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Lärjungasorg oC~ lärjungaglädje.«

H on hittar icke ut utan går ständ igt i
Och .kretsgången är hennes sorgsna
tankar. Naturligtvis finns det mycken annan lär
II.
jungasorg än den, jag nu har nämn t. Det är emel
Vi se, hur Judas betedde sig. Han hade för lertid den, som skymtar fram ur vår text..
härda t sitt hjärta, och troligt är, att han hade be
Men de t finns också lärjungaglädje, och äfven
gått den synd, som vi kalla sy nd mot. d en Helige den skymtar fram i vår text. Och den djupast
Ande. Det var icke någon sann änger i hans liggande glädje, vi ha[v", som sörja öfver vår synd
hjärta.
och br istande trohet mot Herren, är den glädje,
Men det var eller åtminstone blef förtviflan, som Johannes hade, då han i sitt b ekymmer fann
kall, stum förtviflan, då han såg följderna af sin v~gen till J esu hjäda. D e tta ä r vårt lifs djupaste
handling, hvilka ha n knappt torde hafva beräknat. g lädje. Den ä r dock ganska fördold. Det är icke
Någon botfärdighet i egentlig mer.in g, någon hjär n ågon bullra nde g lädje, icke en g lädje, som höres
tesorg, hade han icke. H a n g ick icke med sin långt och synes vidt, åtminstone icke i allmänhet.
synd till Jesus. Han gick icke fram till honom i Det är ju så med en flod, att där den rinner upp,
bekännelse och bön om förlåtel se. Det hade han synes den ick e så stark. Det är, där den flödar
dock haft tillfälle till därute i örtagården.
ut, som de n synes mäktig. Så förhåller det sig
Det finns, såvidt jag förstår, en lärjungasorg, ock med larj ungaglädjen. Lärju ngarnas första och
som går djupare än all annan. Och det är den, största glädje är att hafva funnit vägen till Jesu
då en lärjunge måste misstänka sig själf vara i Ju hjärta. När PetruS, Joh annes, Ja k ob och de öfriga
das' låge, då han tänker: , Jag har begått den synd, lätjungarna k omma till det hjärtat, när de såg a
som icke varder förlåten. Jag har ick e endast syn och b ord e, hur det hjärtat slog, och a tt det var för
dat uta n varit trolös, jag har lekt med .G uds nåd, delll, det s log, för dem det arbetade, då b lef detta
så att för mi g finns intet hopp. . Me n den sorgen de ras lifs g lädje. De toga med sig sorgen till det
är lä1Ju1'lgaso1'g, icke världssorg. .T ag har aldrig hjärta t, och det var klok.t gjordt. Tar ma n med sig
sett den sorgen annorstädes, än där det funnits sorgen till Jesu hjärta och lägger ned de n där, på
lärjungasinne. Jag har sett den hos bekymrade samma gång SO rti man lägger sig sjal f där, så blir
människor, som intet högre önskat ~n att hafva det denna sorg fö rvandlad i glädje. Vid det varma
godt med Gud. Och då är det ju ä ndå lä'rfung'a hjärtat tinar sorge n upp. Kanske blir det i tiirar.
sorg. Icke så till förståendes, som om den sorgen Men d en tinar dock upp, den gifver sig . Den står
passar en Jesu lärjunge. Nej. Men de t är dock icke ,mot det hj ärta t, det kan d en icke.
något' af lärj ungasinne i den sorgen, och det är
Ar du en, som irrar omkring för dig själf med
därför sam .förlåtelse fi nnes för en sådan människa. din sorg, ett rof för de mörka tankarnas kretsgång,
Men tänk dig nu en själ, som råkat in i detta kom till Jesu hjärta, så skall du få se, att där gif
läge. H on liknar en person, Som kommit in i en ver s ig sorgen ! Tänk att få k o mm a till h.onom
och få k ä nna: , Han förstår mig ,! Hvilken hjälp!
PassioDspred ikau af hyrlmh erdc Fr. Hammarsteo, stenogra Ja, här finns förståelse för en syndares alla tunga
tankar, här fi nns hjälp vid detta hjärta. Här fi nns
fiskt upptecknad.
>!<

labyrint.

kr~tsgån g.
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Påsk ....

