, sänd mig!» Efteråt kom 
en ä ldre troende dam och sade, att H erren under bönen 
hade talat med henne just om syster Ida. 

Vid frOken J. af San debergs afsk iljning förnyad e 
fröken Anderso n sit t Wfte att ga med Jesus, hva rt helst 
han ville leda hen ne. 

Under de sorgeposter, som a r 1900 medförde, om 
hur arbetarnes led glesnade, gjorde H erren klart för dir 
syster, att hon skulle ga ut till Kina och upptaga arbetet 
efter nagon, som han kallat ti ll sin hv ila . Och sa in
sand e hon följande ar sin ansöka n till S. :'1. K. I okt. 
19°2 afreste fröken A-n till London, där hon vistades pa 
Miss Soltaus hem till slutet af jul i innevarande ar. Vid 
höstmö tet i J önköpi ng afskildes hon fö r missionen samt 
anträdde i början af ok tober utresa n till Kina, dit vi 
hoppas, att hon nu lyckligen framkommi t . 

Natanael Hägman 
fuddes i Göteborg a f troende föra1clrar den 12 maj I S78. 
Hans far, som \'ar handlande, dog, dEt ha n var omkring 
3 l/l år, hans mor, då han var 5 ar . Han blef nu upp
tagen som ege t barn af en handlande Andersson och 
hans hustru) hvilka båda älskade Herren . 

Efter att i Göteborg hah'a genomgått den Lund':nska 
privatskolan \'istades H ., som hade mest håg för land t
bruk, p5 en egendom i trakten af H errlj unga . Sedan han 
aren 1895--96 genomgått Kristinehamns Praktiska skola, 
erhöll han anställning pa en egendom först i närheten af 
Stockholm, sedan ph en annan i norra Vastergötland. 

Här fann Herren hans hjärta och gaf honom synda
förlatelse och friel. Ehuru fr fl n barndomen o fta sökt af Gud, 
hade han dock hittills \'arit främmande för ett sant andligt lif. 

Någon tid efter sin om\'~ind e l se blef han ombedd 
att börja sön dagsskola i en aflägsen de l af socknen, där 
någon sådan verksamhet icke fauns. Under arbete t bland 

N. Högman. 
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de små vaknade i hans hjarta karlek till Herrens riks
sak och en hingtan att fa t jana sin Frälsare, sä rskildt bland 
hedningarna . Redan som liten gosse hade missions tankar 
rört sig i hans hjärta. Nu började de aterkomma med 
allt större styrka, och en afto n under \'intern J 899 blef 
det honom klart, att han ville offra sitt lif åt Herren 
Jesus bland hedningarna. När så boxareupproret följande 
ar utbröt, drogs hans iangtan särskild t till KiJla. 

Hösten 1900 genomgick H ögman en bibelkms vid 
Götabro i N erike. Sedan egnac!e han sin tid åt att 
offentligt vittna 0111 Herren, hufvuc!sakligen i Småland och 
Vastergötland. 

Sistlidna vinter vistades han nara j månader i Kina 
Inland Missionens hem, Inglesby H ouse, i London, för 
att studera det engelska språket. 

Den 14 november afreste vår broder frfll1 Stockholm 
till Kina. 

Marie Bordson. 

Under missioniir Erik Folkes besök i Kalifornien 
hösten 1902 vaknade hos ntigra dilr boende svenskar 
intresse för missionen i Kina. En kommitte bildades 
under namn af KommituSen för Skandinaviska Kina-

Fröken Marie Bordson. 

missionen, bestående af sju medlemmar med en pastor 
Andersson som ordförande och herr Gunnar Da hl
quist såsom sekreterare. Denna kommitte, som antagit 
samma grundsatser som Sv. ~lissionen i Kina, \'ill verka 
för att utsända och underhliIIa missionärer. Dessa få 
tills vidare arbeta pft S. i\I. K:s missionsfält. 

Sin första missionär afsände kommitteen samtidigt 
med att E. Folke fltervände till Kina. Det var lara
rinnan, fröken .:vJarie C. BordsoJl, en person, som åtnjöt 
det största förtroende bland snart sagd t alla missiolls
vännerna i Kalifornien. H on hade linder Folkes första 
besök år 1900 af Herren känt sig kaliad att utgå till 
Kina, och '·äg hade nu öppnats för henne att gli. Det 
var en mycket gripande stund , dii hon under bön och 

handpåläggning afskildes för missionskallet. Från alla 
möjliga håll ådaga lades \'id denna systers utresa det 
varmaste intresse. 

Efter en ticls vistelse i C. L j\I:s sprliksko la i Yang
chau afreste fröken Bordson med fröken S. Lagergren till det 
svenska missionsfaltet, dar h'Jn f. n. arbetar i H ancheng, 
följd och understödd af mycken förb(in från missions
vänner i Kalifornien. 

Det ä r denna svster, som fröken Bengtsson i sitt bre f 
omnamneL Vi haD\'isa f. ii. till ett bref af fr0ken Bord.son 
(se sid. I 14 J. 

Drakguden. 

En afton i augusti blef jag i U einan in bj uden ti ll en 
doktor-apotekare i hans butik. H an var en ganska m~irk
v:irdig man. Opium tEdde han ej och hade et t anslag i 
sin butik, att ingen frande eller van fick hos honom n·.ika 
opi um. »Afgudarna till beder jag ej», sade han, "endas t 
köksguden, medicingllclen, himmelen och förfäd ernas andar. " 
Det \'ar ju andft n;lgot! Han sade sig ej branna rukelse 
el. d. På min förfrågan, på ll\'ad s~itt han tillbad, sade 
ban: »Jag törs ej bedraga himmelen utan omtalar a llt, 
som det är. Om jag t. ex. hos en förmögen person be
ha ndlat en sjuk och som er~attning begär 3,000 cash, 
men 1,000 hade \'arit nog, sfl faller ja~ pä kna och 
sager : 'himmel, jag törs ej bedraga dig. ::\u ve t du, att 
jag af den och den personen begärt 3,000 cash. - 1,000 
skulle varit tillräckligt för medicin och besvär, men då 
ha.de jag ej haft niigot öf\'er till ma t och kläder. Du 
vet ock, att jag har en q-årig son, som jag mlis te hålla 
i sko la, och dä rför bcgarc!e jag 3,000 cash. Detta ar nu 
min synd.'» Pii så sätt sade han sig bek~lnna sina syn
der men att öf\'ergifva dem, d~irpft tänkte han tydl igen 
ej. Denna hans förmen ta rättfärdighet hade emellertid 
verkat ganska stor sjalfbelåtenhet, och triumferande om
talade han, att pEt 40 ars tid hade han ej blifvit biten 
lwarken af skorpioner, ormar eller skadliga insekter. Det 
var mörk t, när jag bjöd honom god natt. I gär gaf jag 
honom några böcker alt läsa och än1nar besöka honom, 
innan jag reser. J ag tänkte pft Pauli ord i E OID 2: 
"Nar hedningarne, som icke hafya lagen, af naturen gör, 
det lagen bjuder - - - visa de, att lagens yerk är 
skrifvet i dews hjar ta n - - -. » 

Den 16:de på aftonen besökte jag ofvannämnde man. 
Han förklarade genast, att han läst de böcker, han fatt, 
och voro de mycket bra. Allt var sanning, men, menacje 
han, med sa gamla nedärfda vanor går det ej att bryta. 
Och sfl tanka, ty värr, de allra flesta. Det ar godt at t 
då få gii. till ordet och lasa, hvad Petrus skrifver >,till de 
utkorade främlingame », a tt de blifvi t »återlös ta från 
sitt fäfängliga, fiiderneärfda lefvernc». Likasom för att 
motsäga sig själf trakterade han mig med en bistoria, 
som visar, huru det går att bryta med gamla plägseder. 
I en viss stad i H onan, belägen vid GlIla floden, var 
det förr i världen en plägsed a tt lwarje år kasta ned 
floden en hel mängd unga flickor som hustrur a t Drak
guden (vattengudenJ. Hvarje är kräfcle han sina offer 

i 
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bland de allra vackraste unga flickorna, och fö rskräckelsen 
var allman. Till slut började folket i oroväckande grad 
flytta därifrEm. Kommer s5. en dag en ny \'icekonung 
på besök til l platsen och få r reda pa fij rhållandena jä mte 
orsaken till att den föru t så blomstrande platsen nu var 
så öde. Han gaf befallning, at t nästa gång brudar skulle 
sändas till Dra kguden, skulle han underrattas, ty han \'i ll e 
narvara. Pä den utsatta dagen hade en oriiknelig folk
massa försa mlat sig vid flods tranden och bland dem flera 
unga, vackra flickor, som grato i sin a fö räldrars armar. 
Kom sfl vicekonungen. ,) L~l t mig ffl se en af flickorna I " 

befallde han, och en af dem framfördes. » H vad för 
nagot» , utbrast han, »tanken I gifva henne fl t Drakguden) 
Henne skulle icke ens j,lg vilja ha! H vem har varit 
'böneman ' för henne? " »De t har jag ", svarad e en gam
mal gumma med belåten uppsyn. »Jaså, du tror Drak
guden vill hälla till godo med henne) N u skall du gi'l. 
med bud till honom och saga, a tt .jag anser icke denna 
flicka vara vacker nog. Skynda dig tillbaka med svar 1» 

Och därmed gaf han befallning att kasta gummcll1 i 
noden. 

När en stund fö rlidit, sade han: »Det var mark
värdigt, ll\'ad hon dröjer. Skicka en annan dit för att 
se, hvad orsaken kan vara.» Och trots protester maste 
en annan af gummorna (bö nemannen) ned i fl oden . ;:,a 
fo rtsattes de t ännu en stund, till s fo lket började bijnfalla 
om nåd, då han upphörde. Sedan förehö ll ha n dem 
deras grymhet at t pa detta sä tt offra unga fl ickor at 
Drakguclen och sade, att om han i framti den skulle oroa 
dem, därför a tt de upp hört med offrandet, så skulle de 
va ra sand a bud pa honom, och han skulle stalla saken 
till rätta . Fdll1 den stunden började folket å ter flytta 
tillba!,a till d~n öfvergifna staden, och a tt bortgifta traktens 
unga flickor med Drakguden hörde till det fö rflutna. 

Så berättade min vän , men för egen del ansåg han 
det va ra omöjligt a tt vända sig fran de falska gudarne till 
d en lefvancl e Guden. 

