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4uds frälsning. 
Min .frälsning är nära att 

komma och min rätlfärdig/,et att 
ttppcnbara sig. Jes. 46 : 13. 

O, hvilket härligt ord: Guds /räl", i"t·! Det 
är icke en af människor uppfunn en frälsnmg utan 
en' frälsning, som har sin rot och grund i Guds 
eviga tankar, i Guds hjärta, i Guds rådslag. Det 
är icke en Guds oell människors frälsnmg utan 
",dast Gttds. Och denna frälsning är ingenting 
annat än Herre1/. Iesus. När Jesaja i Guds namn 
ropade ut: ~Min frälsning är nära att komma~, så 
syftade han på Kristus. När Simeon .lofva.de Gud 
och sade: »Mina ögon hafva sett dm fralsnmg ', 
då syftade han på det harn, han höll i sina armar, 
Jesusbarnet. J a. J esus var Guds frälsning. ~ågon 
annan frälsning hafva v i icke. Men den fralslllngen 
hafva vi oss gifven. Alla själfgjorda inbillningar, 
all säkerhet, all själftillit hos oss måste bort, så att 
vi såsom fattiga syndare stå frågand e inför Herren. 
När så sker, kommer Guds frälsning in i våra 
hjärtan. '. 

l-Ivilken härlighet för en mänmska att kunna 
öppna sitt hjärta för Guds frälsning! V ill du veta, 
att du icke tagit miste utan verkligen mottagit den 
af Gud dig gifna saligheten, så fi nns det åtskilliga 
tecken, hvarigenom du kan pröfva detta. Där Guds 
frälsning blir mottagen, där växer det på hjärtats 
träd fram en frälsningens frukt. Guds frälsmng 
gör en människa mjuk. Guds frälsning tager bort 
råhet och ett ohyfsadt väsende. Guds frälsmng ?,ör 
en män niska böjlig och ömhjärtad. Guds frälsnmg 
föder förnöjsamhet i det läge, hvan man står, 
äfven om det läo-et icke är alldeles s~dant, som 

" . kman helst skulle vilja. Dessa frukter hänga lC e 
så högt uppe, att vi icke kunna se dem. Nej, de 
ligga oss helt nära. De röra det allra närmaste. 

Först och främst är det dock en frälsningens 
frukt, att vi i hjärtats he la uppriktighet och enfald 
ställa oss i"för Gud och fräga: • H vad VIll du 
Gud af mig? Sådan jag utgätt ur din liand, sädan 
jag i dag är i den ställning i lifvet: däri jag be· 
finn er mig, hvad är det du, Herre, VIII af mIg?, 

Nar Johannes vid Jordan predikat bättringens 
döpelse, då heter det, att folket kom fram och frå
gade: ) Hvad skola vi göra ? ~ Och han sva~ade: 
. Den som har två litklädnader, han del e med sIg åt 
den) som icke har någon, och ?en som har mat, 
han göre sammalunda. > FörmodlIgen såg Johannes, 
att själfviskheten, sinnet att vilja behåll a hlvets 
goda för sig själf, var för hans .tId. genomgående. 
Och helt säkert är detta för hvarJe tId utmärkande. 
När denna sjä lfviskhet blifvit bruten och det är 
hjärtats behof att få dela med sig af den frälsningens 
lycka, man själf åtnjuter, att för Her:ens skull fä 
offra något, visst är där då en frälsmngens frukt. 

Må vi i våra hjärtan se upp till Guds fräls
ning, se upp till Jesus, till honom, som' i ad vent 
och jul och i alla tider med så outsäghg huldhet 
nalkas oss, och som står midt ibland oss.! 

Tänk, hvad du kan blifva rik och lycklig! Du 

kan få denna Guds frälsning i ditt hjärta. Du kan 
fä skifta ut af den åt dem, som du möter. Om 
du famnat Guds stora gåfva till världen, Guds 
outsägliga gåfva, Jesus Kristus, o m han fått komma 
in i ditt hjllrta, djupt in i dess fördoldaste rum, .då 
skall han ock lysa fram i ditt lif och uppfylla dma 
dagar. Då skall han uppfylla äfven din jul med 
sitt ljus och sin glädje. 

Ur ett föredrag af Fr. H. 

f rål\ l\emarbetet. 
Växa kära missions vann er i landet hafva under 

dessa pröfningens tider låtit oss rn. kl1nna vl1rdet af för
bön och hugsvalelse. En syster skrifver: »De heliga l 
folket äro alla i Herrens hand. De ligga vid hans fot. 
Sa li!!a hviloplats! Vid tanken på de lidanden, missio
nar~rna finCTo <Yenomgä är 1900, tager det djupt tag io 
hjärtat, och ur djupet uppstiger den bönen: Himmelske 
.Fader du som är en Fader äfver allt hvad Fader heter, 
f6rbar~a dig öfver dina dyrköpta vittnen, som du har i 
Kina!, 

Och förbönen stiger upp från mänga rum för Kinas 
arma folk. Ha dessa oroligheter fätt väcka Guds folk 
till bön, då skall slutet blifva godt. Herren manar ock 
sina skaffare alt gifva kärleksgäfyor till Hans verk, och 
med gäfvorna följer mycken kärlek och uppmuntran. 
»Hafven ingen omsorg, Herren är nära. Herren förseu, 
skrifver en vän. 

Ett par smä flickor i Norrland, som i somras vid en 
söndagsskol fest fingo höra om ~issionen af en van frå~ 
Stockholm, skrifva: :t1 anlednmg af vär bekantskap l 

B. skolhus, ha min syster och jag funderat mycket pli 
de' smä hednabarnen. Emedan vi nu ha fätt en liten 
skärf (ro kr.) af pappa och mamma, som vi k~nna ~nd
vara ha vi därför ulul<t bedja fröken, att hon vllie skicka 
dem' till de kära i Kina. Hoppas det blir mera i spar
bössan till nästa sommar. Mänga kara hälsningar till de 
smB. j Kina.» 

För tiduingens och. kalenderns spridning ha m§uga 
af vära vanner gjort mycket. Genom en väns försorg 
har t. ex. tidningen kuunat tiHsändas flera sj ukhus både 
i Stockholm och i landsorten. 

En tjänarinna i södra deleu af landet har under 
ruäol'1u är taoit som sin mission att sprida tidningen. 
Icke o mindre än 50 ex. har denna kära syster spridt, ett 
i sanning ide ringa arbete. När m:,lD be!änker, att där 
missionen blir känd, den i de flesta fall bhr föremät både 
för bön och kärlek, då förstär man, alt denna systers 
arbete varit af stor betydelse. 

:01 Gud välsigne kalendern~, skrifver en annan af v~ra 
vanner »att den rnli sprida ryktet om Herren och mIS
sionen l i Kina, sli att flera mfi. komma att inse missioneus 
stora behof och förmånen att ffi aktas värdiga att med
verka för densamma.t. 

Vi tacka Gud af hjärtat för alla våra kära med
hjälpare, gamla och uuga. Mä de blifva alltmer öfver~ 
flödaude i Herrens verk, vetande, alt deras arbete 
Herren icke är fåfängt! 

l 
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Minnesdagar under b~ggandel af 

Barnens hem. 

Såsom en s~irskilJ minnes- och högtidsdag framst!!.r 
natuligtvis den r 6 juni detta år, då det första spadl<lget 
togs för grunden. (Tidigare omnämndt i S. L. ). Men 
sedan dess ha VI haft ett par andra sådana, värda att 
antecknas. 

D en 17 juli nedlades vid en hörnsten en koppar
låda, innehållande ett exemplar af Kina-Mif>sionstidn ingen 
Sinims Land, nägra mynt samt en kort skrifvelse med 
några data och namn (arkitekts och byggmästares) samt 
citat nr ps. 100. Det var en högtidlig stund. U nder 
tonerna af: »Jag lyfter mina händeu , samlades den lilla 
grnppen - ett par vänner fdn Stockholm? några hemma
varande missionärer samt arbetarna. Den I oo:de psalmen 
i Psaltaren utgjorde amnet för ett litet tal . Vi påmindes 
äter om den enda fasta grunden , vi ha a tt bygga p5, 
och om det enda namn, vi kunna fn1!t lita till i aHa 
lifvets la.gen och företag. Så sattes den lilla lådan ner 
och mytlades öfver. Ater sjöngs en psalm och höjdes 
bönens ljud till vär trofaste Fader, i hvars namn vi 
Dörjat bygga, och som vi äfven nu ville bringa tack och 
l.of för den del af arbetet, som hittills blifvit utförd t. -
När skall den lilla lådan månne härnäst kom ma till synes? 
Skall den få bara nägot vittnesbörd för en efter\"ärld om 
et t folk, som' städse i Jesu namn velat börja ,alla sina 
företag» - eller skall den förbli fva där till den stora dag, då 
himmel och jord skola förgås och vi fä byta nt vära 
jordiska boningar mot andra sftdana, som Jesus själf 
gätt att bereda för sitt folk ? 