hemsöktes, tycktes för honom afskära allt hopp för fram
tiden. Han tillfrisknade dock fast mycket längsa mt, men
hanerna voro brutna, och det var endast tack vare
uppståndelse, f-örnyelse, pånyttfödelse.
sin energi, som han höll sig uppe.
Under dessa lidandes är fick Warneck sin blick
Sj [lfva pbkdagen i fjol voro vi för första gängen
öppnad (ör missionens världsomfattande bety delse, och
samlade till s. k. s tormöte i vär väns, di akonen Ching,
missionen blef sedan hans lirs studium.
förnyelse - i naturen! Se, hu r
by. Det ~r påsk Und er sin studietid hade han i professor Tholuck det nya Iifvet spirar i hvarje,om än aldrig si litet gräs
en god lärare och en faderlig vll.n. Han synes ock ha strå t De första vårblommorna, smörblommor naturligtvis,
tillagnat sig ej sä litet af Tholucks ande.
Under sin lysa s11 gula vid väge n i den tidiga sabbatsmorgonen.
första tjänstetid k 0ffi han i beröring med Grundemann,
Påsk - uppståndelse!
en ung präst lika full af missionsnit som han siälf\ Tho
Tvä och en half timmes rid t för till m~H e t för resan.
luck och Grundema nn bidraga hvar pä sitt sätt att [öra Pä llingt häll synes det stora prediko taltet, so m i g,h
kördes dit och slogs upp. I ,utkanten af byn möta van.,
vVarneck fram mot den lifskallelse, Herren gifvit honom.
Warnecks missionssinne kunde ej länge blifva obemärkt. nema: först den lille sa ktmodige men alltid leende dia
In om kort kallades han till sekreterare för Rhenska Mis· konen, $ä flera predikanter, hvilka kom mit oss till hjäl p
(rän andra häll, och sli :obröderna"p. En tar tyglarna
sionssä lls kapet. Hans svaga häl sa gjorde dock, att han
snart mliste afsäga sig detta uppdrag och äter draga sig ~frä n mig, en piskan, en hatten, en paraplyet o. s. y.
undan till ett litet pastorat pli landet. »Det synes näs
Dar borta möta kvinnorna. Diakonens mor, snart ättio
tan otroligt, sager dr Juliu s Rich ter, »att en landtpräst är gammal, gär i spetsen, och hvem ser jag längre lram
i en a(<;ides liggande församling sku ll e efter loppet af 22
om inte hans ungefär lika gamla svärmor, so m är allde
lir blifva en man med världsrykte - och det icke ge  les blind. De äro sä innerligen rara och sn~lla, d essa
nom nägon epokgörande uppfinning eller nfigra hjältedäd
blida silfverhäriga gummor , . .
_ .
utan genom alt oaflätligt hafva riktat sin energi pä mis
, Ping ~an) (frid). ljuder hälsnin gen fdin alla håll. »Hur
sionsstl1dier samt i böcker och tid ningar hafva fört mis . är det hemma? Pastorn reste tidigt; ni har kommit fort
sio nens talan. \ Varn eck blef verkligen medelpunkten för
hit; 5.snao ar kvick; pastorn har ej flitt fru~ost; kom
missionsintress et icke blott i Tyskland utan i hela Europa. » mer ni ensam ? Kl1nde inte pastor B. kom ma med och
År 1874 började Warn eck utgifvandet af en missi ons pastor L. och fröken A. och den och den? Hur mä
skrift :. AJlgemeine Missions Zeitschrift,» hvarmed han fort
de alla?, . .. Så hagla frågorna.
salte till sin död. Under sin sista sjukdom Jäste han kOlT ek
Men nu aro vi framme vid vär värds, diakonens,
ture t för januarinumret 19 1 I och utropade då under djup
hus. , Stig in! Stig in! ~ Flera kO,mma nu och hälsa.
rörelse: »Detta är värt 38:de ä r. ~
Denna tidskrift Alla sko la ha ett vänligt ord, en frliga, hur d et slår till
hemma med d en och den o. s. v. N u komm er en med
har genom si n sakrikhet, sit t djup och sin omfattning
rykande varmt tvättvatten. en annan med te, en tredje
fått göra missionen känd och erkänd särskildt bland de
bildade klasserna. Af Wameclrs öfriga skrifter intager med en tallrik torkad frukt, och sedan kommer frukosten.
hans v.e rk:
»Den, prote_staIl,tiska rnis.sionens historia)
»Urs:ikta, att vi alla redan ha ätit! Häll nu till g'od ol»
- Och sä försvinna de mycket taktfullt, alla utom so ~
främsta rummet.
Warneck har ej ntan skäl blifvit kallad grundlagga· nen i hnset, som skall passa upp,
ren. af missionsvetenskapen, och han blef den förste, som
Efter måltiden titta vi in i det lilla kapellet , som ar
vid. unh:ersitetet t Halle beklädde elen nyupprättade pro
helt och hållet bekostadt af värden. Hä:( stnd.e ra · nägra
fessuren i det.ta amne.
sina biblar, andra språka tillsa mmans; där borta~ i en
vdi ligga ett par predikanter pä knä. i brinnande bön
Unde;rbart var att se, hQru han anda till det sista
för dage(ls möten ,
med frisk het och kran agnade sig med hela s"itt hjärt.a
åt missionen. Han hade ofta bed it, att Gud sklJll.e taga
Men nu måste vi , gå . . Tältet år: redan fuUsalt af
honom hem midt und er arbetet, sä att han ej skulle be väntande skaror. Dä f. m. mötet vid 9 -tiden började;
höfva läggas §.sido. Denna hans bö n blef ock besvarad.
var t. o. m. platsen utanför altdeles fullpackad af folk.
Det hllrliga päskevangeliet förkunn as nu af 5 predHr.:an
Efter endast en kort sjukdom afsomnade han den 26
december 19 10, annandag j ul, vid tonerna af d.e n sköna
ter, den ene ailösande den andre utan uppehfiJl till kl.
2 e. m. , d. v. s. i hela fem timmar, Föredl"agen afbrö
tyska julslingen : ,Herre, nn läter du din tjänare fara i
tos eudast dä och dä af säng - säng, so m ingenting
frid efter ditt ord, ty mina ögon hafva se tt din frälsning,
hvilken d u har beredt inför alla fojk.~
lämnade ö frigt att önska i fdiga om styrka men val i
Sft. har nu denne trogne Guds tjänare rätt ingå i fråga om harmoni, Stor stillhe t rädde hela tiden, om
sin H erres hvila, manande oss a tt följa i hans fotspär. IDan frånräknar, att nagra smft. barn ej ville vara tysta.
Efter midd agen fortsattes mötet igen, tills det var
mörkt, och efter ett uppehåll sedan äter från kl. 8 e. m.
till kl. 12 . Detta sista mötes åhörare bestodo nästan
Det är mycket svJ,l'are att bedja för )/lustonen till uteslutande af unga män, so m nn voro lediga efter da~
alt gifva åt missioncll. Vi kunna i själjva vtrket bedja gens. arb ete. Om nägon bla nd dem uppWidde s törand e
för missiolAcn} endast o1ii vi själfva ständigt lefva ett bälte pft nägot satt, tyslades han genast ned af de örriga.
Ii! Och ett bÖJlel~f kunna 'lIi lejva, mdasl om v~' lelva Att höra mycket tycktes vara allas önshIn. Flera gänger,
bl af gmumkap med Gud.
då vi ville afsluta mOte t, ropades det i korus: ~ lVtj, nej,
G. W ar neck.
vi vilja hört; mer - i tJall ha. vi tid, idu i morgoll,
o.m det ·är vack~ r t. väder l. Pä samma s. äl~ var det kvå.! ...
J)