Beredvillighet tjänandet. 
Missionar C. H. Tjäder meddelar följande, so m 

siikert skall glädja mi'l.nga, om ett möte i P u-chou, hvar
vid d e troende gjorde samman skott till ett mindre pre
dikotäl t. Han skri f\ 'er: 

Berättelsen om israeliternas sammanskott ti ll taber
nakl et i öknen kom sil. lifl igt för mig vid det tillfället, 
och mitt hjärta fylldes af tack och lo f. En af männ en 
sade : "Stängerna gifver jag, ty jag har en bambuiund. » 
E n annan: »Järnbal karna skall jag himna» - han var 
smed till yrket. En tredje broder Hit anteckna sig för 
en del af tfigen. En af kvinnorna, kanel för sin skick
lighet att sy, sade: »J ag atager mig sömnaden », o . s. v. 
Nu tog e\'angelisten Sie till orda ungefar som följer: 
"U nder det vi fä tacka Herren för de villiga hjärtan, 
som redan svarat på uppropet om ett talt, ha vi dock 
ännu ej kommit till hufvudsa ken - Il\'ar ifrå n skall allt 
tyg komma) Vi behöf\'a omkring 200 fo t ?» Någon 
annan svarade: »Skulle ej vara systrar kunn a värva, 
hvad som uehöfves? » Detta fö rslag tycktes vinna gehör, 

och en stunds tystnad inträdde. Slutligen reser sig änka n 
e/wng och säger: »Jag vill väfva 5 fo t tyg. » En an nan. 
Uallg, infaller: »Jag skall väfva ro fot. » Fru Liu: 
':Jag likaledes r o.» E n mycket fattig kvinn a säger : »J ag 
kan ej väfva och har inga pengar att köpa tyg för, m en 
jag vill spinna 2 skålpund bomullstråd och gif\'a till någon, 
S0111 va[\·er.» - Herren ske pris fö r deras offervillighet! 
Matte det nu \'isa sig, att liksom hågen var att vilja, så ock 
fullbordandet måtte framgå af ägandet! Bedim härom, 
kära lIli.<siollsvämur! » 

Axplock från Tongchou-fu. 

Uei nan är en utstation belagen 6 svenska mi l i 
sydos tlig r ik tning frå n ·Tongehou-fu. Det ~ir egentl igen 
dar, som »axen » denna gfl ng skola plockas, men då n u 
Tongchou-fu iii' hu(vudstationen ocb ru briken ar am'änd 
sedan flera å r till baka, så lät oss behålla den I 

Systrarna Anna Eriksson och J. af Sandeberg hade 
varit i Ue ina n i 14 dagar och hå llit bibelklass med kvin
nor. Jag skulle nu resa elit och afIösa dem för att hftlla 
en liknande kurs med män. Efter en ovanligt Ift ng regn
period med ty åtföljande ofarbara vägar och öfversvam
made flod er, hade so len ater skin it nflgra dagar. 

Värmen var stark -- rötmån ad i Kina - och jag 
beslö t, efter som det \'ar fullmåne, a tt resa pa natten. 
Kl. 7 pa kvällen körd e därför vagnen ut genom stadens 
västra port. Till sällskap hade jag den 2 l-~lrigegarfvare 

gesiilI en 'Cang, som för r o flr sedan kom till mig som 
tjänstgosse. Han var hos oss i .3 år, och jag har i lif
ligt minne, hurusom jag en gfl ng gaf honom en risbastu 
för visad Oä rlighe t, den första och, jag hoppas, den sista 
gangen, jag handgripligen behandlat nagon kines. Jag 
har dock ald rig haft skal att ångra, att jag gjorde det 
då. Gossen, som sedan lärt ut till ga rfvare, är en väi
artad yngling, som vi ll hö ra Herren till midt ibland en 
fientlig omgifning. Han är ej döpt, och huru det k OIll 

mer att utveckla sig för honom, beroende som han är af 
andra, ar ej godt att saga. Låtom oss bedja för honom~ 
Kristendomen har ju icke ännu blifvit en makt i Kina, 
så det är ej lätt för alla att kunna inrätta sitt lif efter 
kristendomens regler. Vi ha ett par tre fall här, där jag 
tror perso nerna i fråga höra Herren till , men där de aro 
under hedniska husbönders tillsyn och därför ej kunna 
hålla sabbaten. Skola de af denna orsak förvägras do
pet ? Den frågan har mycket s)'sselsa tt mig dessa dagar, 
ocll jag beder H erren om ljus och ledning. J ag före
ställer mig, a tt de kristna slafva rnes stallning under de 
första århundradena var el! liknande. E mell ertid var nu 
denne yngling med för () tt hjal pa mig och systrarna 
pa resa n. 
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En annan medlem af ressällskapet \·ar Pan Slwh
l/si, forskare i läran, från staden elwo-I, 60 ar gammal. 
H vad har han varit, och !lvad är han? Ja, det frågade 
jag ock en gång och fick till svar: ingenting och allting. 
Handlande i olika branscher, soldat, storspelare (falsk), 
opierökare, slagskämpe o. d. Se där, hvad han varit I 
»Trefligt ressällskap » ! kanske nagon utropar! »J a, riktigt 
trefligt», svarar jag. Pan ar en vaken, begåfvad och snäll 
man, en ny skapelse i Kristus Jesus. För 7 är sedan 
kom han, mager och elänc..lig, till opieasylen i Tongcholl
fu. Alla skakade på hufvudet, jag med. De yttersta 
skola vara c..le framsta. Många af dem, SOI11 c..lfl miss
tröstade om Pan, hafva gått tillbaka till opierökningen, 
men Pan ar bevarad och frills.t, ett segerbyte \·id evan 
gelii triumfvagn. Jag bjöd honom nu på fri resa, då jag 
skulle till U einan. Det är meningen, att han skall döpas 
nu \·id detta stormöte. 

~atten var sval, vägarne knaggliga, kärran ofjadracl, 
sömnen ingen. Kl. 5 på morgon en rastade vi ett par 
timmar för att äta och hvila, och se'n bar det af igen. 
På vägen till Ueinan har man att passera tvenne floder 
förmedelst färja. För att komma öfver den första , Lä
floden, behöfver man i allmänhet blott en helt kort stund; 
den andra, ytloden, brukar vara litet krångligare. Ibland 
hander det, när man kommer, att färjan är fullpack ad 
med \·agnar, djur och m:tnniskor; ibland har den nyss 
lagt ut frän land; ibland är väderl eken icke så gynnsam, 
och af detta vilja färjkarlarna begagna sig för att fä mera 
betaldt. i\Ien alltsedan en min muläsna för 6 ~l 7 år 
sedan \·id öfverfarten hoppade i floden och drunknade, 
och jag ej anmiilde bätkarlarna hos mandarinen eller 
fordrade nägon ersättning, är det Mistan ett nöje n att 
!ra öfver floden. så förekomm,ll1de aro de. 
~ Ibland la;sa de af andras vagnar bara för att få 
dir med o. s, \'. Jag anser mig hah·a betalt afgift för 
lifstiden med min äsna, som ko ·tade omkring 100 kr. 
Vänliga som vaniigt \·oro de ock denna gäng, dessa na
tUl·barn , som, pa samma gång de tyvarr, de allra flesta 
af d em, biira syndens stampel och insegel, i det de äro 
opierökare, samt kunna, nar de så vilja, för a ett rått och 
o llyfsadt tal, likväl äga en naturlig älshardhet, som gör 
dem tilldragande. N u sprungo de där i sommarvarmen, 
rudbruna och oklädda likt indianer och fröjdades öfver 
att ra plaska i det gnimliga, men likväl svala \·attnet. 
Vänta stackars karlar! Då vintern inbrutit, se Ki sa 
lagom glada ut, blafrusna, med stora vadderade gurdlar 
om lifvet, huttrande af köld, vadande bland snu och is 
flakar. Vi unna er garna ert sommarnöje. 

:;: 

Pä lö rdags e. m. uppnåddes Ueinan. Jag tog in pa 
ett värdshus öfver natten för att sedan, cHi systrarna rest, 
bebo deras rum. I Ueinan använcla vi en opieasyl till 
predikolokal. Den äges ej af oss, men missionen bidrager 
litet till hnan. Ankommen dit fann jag systrama krya 
och glada och kvinnorna, som deltagit i kursen, sittande 
pa gärden, somliga läsande, andra arbetande. Vi vora 
så glada öfver att i 14 dagar fått hafva dem under An
dens och ordets inflytande. 

Påföljande dag, söndag, höllo vi flera möten, och 
mycket folk \·ar församladt. De stä pä så ofantligt olika 
stadier, och man kan ner djupt sin oförmåga att kunna 

lampa sitt tal efter hvars och ens fattningsförmåga . En 
del få direkt behällning, för andra kan undervisningen 
vara antingen för svar eller ock för hitt, somliga fatta 
intet. Det är d~l godt, om flera gäfvor samtidigt kunna 
tjana vid ett möte. Sa var det ha r, i det tillfälle gafs 
för de troende kinesiska bröderna att aflägga vittnes
böreI. 

Pan, mitt reSSällskap, talade öf\'cr Rom. 6: 2: " Vi, 
som Illlf7'a dött från synden, Imrlt skola z'i tiwm IW1l7l1l 
lefl1a i Ilome.c » Det var ju en god text, och vittnes 
bördet \·ar ock god t. 

Efter honom steg en annan upp, en uug man, ännu 
ej döpt. Han tog till text Rom. 8 : 32: .", Han, som icke 
Ilar ,~k01tat sill egen 501/., Man utgifm·t lIon011l för oss alla, 
Imrtt skall lian icke od skäl/ka oss allt med 110710111 .J" 
Öfver första hälften talade han enkelt och godt, men dit 
han kom till andra halften, tviirstannade han och sade : 
»Det här kan jag ej. förklara. » Det tyckte jag var bra 
sagdt, och jag önskar, at t jag och andra med mig kunde, 
då sä behöfves, fUlja hans exempel. 

Ku, sedan systrarna farit och männens bibelkurs 
börjat, vill jag för ll\'arj e dag anteckna nflgot af d et vä · 
sen tligaste . 

Den Io:cle augusti , min födelsedag. 20 Etr gammal ' 
»Barnet \·axte upp och stärktes i Anden. » »Lofva Her
ren min själ och förgät icke, hvad godt han har gjort 
dig 1:> 

Ehuru ensam, skild frän de mina, kände jag dock 
det inre sambandet. Vi samlades till vårt första mi.\te, 
1> personer. Fyra möten h varje dag och läxlasning dess
emellan. Jag läter deltagarna köpa af mig för billigt pris 
blå och röda kritpennor, och det ar af sto rt intresse att 
se, huru de märka sina biblar. 

Afton bönen, som jag ämnar låta dem leda i tur och 
ordning, sedan jag gifvit dem text, leddes af ehen Sh"ih
long. Text: Bergspredikan, :.\Iatt. 5: 1--12; efteråt an 
märkningar, om så behöfves. J ag tror, att detta skall 
hjälpa dem ej så litet, allra helst som flere af dem äro 
opieasylförcstftndare, och de predika utan någon föregå 
ende undervisning. 

Den II :te. Vi äro I I i dag. De blå och röda 
pennorna äro i flitig rörelse, och vid bokligt arbete ovana 
hander fumla med att rita cirklar, streck och punkter i 
biblarna. Det är sä godt att få päminnas om, att flere 
af dessa deltagare stå liksom nyvaknande och skåda 
morgonstjärnan, som uppgi'tr i deras hjärtan. 