Fredagen den I I aug. var en af denna sommars 
hetaste dagar. V~rmen var rent af tryckande. Men 
den lilla grupp af timmerman och snickare, som sedan 
en tid bortåt varit sysselsatta med nppförandet af »Bar
nens hem», tycktes den dagen om möjl igt mer ifriga an 
vanligt. Taks tolarne hade nn lyckligen res ts, och dagen 
till ara bands en väldig löfkrans och hissades jämte ett 
par svenska flaggor i topp på nybyggets tak. Vid 5-tid6n 
på e. m. samlades hela arbetsstyrkan jämte husfolket till 
festligt dukadt middagsbord på Missionshemmets gård. 
Efter middagen tackade ingenjör Landgren byggmäs tare 
och arbetare för godt arbe te och påpekade, hvilken nåd 
det var, att ingen olyckshändelse af allvarsammare art 
inträffat under den tid, arbetet fortgått. I ngenjör L. 
talade ock varmt och kansligt om ändamälet med byg· 
gandet af detta hem. ]IDe af eder, som äro fader, ha 
nog ej svårt a tt tänka eder in nti , med hvilket intresse 
oeh hvilken förvantan detta bygge följes af fader och 
mödrar, som inern kort kallas a tt lämna sina små inom 
detta hems väggar.) Så ungeP.:ir föllo sig hans ord, och de 
stämde nog mer an ett hjärta till eftertan ke, medkänsla 
och heligt allvar. 

K affe intogs sedan gemensamt uppe i vär vackra 
tallbacke, nu visserligtn grun dligt skräpig genom allt 
byggnadsmaterial, som måst samlas dar, men ändå skön 
genom den svalka, den erbjöd efter den långa, varma 
sommardagen. Under gemytligt samspråk försiggick kaffe
drickningen, och därefter talade kandidat Österberg liftigt 
och kraftfnllt om den störste af alla byggmästare - den, 
om hviJken Bibeln sä ofta talar. , Han h!1ller pä at t 
bygga en stor och nnderbar byggnad. Han fogar sten 

till sten däri - lefvande stenar, dem ha n själf gifvit 
li r - Allt sbgs materia! kan han anv:tnda ; det gör 
ej s1 mycket, hur detta material ter sig i det y ttre. 
Han slipar, han renar, han [ormar, a ll t efter som han 
vill ha det. Det syns I:"j så storartad t, hans stora bygge 
för människors agen i allmänhet. N ej. liksom vi här i 
dag kunna s!1ga: 'D et ser just ej så ut, som skulle 
detta bli ett fint hus', s§. kan det med skal sagas om 
de människor, som ställt sig till den store Byggherrens 
förfogande: 'Kan det blifva nBgot af denna svaga lina 
hop?' L iksom ger.om Guds nåd detta hus, hvars grund
stom me vi nu se för våra ögon, en dag skall stä bar 
fulländadt, prisande sin m:istan::, sä skall i än bögre grad 
Guds stora bygge, som bestär af omskapade, härliggjorda 
syndare, en gang s tä fram i outsäglig härl ighet och glans. 
Det viktiga ~r, att vi dä alla äro med i dm byggnaden. 
Vi k U1lfza al la fä bli med. L ycklig den, som ar med däri 
den dag, dä a llt jordiskt brister och förs vinner och endast 
den by.ggnad, som Herren uppfört, förbli f ...er!~ 

Sedan berättade missionär H . Tjäder åtskilligt om kine
siska förhållanden, och sa var snart också denna dagen all. 

1. Böllittg . 

Invigningen af Barnens hem. 
Det var en stor skara missionsvänner, val omkring 

1 20, bland dem prinsparet Bernadotte med två döttrar, 
samt åtskilliga ganska långväga ifrån komna, som trots 
mörkre t och det svåra vaglaget begftfvo sig nt till Dufbo 
på e, m. den 30 ROV. för att få öfvervara invigningen af 
Barnens hem. 

Det lyste så vänl igt inbjudande från alla fönster i 
det rikt upplysta hemmet, när den långa raden af g~tster 

ur den dunkla skogen kom ut på slatten. 
Snart vara samtliga tillika med Missionshen;lmets 

invånare, stora o(h 5mB, omkring 40 till antalet, samlade 
i Barnens hem, dels 'j det prydliga sumlingsrnmmet, som 
genom stora, undandragna skjutdörrar var fören adt med 
den rymliga matsakn, dels i den utan för belagna hallen, 
dagen till ära dekorerad med vackra ki nesiska väggbona
der af rödt siden, Sedan sängen »Herren, vår Gud, ar 
en Konung i makt och i ära ~ afsjungits, inledde kommen
dör O. v . Peili/sen med bön, hvarefter missionär E. FoJke 
hälsad e de nllrvarande hjiirtligt välkomna. D et hem, 
hvari man nu samlats, stod da. r som en ?Jådes- och I:ärleks· 
gdntillg af en älskande Fader, som en gäfva frän Gud 
själf. När en jordisk fader gör i ordning för sina barn, 
söker han, så vidt han kan, göra allt så prydligt, trcftigt 
och ljust som möjligt. N u hade Fadern öfver a llt, hvad 
fader heter, beredt ett hem åt sina små, och därför had e 
hemmet blifvit s~, ljust, så varmt, så treflig't. J a, om 
detta hem knnd e i sanning sagas: »Herrens högra hand 
har gjort mäktiga ting. » Det stod som ett talande bevis 
[ör, hur Gud vill hafva det med och fö r sina barn men 
äfven som ett jwof Gud pröfvar nämligen icke blott 
genom flDd utan äfven genom flIttl. Genom detta hem 
ville H erren liksom fråga de sina: ) Fär jag fortsätta 
pä samma sätt ? Viljen I taga detta hem nr. min hand 
sasom en underpant pä hva.d jag för fra mtiden ämnar 
gö ra ?» Denna stund manade därför icke blott till tack
sägelse och pris utan :lfven till bön och förödmjukelse. 
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- U nderbart var det afven att tänka tillbaka på hur 
Herren förberedt allt fö r detta hem. Han hade för
beredt barnens föräldrar, kommittcen, mis~ionsvannerna. 
Och när tiden var inne, hade han W!.dt fram med sin 
allsmäktiga kärleks kraft. Åter och äter hade han :tfven 
under byggnadstiden visat, huru han med sin trofasta 
fad ershand led t allt. Vid ett tillfalle t. ex. rnäste en viss 
dag tvi tnsen kronor utbetalas, och tvi dagar fömt 
funn os i kassan endast ett tusen kr. Men så kom helt 
oväntadt ett bref med en vaxel på ett tusen kL, och 
gifvarcn sade: »Jag har icke förrän nu observerat) att 
hemmet var under byggnad. När jag fick se det, kände 
jag, att jag ville vara med.) Gud ledde just i rätta 
ögonbl icket sin tjänares blick pä saken. Allt sådant in
gifver trygghet, ar en borgen för a tt :.hela vägen går han med ». 

Missionär August Berg påminde om den dag för 
omkring liD är sedan, då det strax intill liggande Missio'll-s
hemmet blifvit invigd t, och om det minnesord, som då 
gifvits: »Pä Herrens berg varder det f'örsedt., Att man 
nu finge samlas till en liknande högtid, innebure en npp
fyllelse af det då gifna löftet. Tanken gick :tfven till
baka till den käre, oförgätlige broder, missionens förre 
trofaste sekreterare, hvars bild från samlingsrummet blic
kade ned på de församlade. Hur hade icke missionärs

barnens väl legat på 
bans hjärta! Hans 
karleksfulla nttalanden 
rärande Kommitteens 
omsorg om de små 
hade fyllt missionärer
nas hj~rtan med hopp, 
och de hade känt, att 
när de i hemland et 
hade en sådan kom
mitte bakom sig och 
därofvan en Gud, som 
älskade deras barn 
ännu mycket högre, 
kunde de i sanning 
vara trygga. 

Psalmsångarens 
ord: »Spmfvt1l- har 
jU1t1Uf ett lms odt sva
fau ett bo, där lum 
kan lagga sina u1lgao, 
voro ord just för denna 

Fröken Ester Sjögren. s.tund. Sparfven, så 
yttrade tal., skulle jag 

vilja kal!a våra barn. De äro som s~å värnlösa sparf
var och likväl högt aktade i Guds ögon. Nu hafva 
våra . älskade barn funnit ett lordiskt hem i stallet 
för det hem, SOm vi sakna förmåga att bereda dem. Och 

. svalorna, så skulle jag vilja kalla oss, missionärer. Om sparfven 
ar en. stannfågel, så är svalan en flyttfågel. Svalan kanner 
sina tider. Vi komma, och vi gå, vi ha tva icke något var
aktigt hem. :Men yi hafva nu funnit ett · hem för våra 
sm§.. Och det stå.r nu fardigt för dem att taga i i?esittning. 