ett

1
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len förut, dä mötet .pägick till kl. I I. Tredje dagen
började vi tidigt och fortsat te till midnatt ...
PJsk - det ar päsk i Guds rike, uppständelse ef
ler tusenärig vinternatt... H vilken högt id för vännen
Ching ' och hela hans familj att se ett sädant mö te i si n
by! Ching hal' bedit och arbetat, bedit oc h förmanat i
öfrer 1·0 är och utstä tt mycken försmädelse. N u har

han fä tt se den dag, dä det ej langre är en skam· [(j(
nllgon i byn aU deltaga i de ,troendes mö ten. men då:
det dnremot anses opassande aH fö rlöj liga och förfölja
nägo n fö r evao.gelii skull. Det är påsk. - fö'r nyelse 
se, hur det spirar, det nya lirvet, o m ännu svagt, i de;ssa
mänga nya planteringar!

Lj\1S öfver grifte[\.
Vi VOTO be missionärer~ som gingo genom staden
med ansiktet bortvändt. GQdt, att om hjärtat blir för
Haichow, sä ut genom stadsporten och sedan vagen till
fullt, vär hjärtesuck ar kHnd oc h förstlldd af Gud!
höger fram mellan äkrarna. DHr ganska längt borta lägo graf
•
varna. Under vägen dit hade samtalet" rört sig om de
älskade, som där fått sin hv iloplats.
Åter stod jag tillsammans med nägra vänner vid ett
par grafvar, denna gäng i
Sedan jag sist besökte
detta sU!.lIe, hade en af de
Ishi. Ej . heller här var _det
vfira dar baddats ned.
någon vacker h'vi1oplats,
omgifven af trad och blo m
Värt samtal hade tystnat
Framkomna till grafvarna
mor, Nej, den gr! stads
böjde vi ovillkorligt v.1lra
muren läg helt nära. JOJ
hufvuden, medan en tär smög
den var torr och härd, ty
sig fram. Till vanster läg
det var tidig t på vftren, och
ett kalt berg och till höger
iotet grässtrft,' ingen liten
de grä stadsmurarna. Rakt
. blomma tittade fram ,'. ~o~
framför oss möttes vära
jag kunde ta med mig· sä.
som en halsning till en äl
ögon af grfia fikrar, har och
d~r afbrutna af en upphöj
skad mor och mormor i
ning, en påminnelse om att
hemland.et. Här lägo den
d~ir had e agarne gömt sina
. alskade, N aemi Linder med
döda.
Dessa hade stigit
sin lille Gustaf och sysko
ned i en hopplös graf 
nen Hahnes lille Per. Sys
icke . sä · vära döda.
ter Naemis namn stod ej
Dar i den lilla grafven
blott pä rninnesv-ftf.rle.n vid
läg syskonen Tj~ders lille
grafven, det. le(de i v.1lra
alskling Ivar, litet längre.
hjärtan. Hon hade i lifvet
bort broder Jakob Bölling.
.varit »allas vår vän 'JJ>ch nu
I mil:1net gingo vi' tiHbaka
~ hvilket hopp! Numer
till den stund, .dä vi ·stätt
var . icke blott hennes namn
där vid v.1lr syster Inez
.skrifvet i himm'eleQ, utan
Böllings sida ~ hennes stora
hon· . själf .och >le tvä smä
sorg. Det hade gripit djupt
hade gätt att vara med Jesus.
i. hjarterötterna, pft samma
gäng· som vi känt den He..
*
llges narvaro oc h hans tröst.
Sil. är det en tredje graf.
N.u stodo vi lutade Ofver
plats, dit mina steg oftare'
Tora. Westers graf. * Hen
hafva fört mig. Den ligger
nes yttrande kort före hen
helt nära Hanchengs missi
nes död ljöd 3nnu i mina
onsstation. Vär lille Willie
Mlsslonä.r BOlUngs graf.
öron: .Garna gär jag till
hvilar där. Det var med tå·
Jesus. Men om Gud vill,
rar, han gömdes, >stationens