Pan ledde aftonbönen. Text ur Joh. 9 Olll den 
blind födde mannen: »Ett 71ft jag, jag var blilld, men 
7/lt ser jag. » 

Den 17:de, söndag. Mycket folk pa alla tre mötena. 
Jag ledde det andra i ordningen och talade om synder
skan i Simons hus. Ack, när får man i Kina se folket 
gråta öfver sina synder) Sällan, och dock äga omvän
delser och hjarteförändringar rum. Har just nu haft sang
möte. Kineserna sjunga gärna. 

Vara skolflickor äro rara och snälla. Tänkte just 
efter, att allt som allt ha vi nu 14 kvinnor med natur
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liga fötter. Då skolan börjar, blir det ytterligare nagra. 
D et gar framat, pris vare Gud. 

Vi ha mflst grafva och mura en elopgraf på garden 
har, och dagligen kommer folk för att bese den. En del 
tro, att vi i elen skola salta de ögon, \"i utgräfva ur folket! 

D en r3:de. Bibelkursen ar nu sint. Den tid, som 
å terstar före mötet, behöfs för att ordna med allt, som 
hör till detsamma. 

Vitra vänner äro ej vana att reRektera sa mycket, 
när de läsa. I skolan fä de ju heller aldrig nagra fragor. 

i\Iin text pa f. 111. var ur Apg. 16. I v. 16 heter 
det: »Vi gingo till bönstället.» I v. 13, som jag lät 
dem Wsa, star det beskrifvet, h\·ar bönstället var beläget. 
Men när jag sedan fragade, Il \·ar elet var, gick det ej att 
ffi det ratta svaret. De ville göra allt så andligt och 
m~lrkvärdigt. Till slut fick jag dem att första, att det 
var belilget »utanför porten , langs med en flod». Sedan 
vände jag mig till den bredvid mig sittande barberaren Chän 
Kuang-sin, en snäll, gudfruktig liten man, och fragade: 
»Hvar är din böneplats?» - "Min böneplats : Då den 
Helige Ande fil r röra mitt hjärta. » .- )))Tej, nu tala vi 
ej om de t. Jag bara frågar, lwar din böneplats är?» 
Efter en stunds betänkande svarade han: »Vid J ordan
floden !» Käre läsare! Kan du undra på, om vi ej kunde 
halla oss allvarsamma) Nu visste jag, att denne man 
framför andra är en bönens man , och att hans böneplats 
bmkar vara bade hUr och dar. l\Ien de tro, dessa kUra 
\·änner. att allt skall förandligas. Inte tror jag precis vi 
lara dem det; det ligger nog i Gs terländingens natur. 

Den 2j:te. flera dagar ha' förrunnit, utan att 
nagon anteckning om mötena blifvit gjord. Emellertid 
är nu allt öfver. Den 2o:c1e och 2 I :sta va r den stora 
giJ.!"clen full af foik. Det säg ut precis som pa en marknad. 
:\1at- och fruktförsaljare uppslogo sina bord, och vi måste 
hela dagen predika för hedningarna. Endast om morgnar 
och kvällar kunde vi fil egna oss åt de troende. Vi hade 
ej tankt oss det sa, men yoro glada öfver tillfället att utså 
ordct. 

Sedan församlingen pröfvat, hvilka som skulle upp
tagas genom dopet, hade VI pft aftonen den 2o:de 
orfentlig examen med dessa, och den 2 I :sta på morgonen 
döptes 8 mUn Od1 ,5 kvinnor i den treenige Gudens namn. 

Missionsvännerna vilja ju ihågkomma dessa inför 
Herren , att de må pryda var Gud" och Frälsares lära i 
alla stycken) _-\1 dessa 13 kOllllna 10 pi Ueinan, 2 på 
H ua-cheo och I på Chao-I. 

Allt hade hittills gått bra, men pi församlingsmötet 
nngo vi sc, huru ovilnnen sår ogriis bland h\·ctet. Guds 
ord ar och förblir sanning. Paullls sager, att "girigheten 
ar en rot till allt ondt». Ibland kunde det tyckas, som 
vore en hel del annat orsaken, men Paulus har nog rät t 
Sä nu. Vi talade om goss- och flickskolorna, och en 
person i synnerhet, förmögen, bar sig riktigt illa fit. Guds 
Ande bedröfvades, tårar fälldes, och vi mäste ned på vflra 
kniin igen. 

::\" u iir det öfver, men förrän Gud riktigt far tala 
till den mannens hjärta, föreligger alltid fruktan, att samma 
missförhällande skall upprepas. 

Kasta möte blir 1904, vill Gud, i Tongchou- fn. 
~ I aflägsna lander skola de lofva mig. » Sak. 10: 9. 

August Berg. 

En söndag på missionsstationen i Tongchou-fu. 

Det är en söndag fram pJ sensommaren. Den 
. brildskancle skördetiden iii" öfver, och \-i kunna nu vänta 
flera besökare till gudstjiillSterna än under försommaren , 
då. folket \·arit upptaget med skörden. Gongongen ringer 
samman till morgonandakt stationens medlemmar och de 
infödda kristna, som redan iiro tillstädes. Just som sista 
tonerna förklingar, manande oss ::m s~1mlas kring Herrens 
ord och 8 tr i bönen gemensam t nalkas \-<1r him melske 
Fade~, ljucler frin gatan ett bedöfyande larm aJ trum
peter, cymbaler och IJ Ulsinstrument. Det iir en regn
procession, som clr~lger förbi ptl \"äg till Dr:lkgudens 
tempel för att diir nedbeclja det länge efterUngtacle regnet. 
Hvilka sUencle motsatser! Inne i kapellet en liten skaTa 
kineser, andaktsfulla och sti ll a, samlacle för att i ordet 
och bönen möta elen ende S~1nne Guden; där ute p& 
gatan en larmande hop hedningar. som draga borr för 
;tt söka hjälp hos sina vanmiikriga afgl\clar!~ Från ka
pellet ljuder snart en kinesisk sang till Guds och L8m
met, ära; därefter t ~ll a r den infödde e\-angelisten öf\·er 
en af bibelns heliga te'ler, lwarefter alla- gemensam r böja 
sina kniln i bön till Herren. rVrorgonbönen iir afslutad, 
och dörrarna udt gatan öjlpnas för att lämna allmänheten 
fritt tilltriidc till "stora guclstjänstel1", som h~111es fram 
p~i förmiddagen. Folket börjar smilningom samlas; män
nen stanna på framgitrclen, under det b·inllorna med 
sina sm;'i föt ter trippa bort mot en bakom kapellet be
b gen gård, LUr de hafva sin samlingsptus. En af de 
k\·inniiga missioniirerna h~l11er s~l en korr ancbktssrund 
med dem. E j långt (Lirefrer ringer clet samman ti ll 
»stora gudstjänsten». Kvinnorna intaga si n~l platser innan
för det bU förhänge, som skiljer dem fran den del af 
kapellet, h\·ilken är upplå ten för de manliga l>esökarne , 
och männen sätta sig helt siilb ned på b~inkarne. Snarr 
höras de första tonerna från den lilb orgeln, och s[t 
instjmmer församlingen med sin säng, som är kraftig 
och stark, om elen ocksa icke allcid iir så ren och sam
mansjungningen bmnar mycket att önska. Lockade af 
slmgen samlas allt flere fr ?t n gatan, och sn,trt ii.r den lilla 
lok<l len riimligen full satt, under det en skara åhörare står 
lyssnande i de öppna dörrarna och ute p?1 gården. E\·an
geliec 0111 Jesus Kristus och frillsningen i honom förkun
nas nu för elen samlade sk:nan mecl kraft och vänne ai 
stationsföresrftndaren. Därefter uppmanas de infödda 
kristna att inför sina hedniska I)röder aflägga ett person
ligt \·ittnesbörd om sin frälsare. Sedan några vittnes
börd blifvit afgifna, ~junges en sang, och så afslutas 
gudstjänsten med bön. :VIan gtlr ut rrFln kapellet, men 
folket tycks yiija höra mer. Snarr S~lllllas en g n1lJ]J 
framme pit gilrden hin cr stationsförest:lndaren, som åter 
bter ordet om Guds kii rlek, uppenbarad i ende Sonens 
sändande till världens frälsning, ljuda ut till de lyssnande 
hedni.ngarne. Uncler tiden hal\-a hinnorna på bakre 
garden satt sig necl kring de hinnliga missioniirerna , 
och sil förkunnas iif\·en för dem det glada budska pet 0111 

Jesus Kristus , vi"(rldens Frälsare. På eftermiddaO"en haf\"ct 
skolflickoma, hvilka ocksa deltagit i förmiddagens guds
rjänster, en särskild bönestund, och vid s-tiden mötas de 
troende kring Herrens bord. Efter kvällsmåltiden samlas 
\·i i V~tr( privata samlingsrum med de troende, som in
funnit sig, samt med skolflickorna och tjiin:nne. KLI fil 
kineserna föresl:l lwar sin s[ing, och så afl öser den ena 
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,J ngen elen andra, tills mö tet efter IJi belliisn ing och bön 

afsluta ,:;, Med en »p'ing-au» - e1 ell k r i~tna rridshäb

ningen - sk iljas \'i ,1L Och l-id slutet af sabbatsdagen 

kan såsom motto ö f\-e r densamma s~ittas Herrens ord: 

::T y lik<lsom regn et och snon fall er ifdn himmelen OCil 


\'iindericke tillbaka di t, utan fukpr jorden och gör 

hen ne iruktbar och hiirancle och git\-er ,;iid till att så 

och bröd till a tt äta, sJ skall ock mitt ord \"ara, som 

utgär frtln min mun, Det sbll icke viincla tillbaka till 

mig f Mängt, utan gö ra h\-,Hl mig täcke,:; och lwf\-a frarn 

g,ing i clet , h\"artill jag utsänder det. " Es, SS: 1 0, l I. 


Andn", E ritssoll, 

-o -men-keo, 

I hop p att det ska ll intressera Sinims ] ,ands Iiisare 
frams tii ll a :; hii.r med n[igra bilder, tagna af t-men-keo "id 
Cub tioden emellan pro\-inserna Shansi och- :-ihensi i 

' norra Kina, 
( :-men-keo betyLleI' : "Den af O öppnade dörren", 

Denna ö ppnin g, h\'i lken synes p:i hilderna. gjordes för 
omkrins' 4, 000 {n sedan eller pJ _-\ l,ra ha111 5 tid , 1nnan 
de tla arhete utfördes, hrukade \'attnet öt\-crsdl11l11a .it 
alla hdl l oc h p& sin dg öf\ c r de \'iildig,l kl ippo rn a bilda 
höga \-,Htenfall. 

U~rnen~keo \lid Gula !loden Shensi. 