Nar konung David skulle förbereda det hus, hans 
son Salomo skulle bygga till en boning åt Gud själ f, 
hade han eu van i konung Hiram. Denne sände sina 
tjänare med byggnadsmaterial och allt, som behöfdes. Vi 
harva till vän en, som ar större än Hiram, konungars 
Kommg. Detta hem har kommit till stånd genom den 

store Konungens tjänare. Här hafva kommit in gäfvor 
fdin palats och koja, fattiga och rika, kända och okanda. 
Vi hafva en bok, där gifvarnes namn stå upptecknade, 
men hvad vi icke kunnat uppteckna, är den kärlek och 
försakelse, som ligger i dessa gftfvor. En af de sist in
ny toa var åtföljd af följand e skrifvelse : »Från tvänne 
smä barn, som icke längre behöfva ett jordiskt hem. ::. . 

Så stär nu det lil!a sparfboet f:trdigt, men det behöfver 
något mer. Det behöfver en moder, som vårdar sig om och 
vakar öfver de små. Äfven en sädan har Gud i sin stora 
kärlek gifvit oss. Från Guds hand hafva vi mottagit den kära 
svster, som för hans skul! vill vara en moder för våra smll. 
l\1ft denna vår syster alltid stå här såsom Herrens tjä
narinna! Dä skall arbetet blifva henne lätt och. bördan 
iclc~ kännas tung. 

Sä ett ord till de sm~ invånarna i sparfboet. I 
veten, hurusom i ett fftgelbo ungarna sträcka ut sina små 
hufvuden och halsar utanför boet. De ligga där så 
trång t, fem, sex i god sämja. Kära barn, liknen dess'a 
små fågelungar, så att I aldl"ig hacken den ene på den 
andre, ty dä händer det latt, att nägon faller ur boet 
och fördärfvar sig. Blott om frid, kärlek och en.dräkt 
fä räda i detta hem, gän I en ljus och lycklig framtid 
till mötes, Mån I vidare aldrig glömma att vara ödmjuka 
och tacksamma! Vi föraldrar hade aldrig kunnat bereda 
eder ett sådant hem, som det I nu fatt Af Gud hafven 
I Hitt det, och er framtida lycka beror just pft alt I i 
ödmj ukhet och med tacksamhet betrakten det som en 
nädegäfva och icke som något, som skulle sä vara. Mä 
Guds iigon st~ndigt hvila pä och vaka öfver detta hem 
och hans hjiir/a vara där) hans kärleksfulla fadershjärta, 
som alltid har sin glädje i att gifva, att fylla alla edra 
behof! Vi kunna i san ning saga, säsom det heter i ett 
oss af vänner tillsandt telegram: »Detta är den dag, 
som Herren har gjor t. Lätom oss på den fröjdas och 
glädjas! :. 

Sedan ännu några kärlekens hälsningar dels i brer, 
dels i telegram upplästs och sången »Tryggare kan ingen 
vara än Guds lilla barnaskara~ sjungits, lamnade ingenjör 
K. G. Magnusso1l en mycket intressant redogörelse öfver 
hemmets tillkomst och inredning samt den ekonomiska 
ställninge n. Ännu i början af juni 191 I hade Kommit
teen stått myctet tveka~de, huruvida den skulle våga taga 
ett sådant steg som fattande ' af beslut om hemmets byg
gande. Vi hade utsikt a tt Hl 12,000 kr .. för ända
mälet. Grundplåten hade skänkts af en mission vän, 
och 9,000 kr. hade erhåll its i testamente efter en af
liden missionsvän, en gammal tjänarinna. Efter all
varlig bön och noggrannt öfvervagande beslöts' emeller.
tid, att man i tro skulle taga detta steg. Den 16 juni 
togs det första spadtaget, .och nu, efter blott 4 l/j, månaders 
byggnadstid, kunde hemmet invigas. Ett varmt tack nt
talades därpå till sä.väl arkitekten, herr C. A. Danielsson, 
och byggmästaren, herr K. Klasen, som ock till alla 
dem, hvilka varit med i arbetet. 

Hemmet hade försetts med en elektrisk pumpinrätt
ning för upphamtande af vatten från den rätt aflägset 
liggande brunnen, med varm vattenuppvärmning och elek
triskt ljus. I stället för att detta, som mången kan<;ke 
trodde, vore en lyx, .hoppades man darigenom göra åt
skilliga besparingar både i fråga Om bränsle och personlig 
arbetskraft. 

Af den erforderliga summan, 28,000 kr., hade ~lit-
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lills 2:), I 59: 88 influ tit. S5.1edes återstodo omkring 
5,0.00 kr. En del af deuna summa uehöfde emellertid 
icke utbetalas förrän efter omkring ett §.r, och Kommit teen 
ägde den förvissningen, att den Gud, som hittills försett, 
ods§. skulle gifva slutsumman, sft att missionen icke be
höfde fdl.ngå sin princip att icke satta sig j skuld. 

Af bidragen hade det mesta influtit i små summor. 
Hemmet kunde uokstafligen sägas vara ett hem »från 
dc små till dc smä» . För de senare, eller hemmets smä 
invånare, borde det också sH!. klart, alt hemmet var ett 
Jultgl hem, hvarför de skulle vara rädda om allt. Ja, 
om hemmet i dess helhet kunde det i sanning sagas: 
»Frå# Herren , g 't!tU'lII Herren och tilt Herren! )) 

Mis5ionär Rob, Be-r..fling uttalade äfven ett tack 
först till H erren för hans outsägliga näd, sä till aHa de 
kära bland C uds folk har och landet l"ulldt, som haft 
sin hand med i verket. Det stod där, detta hem, som 
ett insegel på Berrens löfte till sina lärjungar: »Ingen 
ar, som har öfvergi fvit hus eller bröder eller systrar eller 
rader eller moder eller hustru eller barn eller ä kra r för 
min och ~vangelii skull, som · icke ska ll få Ilttndrafaldt 
igen nu i den na tiden.» Ofver e tt hundratal vänner 
hade denna afton samlats till Barnens hem, och långt 
flera vara de 1 som med kärlekens in tresse och varma 
Wrböner i anden voro nUrvarande. Delta vittnade, att 
Jesu o rd gå.tt i bol,:s ta rIig uppfyllelse. 

Brinnande böner uppsändes nu af nägra bland de 
l1arvarande för såval hemmet med dess inväna re som de 
lltevarande missi()nssyskonen. 

Sedan gj0rdcs af gästerna en rond kring huse t. 
Ö fv erallt hemtreOigt och rymligt, praktiska och ändamåls
enliga anordningar. Pä nedre bottnen funn as föru tom 
saml ingsrummet, matsalen och hallen) ett stort, präktigt 
kök , serveringsrum och jungfrukammare, En trappa upp: 
en ljus och lreflig hall , .afsedd till lekplats för de sm ~, 

för est.:~ndarinnans tvä. rum och sex rum, a lla med garde
rober, fö r barnen, tvä ~l lDnadc att bebos a f tre barn i 
hvartdcra , och de öfriga af två, samt badrum. pn. vin
den Jmllde y tterligare tre rum inredas. 

Icke minst intrCSYiant var källarvå.ningen. Där funnos 
ångpanna fö r va rmeledningen, tvättstuga, rymiJga källare 
mr mat och ved fQrräd och slutl igen ett slöjdrnm för 
barnen. . 

Sedan gästerna med stor belåtenhet beselt hela 
huset, dar allt, de vadra hemvafda gard inern<l, möbler, 
ta(l() r. mattor och husgerå.d vittnade om missioosvännernas 
karlek och om tanke, samlades man åter i den rymliga 
matsalen ti ll gemensam tedrickning. Efter denna presen
terades af miss ionär August Berg alla "spa rfvarna1>, en 
och en mr de församlade, och til! sist äfven den kära 
husmodern, frökal. Ester SjÖg1·Cfl. som af kärlek ti ll H erren 
och de små invigt siU lif li!! detta arbete, och som för 
sitt vik liga och krarvande kall behöfver blifva uuren af 
missionsvännern as kärlek och trogna förbön. 

Den alltigenom Ijufliga samvaron afslu tades at mis
sionär A, l/a/me med bön och tacksägelse. 

faror för röfvare. 
Tidningen ~ The Peking amI Tiemsin Times~ fö r 

den 24 november, innehåller en intressa nt redogörelse 
för en intervj u, SOlO en af dess medarbetare haft med 

missionär Carl Blom, tillhörande Svenska missionen i Kina. 
Missionar Blom, tillika med sin hustru, samt missionä rerna 
N. Högrnan, D. Lanc.lin, V. \Vester, J. Olsson, Frida 
Prytz, Maria Nylin, Agnes Forssberg, Maria Djörklund, 
Ida Andersson, Olga Ahlman och Ann a Rosenius hade 
anländt dit dagen rörut, MissionUr Blom framhöll, att 
till ständet i provinserna Shans) och Shensi vore sådant, 
alt ingen annan utväg ~iterstod för dessa, än att Jämna 
sina stationer. Tllandarinerna pä.yrkade detta besutmdt, 
alldenstund de hvarje dag väntade ett an fall pä sina 
respektive städe r, 

I Yuncheng. hvarifrän det gemensamma uppbrottet 
skedde, gäfvo :ltnbetsmännen ueredvil1igt en eskort be
stående af tio soldater, beväpn ade med bakladdningsgevär. 