skulle jag annu en liten tid gärna vilja utsä. saden.» H on, lilla solsträle., men med tack ·till ·Gud f6r län et. Hans
hade, under det hon lefde, v":;'rit sä troge n i att utsä sist uttalade bibelord: :tUten de smä barnen komma
saden liksom ock . vär älskade broder Jakob Bö lling. Nu. till mig!. ljuda ofta i vära öron. Nu hade han kom
gällde det. för oss att fortsät~ sådden.
mit. Hans t\lft äldre sysko n hade ängsliga fattat i ma m
Vllr vän Verner Wester hade, under det vi stodo vid
m~s klädning, när de sett kistan fÖnivinn·a i den lilla ut
hans :ilskades graf, gätt ifrän oss och stod nu ensam huggna grafkammaren, ·* och frågat: »Vill mamma inte

•

•

•

c: St rax intill denIla. har efte,· det
äfven stoftet af lill e Gustaf Wester.

JIlI

ski ldrade besqket gömts

•

l Kina uthugges vanligen från botlnen af §rafvep åt ena s id an
en lilen kammare eller grotta, kvari ki sta n skj ntes in.
.
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ha Willie rner?:t) l.'Ack jo, men Jesus har utsett en mer
passande plats för vär älskling. ~ Både troende och hed
ningar voro med oss vid grafven. En kvinna gick fram
till mig och sade, då kistan blef nedsänkt: ~Sk rik nu
skrik bara ut!. Hedningarna ha orsak att jämra sig och
skrika, men vi, som känna hugsvalelsens Gud, kunna af
torka tärarna, ty vi harva ett lefvande hopp. För oss är
det ljus örver griften.
,
Ja, lät oss i tacksamhet mot vär Återlösare hviska
tröst till den döende vadden, peka på offerlammet Jesus
för Kinas millioner, så att också de kunna finna tröst i
sorgen och gladje i lifvet!
Dag"y Bergling.

. . ..
j1äISf\if\g till ffiISSIOf\arerf\a.
Frän vära kara uppoffrande missionarer ute p§. hed
naIälten tränger en och an nan gäng en vemodsfu ll ton
genom deras bref, tillkännagifvande att de stundom kärina
sig glömda af forna vänn er i hemlandet. Vid gemen
samt samtal om denna sak i Sunne kristna friförsamling,
vid dess församlingsmöte den 12:te sistlidne februari,
erkändes villigt den stora försumlighet, vi hemma idaga
lagga, då det gall er att i bön, åkallan och uppoffri ng
tänka på våra därute, mot hedendomens nöd och styg
gelser ensamt kämpande representanter. Detta allvarliga
samtal fö ranledde uppriktig sy ndabekännelse och bön för
oss själfva och våra missionsvänner.
Församlingen beslöt enhälligt att genom missionstid
niogarna sända alla våra missio närer de varmaste frids
hälsningar med Jes. 55: 10, I l, därvid Särskildt ihåg
kommande följande, i olika sällskaps tjänst varande mis
sionärer, If: hvilka längre eller kortare tid vistats ibland
oss och 'af oss äro perso nligt kända:
Kina Missioniirenza,' Joh. Sköld med familj, L . .M.
Högberg, L. J. Larsson, TjeJlström, E. Folke, H. Tjäder,
Hagqvist, Aug. Carlsson, G. Fredberg) Maria Hultkrantz,
Josef Olsson, Nanny Fredrikson.
I{ongo Missionärerna;' Fru Anna Bauer·Ross Phi
lips. född Nyvall. P. A. Westling med familj. Theofil
Ceder, Livia Dahlström, fru Signe Walder, föd d Kjellander.
Zulu Misst"onärcrtla: Hans Nilsson med familj, Erik
AnderssQu med familj, Gerhard Månsson.
Misswnl?l i Ryssla1zd m. m. Alaska Ut:;" Lappland:
N. F. Höjer med familj, V. Sarfve, Aug. Andersson,
Jo hn Levin med familj och Inga Mat tson.
I Jesu kärlek
Sumle K ristna friförsamli?l~.