-ndamöjancle t af dessa klippblock l-id lI-men-keo 
och liillgS efte r floclbottnen, en tio eng, mil upp,h floden, 
gjo rdes under kejsare Shuens rege rin g, En hög iimbets
man, fader till 1..- , tillsattes för a tt ha!\'a uppsikt öt\'er 
fö retaget. nå han ic ke utförde a rbetet till kejsa rens 
belå tenhet, blef hall emellertid fön'isad ti ll ett berg och 
diir liimn:ld at t dö a f s\'ält, mechln hans son (; blef ut
n ~i l11nc1 att fullb o rda faderns påbörjade arbete, Han .hck 
också i uppdrag alt göra alla de stö rre floderna i norra 
Kina rrafikbara, Det tog honom fltta h att ftd lborcb 
detta arbete, Kejsa ren var så belåten med hans verk 

L A iV D, 

och hans sk ick lighet, att han utnämnde honom till kei sare 
i sitt ställe och öfverlä t ri ket 5,t hOllO nl. 

Sedan C blif\'it kejsare, gjorde han kron :1l1 ii rftljg, 
och hans efterkomman de regerade i 4 00 j r. Den siste 
\-,H doc k stt g rym , at t ha n störtades fran tronen, 

l let är en sägen , att _ ville lJygga en bro \'id ' c 

U~men-keo oeh Gula floden. 

G-men-keo, men att raoist-priisterna kommo till honom 
och förklararle, att om han icke kunde bygga den på en 
natt , sku ll e ha n icke göra det, t:- det komme alt hindra 
flodguden och dii rfö r misshaga honom , F lodguden bru 
kade niimiigen på en na tt sU bro öher floden, R\'tlcl 

Ett färjställe vid en Hod i Shansi. 

de flsy ftade , l-ar, att floden iL]and kunde frysa till på en 
natt. Eftersom det för .. \'ar en omöjlighe t an lika 
has tia t G en brygga till sdncl, blef den aldrig byggd, 
hvilket \-,H ti ll stor skada, J\u få a lb, som 111åste öh'er 
floden, fara öf\'er i stora båra r. _-\lla djur, som skola 
öfver, tlgas i samma b~ltar som passagernrne, 
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:''1<1nga ghnger, när floden är srricl, m<iste man 
vänta i flera dagar, innan man kan komma öf\'er. :' _\1' 
strömdraget starkt», har n.'\gon sagt, "och man \'erkligen 
kommer ö/ve,., gill' det pd tio minuter: eljest kommer 
man linder:>, 

Man m,lste beundra (:s skicklighet att ulllh\l1röja 
klipporna, s~l att strömmen obehindradt kan flyta fram. 
Men samtidigt kan man icke lilla bli att önska: :·0, att 
de vidskepelsens, fördomarnas oc.h afguderiets klippor, 
som finnas öf\'erallt i detta stora land, ät\en blef\'e 
undanrojda, s:i att lif\'ets flod obehindradt finge \'älla 
fram till de n1<l nga millione r arma miinniskor, som a ldrig 
haf\'a smakat dess vatten !') Det ii.r ju Herren, som tör
vandlar klippor till sjö och hårda stenar till \'attenkällor. 
~ren har han icke satt mig och eder , mina viinner, att 
hjiilpa till med detta stora.rtade arbete: Jo, \'isserligen, 
t)- \'i äro Guds medhjälpare, Hllru m'l nget berg har 
icke blihit sprängdt genom ihärdig bÖll: genom ett oaf
l[ltligt \' jttnesbörd eller därigenom, att man icke förtröttas 
aH göra det goela: Och h\acl är IOnen för ett <\(lant 
,ubete: Icke att vi fil ett \iirlclsligt rike att rege ra öt\'er, 
utan, h\'ad som är olltsägiigt biHtre, att \i lJlif\'a med
regen te r i e tt rike, scm skall besd e\'innerligen, 

:'\IJtte \'i alla blifva villiga att göra, h\'arl \'i kunna, 
för att spränga dessa berg I 

Jfarie C. Bordso1/., 

:;: :;:
:;! 

Kinematografbilder 

från Sin-an Hsien, Honan, 

Sedan jag sist skref, h~1r rä tt mycket passe ra t här. 
:,IIan hinner ej med Set litet här ute i ensamheten, d ii r 
elen civiliserade drldens ford ringar ej gö ra det mins t,l 
in trång i ~l1-betets gå ng , 

Den heta ,lrstiden iir lyckligen genomk:impad, Yi 
ha fva under den tid, d:l \'i ej kunnat vara me pil reso r, 
haft v,ha systrar från langn ing hos oss fö r att hvila och 
h1i111ta np krafter t.ill höstens arbete. 

De \'anligen pilgåencle mötena för hinnorna i sta
den hafva fort~atts under sommaren, likas~l, niir \'j va rit 
hemma, vår~l tdl små gossars (söner till en mandarin) 
unclen'isning i engelsk.< språket 3 ganger i \'eckan. 
Herren har g if\'i t tillräckliga krafter och ät\'en gLidje i 
tjänandet. Honom \'are rack och lorl HallS är äran I 

I förg:h hemkoml110 \' i fdu en I I dagars mi ssionsresa, 
som \'arit oss till mycken uppmuntran, Vi beredde oss 
pfl en het dra bbning och togo (brför med oss som strids
kamrater t\j troende män och en b'inna, Så beg!lf\'o 
\'i oss i \'tig p!! td tiimligen hyggliga htistar elen om-' 
kring 2 S\'. mil langa viigen öh'er berg och backar i en 
mycket natnrskön trakt, som med sina ekar och lönnar 
ptlminde oss om hemlandets htirliga nejder, :'lålet för 
dr resa var den lilla köpingen ShHs'i vid bergets fot. 
Vi hade varit där förr och hade därför bek.<nta på 
platsen. Vid sys ter M. Petrerssons sista besök hade hon 
emellertid blifvit bemött med al lt annat än k1irlek. Sonen 
i det hus, dj t \'j nu ställde färden, hade ncimligen \'id 
hennes afresa kastat ett sädesmått af trä efter henne, 
Lyckligtvis trtift"acle det ej målet. Nu hade b,'tcle han 
och modern åter bjudit oss att komm a dit på besök. 

:'lan Lir i Kina lof att glÖJllm:l oförriitter ,;:l fort som 
möj ligt, ~5. att man ej förlorar tillfällen an sa ut ordet. 
Yi hade naturlign'i s ej <l ljusa llt sik ter för cletta besök, 
men vissa om, att med C;ud \'inner man seger, reste vi 
i hopp att ät\'en denna g,'lllg i n ilgon m~1n kunna friimja 
C;uds rike. Yid framkomsten blef\o \'i emonagna ö t\er 
all fön',intan \'äl. }låde modern och hennes son \'01'0 
som en olll\'änd hand. Herren hade gein förut och 
ba nat \'äg för oss. Vi stannade (Li r i TO dagar, un(ler 
der att mön, b 'j nllor och barn tdn tidiga morgon
stlinden till sena aftonen komma och gingo för att se, 
höra och !dra. 

Y,t n \'ärclfolk ansträngde sig ti ll det yttersta för 
att be\ isa oss kiirlek och aktning; hela deras \äsen \'ar 
föränd radt. \ -i trO med \'isshet, art modern är fdl~ t , 

och att sonen iiI' ,lrminstOne starkt p:herkad af (;uc!s 
_\nde, Han sade sig besUi mclt \'ilja följa Jesus. \ -1\ ra 
manliga medhj iilj),He hade ett stort rum ll ppI:ltet ilr sig, 
där de dagen l,\ng tOgo emot besök af manliga giisrer 
och unclenisade dem Samt höllo dagliga morgo n- och 
aftonböner liksom iif\'en söndagsguclstjänster de håcla 
söndagarna, Vårt rum li1g miclt emot på elen Ltnga 
gClrcien, dör \'i och dir bibelbinna undervisade k\'innor 
och barn, '1\'.1 gamla, rara gummor, den ena 78, den 
andra 80 år, lOgO emo t cloj)ulHle l'\'i sni ng , De h:1I\'a 
frå n början hön e\'angelium af Ki, so m ii r \'äl bekant 
för manga llllSSlOlls\':\ nner, De \'oro släkt till haJ.l'; 
hustrli, som n u \'ar v[lr följeslagarinna, 'För öfrigt flinn os 
Ur, utOm drt \'iirdfolk, n,jg ra , som bebncle sig vilja 

följa Herren. \ -i trågade därför dr \' ~irdinna och hennes 
,on , om de \'ore \' illiga an öppna sitt hem [ör söndag"
gucl,tjii.nster, och dena sade de sig med glädje viIi,l 
göra, \-i 1":'1. således nu söndagligen skicka predikanter 
di r. .lJedjen Gud , a tt deras \'ittnesbörcl m<l bi'irn rik 
c\'ighetstrukt, \ -i himnade platsen med mycket tack 
samma hj:trtan öt\er den \';ilsignelse, (;lId där hade g-if
\'it oss och för det hop p för framtiden, so m vi nu h:1I\';[ 
med afseende pil denna trakt. 

För öfrigt tingo vi besöka td\ a lldeles nya bya r, 
diir inga missionärer (örr \'arit. På hemvägen bes'ökte 
\'i en by, som heter Pei-hsiang, där några hinnor hade 
börjat lyssna ti ll orclet men \'id förföijelsen af miinnisko
fruktan dragit sig tillbaka , Yi flUgo nu s~ll11man kalb 

dem och tala till dem om faran att hysa m;inni5ko
frukian sa mt om nödv:imligheten af att s,hiil i tdngmål 
som i lugna Omständigheter följa Jesus tiltt i sp~l['(;n, 
Bedjen iit\'en för dessa stackars svaga k\'il1110r, att de 
snart måtte fatta det beslutet, :ltt, h\'acl det iin ko:'tar, 
bebnna Jesus! 