Pä resa. 

Sällskapet färdades i vagnar och på mulåsnor , Ur
sprungliga planen, att nä Peking öfver Taiyuanfu, måste 
öfvergifvas, alldenstund underrättelse anländt, att denna 
stad var i revolutionärernas händer. MisSionärecna vara 
fullk omligt medvelna om den stora risken, som de utsatte 
sig [ör, alt blifva öfverfallna a f röfvare, men de hade 
ingen aUllan u tväg äu alt genast begifva sig' ä.stad öfver 
B onanfu ti!l Tientsi n, om de in te ville ut~tta sig för 
ännu allvarligare faror. Till att börja med aflopp allting 
så vä l, som man under dylika omständ igheter kunde vänta , 
och sedan de rest i fle ra dagar utan något allvarligare 
missöde, droga de den slutsatsen, att dc, trots ätskiJlig'a 
antydningar, som gjorts, kunde hoppas att lyckligt uppnå 
Honanfn, utan att nägot allvarligare skulle hända dem. 
N oga utkik hölls heja tiden, men allt eftersom man när
made sig H oua nfu, slappades uppmärksamheten , och man 
trodde det icke vara nödvändig t att hälla sig sft nära 
intill hvarandra på vägen, som man hittills gjort. 

Öfverfailet. 

Plötsligen, dB. de vara endast omkring 8 kilometer 
från Bonanfu, uppenba rade sig ett röfvareband på om
kring trettio man, De n förs te, som uppmärksammade 
dem, var fru Blom, som red [lä en mlllä!:ma. Hon tog 
fel pä deras afsikter, under det al t de närmade sig, och 
ropude till sin man, att soldater komrno, och som sådana 
såga de verkligen nt, då de rusade fram och ställde sig 
i vägen några meter frän de resande. 

De vora beväpnade med gevär, svärd och andra 
vapen . K omna helt närq intill missiona rerna, af hvilka 
dc flesta nu hade sta nnat, gåJvo de stTidsropet: ~rusa 
fram och döda !» och ögonblickligen blcfvo de olyckliga 
anfallna af banditerna. Sä plötsligt och oväntadt val' 
öfverfallet, att de resande ej kunde fö rflytta sig åt n§got 
håll, och såväl de som deras eskort voro i rörva rnas 
vMd. Det blef c.lock snart uppenbart, at t, ehuru ban
diterna voro beredda, om så fordrades, att gå till y tterlig
heter, deras fö rnämsta åstundan var byte och icke nt
ländingarnes lif. Dfi anfallet gjordes, föll fru Bloms O1ul~ 
lis Ila omkull ocb kastade fru Blom till marken, 

Innan hon hann hamta sig och hjalp anlanda, blef 
hon grymt öfvcrfalle n och illa sårad. H on Wrlorade 
genast medvetand et, och hennes man , som skyndade till 
hennes hjälp, liek flera h~gg och slag på kroppen och i 
hllfvudet. Det var fullkomligt lönlöst att gifva sig i s trid med 
röfvarn a, som ho tade med a tt ögonblickligen skjuta hvcm 
det vara m5., som rörde pa sig. De sade, att hvad de ville 
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komma ät var de resa ndes reskassa och dyrbarheter och 
a tt, om det galJde, skulle de döda h varenda en , ma n 
eller' kvinna, för att vi nna si tt syrternal. Ö fverfall et skedde 
o mkring kl. 10 p§ morgonen pä en pla ts, som var utvald 
med mycken omsorg af röfvarne, och som allt hopp om 
hjälp fdn nagot häll var utes lutet, fanns det ingen annan 
råd än att underkasta sig. Med den största skyudsamhe t 
tillägnade sig rö fvarn e s5. mycket byte SOm möjligt. De 
bJefvo mycket grofva och ohöfiiga vid minsta tecken till 
motständ. 

H err Blom, som fl era ginger fö rsökte att nä. sin 
hustru, som läg sanslös på lDarken, blef för hvarje gång 
brutalt öfverfc:dlen. Flera andra af sällskapet rönte 
samma behand ling , men, med nndantag af fru Rlom, var 
det missionär Blom, som rönte det mes ta våldet. 

Röfvarne aftägsna s ig 

Seda n de tillgripit a lla penningar, de kunde finna , 
värde uppg§.ende till omkring två lusen fyra hu nd ra 

kronor, a Oägsnade dc sig hastigt. 
D essförinnan togo de s5. mycket af sällskapets res

effekter med sig, som de bekvämt kunde bära, och lam 
nade sina ofter eft er sig. N~gon föreslog d5., att dc 
skulle taga ut ländi [J gcn, härmed mena nde helT Blom, 
med sig. 

Motst§. nd var fr uk tl Gst och röfvarne sl~pade missio
n~ir Rlom med sig, blödande och haltande, som han va r. 
Han gjorde ett nytt försök att nä fram till sin hustru) 
som nu rau hjä lp a f några af dame rna i sällskapet, lOen 
knuffades obarm härtig t åt sidan , under det att hon Hig 
d:l r sårad och sanslös. Det lyckades slutl igen herr Blom 
a tt åd raga sig röfvaranförarens uppmärksam het genom en 
anmärkning, han gjord e. Anföraren, en omkring trettio 
års ma n," förklarade, att pä grund af den d 5.tiga rege
ringen och det laglösa tillstånd, hvarnti landet nu be
fann sig, vara han .och hans m:l n nöcb akade att gripa 
till röfveri och väldsbragder för att kn nna lifnnra sig. H e rr 
Blom fann snart, att denne, man var vänligare stämd än 
de äfriga männen och villig att lyssna liH hans anmiirk
ningar, och försökte därför ö fv ertyga honom om det d5.rak
tiga uti a tt pä detta sätt draga fistad med honom frä n det 
öfriga ressä llskapet och den hämnd, Som ovili korlig"en sk ulle 
faHa pä dem, om de togo hans lir. 

Det lyckades slut ligen missionär Blom att utverka 
höfdingens tillätelse att å tervända till d e öfr iga, som nu 
vora på omkring tre kilometers afstft nd. I nnan han Jäm
nade dem, lyckades han ~ fven alt äterfå nägra af de 
stulna klädespersedlame. J us t som han stod i begre pp 
att lämua dem, var det någon, som föreslog, att man sku lle 
undersöka hans kläder. Delta före togs genast, och en 
summa af 132 doll ars, som missionär Blom hade dold t 
under sina kläder, fan ns där och beröfv ades honom. Han 
begärde alt 1:Herfå n~got a f denna summa, så att han 
och hans sällskap kunde taga sig fra m till Honanfu. An
fö raren gaf honom dfi omkring 2 2 dolla rs, men andra af 
röfvarne passade genast pli och ryck te penningarne frän 
honom, sft alt till slut endast å tta dollars hterstodo. H an 
skyndade sig nu genast listad och hann snart upp sina 
v3nner, som mottogo honom med glädje. 

"Företrädda af herr H ögman begäfvo dc resande sig 
nu fistad till Honanfu, hva rs myndigheter genas t under
rättades om det skedda öfverfa ll et. Kra ft iga mått oeh 
steg vidtogos nu genast att illfånga röfvarne med den 

på följden, att röfvarhö fdin gen dödades och tre af de ö friga 
röfvarne fängslades " 

I H onanfu fick fru Blom lämplig beha ndl ing af 
doktor Friberg. Det utröntes dä, att hufvudsk~ l en var 
sprack t·, och a tt hon dessutom tillfogats flera andra skad or. 
Efter tre daga rs h viia kunde hon dock, ä.Lföljd af d oktor 
och fru F riberg) med järnvagen for tsatta resan till Tientsin. 
Senare underrättelser gi fva vid handen, a tt fru Blo ms 
h~\ 'sot i llst5nd fortfar a tt förbättras. Sjalf bar herr Blom 
pli ansikte, ben och h 1,i nder märken af den svlira be hand
ling) han underg5. tt. 

.Min första jul .Kina. 
Det var 1ftngt borta i Kina. D et var julafto n. 

Diirute var det s§. kall t ; vind en tjöt, och m ed den tjö to 
ulfvarna i kapp. Etl blekt månsken upplyste den s to ra 
slätten, på hvilken hundralals större och mindre byar 
låga spridda, och därbortom syntes de sV<lga konturern a a f 
en lång bergskedja. Stjärno rna tindrade så klart pA 
fästet. Däruppe talade allt om [rid, men nere pli den 
gula jorden var ofri d, nöd och mörker, 

Kvällen inbjöd till vaudring och ti ll tankar, men 
fa rorna, som lurade fii r hvarjc steg, fa ro r för vilddjur 
och faror för rö fvare, gjorde, a tt inga vandrare vid denna 
tid på dygnet syn tes till. 