Den lilleindiangossen.
Berättelse för våra små.
Med ett hjärta, som brann av ka.rlek till Frälsaren,
hade en ung man gått ut till Brasilien såsom missionär
för att förkunna evangelium för där boende indianer.
... Somliga af dessa åro f. n. i hemland et men hälsas icke
dess mindre.

Men han hade det ingalunda lätt. De vita, som funnos
i den del af landet, där han slagit sig ned, voro i all·
mänhet mycket råa och gudlösa och tänkte blott på sin
egen fördel, och indianerna voro förbittrade på dem och
sökte, var de kunde, grymt hämnas på sina förtryckare.
Där siod nu missionären mitt emellan och försökte på
alla sätt stifta frid samt
hjärtana att öppna sig för
Herren Jesus, den store Fridsfursten.
En dag fick han höra ett jämmerligt skrik. Nar
han ilade till platsen, fick han se, hur elaka , vita jägare
vid ett rep sl~pade med sig en liten omkring sexårig
indiangosse, alldeles som hade han varit en liten hund.
Och som en hund uppfö rde sig också vildmarkens lille
son. Han bet och slog omkring sig, och ju mer de
grymma männen skrattade, dess mer rasade den lille
[ängen.
Upprörd skyndade missionären fram, meu jägarne
brydde sig inte alls om hans förmaningar. De hade
hjartan som av sten. Då fick missionären en plötslig
ingivelse.
l>Jag vill köpa gossen av er. Hur mycket vill ni
ha för honom? 1>
DeUa tyckte jägarna var utmärkt, och då missionä~
ren genast tog fram den begärda summan och utan vi
dare betalade den, löste de sin fånge och öve rl ämnade
honom 5.t köparen. Missionären tog gossen vid handen
och fö rde honom med sig till sitt hus. Men han skulle
snart komma underfund med att den lille, vilkens språk
han inte alls förstod, mer liknade en vildkatt än ett
människobarn. Hur gärna hade han icke ftterf6r t hon om
till hans föräldrar! Men var dessa funnos, hade han
ingen aning om. Blott så mycket hade han af jägarna
fätt höra, att Schiko, såsom de kallade den lille, var från
en helt annan del af landet. Alt släppa gossen lös och
läta honom springa på egen hand, vågade missionären
icke heller, av rruktan att den svartögde lille pilten då
åteT skulle tagas till ränga.
Först ville Schilw inte alls ha några klä der på sig.
Att sitta till bords tyckte han var fruktansvärt, liksom
ock att ligga och sova i en bädd. Helst lade han sig
under sängen. Långsamt gick det, men efterhand lycka
des dock mission~reD, so.m ännu var ung, att vinna den
skygge, vilde gossens förtroende.
När Schiko Slutligen inte mer tänkte på att rymma
sin väg och till och med började känna stolthet över
att hava kläder på sig, ville missionären gärna ta honom
med sig i skolan. Men härom vill e Schiko inte höra
talas. Den nya trevliga griffeltavlan kastade han i en
vrå. Barnen tyckte han inte om. Nar han skulle ha
roligt, ville han vara med hästarna och hundarna.
Så blev det examensdag i skolan, och missionären
lyckades då göra sin lille fosterson så nyfik.en, att han
verkligen gick med för att höra på. Ha n hade nu lärt
att tala riktigt bra den dialekt, som auvändes av india~
nerna i denna trakt.
Schiko satt i början alldeles tyst och stilla, men
när läraren förevisade de ritningar, som skolbarnen gjort,
blev hans intresse så livligt, att han rusade npp, jublade,
klappade händerna och ropade, att han ville också gå. i
skolan för att lära sig rita.
Och sedan Schiko en gäng börjat, lärde han hastigt
och latt, ja, han visade en riktigt brinnaude iver "tt kunna
lika bra som de andra barnen. Men det var också nå~