Det sdraste pil dessa resor är att ej 11af\'a sitt eget 
riddjur, tv man f&r h\Ta iin en blind ;i511a, än en, som 
kast ,u af -en , och näs~an aldrig Llr lllan onlentliga seldon _ 
_\ntingen fattas sadeln eller stigbygJarne eller bil(bdera 
eller o k betslet. :\är \'i nu reste hem , tick jag en blind 
tisna utan betsel, och :'\Iaria en bra åsna, men utan sadel 
och stigbyglar. \[ecl s~ldana \'jgar , som :iro hiirute, 
cLl man 1in mås te \'ada öf\'er en flod, ii ri färdas upp för 
en brant, smal bergstig, än hoppa öf\'er breda gropar, 
behöt\'er man k;inna till det djur, man rider p~\. Yi 
hedja cHir för Glid git\'a oss h\'ar sin mula eller h'[";[. 
Jag sku lle nu sitta pi'i min blinda fIsna a lldeles som en 
hösäck, som man bara kastar upp igen, (H den faller 
af, (;ossen, som ledde åsnan , fö rsä kracle, an hon bar 
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stenk ob g ru s h\'ilrje dag ti ll staden och kunde ga, fastän 
hon \:l r blind , men jag fö rsök te fö rkla ra fö r ho nom , att 
jag själf å tminstone ansåg mig li te t mera värd ä n en 
k o !siic k , ,-\ ll tså hoppade jag af, nilr jag silg , att hon 
snub blade \'i rl hvarj e liten ~ten, oc h fi ck i s ta rk \'i1nne 
pro menera den lJes \'ärli ga berg, tigen, Vid fra mk omsten 
ti ll. en liten hy, där vi ,kulle häl sa pol en församlings
medlem , \'oro mina k rafter all deles uttö md a , oc h jag 
m:\ste e tt par ti mma r lägga mig po. en liten , på nm atta 
p:l go!t\'et för att kunn a fo l'tsiHw fra.m till Pei -hsi :l ng, 
(br \' i ä mnade ln 'il a ö f\'er ll,nte n, FrRn denn a plab 
tin go \' i lXlcla g:l til i fots i regn ele n I S\', mil Unga 
\'jgen till sra den, gjorde kullerbytto r i le ran oc h komma 
genom\' [i ta hem med mö rhu ltade le mmar, som ännu efte r 
2 dagar ej få tt ige n sin spiinstighet. Uet \ ',\1' ljuft igt 
:,m ,!ter Cl h\'ila i en säng efter :'ltt ulicler I I nätter ä n 
ha sot\'it i hän gmat ta på ett h!\ rdt bo rd , än p ,l ett par 
ln'iide r, h\'ilket \ ' ,ll' i t ,.\'Ia rias lo tt, 

Om en \'ecka tä nka \'i resa ti ll K ien- ch'i, S S \ ', 

m il hiirifr21n , där \'i hoppas kunna st::l11lla lib b nge, 
Sed:lll kommer \'å rt höstmöte, cL'i \'i m:'ts tc qra he mma 
för att taga emot de b 'inno r. som vi i hyarna pröf\'a t 
till dalje t. 

, På s to rhete n af hans he rradöm e och p } fri den 
51;::111 ingen iinde \':ua", och ILel'radölllef skall \':\ra på 
lians axlar, E s, 9: i , G, 

'"i: 

Vida mer! 

Nog ar de t sa nt, att många p rö fnin gar mött und er 
a 'bete t detta å r, men \'i fil dock under tack till Gud 
säga, at t de uppmuntringar, vi haft, ha varit v /da större_ 

Gellom Sigrid Engströms bref ha mi ssio llsvilnnern a 
redan hl" rt om vår resa till Sh'ih-ts'i, hur Herren dar gick 
Wre och gj orde ulfva r tiil la mm, samt förde folke t till oss 
att höra \-5 rt budska p, N ågra blefvo afven trH[fode at 
ordet och langtade att höra mer. Som e tt be\-is darpå 
kan jag namna , a tt \-i seda n fingo höra o m en ung ma n, 
som sande till staden flir att sillja silla fin gerringar för 
a tt kunn a köpa sig en bibel och en sångbo k_ Vid 
höstmötet i sö ndags fi ngo vi ocksa i försa mlingen upp
taQ"<l t\'fl kvinnor fra n nämnda köping, den ena 78 och 
el en a ndra 49 ar , En tredj e, som mycket önskade att 
fil aft~ga sitt fotba ndage och komma med hit för att 
äf\'en blif\-a dö pt, för bjöds på det strängaste a tt resa af 
sin son, som ä r en bland p latsens s tyres man _ H a n ansåg 
sig icke kunna biira den skammen, att hans moder så 
C'p pet bekande den kris tna lä ran, H on tror uu i a lla fall 
på H errell, oc h han ka n jn också beveka sonens hjarta_ 
Bedj en med oss därom ! Flir öfrigt finn es det flera dä r, 
som behö h-a förbö n, sil rskildt några unga flicko r. 

Syskonen Stålhammar och jag ha sedan besökt \-år 
lltstat io n N ien-ch 'i, Af\'en dar märktes villighet a tt höra , 
Yi stannade där en \'ecka, hade rika tillfällen at t så och 
märkte ilfven tecken till skörd, Vår \-ärdinna kOlE en 
morgo n in till oss och berä ttade med stra lande a nsikte: 
att hennes lilla skyddsling, en Io-årig flicka, och hon 
sjä lf böjt knä den föregående aftonen för att försöka 
bedja till J esllS_ De hade under några å r hört, att JUan 
kunde bedja till honom men ald rig själfva förut fö rsö kt 
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det, Flickan hade visserligen, dfi hon en gång varit 
svart sjuk, entraget becJt s in pappa bedja Jesus göra 
henn e frisk, Jag ana r clii rfö r, att det var den lilla, so m 
nu lart sin fos term or a tt bedja _ En annan lite n elf\-aarig 
fl icka hade vid mitt fli rra besök ett fyll igt oc h sorgfritt 
litet ba rnan sikte : nu a ter Sflg hon så lida nde och tärd ut. 

H vad var orsa ken ) So m hon va r tidig t' bo~tl o fvad , och 
de blifva nde s\'ärföräl d rarna und er hungersn öden b id ragit 
till he nnes uppehiilI e, hade de nu , chi. fa dern blik it en 
troende, kommit för att paskynd a giftermålet, oc h ehuru 
fl icka n var endast el fva flr gammal, skulle hon redan 
d enna ma nad s ta brud _ H en nes stackars mamma sad e 
med tårfyll da ög'on: " H o n hör numera icke oss till; nu 
[mns det ingen hjälp , 0 , att I haden kommit fi'i rr, så 
hade hon icke behö ft lida sä! » D e nna lilla flicka ar 
blott en ibland de ma nga smfl i den lilla byn, so m synas 
ha en liknande v,ag fram fö r sig, o m ej Herren hjälper 
oss med medel, så att vi kunn a fä taga hand 0 111 deras 
upp fostra n, 

Jag besök te ock en ann a n by en mil chi rifrån, hvarest 
det af\'en ",y nes, som o m H errens verk skulle ga fra m med 
kra ft. 'Vid mitt Wrra besö k funn as där endast t\-fl söka re_ 
Den ene af dem, en a lch-e ma n vid nallln C ha ng, blef 
d öpt har vid \'årmötet och ha r sedan under rä tt p rö fvande 
o l11standigheter med ifver vittna t om sin Fr~ilsa re , H an 
::ttrad e darom: »JII mer för fö ljd jag blir, dess starka re 
känner jag mig, » Det ar nu fem, som hel ighå lla sabba ts
dagen och komma tillsammans kring Guds ord på denna 
plats, hva n -id de ha rätt mfi ng-a ~l h O rare_ En kvinna 
sade: » l\iir d et händ t, a tt jag räknat fel eller glömt 
bort , ll\-ilken dag, som var li-pai (söndag), så har jag 
alltid a ntingen få tt ondt i hufvudet e lle r pa annat sätt 
blifvit erinrad om, att det må ha ndavar söndag, och sa 
har jag gatt och frftga t, och det har då varit så, men 
nu glömmer jag mig icke langre,. 

Till den 7:cle i S:de kines iska mfinaden var stormötet 
utsatt, och vi reste hem nfi gra dagar fö rut af frukta n alt 
blif\'a inregnade , Vi hade en läng ridtur, nära 5 S \ ' , mil 
pa en dag, så a tt både lille Daniel och hans mamma 
liksom jag sjä lf vara glada a tt slutligen få se »Nya frid ens » 
(Sin-ans) port. Gud \'are tac k för vå !-t lill a hem ! Det 
ä r e tt verkligt »El im,> , Vi kalla de t dock »Betsaida " 
(House of fi shing) och hoppas, att mången där må 
dragas in i e \-angel ii not, Herren har niimIigen nu ledt 
oss att öppna huset utå t ga tan, sft a tt där kunna hållas 
dagliga predikninga r a ntingen a f några bland vara fö rsa m
lingsmedlemmar eller af f iiå evang elister , h vilka vi i Tesu 
namn ha beslutat att underhålla , H erren känner il; till 
b~, ele våra inko mster och utgifter, och dä rfö r kUl{na vi 
tryggt h vila vid löftet i Matt, 6 : 3 3, 

Vi hade ett godt höstmö te, :'Ju personer döptes, 4 
man och 3 kvi nnor, En kvinna hade gätt nära 6 mil 
fö r att vara med om mötet och möjligen b lifva döpt. 
Men eh uru vi icke tvi fl ade pfi, a tt hon verk ligen ville 
höra Herren till, var henn es kristendo mskunskap Sfl b rist
fällig, a tt \-i an saga oss nödsakade a tt låta henne vänta _ 
Hon blef mycket ledsen , och det gjorde oss riktigt ondt 
0 111 henne_ Bedjen Gud gif\'a oss himmelsk \'ishet och 
insikt, sft a tt vi icke ma skada själama utan hj älpa dem ! 
Denna kvinna kom till tro pft H erren genom yttre mo t
gängar. Efter sin ma ns död hade hon varit mycket ifrig 
att bränna rökelse och offra till afguclarna_ En gång 
tyckte hon sig se en bild af »elen korsfäste», som hon 
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aldrig hört talas om. Från denstnnden märkte hon, hur 
allt gick henne emot. Tre skördar hvete blefvo totalt 
förstörda, och hennes fruktskörd slog också fel. Hon 
hade en trädgå rd med öfver ett hundra aprikosträd, och 
dessa blefvo förstörda af blad löss. Genom H errens led
ning kom hon att sammantraffa med en troende kvinna, 
som ber~ittad e för henne om Jesus, var frid och sl utliga 
salighet, och sft mottog hon sanningen. 

Det macedoniska ropet ljuder fdlll Il1flllga hftll. Sar
skildt ifrån Honan-fu och omnejd ha vi fått upprepade 
inbjuclningar. Vi hoppas, om Gud \'iJl, m resa dit nästa 
vecka . 

Bedjen mycket för oss! 

Sin-an Hsien den 30 sept. 1903 · 

iJtfaria Pettersson. 

* 

Hancheng den 16 sept. 19°.3. 

.\Isbcle missions\'änner i 

lJ!fyckm frid.' 

Stora äro J'-.lerrells zJerk, \'ärd:l arr begrund:ls af alla, 
som haf\'a S1I1 lust i dem. Ps. I I I: 2. 