Jag hade länge stlitt utan för den JBga lerkojan, som 
stod vid kanten af byn, och som för tilfäll et tjä nade som 
min bos tad. Ja, i kväll ä r det julafton, tä nkte jag, och 
iug tinktmässigt spejade jag omkring mig. Jag ville 5li 
gärna se n~got af jul, en julgran eller eH fönster med 
ljus ut i; men inga julgrana r syn tes till, och alla fönste r 
voro tillbommade med luckor. Inga julljus, ingen julsl1 ng, 
ingen julstämning nere bLmd människorna, men dli ruppe 
voro dock julljusen tända, däruppe pli det rena himla
fäs tet. Tan ken flög till mitt älskade las teriand med så 
mycket ljus, s!l mftnga lysande hem och sä mli nga ly
sande hjärtan, sä rikt på julstämning och klappar och 
kärlek och lofsång !:ring Barnet i krubban och a llt 

Jag tog afsked af natten, tom på julfröjd meQ full 
a f vargtjut och hundskall och vindstötar, och drog mig 
t illbaka ~-till mina rum. Inkommen i de t y ttre af koja ns 
bäda rum stängde jag omsorgsfullt de tjocka, jarnbeslagna 
dubbeldörra rna och drog fö r den grofva trä bommen. En 
blick omkring mig kom mig att känna julen änn u rj Ur
mare hä rinne an daru te. D e mörka väggarne; det kal la 
golfvet af sta mpad jo rd ~ det so tiga, !)va rta bjälklaget i 
take t, den bristfil lliga möbleringen, et t rankigt bord, e tt 
par stolar, som lä ngesedan borde ha tjänat ul, det va r 
a lls inte inbjudande pg en julafton" Fr5. n det inre rum
met lys te mig ti llmötes min lilla kineslampa. Veken hade 
min v~ rd med särskild omsorg sno tt af bomull från sin 
stoppade tröja, och beh~lIaren var just fylld med ny rof
olja. Det s~g verkligen ut , som ville den lilla lampa n 
säga : Jag skal! göra mitt bästa att ersätta julljusen 
för d ig. 

K olbrasan bran n friskt i ugnen och vllrmde min 
tegel murade bädd, rummets enda möbel, s§ att den flä 
tade halmmattan, som täckte d en, var nt!.stan het. E n"
ligt landets sed b öp jag upp pä bädden, snoppade la mp
veken, så godl jag kllnde, ö ppnade den kUra boken och 
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W.ste det gamla härliga julevangeliet. Det bIef Jul i den 
låga kammaren. Guds kärleks sol, Jesus, lyste i ordet 
med sitt underbara, rika, varma härlighetsljus såsom 
aldrig förr, och med trons och hoppets öga fick jag se 
han emot ljusare och gladare julaftnar för det folk, bland 
hvilket jag nu i ensamhet firade min jul. 

Och läter Herren oss uppIefva nästa års juletid, skall 
jag då söka tälja något om en annan julhögtid i Kina, 
en jul ej längre firad i ensamhet utan i kretsen af en 
jublande skara af unga och gamla med julgran och klap
par och lofs5.ng till Jesusbarnet i krubban, numer känd 
och älskad af m5.nga kineser, ja, lika dyrbar för dem som 
för oss. 

Yiincheng den 4 nov. r 9 r r. 

.fl~-id! 

) H vad helst du företager, skall lyckas för dig, och 
ljus skall skina öfver dina vi1gar.) 

Detta var det sista ord, jag ur min språkkorg fick 
med mig, då vi för en vecka se 'n, den 2 8 okt., plötsligt 
måste lämna vårt älskade Pucbowfu. Jag tänker, I genom 
tidningarna för länge sedan hört om den kritiska ställ
ningen härute. 

På fred. d. 27 okt. nådde oss bud och bref fr5.n 
H. Linder, som uppmanade oss att genast upplösa skolan 
och fara till Yii.ncheng. Redan samma kvall sände vi 
hem de barn, som bodde i staden. Evangelisten tog en 
skara till sitt hem för att s<1 fort som möjligt skicka dem 
till deras egna hem, och de öfriga sände vi i dagningen 
med vagn till troendes hem utanför staden. Allt gick 
helt stilla till, så att folket i staden ej sJrulle fatta miss
tankar och onödigtvis uppröras. Ryktena voro svåra nog 
ändä. Vi stannade uppe hela natten för att packa det 
mest nödvändiga men lämnade annars allt, som det var, 
och på f. m. den 28 okt. voro vi redo att fara. PB. 
söndagen den 29 var det jämt 7 år, sedan jag kom nL 
Vi mäste fortsätta resan äfven den dagen, men det var 
stilla och lugnt på vägarne, och vi hade' det sä godt. 
Framkommo på måndag e. m. hit och funno, att C. Blom 
skrifvit och kallat oss, ehuru' vi ej hnnnit fil hans brer. 
Småningom samlades alla våra Shensi- och Shansisyskon 
hit utom H. och M. Linder samt herr Svenson, som 
beslutat stanna i Tungchowfu. Nu ha de kallats hit, men 
sista underrättelsen är, att rebellerna ankommit till Tung
chow, och att staden troligen öfverlämnar sig' åt dem. 
Mandarinerna lära ha flytt, och kanhända blir det svårt 
för syskonen att komma ut ur staden. Fästningen 'Tung
kuan, 65 Ii från Puchowfu, är angripen af rebellerna, och 
telegr~fen ~r afbruten. 

morse afreste Th. och S. Sandberg med Fredrika 
Hallin; A. och E. Ericsson samt Anna Erillsson p<1 2 

vaguclr till Honanfu, och i morgon, den 9, resa Frida och 
jag', jda Andersson och Anna' Rosenins samt 2 bröder, 

kanske herr "\Vester och herr Laridin. Sedan' hoppas de 
öfriga ffi resa pil mänclagen. Högste mandarinen lofvade 
mulb~rstolar, men folket är uppskrämdt och iD:g'en vill gå, 
åtminstone för rimliga priser. Därför ha Vl nödgats 
vänta tills nu. 

Blir det ombyte af dynasti, kommer det nog att 
dröja länge, innan lugnet återställes, och allt 'arbete mäste 
tillsvidare läggas ned. Vi ha hört, att C. L M:s missio
närer i Pingyangfu jämle de fdin Hongkong afrest till 
kusten. 

Om vi stannade, skulle vi helt säkert bli instängda 
och ej kunna ffi silfver och hvad VI behöfva. Därför 
resa vi, sB. snart Gud öppnar väg. 

Vi äro alla [riska och vid godl mod och tro, alt 
Herren, som sil trofast hjälpt hitintills, afven nu skall 
skydda och bevara oss samt föra oss till en annan »fristad». 

Frida och jag vilja säga ett varmt tack för våra 
julgåfvor, som mötte oss hUr i Yiinchcng. Vi fingo just 
tid att öppna dem, - kunde ej vänta till julafton denna 
g'ång, då vi ej veta, hvar vi få tända våra julljus. Vi 
äro sB. tacksamma för den kärlek, som äfven denna gäng 
mötte oss i så många pr~ktiga gäfvor från vänner, nara 
och fjärran. Om Herren sparar oss, hoppas jag längre 
fram få skrifva till hvar och en för att tacka, om ej, viii 
jag pä detta sätt säga mitt innerliga tack till alla! 

Efter den kinesiska konferensen här i sept. reste vi 
bern. Besökte Chiehchow på genomresan och fingo 
samla kvinnorna där. Kommo hem den 19 .sept, och 
började skolau den 22, Vi hade fått 19 elever. Det 
var en skön ehuru kort tid, vi fingo vara nos dem. Hos 
flera ibland oss hade en tauke på syförmi1lg uppstB.tt, 
och vi bildade en sådan för fiickorua 'och de närmast 
boende kvinnorna. Vi hunno samlas 2 gånger. Det var 
en sådan glädje hos alla öfver denna syföreuing; VI 

skulle arbeta för en prediJcoförening, således för direkt 
evangelisatiousarbete. Nu fingo vi lämna ~1It. ida det 
vara ett utsäde, sOm bär frukt, d<1 tiden kommer d~rför! 

Den 2 I och 22 okt. hölls vårt stormöte. Herr 
och fru Blom jämte br. Wester voro hos oss, dessutom 
en kinesisk broder från Hon'an. Det var ett' mycket 
dyrbart möte. Fem personer döptes; 2 mäb, som del
tagit i br. V/esters dopklass, r- garpmal kvinnci., som, då 
hon deltog' i bibelskolan i våras, beslöt att följa Jesus, 
samt 2 skolflickor, af hvilka den ena fick frid under 
väckelsen våren r909. Så där få vi »i SillOIIl tid)) se 
frukt. Jag tror, att alla de flickor,' som då lämnade sig 
åt Herren, nu intagits i församlingen. Nästan hvarje 
g<1ng vi haft en kurs i kvinnoskoIan, har också någoll 
tagit steget ut. Gnd vare lof, verket är ej fåfäugt! Vi 
få skörda, om vi ej tröttna. Men o, s<1 djupt det kändes 
att nu nödgas lämna dem alla! Församlingen har öfver 
röo medlemmar. En stor skara hade infunnit sig till 
mötet, och vi voro Mminstone ett 80-tal samlade omkriug 
Herrens bord. Det bIef vär sista söndag i Puchowfu. 