m
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got annat,

Schiko efterhand började fatta, och det var
kärlek, som hans faderlige v~n äter och äter
talat med honom om.
En dag kom han inspringande i missionärens rum
och ropade: »Far, nu vill ocksll Schiko älska den gode
Anden!»
Missionä.ren slöt den brnnhyade gossen i sin famn.
De~ var ju efter denna stund han så länge vän1at och
bedit. ,Hur har du kommit lill detta beslut?» frå
gade han.
>J ag har äter och äter sett pil. J esus, där han hängde
på korset, och så kunde jag inte anna~ i) förklarade
Schiko enkelt.
lISer du, då har en droppe av hans blod runnit
ned ocksä på dig och löst dig frän fruktan för de onda
andarna. »
:J Nej,
inte bara en droppe, min fader, Strömmar
av Jesu blod skola rinna över mitt hjärta, så att det blir
alldeles rent och heligt,:to förklarade Schiko, och sft tillade
han högtidligt: ~Far, jag vill leva helt för Jesus!»
De knäböjde med varandra och båda, och snalt
kunde Schiko j~bla i vissheten, att han var mottagen af
sin Frälsare.
Det var en skön dag, då Schiko, nu 14 år gammal,
blev döpt. För alla de närvarande var det, som om
Gud särskilt talat till dem genom det under, han gjort
med den vilde, obändige gossen. Av lejonet hade verk~
ligen blivit ett lamm.
När Schiko blivit litet äldre.. vaknade hos honom
en brinnande J~ngtan att Hi komma till sin egen stam
för att förkunna om Jesus, syndares Fr~lsare, och så
skickade missionären honom till en skola i sitt hemland,
för att han där skulle nl studera. Innan han återvände
till Brasilien, blev han ock genom bön och handpålägg
ning invigd till missionär bland indianerna.
Missionären hade sli oandligt g~rna velat behålla
den unge indianen hos sig såsom sin medhjälpare. Men
Schiko tillhörde i första rummet Jesus, det hade han klatt
far sig, och därför ville han icke ställa sig hindrande i
vrrgen, när Frälsaren tydligt visat Schilw, att han skulle
ätervända till sitt eget folk. Och så skedde det, att
Schiko drog bort till sin egen stam i de stora urs kogarna.
Och dar verkade han med stor välsignelse och vann
många sj~ lar lör den store Konungen Jesus Kristus.
Fr~Jsarens

Yamiljef\otis.
Att Herren den 2i febr. skänkt oss en vä lskapad
dotter, meddelas härmed missioneus vänner.
Tungchow-fu. Shensi China.

Margit och Hugo Lillder.

]-!emkomf\a missiof\ärer.
Tisdagen d. 4. ds. anlände makarna August och
Augusta Berg vlllhehllllna till Göteborg.
Mä Herren rikligen välsigna dem under deras vis
telse i hemlandet och därunder stärka dem till ande,
själ och kropp!

har påskdagen möte) Huskvanta, hvarvid fröken Ger/rutt
Halldorf afskiljes för missionskallet.
Annandag päsk hälles möte i Jönköping. Vid Mda
tillfällenå äro missionär Aucus/ Berg och hans fru när
varande.

Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen
under mars månad 1911.
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Kr.
Missioosmedel fno Fryggesboda gm
C. C' J Liodesberg ................. .
M. H., Uuköpiog, gm A. K ......... .
N .. N., Sthlm ........................... ..
K. F. U. K:s Ceotralförening, till M.
Djörh:1unds llnderhAlI, gm K. M. A.
~ Gummans kash :t från E. N., Ystad
:t E tt litet löf:t ......................... ..
L. E., Sthlm ............................ .
Vih:aryds syförening gm N. D. .. .. ..
E. W., Sthlm ... " .................... .
R\ltS julklapp ........................ ..
Sparbössemedel från Alingsås, gm A.J.
D:o från Medle by gm N . J, H. .. .
Tenhults mfg gm K. E. H. .. ...... .
Ragla mfg· gm K. N. . ..
Ur några sparhössor i Umeå gm A . B.
R. J., Sthlm, till M. Ringbergs
underhåll ........................... .
E, & I. W., Djupvik, Söderhamn .. .
Insamling på syförening hos E-s ,
Rösla, gm E. G., Skärfsta, Sol
lefteå
Kollekt vid begrafnillg i Hermaus~
sveden gm O. A . O., Östervåla
O. E. gm d:o .... ..... .. .. .. ..
C. N., Gräsbo, gm d:o .............. ..
A. E. A., Norrköping ....... : ...... .
Kollekt i Baggetorp gm M, K., Mis·

terhult ......