Vi fr ö ida oss öfve r Herrens verk ibbnd oss och 
äro glacb ;tt kunna s~"iga eder, k ~"ira missionsvanner, :ltt 
Herrens Ancle verkar i mångas hiärtan äf\'en pa denna 
plats. Jag vet, att I tillsammans med oss ropen till 
Herren, att h:ll1 måtte si"incla skurar af viilsignelse öh'er 
fältet härute. Vi pri sa H erren för de seg r:lr, so m han 
nmnit i vart kära hemland under detta sist:l j r, oc h vi 
tro tiaika, att han är mäktig att uppenb a ra samma kr:lft 
till :ltt fräl sa själar äf\'en inom e1ewl hednaland. L [itom 
oss Zfrt~r;t bedja cbrom! ~'Iarie Borclson - som H erren för 
en tid sed:ll1 fört hit - och jag besökte nyligen på in
bjudning militännanclarinens fm här i staden. Syster 
Dagny Bergling och jag \'oro inbjudna till henne förlidet 
~'\r , och hon lofvade då att besöka oss me.n h:lr sedan 
dess v:lrit mycket sjuk, så att hon uncler elT lång tid ej 
kunnat liimna sitt rum. Hon hade I ~"i ngt:lt så mycket 
att få komma, men (kl detta var henne omöjligt , siinde 
hon åter bud efter oss. 'ii öf\-erHimnacle till henne ett 
ex. af nya testamentet och betra ktade tillsammans de 
1ll1derstrukna orden i J oh. 3: 16, Ii· Sec!an sjöngo vi 
sånge r, h\'arefter ä fven Libelkvinnan ~tfla cle e tt vittnesbö rd. 

Sii.väl nlul1lbrinens fru som de tjänare, som vara 
inne, lyssnade uppmärksamt. Hon uttryckte sin för
vJ ning öfver att jag nu kunde säga så ma nga ord, då 
jag förlid et år endast kunnat si"iga någ m Ll. Jag yttrade 
då , att det var Guds nåd, so m hade hjälpt mig c!ii rtill, 
och bibelb'innan omtabde äf\'en, huru ifrig~l de alla 
hade \'arit i sina böner, att jag snarr sk ulle kunna lära 
deras språk. Hon fr~lgade hän'id, om vår Gud är så 
mycket mäktigare än der:l' gudar, och jag sökte då med 
den n[td, Herren g:lf, att öt\'eriyga henne om att der:ls 
gudar äro alla falska gll<br, men att dir Gud i"ir elen 
mde, elen allsmäktl:r;e, som förmår an fritI sa och hjälpa. 
Hon är en mycket treflig, rättfram och tänkancJe kvinna, 
så olik kinesiska kvinnor i allmänhet. Hon ,i"iger ej så 

m<lI1 ga \'a ckrcl ord med liten ell e r ingen mening ut i, och 
jag kiinner mig sd fri i min ande i hel1ne~ niirhel. Jag 
längtar mycke l efter, att hon helt måne kunna ö[\-er
lämna sig :it Herren. Hon bad oss så mycket au snart 
komma tillbak:l, iifvend mandarinen själf, som OCkS[l 
kom In och hälsade pt! oss och Cöljde oss till porten, 
eLi \"l gmgo, emedan h:lns fru ej kunde iii mna 
rummet. K~1r:l dnner, viljen I ej särskild t bedja fi.;r 
denn a hinna: H on röker ej opium oc h har det bästa 
namn om sig - hennes namn är P 'OII »Tai-lal». T~li

t'ai är nämligen den titel, som beg:lgnas fö r i"i mbe lsmtins 
fruar. Den bil>elb·inn~1, so m H erren såsom 5\'ar pil bön an 
\'isat os" är J:lng-ta-sao, som blef döpt p[\ d ren. Hon 
har bevi sat sig mycket ni tisk för sji"ilars fräl;:ning, och 
\·id elen gata, där hon i)or , l1:1.r hon aflagt en mycket 
godt \'ittneshö rd , sil att den ene efter elen andre ~1f 
hennes g ranna r pä all\'ar tyckes börja fråga efter Herren . 
Yi haf\'[\ s~ir.,kilclt sista ti elen haft mycken uppmuntran 
af en hennes grannfami lj . För ett pa r tre ndnader ~e 
dan t:"Cktes de p~l all\':lr börja 5Ö ka Herren, och jag 
har flera g:1nger haft möte i deras 11em. Jag tiinker 
broder Bergling h:lr sk rif\'it 0111 mannen i huset oc h 
hans, sB.soI11 vi hoppas , föränd rade lif och nit fö r andras 
frälsning. Den g:lmla modern iir en intell ige l1t b·inna. 
Bec~jen ät\'en fö r dessa! 

Syster A.nna Eriksson ä r f. n. hos oss . H on har 
haft nJg ra möten med b 'innorna, som \'arit dem till 
stor 1l1)pI11UlHran. Yi \'änta nu ock snar t systrarn:l .-\ngvik 
och Ha ((I·em. Becljen för det kommande höstarbetet ! 
De \'ä nta oss mycket lite i byarna. 

Jag glömde siiga eeler, att tdllne yngre b 'innor, 
som bo i niirhe ten af den förut niimnda familjen. 11:1.f\·a, 
som det synes, börjat söka Herren, och diirför fjtt lida 
förfölj else, den ena särs kildt af sin bror, som har en 
skola inne i st:lden. i'\ iir Herren \"älsigna.r, sa söker ju 
r1j iifnIle n pa alla sä tt att hindra - men, :> Herren Se
lJ:lot ii r med oss, d r borg i"ir .Takobs Gud». 

Som cIetta bref troligen hinner fram jämt til! jul, 
viI! jag h:"irmed bedja att få tillönsb eder alb en god 
jul samt ett at Herren rikligen zlä/signadt nyt t ar. Han 
dlsigne allt edert arbete för sin riks:;ak inom detw land' 

Sysmnn:l Bergli ng, Eriksson och Bordson förena sig 
med m ig i hjiirtliga hälsningar. I Jesus til!gi fna 

Sigrid Bmgts01l. 

Beaktansvärda ord. 

l-pphöra \·i a tt vara miss ionärer, s5. upphöra \'i med 
detsamma att vara kris tn:l. Miln kan \'ara viss därpå , 
att ingen känner Kristus eller är rät t mån om hans ärn, 
so m ick e an\'änder a lla sina krafter därpa , att eV:ln
geliul11 111 :1 \'~Hda predikac1t för hela skapelsen. Huru 
förka stansdrd är icke elen tanken, att vi ingenting böra 
göra fö r hedningarna,;;ii länge vi ännu hat\'a nog heden
dom härhemma ! Om man hade följt elen grunrkusen, 
så 11ade eV:lngelium aldrig kommit öfver det Heliga Lan
dets gränser. 

Ur ~Iission ~ t i clnillgen [ör 1853. 
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En kinesisK spetälsk. 
I stadsporten till elen stora staden \Vu-chang satt 

en ung man och tiggde, Fä \'oro i sanni ng de ord af 
deltaga nd e, han fi ck höra, och iinn u nirre voro de slan tar, 
som Wllo ned pa hans matta, Han hö ll upp en af sj uk
domen deh'is bo rtfriitt ha nd och ropade : ,, ?-Ia fung ~ » 

(Spetälsk!) Det myllrade af fol k omkring honom , men 
h\'ar och en var upptagen af sitt. :\iistan ingen gaf akt 
på honom, 

\\'ong Keh-shang kunde icke \'ända sig till Jesus 
fö r a tt få hj Hlp, ty han kä nd e ho nom ide, Iden Jesus 
sjalf stod framför honom gest:dten af en missionär, fylld 
af sin Mästa res sinne , 

"Ar du spetälsk :" 
"J a, ja, det är jag. " 
~ Kan du icke bo ta dig sjä lP» • 
"Jag, bota mig själf? Nej, ju mer jag försöker, dess 

säm re bli r jag,,, 
" Det är sant, du är alldeles hjälplös, " 
"Ja, och ingen bryr sig' om mig. Ingen \'eL hur 

jag har det. Jag har inga \' iinner, J ag är hungrig, och 
ingen ger l1Iig niigo t att ata . Jag är ledsen, och man 
endast skrattar a t mig, ,, 

;> D et fin nes en, so m bryr sig om dig, ,, 
»Hvcm dä ,» 
"Jo, jag vill tala om det fö r dig, » S~i sat te han 

SlQ: ned, den ne Guds man, och talade cm för den spetälske 
or; honom, so m har hjärta f(ir de o lyckliga, om syndens 
spe tä lska, som ar s\'årare än den leka mliga, om kärlekens 
stora offer, om ele n l,ä lla, som renar fran a ll synd och 
orenhet, - Du, som hör till denna lids moderna ordets 
förkunnare, som är \'an alt predika för en utsökt, fin 
pub lik, du kan gärna komma och höra denn e enkle man 
pred ika fö r den spetälske, Ja, tag gama din parfymflaska 
med! D e n speta iske är vä mj e lig, det har du rätt i 
nasta n lika \'amjelig, som det mänskliga högmodet är för 
G uds _"-nde, l\Ien lyssna nu' 

' :> Bryr Jesus sig om mig)" 
)'Jesus a lskar dig, » 
»Vill han hjälpa mig:' " 
»Lita bara pa honom! " 
" Hvar ka n jag finna honom: » 
d(om, jag sbll visa dig,» 
»I(om ~ Fhart:' Jag behöfver sitta h~r och tigga,,, 
,j esus vil l förse dig med hvad du behöf\'er. Följ mig '" 
Härmed fö rde den besynnerlige, i m,'tngas ögon fana

tiske missionaren med det grå skägget (vi kän na hans 
namn, och det g'ör Mven hans Mästare) den spetiilslte till 
sitt eget Iws! Och hva rför icke) En spetälsks själ är 
\'~i rd att frälsas, 

Om \'ära ögon \'ore öppna, skulle vi se itnglar ga 
u t och in i de t rum, eJar den spetiilske och denne Guds 
hel ige böja kna tillsammans, O m \'a ra öron icke \'ore så 
upptagna af de 111 anga jord iska ljuden. skLllle vi fit höra 
lLnglarne sjunga af g liidje ö f\'er än nu en själ, som blifvit 
född pä nytt. Guds harlighet ar har 

I ett litet .3kolrum uppe pil stadsmuren sitter den 
spetälske, \Vong Keh-shang, Hans angrip na hand är om 
bunden med ett ln'itt bandage, En kristen läkare har 
gjurt, hvad han kan, för att lind ra smartan, om han ocksa 
icke kan bota sjukdomen, Dagen är het. Flugorna surra 
omkring honom, husen nedanför S~i att s:iga dall ra af 

hetta, skolgossa rne ha lfso fva öf\'er s ina böcke r. \\'ongs 
hufvucJ är ra kadt, han ar kladd i en ren hvit sommardräkt 
samt ser nöjd oC,h lycklig ut. H an är larare i den lilla 
missionsskola n , Ater och ater om talar han si n egen o!u
vandelse och uppmanar barnen att tro på Kristus, Och 
hans ord äro icke förgä f\'es, 

Scenen förändras, Längt borta i provinsen Shensi 
ligger en liten mi~sio nskyrkogå rd, En grupp sö rjande 
missionUrer stä omkring en öppen graf. Flere om vända 
kineser stä clä r ock, gjuta nd e tfirar af \'erk lig sorg, \Vong 
K eh-shang ha r afs lutat sitt dagsverke, SpeWlsk som han 
\'ar, fu ll af värk och svaghet, hade ha n ätföljt en skara 
mlss ion~irer, som flir första gång'en skulle lranga lil ngt in 
i det inre, H an hacle hed t att fä följa med fö r att vittna 
om fr:t lsningens H erre, Jesus KristlIs, Sj full gj o rde spet
ti!s];a n sitt dödande arbete, och Wo ng gick att i den 
himmelska hari igheten sldda sin Frälsare, honom, som 
visa t, att han » b rydde sig om honom », Oc/l IWll liar ren, 

för missionen bet~delsefulla 
fördrag. 