H vilken gråt det bIef bland våra Rickor, då de på 
fredagskvällen mäste skiljas! Och våra'tjänare och vänner 
sedan. Det var ett hårdt slag för dem aHa. M<1 Herren 
i nåd bevara dessa trogua, hvad som än skall möta! 

Vi tro ej, att det är direkt fara för v5.ra eller de 
kristnas Iif, ty rebellerna proklamera, det de skydda ki· 
nesisk och utländsk handel, de kristna' och folket, och att 
den, som bryter däremot, skall straffas' med döden. Men 
röfvare och annat dåligt folk taga tillfället i akt. Dock 

I 
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äro vi trygga i HtrrtftS Fadershänder. Ej ett här skall 
krökas p§. växa llUfvuden hans vilja förutan. 

Hälsa nu' s§. varmt till alla vära trofasta vanner där
hemma. Tack för allt, allt! Herren löne! 

Vi skola nu samlas till vär t lördagsbönemöte och sä 
bereda oss för resan i dagningen i morgon. ); Herren 
Sebaot är med oss, vär borg är Jakobs Gud.J 

I J esus s~ varmt tillgifna 
Maria Ny/in. 

P. S. Frida och syskonen här hälsa så innerligt. 

Upprop för Kina. 
Från Missionssällskapen i norra Amerika har utsändts 

ett upprop till alla missioDssäUskap i världen med anhlHlan 
om förbön för Kina. 

1). För Kittas folk, denna slora och kraftiga nation, 
som vaknat ur årh undradens dvala, och som r. n. sönder
slites af ett inbördes krig under en tid, dil. alla dess 
krafter behöfdes för ordnandet af dess lagstiftning, ekonomi, 
.uppfostringsväsen och höjande i moraliskt afseende. Öfver
svamning, hungersnöd och pest förvärra yttermer den 
sorgliga bela.genheten. Vidstrackta landomräden hafva 
öfversvämmats i provinserna Ngan-hwei, Kiang-su och 
Hunan. De två förstnämnda hafva nu för tredje gil.ngcn 
på fem är hemsökt') af öfversvämning och hungersnöd. 
Tusentals byar hafva genom ]angtsefloden blifvit förödda, 
och 500,000 familjer måste denna vinter få hjälp, om 

.icke tio gånger fle ra människor skola dö genom svält an 
geaom kriget. M§ vi bedja Herren, att den fasansfulla 
hungersnöden må a fh jä.lpas och den h:lrjande pesten af
taga därigenom att den kristna världen snarligen kommer 
de lidande till hjälp, och att en lj usare dag för det kine
siska folket mätte fö lja på den närvarande tidens tumult 
och förvirring! 

2). .För d~ kt'tusiska kristna, som i fullt mätt dela 
de lidanden och den nöd, som fallit pä deras landsmäns 
lott, och därtill ofta få uppbära förtv iftade förebråelser 
frän sina icke-kristna grannar, hvilka inbilla sig, att alla 
dessa hopade olyckor framkallats af andarnes vrede 
på dem, som öfvergifvit sina fäders tro. Hundratals ki~ 

nesiska pastorer, lärare och evangelister, som helt eller 
delvis haft sitt underhäJl af de infödda kristna, kunna icke 
nu underhållas af detta utarmade folk. Kyrkor och 
skolor hafva sopats bort af flod en, familj er hafva söndrats 
genom kriget, och stora skaror af våra medtroende äro 
för vin tern utan föda och tak öfver hufvudet. Må vi 
bedja för dem, att Gud må vara de ras tillflykt och stark
het, deras hjälp i nöden! 

,3). För missioniirtr1za l på hvilka under denna orostid 
fallit ett ökad t ansvar för det stora och olikartade mis
sionsarbetet. - Särskildt befinna sig de missionärer, som 
stanDat i hungersnödsdistrik ten, i en utomorden tligt svår 
ställning. Myriader ruinerade och svältande kineser vänta 
af dem både a rbete och bl"öd, medan massor af sjuka 
och särade behöfva vård, upprörda och oroliga skaror 
tröst. Mä hela Guds församling bedja för dessa hj~lte
modiga, öfveransträngda, under bekymmer dignande Herrens 
tjänare! Och må hvar och en, i den mån han kan, hjälpa 
till att lätta deras bördor och lindra den fruktansvärda 
nöden genom insändande af bidrag till de nödlidande i 
Kina ! 

Säd ana mottagas med tacksamhet äfven af Svenska 
Missionen i Kina,som öfversänder dem till den kommitte, 
som är tillsatt af missionssällskapen i Kina för fördelning 
af nödhjälpsmedel. 

Missiof\slitteratur. 
Ansgm-ius, illustrerad missionskalender) utgifven af 

Svenska Missionsförbundet. Stockhalm, Sv. M. F:s Ex
pedition. 6:e årg. Pris [ : 50. 

Tillkomme ditt rikt, jnlbok utgifven pil. föranstaltande • 
af Svenska kyrkans missionsstyrelse. 6:e årg. Uppsala. 
L. Norblads bokh. i dis trib. Pris I: 25 . 

Stjärnan från Betlthtfll.. Illustrerad jultidning för 
barn och ungdom, utgifven pil. föranstaltande af Svenska 
kyrkans missionsstyrelse. Distr. L . Norblads bokh. Uppsala. 
Pris I S öre. 

Nii,. Odl fjärran . Högtidsnummer, utgifvet af Kvinn
liga Missionsarbetare. I I:e årg. K. :rl'!. A:s förlag. Stock~ 

holm. Pris 50 öre. 

. . ..
Hemkomna misslona rer. 

Den 7 dennes pä morgonen anlände mission ar Th. 
Sandberg, fru S. Sandberg och deras fyraåriga dotter 
Ingeborg samt fröken Fredrika Hallin valbehål!na till 
Stockholm. De hade lämnat Tientsin redan den 2 I okt. 
och foro med järnv~g öfver Sibirien. Vi utbedja oss mis~ 
sionsvännernas förböner för dem , pil. de t att deras hvitotid i 
hemlandet mätte blifva dem till vä1.~ignelse genom för
nyelse af bäde fysisk och andlig kraft. 

Missiof\ssparbössoma 
för 191 I tömmas Trettondag juL Vidare i nästa nummer. 

Nya sparbössor erhil.lJas gratis frän Mhsionens ex
pedition, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. 

A N M Ä LA N. 
Klna-Mlsslonstidnlngen SInims Land 

anmäles härmed till prenumeration fö r ä.r 19 I 2 . 

I likhet med föreg?i.ende år kommer tidningen att 
innehä!la kor ta· betraktelser, artiklar om missionen, med~ 
delanden frän värt och andra missionsfält, tedningar af 
infödda kristna kinesers lir och verksamhet, bref fd!n vära 
missionärer, illustrationer och berättelser, afsedda för ba1"n. 
Vidare kommer den serie uppsatser, som skildrar vår 
missions utveckling frå1l böt/an, och som på grund af 
omständigheterna blef afbruten, att nästa år fortsättas till 
erinran af Herrens nädefulla ledning och hjälp samt till 
stärkande af vår tro och värt tålamod i det verk, han 
har anförtro tt oss. 

Med afseende pä tidningens yttrt bedja vi fä fästa 
uppmärksamheten vid alt en tyd!iga1"~ stilsort ko1ltm~r att 
användas, hvarigenom vi hoppas, att afven äldre missions
vänner eller personer med klena ögon utan svårighet 
skola kun na läsa vär tidning. 

På samma gång vi nttala ett varmt tack till alla, 
som under de gångna åren sä uppoffrande verkat för 
tidningens spridning och därigenom främjat missionen 
hland Kinas folk, bedja vi at t för det är, som kommer, 
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fä. vara inneslutna i edert kärleksfulla intresse och pä
rakna eder med verkan i och för tidningens ytterligare 
spridande. Genomgripande omskakningar försiggå i världen, 
sarskildt \ Kina, och v~ kunna vänta att få gå emot tider 
med för missionen oändligt rika tillfallen, ja, vara för
vissade om, att, hur' u tgången än blir, den skall lända till 
evangelii framgång. Mer än n!lgonsin är det darför af 
vikt att taga kännedom om förhållandena samt att följa 
dem i bOn och förbön. Ja, mä vi ofta, då vi mötas i 
vår tidning, fä. anlednit,lg både till bön och tacksägelse 
och sålunda fä nåd att alltmer helhjärtadt fortgå i Her
rens tjänst! 