...... .... ... .. '

D. H. T...
. ....................... .
, Ur en Kina·bössa _ ........ ......... .. ..
E. P., Sthlm. Försålda .hsh ..... .
Fr:1n Vallsjö församlings missioDskassa
gm O. H .......................... ..
M. 1'., Karlskoga ...................... ..
M. W. , Öxnercd, rah. på H. S. O.
Sparbössemedel fd n H. K., Lund ...
MAnstorp mfg gm K. S. , Svaneberg
A. R .) Tranås., gm K. B. .......... ..
A. D., 1-fariesfad ........... ... ......... .
MissioDsvänner i USla, St. Mellösa,
gm M. L. ................ . ......... .
Kollekt vid missionssrund d. 12 mars
på missioosbotellet, Göteborg, gm
A. A ................................ ..
H. J., Jäders bruk, gm E. O. D... .
Kristdala mfg gm· C, M ............... .
En Karlsborgs·familjs sparbössor .... ..
Husb'arno. mfg gm J. L. Lo ....... ..
, Hvar så behöfves~, gm F. Y. O .,
Grenna .......................... . .. ... .
Sparbössemedel gm F, V,. Åsen,
Strengsered ...... , ................... .
Strengseredg syförening gm d:o .... , .
Kollekt den 12 mars i S:t Görans
kyrka gm J. L. . ...................
Onämnd, Tran1l.s, gm K. B., Tranls

O.

20: 
JO: 

25: 

600: 
10: 

4°: 
S: 
75:

3°:
J: 

S:
IS:
25:

3°:
33: 35
10:
25:

20; 25

l: 81
4:

g: 10: 

5: 'S

10:

S'
J.
5°:
10: 

4' 
10: 

25: 

5: 
S' 
5°:
25: 
10: 

14°: 
32: 20

4°: 
16:
l I: 25
13: 15: 11
2; 50

~T~r~'t~ts=p~or~t--J~,~48~g~:~7~'

Kina"

K l N A·M l SSI ON S TI DN l N GEN.

·347.
348.
349·
35°·
35 1 •

355·
357.

Transport
I nsamling p~ syCöreJliog: hos F. B. gm
E. G., Soll efteA ..... ..
H. & O. J., Norrköping .......
J. L., Grassfall .. .. ....
.. " ........
.Mörteryds ungdomsrörelling gm A. J.
MissiOllsvänner i Hörsta, till A. Hahne~ uuderhAlI, gm P. L... .... ......
~ Elt litet tackoffeu genom A. K., BjörJceryd .. ..... .. .. ..... ..... ....... .. ..... .
A. E., Skellefteå ............ .
Ös tra & Västra arbetsiOr., Jönköping

Kr. ö.
1'48 q: ' 7'

334·

24 :
10:

J2:5:

25:
JO:

5:
100:

360. H. B., H ofva ........ . .
361. Bö neryd s. arbe ts f~ren ing gm G. H ... .
366 . Malm bäeks mrg I I>.'lalmbiielc ........... .
3 68 . Insamling i BjörkHnge missio nshus gm
F. P...
. ... . ......... .
3 69. D:o i Björldin ge ~)nås~.ola gm " d: o .. .
37 0 • M. E ., gm · d :o .. " .... ,
371. F. P ., Björklinge . .... .. .... . .

20,:

373. J Tackofter . . ...... . ........... ..
374· C. Ö., Lidköping. " .......... ..
37 6 . Hillerstorps mfg, sparbösseme.del den
377·
378 .
379.
381 ,

3 82 .
3 8 4.
3 86.
3 8 7.

26 mars, gm ~ " J: J... .......... ; .. .
M. K., Misterhn lt,.l;lfverbet: på H. S. Ö.
Kol1ekt d. 14 m~rs ~ . Askaremåla gm
M. K. ...
. ...... .. . . .
............ .
H . H' J Afard
OniiJnnd ......... .. , ............ .

J. R ... ... .
J. P. gm J.

A. ~'I Ka~mar. .
Systerforeningen ~ Liljan . gm K.. L.~
Vadstena ..... ....... . •. ...
J. k, Hälland, rab. pa H. S. Ö ... .

llemmet, Dufbo, till hemme t för
missionä rernas barn 0.0...... ...
33 8 . A. B., S thl m, till blifvande sommar
h elnmcl ... 0.0.. ... ....... ........ ... . ...
339· M. Ö., Sthlm, liJl hemmet för missio
när ernas barn .... . . ...... ...... ....
34°. P. E. W ., Sthlm, lill Chang Hsio
Hai's uooerllåll...
353. I M-os. 22; 14 1 till hemmet ror missio
närem3S
barn,
gm
S. N.,
SkellefLeå . '.. .....
35 01 - . Fråo n;1gra vän ner lill d e smål, till
d:o, gm d:o .... ........ ...... .........
356. S. S., SLh lm, till R. Anderson, till
bokspridnillg .. . .. ... , ..... ..... ..
359· E. v. O., Stllhn, till hemmet ftir missionärern as barn .... .... ...... ..... .
»Mcd tacksamllct för min älskade
hemgåogneJ, H. R., Sth lm, till

55

20;

gm O.J.. ............ .. .. .. ...... ..... .. .
35 8 . Åre ts konfirmande r i Barkeryd gm A . B.
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20:
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27:

375·
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100:
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70

Kr. Ö.