I det fördrag, so m den 5 sept. 190 2 slöts mel ian 
K ina och ::lwrh riltannien , S:illll)'ckte sis tn ämnda makt 
e nl. 13:cle artikeln <ltt hlta sig rep resenter~1S i en kom
mi ~sio n, som hade till uppgift [m söka ,ls taclkomma och 
främja ett fred ligt fö rh,lJIancle mellan ck till kr istendo
men on1\' :inch och icke oll1\':inda i Kina, I ett annat 
fö rdrag med Amerika , som helt ,nyl igen blif\'it ll nder
ted,nadt, har denna fr~1ga ännll fu lls tändigare behandlats, 
()1\'erensko l11melsen :'ir af sådant int resse . att \'i h:ir oa f
konadt !1. tergif\';} den, 'L' tan t\' ifvel ska.! l dess innehåll 
gl:iclja alla protestanti ska missionssällskap, Den lyde r: 

»Den kristna rel igionens g rundsatser , s,'tcl aLl u de 
iö rkunnD5 a f u~ule p rotestantiska, och katolska kristna, 
kunna sam ma.nfattas "j : de tira m1innis korn~l at t göra 
de t goda, och att \'i mot andra böra handLt, sasom \'i 
önska , alt de skola handla mot oss ' 

De, so m i all stil lh et bekänna och l:ira den na reli
g ion, Li icke piL något siitt oroas, förföljas eller trakas
se ra .' fö r sin tro, Enhyar, han mit \'a ra medbo rg:l1'e 
af de Förenta Staterna eller en kinesisk omdnd, so m 
enligt dessa grundsatser i stillhet Iii r och u tö f"" r sin 
kri s tna rel igion, t~lr icke i n ~igo t fall på grund oJ si n 
re lig iösa tro elle r emedan han meddela r unc1en'isning 
åt andra hindras eller skadas ti ll sin pe rson eller 
egendom, In tet tö rlJ llcl mit utmrclas emot, att kineser 
ansluta SIg till kr istna fö rsamlingar. O m\':i ncJa och 
icke-onw:inda mil siL'om \'~1ra ncle ki nes iska unders~ltar 
\'ara libt:ilIda inför lagen, \'isa myndigheterna tillbörlig 
\'örd nad och sinse mellan lel\'a i fri e! och \'änskap , Det 
förh ,lllan clet, att de bLi f\'it kristna, skall icke skydcla 
dem för ~; traff, om de gjOrt sig skyldiga til l någor b rot 
\'are sig töre eller efter de r~ls upptagnnde i kyrkan , eller 
fritaga dem från att uetala elen skatt, som i alll11~illhe[ 

pål:igges kinesiska unders1ha r, undantagancles sadaLla 
~Llt l e r och b id rag, so m ~koh utgli rör u nrlc rStÖdj~lnde 
af religiösa \'anor och bwk i strid med der'l s tro, S&
dana skatter skob de icke \'ara skyldiga an e rl:igga, 
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~Ii ssion il rern" f~l icke bbnda sig i de inhemsb 
Ill vndi"hete rn as clo mar öt\'er deras kinesiska un Je r5ata r. 
rcl,e l~ellc r f~t dessa m::ncJi gheter gö ra !lagon i\t:;ki lln:ld 
e mellan o my i"i nc!::t och ic ke-omd,nda, utan skola de p:\ 
ett oJl~lrri;;k l sätt rillse , atr lagarna ef[erle fyas, <l at t 
b~l(b klasserna kunna let\'a tillsa mmans i frid , :\Ii s ~ion s

siilIsb p, tillhö rande ,\meribs Förenta State r, hat\a rill
Urelse au i alla delar af kej~;uriket i och fö r missions
iinr!amCil för edrcl liga tieler a rrendera e ll er köpa jordom
råden sa mt ul)pföra för arue[et behöHig~l b:'ggna eler, 
seda n niimligen alla kOIHrakr \'isat sig \':11':1 i behörig 
ordning sa mt \' eclerbörl igen stämplade af de lokala myn
d igheterna, 

Civilisationens framsteg Kina. 
Västerlandets civilisatiolt in tr ii nger med en fö n'~l na l1cl e 

has[igher i K ina, Skall , s,i rriga \'i, l~ris[i församling 
\'a ra mindre angeliigen a rt bjnda hednin Cf;una af ~l~,ri st i 

outgrund liga rikedoma r:> , än ci\'ilisa[i onen iir att riicka dem 
si n af lJiide fö rbannelse och \' iils ignelse fyllda biigare: 

Se här endast någ ra r.1 e:-;empel ibland m,lng::t , 
hur snabb t allting ul\'eckhr : ig dä rute! 

H, E , Sheng Kung-pao har förär~lt änkekejsar innan 
elektrisk belysning b~de i de[ s , k, Eho Park p:l latser 
och i hennes som n1:1rpa l::t[s , Der uppgif\'es, atr icke 
mindre iin 3 ,5°0 b ,mpor af olika sto rlek och styrka s5 
dl so m tbktare, driina af elektriciret, skob anbri ngas i 
ä nkekejsarinnans och kejsa rens rum, All t skali \'ara en
li gt nyaste mönster och k05[:1 ö f\'er 325 ,000 kr. 

Ett hotdl efter lIt/älldsltt 1/Iönster h:l11er pil a[[ upp
föra s i Ts inan , hUl\udsta de n i Shan-Tung, och pil gu
\'e rn örens begäran sb li elektrisk belysning införas i pro
\'insens där fö rlagda högskola, mi litä rskob, dcIhus samt 
inom \' issa gato r, 

Ett 1I)'tt n'kS1/I)'Ilt kommer att anUggas i Ti entsin, 
O m intet oiö rutsec!t intriiffar, skal l det bö rj::t arbeta unde r 
början af vintern 19°4

.f".-illas jänll'ägar, 'Cncle r byggnad ä ro: 
I) den iransb linien frå n Tong-king till Yun-nan 

Fu, Fö r denna linie svara r den fra nska regeringen, 
2) den frans k-belgisb lin ien från Pekin g ti ll Han

ko\\' , en lini e, so m utan rvif\'el i hög g rad kommer a tt 
bidraga [ill Kinas ut\'eckling, :;iirskilcl[ på denn:l ba na 
bed rif\'es arberet med stor kra ft. Griifningarna iiro nära 
nog fullbo rdade jJ ~l en sträcka ::tf 120 S\', mil. Och all 
deles färdiga fö r trafik öro 60 mi l, 27 fdn Peking och 
33 fdn Han ko \\ ', 

3) den tyska jiirn\'iigslinien fd n Ki,lO-chall till T si
nan, en lin ie, so m kommer att öpp nas för allmän [ra fik 
den I juni 19°4 , 

4) li nien mellan Hanko\\' och KaHton , Ehuru de nna 
jiirn\'ögsbyggnacl till namne t iiI' amerikansk, har den [i II 
största delen ö t\ ergått i ett belgiskt bolags hiinder, 

5) Sist m,l niimnas, att den sto ra hufvudba nan , som 
'::tI11 I11::tnbinde r Pek in g med Ka nton, skall erh<1lla :l[,killi gn 
sidoli ni er. S[tlund a hat\'a ryssa rn e e rhåll it kOllees-ion ptt 
en bana frå n Chen-ting Fu till Taiyen Fl!, huf\'lldsraden 
i Shansi, Bakom detta företag ~d r den ry:;k-kiuesiska 
banken, Tyskarna, skoJa b)'Cfga en si cJ obana fdn de n af 

dem anlagda linien, so m fö rbinder Sh::tn- tu ng med Cheng
ting Fu, h\'ar igenom sistniimnela stad blir en mycker 
\'ikri g knutpunkt. En :1nn::tn tys k linie konuneI' at t sam
manbinda deras huinidbana med K'aifeng Fu, T olf 
och en half S\', mil äro reda n f:lrdig::t af den linie SOI11 

e li bobg i Peking håll er pol a[t bygg::t i än cla l11 [U att 
frakr::t kol oc h jiirn fr~1n Peking till C ub floden och 
därifnln till den stOra kan::tlen, Denn::t järn\'ägsJi nie li g
ge r nära I l 7 S\ ' . mil fr tl n ndgon ha 111 nsi::td , 

För S. M. 1(:s rnlSSlons- '-~ 
~,..) och bönekretsar 

»Bed, hvad jag skall gif\'a d ig! " l Kon. 3: 5, 

Slur,nsi. bh'i (H, Linder) . BölleäIll7ll:1l: l ) Bön om 
\'iilsignelse i de kris tna fö r'sam lingarna, siirskildt i T on
fong och C hongtong, dil r det kristliga lif\'et ~ir slappt ; 
2) att Herre n vi lle vacka troende föräldra r till mer insikt 
om nöchänd igheten af att deras barn m kris tlig skol
unden'isning; 3 ) bijn [ör de bibelkmse r, som under 
hösten hafva hflllits i d istriktet; 4) alt H erren ville 
göra de kristna mer o ffervilliga för evangelium; 5) a tt 
H erren ville i de upieasyler, so m skola öppnas, uttaga 
många för sitt namn: Cl) att H erren ville rik ligen väl
signa särskildt dem, som genom dopet skola upptagas i 
församlingen, 

Emma Andersson , BÖ7/ciilllllW : l ) .'\tt d e, som 
under förfvljelsen 1 t) 00 fällo i sy nd, må b li upprättade ; 
2) att de infödda mä fa nit för sjalars frälsning. 

Tacltsägelseälll1le1l: I) .\ tt G ud bevarade de troende 
i Peichuang under förfölje lsen, så att ingen dar förnekad e 
sin tro, sa mt i allmänhet tack, för att de troende där 
fortfarand e äro varma och helhjärtade ; 2) för frid och 
lugn samt möjlighet att i hela d istriktet kunna resa i 
frid och mottagas med \ ' ~ln ligh e t, iifvensom för villighet 
hos folket att lyssna till e\'angelium, 

:\llmänna ämnen: Ef. y I S; 6: 18-20; Ebr. 13 : I. 