;,Stora äro Herrens verk, värda att begrundas af 
alla, som hafva sin lust i dem. 'l) Pi;, l I r: 2

Tidningen utgifves tvä gånger i mänaden, den I:a 
och den I 5:e. 

Om 5 exemplar eller diirutjjjver rekvireras under dt 
korsband direkt frän expeditio?lttl, kostar tidningen endast 
I krona. Prenumerant~amlare erhålla [[ven hvart 6:e 
exemplar gratis . 

När mimlre än 5 ex. önskas, bör prenumerationen 
ske pli pos/m. Priset blir dä pr exemplar, postarvodet 
inberä.knadt, för helt år kr., I: 35 och fö r halft är 75 ö re. 

Sänd till Finland, Norge, Danmark, Amerika och 
Kina kostar tidningen, p~starvodet inberäknad t, kr. 2: 40. 

Profnummer sändas på begäran. Redaktio nens adress 
är: 8 Malmtorgsgatan, Stockholm C. 

Stockholm i decemb,er 19 l r. 

Rtdakti01lt:1l. 

Redovisning 
för till Barnens Hem influtna gåfvor under nov. månad. 

10 kr. af E. 8., Sthlm; 10 kr. af fm B. Sthlm; o: 80 kr. till 
ngn sak i Ba.rnens hem af lill:l. E. B.. Dufbo; ro kr. från behåll
ningen af n1\;,a barns basar i Norrköping gm M. B., D ul bo; S: Sr 
kr. kollekt vid barnens möte i Dnfbo. 

2 stora och eu mindre drällduk, ll/~ duss. servietter, 2 mattor, 
en samovar samt en tårtskål af silfver af H. L., Sthlm ; T7 mtr 
gardintyg af L. O., Kristinehamn; 2 brödkorgar, I kopparkastrull 
af E. n., Sundbyberg; 2 karottbrickor, en brödkorg, en eldfast gröt. 
kokare af E. R, Sthlm; en mtLdrnss, S fjäderllllddar, eu sopborste, 
el) mattpiskare, I säogklädsfodral, 4 dukar, en disktvnga, 2 skur
borsbr) skoborste och påstrykare, sopsl.yJTel och sopborste, mjöl
sh:äppa, bleckform, skärbräde, förskärare, kniR~d~, pannkaksspade, 
sassil. en linneduk, Iduss. liöksha{}ddukar, 6 st. mindre taRor, in. 
rnmn.dt bibelspråk, liten röd pall, 2 sWrre laflor, atenien ne, hylla, 
spåoliOrg, I par gardiner, en röd bordduh, röd pinnsoffa med madrass 
och öfverdrag, 2 röda sm1\. bord, ett större lackerad t bord, en 103 

bognymålad soffa och 3 stolar, 3 valtenbrickor, allt af A. & L. S., 
Sthlm; I duss. virkade grytlappar. a f M. W., Dnfboj JlBilderurden 
Heliga Skrift~: ulg. under öfverinseende af j. Norrby, I :sta hältet 
med löfte om forts.• af R. 1_. Stlllm; en cocosmatta af E. L., Sthlm; 
en duk och Iduss. se r\'ietter samt 10 st. teservieUer af fru 
H., Rjör~öj en större, snidad alenienne och en bokhylla af O. 
och E. B., Sthlm; 3 lufter bomullsgardiner, 2 fj äderlmddar och en 
schaggdnk af B., Sthlm; 7 par barn lakan af E. Å., Linköping; 
20 meter Iinolellmgångmattor arS. St., Sthlm j :o Kristens resa l (iilustr.), 
Ruuebergs skrifter samt ; Från slott till koja~ (af mr Thomas), 2 st. 
messingsstakar och ett durkslag af M. och E. T., Tr3n!ls; IZ st. 
vattenkaraffiner och 4 1/ 2 duss. dricJrsgJas af S., Sthlm ; 2 st. hel
mallor och 8 inramade laBor af R. F., Sthlm; en inramad taRa af 
bönekretseo i St. Görans J'''pell, Slhlm; en fmn dt konstväfda maltor 
och en liten duk af Syf3reniogen i Flisby gm B. och M.; en damast
duk och elt sLycke oblekt lärfL af R-t, Sth lm ; en brun lampskärm 
efter fru \V., Sthlm ; en grön helmatta ocb två små röda mattor af 
B. U.; 12 par lakan och Il s t. örogätt af C. St., Sthlm; annaturen 

till den elektr. belysningen i matsalen, af K. M., Sthlm ; 4 st, slog
skärmar af O. M., Sthlm; en damastduk af D. C., J6nk öping gm A. B.; 
1/2 (ItlS!; , handdukar af H. \V., Jönköping. gm A. B.; z s t. smA· 
dukar af E. H., Jönköping, gm A. B.j 2 kg kaffe af E. oeh J. S, 
Malmö, 'gm A. B.; J /~ duss. handdukar af M. oeh E. Th., Malmö, 
gm A. B.; Iduss. disk lappar af Th., Sthlm ; En pianodult af grön 
boj af Ch, H., Landsll:rona; 2 tex.tade bibelspråk af E. B., Sundby
berg; en drällduk af M., Sthlm ; en stor, inramad tafta af L. U., 
St11J m; 6 st. handdukar af E. Ö. gm L. U., Sthlm; 2 inramade 
broderade tallor af S. T b., Stbhn; en taburette af E. U., Sthlm; 
samt Iduss. glassaladierer och cn munldagg af B. oeh E. U., Sthlm; 
Till invigningsdagen : Chrysanthemum af E. B., Helsingborg; d:o at 
M. och N. C., S thlm; d:o och en flaska grädde af 'E. B., Forssa. 
blommor af Fru M., Sthhn. . 

Redovisning 
för influtna medel till JlSvenska Missione-n i Kina. 

under november månad 1911. 

N:o 

1149· 

1150 . 

II 52. 

115 5· 

1159· 

1160. 

If6r. 
J 162. 
1163. 
I T64. 
1165. 

[ 167. 
1168. 
1170. 
11 7 1. 

1'7 2. 
1173· 

1175· 
l 176. 
1177· 

( 181. 

118 5. 

Il87 · 
1188. 

I J93. 

1194· 
II97· 

M. 	 K., Misterhult, ..Den rättfardiges 
minne lefver i välsignelse) 

~ Ur Herrens förrAd .. gm C. A., Vad
slenn ............... . 

S. P.,. Norberg .. . ................. . 

Kollekt 	på K. F. U. K., Karlsborg, 

gm A. D .. 
L. 	M. F., lill M. Nylins underhåll 

för 4:de kvart., gm S. R., Göteborg 
A. R., till l. Böllings underhåll, gm 

K. E. B., Göteborg........ .. . 

Kollekt i Själfvum gm C. J. A. L., 

lG.Uängeu ......... . . 
K. S., K lIIängen ....... . 

J. J., Allderslorp, FOl"sbem 

D. W., Gössäter 

F r~n en Kina-fest i Forshem gm O. F. 

A. L., Göteborg, gm B. J. S. N .. 
Ungdomsf6reningeu 	Senapskornet. 

TuUgarn, gm N. J ... 
r. F., Sthlm... 

Skobo syförening, gm L. P ......... . 

J.. R., Filipstad, rab, på H. S. Ö ... . 

K. S., Norrköping ....... .... . 

D. U. F., Skärfsta, gm E. G. 
K. F. U. K., Vänel'sborg. gm E. L. 
E. E., Saltsjöbaden 

Onämnd .... .......... __ ..._......... .. . 

»EU tackoffer till Herren s frin några. 


missionsv1i.nner i Åsbo.Össjö ..... . 
Skärst ads norra mfg gm L. P. G., 

Siringe ... . ........... _.......... . 
Kollekt i Hedvigs kyrlta. Norrköping 

gtn A. H ................ . 
K. 	 B., Sth lm, till M. Ringbergs 

underhill ...... ....... ............. . 
G. r, Kal'lstad ..... ........ . 
Böneryds arbetsrörening, gm G. H. 
l osamI. v~d missioosaflon i Nyland, 

gm K. A., H 1I.lland ................. . 
AfJidne Fru E W:s sparbössa. och 

tionde, gm A. W. . ......... ... .... . 
J. H., Bodanäs. rab. pli. H. S. Ö ... . 
Bärsta 	syförening, gm A. P., Bärsta, 

Hackvad......... __ . ........ . ....... . . 
A. P., Bärsta,Hackvad,rab.påH.S.Ö. 
Almeslkers östra mfg:> söud3.g~skola > 

ti ll H. Linders underhåll} gm A. H., 
Sandsjö 

Björnö 	jungfruWreniug, till M. Hull
krantz' underhåll, gm M. H. 

E n vän, Saodll.n, gm d:o 
F. P" Björklinge... 