,85· Skolbarn i Knngshohns folk skola till
skolfondeo ... .....
.. ........ .. '"
3' 75
Daggryningen i K. M. A. till skolan
...... .... .... . ..
i P uchew{u
5°0;
P. B. H" Malmö: till Chon Hn-kangs .
underhåll
, .',
....... . .
27: 50
29°, .Ett lilel 1M» till att (yUa i kittlarn a
på missionshemme t i Dufbo
:;Elt litet löh till hemmet för missio·
näreroas barn ... ........... .... .... .
Jungfruf6reniJlgen . i. 1:Joglarp, till en
bibelkvill nas underMIl, gm C. O.,
. Näfvelsj ö ... .. , ..... ,. , ........
A. S--11. JEo liten s.t~n ~jll g~und en
till hemmet för missiouarernas
barn ) gm B. J. S. N ., Gö.teborg
5: Huskvarna .$Öndagsskola till H s ie Tao
Sengs underMH g,f'!\ A.. D. " ....
5°;
» Tackolrer~
lill blifvande sommarhemmet
. ~ . ... ....... , ... . ..... ,.
P s. 9 1: 4 till d:o ...,.... ...... .... ........ ,
JFrdn taeksamma 1öräldran, till hell) met f6r mi s !i~onä.rernas b arn} gm
S. N., Skellefteä ..... ..... .... ....... .
JTackoffer_ lill d:o g!l1 A. B., Umcl
Baroens vän, till ~:o, gm d:o . . .....
M. K., Askarem~la, Misterhult, till
Chias underMI ! ..... .......... ...... .. .
3 18 , Mossby mfg, till V. Westers verl[·
samhet i Haic~lOw, gm C. T. E.}
}\:umla ...... . ... ....... ..... ..... .... ..
Mossby mfg, till ~ . ~ y lin s v er~s.atnhet i Puchow, .gm d:o ....... ....... .
3 23. K. G. M., S thlm , till Lu H sit:o tu's
& YuaDs unde~h~l1....
"... ......
50:
3,6. ~ Ur en sparbössa_ tiUgossskolal;.''c:'"J"o,,
',:;."":gc_--:,:':;.o:..: _-:-:~--=-~
Trans port
996 : 83 %,224: 70

Herrens verk p~ G. A. Stål
hammars station ~ ... ... ......
. ....
Ullervads mfg, talt användas Pl~ N.
H ögmans s tatioo efter hans godt
fi lln:J.ll de ~ gm J. F' l FOTS, Ullen'ad
L. E., Sthlm, till hemmet for missio
n~iTcrnas barn...... .. .... .... ... ..... .
F. P. , Bj örltlinge, till d:o ............ .
S. T., Södra Lunds glhd, Maspelösa,
till Ch.mg Ching-ehengs 1.lbderhåll
Lilla S\'. Bamtidningcn, Jön köping,
till skolfonden ................. ..... . .
Onämnd vid bönemötet d. 28 maJ'S
i Betesdakyrhan till hemmet för
missionärernas barn" .......... .
H . T., Linköping, till Fuh-sios undeI
håll
.......... ............. .... ...
T . N' l Djurs holm, tiU hemmet för mis·
sionärernas barn ....
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20:
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Särskilda ändamål: .
N:o

Kr. Ö.
Tl'ansport 996: 83
K.ollekt vid barn ens möte p& mi ssions-

U nder j :l.n .~febr. månad er kr. 15,6S6: 70
Under j,m.-mars månader kr. 19,554: 45
Med ·\'armt till h varje gifvare.

A llt härinfiIl ha1" Htf"re1t llfälpt oss.

I

Sam. 7:

12.

Jullådorna.
De vänner, som vilja · vara med om julsänd
ningen, ombedjas att godhetsfullt inSända julgåfvorna
under tiden 15-24 maj med följand e adress:

K. F. U. M.
Parkgatan II.
M.
Göteborg.
Som det lätt kan uppstå svårigheter att upp·
rätta för tuIldeklarati9nen nödvändiga innehållsför·
teckningar, så. bedja vi vänligen, att afsändarne
måtte åsätta hva'je paket en innehållsförteckning
med uppgifvet värde· på hvarje sak däri samt åfven
undvika att i samma paket sända gåfvor till olika
mottagare. Dessa förteckningar å paketen borttagas
vid packningen i Göteborg.

IS.
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