.l~aic110lt , (e. H, Tjäder), B Ölleäl/l7len: Om lärare 
til l en päta nkt g'osskola, Om ordnandet af opieasylverk
samheten, O m \'äekelse bland de mänga, so m hört e\'an
gelium, 

Tacksägelseti11lliell: F ör varens utmarkta hveteskörd, 

Shensi. Hallcllengdistriktet , (R , Bergling,) 
Tacksägelse : För den frilitt vi haf\'a a tt pa allt 

sätt oeh med alla till buds stående medel fä bcclrifva 
verks::tmheten , För ele n stol'a va lvilj a och aktning, som 
vi fr~n hög och läg fätt röna alJtsedan v~!r hitkomst. F ör 
det intresse fö r sanningen, w m hos mången förspörjes, 
Fö r att H erren gifvit oss ett ny tt, treOigt och rym ligt 
kapelJ, hvaraf vi ha ft sft sto rt behor. För att H e rren på 
utstationen Siuen g ifvit oss en p raktig samlingssal oeh 
ett par bon ingsrum för verksamhe tens bec1 rifva ncle , för 
blif\'ande medhjal parc, som H e rren gifvi t oss i nydöp ta 
medlemmar och nytillkomna intressera de, och sInt Iigen för 
en val inba rgac1 vil rskörd efter 3 ars torka, 

Böll: Att H erren vi ll e gifva oss a tt fullt fatta, huru 
ans\'arsfldl vrtr s tallning ;i r, samt nfLd att ra tt använda a lla 
gy ll ene tillfallen, Att H erren måtte sanda oss medel till 
öppnande af byskolo !': hvartill han gifvit oss Hera Wmpliga 
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Trpt kronor 4 , 1:lararekra fter. (Omkring 130 il 1 50 kr. om aret skulle en H. ::-1.. Eksjö . ____ ___ __ ______ __ ____ ___ ____ .. ___ __ .___. _ _595 ·sådan skola kosta.) _\tt H erren mfltte gifva oss annu en 5: 
596. O. P. Karlstad till S. BelJgtssons unc1erh illl ______ _ 20: 

nitisk evangelist och d:o bibelk vinna. Att Herren \'ilIe ~eh,\II~.ing f;rän en missionsfest i A nge gm J . F. D. 22:597· 
I r,ckotler fra n d:o __________ . _________________________ _uppehälla och stärka \'åra krafter i det myc];11a arbete t 598. 19: 
" Elsas minne af E. O .. Svillinge, a m K. ::-1. B. j a :sa mt snart sända oss nya medhjälpare fr im hemlandet. 599· 

600. Frän Stora ::-lellby gm A. )[. ______ ~____________ __ _ I I" . iSAtt H erren snart matte gifva oss et t hus i staden H oYang. 60 1. E tt l<l ckofl'cr tör Guds trotasta löften " _______ ___ _ 15: 
_\t t H erren ma gifv3 oss nad a tt \'ara e tt rätt fiiredöme \V. T., Huskvarna ____________ _____ ____ ____ _______ __ _60 2. So : 

H . P., Karlberg _____________________ __ __ _________ __ __för vflra försa ml ingsmedlemmar och sökare. 603. l a: 
F. :'IL, Stiillberg __ __ __ ____ ____ ____ ___________ __ ______ _604. I S: 
Sähy syförening gm G. J. ____ _.___.____________ .___ _605· 50 : 

606. Etterskö rd från , ·Iilla Senapskorn ct, i Kum la gm 
H. F. t ill A. Hahnes underhåll __ __ ______________ _ 2, : 

O. B., J önköpilJ g ______ _.. ___ _..... ___ .. _____ __.... ____ _60~ . 25 :Böcher 
608. P . G., S tockholm _.. _____ _____ ____ . --- __ __ .. _________ __ 20: 

p{l SiniIlls Lands förlag, 8 :''ialmtorgsgatan, 609. Lilla S v. Barntic\nillgens Redaktion ______________ _ 5: IS 
', Gud är god ·) __________ _________ ____ __ __ __ __ ________ __..6 10. 100:Stockholm. 

b I I. Tackatler ti ll H erren frAn 2 s~·st rar till Berglio gs 
, byskolo r , ___ . __ ___________ .... _________________ .. ___ 100:Sändebud till Sinims Land. A. A., Aling;;ås gm 1\' . H. __ _._____ __.. ____________ __ 200: 

Onämnd, Al ingsås gm K. H . __ _____________________ __ ~o:2:a omarbetade och utvidgade upplagan. .\f Josef M. K., Baggetorp, till ilJfödd evangel ist ,it :\1. Pet-
Holmgren . Pris: I krona. tersson ___ _0 _____ • __ ___ _ __ _____ , __ ____ __ _ __ __ ___ ,, ____ _ 50: 

61 5. C. G. rlF., N yäng, V cdevttg ___ _ 2,0 :0 _ ________ • __ __ O_ A _o.Innehåll: Styrk dina bröder, poem af doktor G. 
616. F n'tn ~\by 1\orra syförening gln E:.. A . ___ ___ . ._, __ _

Bergström. Porträtt af missionärerna , tillhörande S. M. K., 35: 
6 1~ . G:H\'a fdn ell skild " m d:o IS: 

och deras barn jämte biografiska data; »Svenska Mis 61 8. A rsafgilt fö r Ch 'e~-g-ts i fnl-~-B-~;~i~--B-;;~-,;;ig-g~; 
E. H.., ::-laimö. ______ _. ______________ __ ______________ _sionen i Kina, dess uj)pkomst och ub'eckling;" och 4, : 

En I{ina\'Uu gm ~I. E. B., Ödeshög ________ ___ ___ _ "Våra stationer» af missionär C. H. Tjäder. »Huru 61 9. 5: 
620. FdI1 R"mmcn,\s arbetsförell. gm A. B., ::-IaII1lHerren försett eller ett blad ur Svenska l\'Iissionens i b,ick ____ __.__ ____ _________ _. ______ _____. __ ____ __ _ 30 :

Kina hi stori a;, af Josef Holmgren. »En blick på Svenska S. Ä ., Skclleftd ___ 0 ____ __ • ___ • ___ __ __ __ _____ _ • ____ __ 25: 

Missionens i Kina arbetsfält» af missionär Erik Folke. 
 A. D., J ön köping __ ______ ________ ____ - __ o _. __ .. _ 20______ .. 

C. H. ____ ____ .... __ .... __ _______ __________________ .. _____ _ 5:»Den upplysande och intressanta boken A . O., Dahla, ...\.t\'iclabcrg _____ 10:. _'0 _ _ __ ____ _ __ • _____ _ 

förtjänar att läsas af alla missionsviinner och Till ::-1. Harms underhåll af L. H . gm E. D., ::-Iarie
ancira med.» SZIf1lskrt jJ;forgollblrtdet. stad __ ___ ._______ .. ____ __ .. __ .. .. . ___ ___ __ .. __ .. __ .___ __ 10: 

626. L. B. H errens tionde för gäs temOttagning på Stål
» En mycket treflig bok med porträtt och ham ma rs ::;tation _________ _ o _ ___ 0 __ _ _ 30 : 

korta biografi er af alla Svenska missionens 6 2 7. O. 'V., Oxie till in född e"angeli st .. _______________ _ 100: 

i Kina missionärer, nätta familjevyer , upp 628. Ingelslorps l(inaförening gnl E. 1'1. ' .. ' .. ...... '." __ 50: 
629. Jungfrufören. i Yästra Ryd gm L. Y., Tunarp __ _ 3°:tagande deras barn samt ifr ~lgavarande mis
63 0 . Fr~n H. och E. lill giislemottagning på Stålham 

sions uppkomst och utveckling m. m., in 11131'5 stati on ..... _. __. ___ . ______ __ __ .... _.... __ . _... 20 : 

tressant skildrad af missionäremu 'l'jiicler och " TackoITe!"> ______ . __ ____ __ .. ____ .. ____ . .. ____ " _.. _.. __ __ 50: 
G. T., Ulricehamn ___ __ ___ .. ____ _. ______ .. __ __ ______ _ 30 : 
"Urna syfören ing gm A. I{ ., Grebo .. . ...... . _... ... . 8 3: 

Folke samt pastor H olmgren.» 
Svmskrt Posten. 

,. Herrens tioll de > af A. R. gm J. L., ::-Ialmö __ _ 14: 50Obs.! Då rekvisitioner insändas för minst 5 kr., Till half"rsunderh<lll a f en infödd bibelhinna af A. R. 
lämnas 25 X rabatt. gnl d:o ... .. ..... _... . . _. __ .. _.. _. . ..... . .. . _.. _...__ 2, : 

---..:. 

Stllnma kronor 2,2 94: 63 

.. In natura: 10,7 kg. ost. och 4:. par strumpor fdn Senap"kortOct,Redovisning 
Ofverum, samt di"erse g"h'or frnn Ofvennlls , kolbarn. 

tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 
i\fed "armt tack till hvarje gifvare.under November månad 1903. 

~:o. Kr. Ö. 
Björka mfg gm G. G., iVratal" Verkstad , _________ _ 

58!. K . F. U. ::-r:5 missionskrets j Gbg till Böllings Od Jag skail g'öra dem och kvad som hoga
\\ndcrhldl gm A. R. __________________________ _..____ _ 

580 . 

100: o1Jtkn'ng 7Jl Zlt kulle NU en välsignelse odt ldta~rc 0

C. N. A. R, Sorsele ______ ------------------ ... - -- -- 10: net falla Pd. Stlt ltd; regnskurar af v(jls"'g1tel~e
E. R. _______ _.. ______ -- ---- -- ------- - --------- -- -- ------- 10: 

En \'än j Växjö _____ __ _____________. ---- - -- -------- -- 100: skall det vara. 

G. R. ___ ____ __ ._______ .... _______________ ... _____ .-------- 10: 

:\1. l, Ra01sbergs bruk, gm ::-1. P., Linde ________ 5: 

20 : Obs ! Vänner, som innehafva sparbössor förE . O. U., Stockholm ------------------- -- ------------ 
E. & M. D. (till biblar) ________________ :: __ ___ __ ._ __ _ ,)Svenska l\Iissionen i Kina ;) , ombedjas vänligt att 
Buldsboh ls yfö rening gm ::-1. E. B., Odeshög ___ _ Trettolldagen, kl. 6 e. m., godhetsfullt inlämna dessa 
:Från en Kinaförening j Alnö gm K. A. J:o. _____ 

Gm K. T ., Sj övik __________ __ ______________ . _______ __ 
 på ~Iissionsexpeditionen, 8 Malmtorgsgatan, 2 tr ., 
, TacllOfTer fö r Gnds bevarande af Ebba Buren & då äfven nya utlämnas. 


Anna Janzon ______________________ _______ ----. ____ _ 
 20: Sparbiissor erhållas gratis från lVIissionsexpediSparbössemcdel af G. E. ______ ------------ __________ _ 20:593· 
Vi~y juogfrnföreniog gn1 Östergö tlands AD~gnriiföre~ tionen, då begäran därom g öres.

594 · 
------ - --- ----- - -- __ _ o ---- ------ -- ---- _________ ---__DlOg .......,4.=.5_: _ 
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.. tcckholm, :3 ,,'cl1ska T ryckeribobgct Tkm.::m & Cc, 1903. 