Transport 

Kr, Ö. 

to: 

3: 
1 l: 

I I ! 7S 

3°0: 

SO: 

IS: 70 
20; 

6: 
S: 

56: l a 
8: 

7S: 

l aO; 


25: 
I : 3r 

10: 

TOO: 

100: 
50: 
50: 

35: 

2 S: 
23: 
7°: 

8: 70 

100: 

I: 13 

100: 

2: 38 

S: 

4°: 
la: 

O: SO 

1505: 61 
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N:o 	 K r. O N:o KL O. 
T ransport 1,50 5 : 6 1 	 Transport 60: 

t 198. A, J., VänfaTs, gm F . Ö., SpöIand 10: K. L., till hemmet !'ör missionärer· 

1199· Ur en mis!'iionssp.'1rbössa, gm d:o .. t: 44 Ilas h.'lrn~ gm C. A .............. .. . 2: 

1 zoo. J tinl(öpiugskretsens kristliga ungdoms. 1153· Visby femöreslörening, till H . Linder 
förbund, till H . Linden: nndcrhlll 	 för bihdkursers håltande gm M. S. 

19'1, gm K. R .• J önköping 1,000; 1154· »Tackolfer _ fr. A . S. till (b lifv.) som· 
1202: A. H., Köping, I'ab. på H . S. Ö.... 7 : 62 maThemme t ". . ............. .. .. . 5: 
1206 J. L., Höganlis .... ,_ 11 57 · L. M. F., w lderhll.11 för Siich.d ... gm5' 
1207· K. K., naldcrsni\;;. Länged. 9: S. R., Göteborg ....... .. 75: 

1208 . J. B., Göteborg ............. . 500 : l r66. N . J., Tullgarn, til l hemmet för mis· 


1209· E. B., Göteborg ............. .. .. , .'0 ••• 500: sionärcrnas barn ..... . 5: 
121 0. K. F: U. M: s mi ~sjon:;kre t s, GÖlehorg-l A. T" Sth lm, till d;o......... .. 20: 

till Andrew Ericsons underhåll gm L. H . & E. K., Kristian ia, till en 
h ibc lkvill nas undcl'h!U ............. . 

t'}; II . N . p" till 1. Böllings underhåll, gm 
P. E. .. 2eo: 	 5°: 

11 80. 	 M.-L. E., Sthlm, till hcmmet för 

K. E. B., Göteborg. 	 missiontirernas barn ...... , .......... . 100:
50: 

1212. K allel.l p1i. K. F. U. M.• Göteborg 48, 97 (1 86. Tvenne missionsv1tnner till d:o gm 

12 14. D:o i Trollhättan .. 12: 96 F. G. D. , E lisclund , Götened ...... 
121 5. D;o Skl1rstad ..... 17.: 30 l1 90. :M. U. B. & 1. till Pao·tsai's noderMII 
1216. D:o i NlI.ssundel 24: to I ' 91. Vänner på söder, halU.rsn[] tlcrhhll för 

121 i. ]):0 Svaneholm .... 13: 03 Emma Ander5Qns privata bibcl· 

121 8. D:o Vlinersborg '7' 66 kvinna, gm S. S.... ....... ... .... .,. 56: 
121 9. J) :o i Olme"tnd . 8: z7 1 195· ]ungfruföreningen i Naglarp, ti ll e n 

t 2Z0, JTiII F ru Li'!'i minne _, ill~ml. af bibclkvinnas underhåll, gm C. O., 


Stcrao!fkyrlc3ns 1,vinnliga ungdoms. Näfvelsjö ....................... .. . ... . 

krets. gm E. L.. Slhlm .. 1 2: 01 1' 96. H. B., H ofva, till he mmet för mis· 


[221. 	 Mullsjö arbetsförening gm C. L., sionärernas barn ............. .. .. .. , 


Mullsjö ............ . 100: 
 120 1. J ön köpiDg~kretsens kristliga ungdoms· 
1222. Ko1lekter gm d:o .......... .. 16: 91 fö rbund, underMH för en bibel

122 3. Sparbössemedcl frAn S. S., Lycltås' k vinna hos Ida Anderson, gm K. R. 1$0: - ' 
gård ........ . ..... . 18: 10 (2°3· B. , till hemmet rör mission:irel1la5 barn 

{ z26. A., Sthlm.... . l: 43 gm A. H., K öping ..... . 5' 
IHj. Boda foll: skola3 2:dra klass gm J. R, 1204. K. B ., till d;o gm d:o.... .. .. 

Sandsjö ... 5: zo T 205. A. H., K öping, till d:o ............. .. 10: 

Izz8. Blanka pengar och I·öriu gllr fr~ n 1 2 13· Onämnd , till bibel. & traktatspridning 50: 
{z 24· Syföreningens för S. M. K. sparbös$a, 

J 229. V1\.rna syföreuing gm A . K" Grebo 
O. & H. K., Lund" 

Sthhn, till tvenne bibelkvinuo rs un· 
derh1\.ll12 30 • 	 _Tnckoffen ............ . 9°: 

1 22 5. J. H., Sthi;;;,"~'i"~i~~'~"~j-"t~å";I~i
I Z31. Sv. LHl'aTllCs mfg. till D. Landins 

underhAll, gm K. H., Götcborg '" 500: bam , som ej längre behöfva oågot 

12 3 2 • E. S., Kris tianstad ... j ordiskt hem . , till hcmme t fur mås· 
" 56 

Kinnm issiooen inom K. F. U . K., 	 sion5rernas barn ....... ..... . 100:
"33· 
Göteborg, j:!0l H. L. 200: 123i· O. & K . M., Sth lm, till d:o 50: 

1234. F råo en medlem i K . F. U. K., Göte· 1246. S. Sd n, Sthlm, till d:o ....... 5°0: 
bor~. gm d:o... · ..... 100: 12 47. L. U., S thlm, _Han skall fa föra 

1235. ,Frin väuller i Göteborg vid möte fr~m simstenen under jubelrOp: Nåd, 

den u/ JIM 011\ hYila öfven den . , till hem. 


ll 
. 

G. G., Uppsala, öfverbetalnmg "pi 	 met föl' llli~sion:l.reTllas barn på1236. 
H. S. O. 	 2: 18 in vi ~l ingsdagen . .. .. .................. . 50: 


1 2 38. Onämnd 50: Kollekt i Helsing!>org,tHl d:o, gm A. L. 79: 65 

1 2 39. _Tat:ks:un mr undfåugen hjälp_ .. . . 100 : Sparbössc medel frun Helsingborg, till 

12 4 0 . 	 P. G. P" Erikshill, Borås ..... ... .. .. d:o, gm d:o .. ............. .... ...... .. 103: 83 


Östra hll.rads kristliga un ~d()msför. 1230 • Kollek t i Trell eborg, till d:o, gm L. M. 22 ; 8 1 

15 0 : 

124 1. 
bund. till C. Bloms underhåll, gIn 1 2 5I. BeMllning från en kaffefcst, till d:o 


cm d·o 
A. S., Hvctlanda ... 300: 
.,Från dig kommer allt, och ur din 	 K~lIek t i N~'f~'~i~j'6' 'jty;k;; 'till i~~j;c;11 

hand halva vi gif" it det li t digl i Chiechow, gm C. O., Lan uasl,ede 

1243. B. E., V~nga ..... ...... .. .... .. 5: brulln ... .... .. .. ...... .. ...... . 10: 27 

1 244. G. & K . P'1 Bällsta, Gen"aUa, F rösön 10: J.254· J. T., Randsfjord, till underhåll af 


J 24$. 	 S. J.. Orebro ....... ..... .. . . . 200: 
 in!. evangelis t pl V . \ VcstefS SW


12$3· Kollekt i Trelleborgs liyrka gm E . O. 50: 
 tion 

t 2 35. K . F. U. K ., Kristianstad, gm A. G. 95: 
Summa nnder DO V. mAl?ad kr. 8,369: 32 1'256. 	 R . F ., Malmö, · till mission!trerna5 

bemresor 2 00 : Under jan.-oltt. m!t.Oader kr. 97,600: 7 t 

12 Si. K . T., Sjövilt 25: 
12$8. G. W., Ystad. ..... ........... . 2: 
1259. J. D., Bure:\, till missionärernas hem· 

resor ............. .. ........... .. ... . 5: 
1260. Å husförhör lasaml. medel b'ln J A.", 

Upplands.Ekeby ........... .. 8: 
S&li är den. hvilkens lt.iälp är Jakobs Gud, den 

Särskilda ändamål: hvilkws hopp sl/Jr tal I:lerrw, hans Gud. Ps. 146: 5. 
K, F. U. :;\'1:s bibelklas~, BorIs, till 

anordnande af bihelklassel' för inr. 
ltristna, si1rskildt uogdo m, gm K .. W. 60: .. _.-_.....-..._..-

Trånsport 60: - 6,467; 49 

SVe;;~y;,k~,~,i:;.'A;;k" ~g=,~ kr:h,~l=m~.~ "l i~eb~o~l.	 , 'S""=''' '=Q=c:, 

http:derh1\.ll
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