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"B O ken. "

JYli ssionsstjärnan.

'> Boken), skrifver vär syster Mar.ia Pettersson, var
Herren är konung - men bans kon ungarike
vä.r första skolgosse i Sinan. Sedermera genomgick han går fram i det stilla och förborgade, i lidandets
sam elev Yunchengs seminarium
gestalt. Hans harlighets strä
och är nu (arare i skolan härstädes.
lande konungamantel är ännu
Sedan nägot mer an sex år till baka
s k y ld af hans öfversteprästerliga
har han räknat missionssta ti onen
k lädnad, där han i det a llra
här som sitt hem. Han kom till
heligaste, i sin församling på
*
oss på ett rätt egendomligt sätt.
j orden, beder för alla, som genom
Hans morbror, officer har i sta
honom komma till Gud. Men
den, miste jämte domaren sin
han skall uppenbaras i stor
plats till följd af att en dödsdömd
makt och harlighet. Vi hafva
anarkist fr§n Shansi under s~n flykt
inför våra ögon ett saligt hopp.
påträffats i ett tempel har i när
Därför ock psalmistens rop till
heten. »Bokens» morbror, som
himmel och jord, till haf, mark
hoppades att snart äterfä sin be
och träd att fröjda sig och jubla
fattning, bad dä att under sin
inför Herrens ansi kte, ty han
bortovaro ffi. lämna sin systerson i
k01lZ1jur/ör alt dömajordkretsen
min värd. Som jag under natten
"/fIed rättfärdig'het och /otken
drömt, att nämnda begäran ställts
med St" tr%sthel. Och gäller
till mig, och nu säg drömmen för
icke detta tillrop äfven de krist
verkligad, trodde jag mig böra gifva
nas hjä rt an? Hvad är vål tro
ett jakande svar. Hans underhäll
utan hopp om att Herren skall
har Gud försett genom vänner i
åter/wmma .~ H vem kan väl hå lla.
Sverige. Det är nu omkring sex
ut i denna värld af kamp, miss·
är sedan "Boken» kom hit, och
räkningar och gåtor utan denna
han har varit mig till stor hjälp
saliga utsikt om frid och en
_ JJch glädje. Han är mycket talang
slutlig lösning på allt?
...-~-_... full, och vi hoppas, att han skall
Intet arbete hänger heiler
få tjäna sitt folk och utfOra det
så. nära tillsammans med Her
arbete, Herren har förelagt hODom:
rens åtet'komst som just missions
Dä. han i somras vistades hos sina
arbetet. Den inre missionen
släktingar, ville de ej lAta honom
med sina fattiga och sju k a, sina
atervanda till oss, och han skref
hungrande och törstande och
- Boken».
därför: ~Dä jag nu lämnar hemmet,
Lärare i Sinans gosskola.
fångna på hvem ser hon
mäste jag försvinna utan de minas
annat än på ho.norn, som när
vetskap, ty jag vägar icke ta tillbaka det löfte, jag gifvit han kommer igen, skall säga: . Jag var sjuk och
Herren.» Herren hjälpte dock, så att han icke behöfde i fängelse, jag var hungrig och törstig, och I hahren
smyga sig bort, och nu tyckas hans, anhöriga vara nöjda besökt mig, I hafven gifvit mig att äta, I hafven
med att han är här. Bedjen för honom!
gifvit mig att dricka. '
7
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Och hednamissione,,? Den har H erren själf dagar är Kristi bild af människohand och mänsklig
nära förknippat med sin åter komst. I Matt. 24 vishet öfver målad, öfvertäckt - och Herren Hlter
fö rk unnar han tecknen till sin tillkommelse. Bland det ske. Men när våren kom mer,hans harliga
alla de hemska tecken, som skola föregå hans uppe nbarelse, då skall också hans bild åter lysa
ankomst, såso m krig, pest, hungersnöd, jordbäfning, fram i stor harlighet. Då skola alla tungor bekänna,
hat och förfölje lse, lyser e mot oss en enda sk ön att han ä r Herren, Gud Fader till ära. Och inför
stjärna: Misstonssljärna1l . ~ Ty evangelium om riket honom sk ola alla knän böjas. Se under tiden endast
skall varda pre dikadt till ett vittnesbörd för alla folk, du till, att hans bild klart lyser fram i dig!
och så skall änden komma. ' Sålunda är missionen
E. Fromme!.
det sista tecknet, som förebådar Herrens tillkom
melse, härolden, som bebådar Konungens ankomst.
Kom icke Johannes en gång med predikan om
bättring och tro såsom morgonrodnaden före den
från hemarbetet.
uppgående solen? Så skall också nu predikan om
himmelriket, hvilke'n missionen liksom en Johannes
Källan} som är öppnad i Sion, sinar aldrig, Den
bar fram, bereda väg för Herren, vara den morgon väller hvarje dag fram sina friska fl öden. Ofta fÄ de
rodnad, som förkunnar, att den stora lifssolen, J esus mest undangömda af Herrens elända vara de rikaste
Kristus, är i antägande. Och så blir till slut världs kanalerna . Vi meddela här några utdrag ur senast an 
historien -=- missionshistoria, historien om Guds lända bref.
frids- och kärlekstankar med världen.
Eu gåfva til1 missionen åtföljdes af dessa ord:
Därför upp! Icke för att förlama dig utan lör
::tGifna till heligt ändamål.»
att stärka dig, säger jag - ;Lyft upp dina ögon
Och gifvaren har ej blott gifvit penningar, han vilt
mot den kommande Herren! » Pilgrimen'i ökensanden ocl<så arbeta för att fl! tidningen spridd och pil sil satt
blir icke förlamad, när han ser ljusen Irån sin läta budskapet om Herrens segrar utgå till andra.
hemort g länsa sig till mötes. H vad kan väl vara
mer uppmuntrande än vissheten, att alla världens
*
• *
riken en gång skola blifva Guds och Kristi? Enda,t
den som tror på segern, ilar frimOdigt fram i strt'dcn .
»Ett gifvet löfte af en fattig- broder, hvilkens hustru
Och endast den som har det hela i sin fulländning ligger pl lasaret(et,)I) sa vittnar en af våra mlssions
för ögonen, läter bli att förarga .sig öfver det lilla vUnner om en gifvare, hvilkens gäfva han öfversände.
styckverk, han för ögonblicket ser. I minnens den ~Sä behöfvande han än au, fortsätter han, :tkunde hans
härliga Kölnerdö men. Länge Iltg den som en koloss beslut ej ändras. ~ Det ar uppmuntrande att finna s:idana
i ruiner. Byggnadsplanen hade gått förlorad, och hjärtan.
,,:
in gen hade lust att bygga vidare. Då fann man
*
•
till sist planen. Och när man i teckningen såg
verket framför sig sit majestätiskt och härligt, gick
~ Härm ed ett litet bidrag till S. M. K, i st.ället för
det ropet ut: • Upp, I1ltom ags bygga och fullända blommor pä S. B:s grafkulle." En kärlekens g§fva i
ver ket!. En hvar bragte sin bygg nadssten. Och dubbel mening.
nu höjer sig den ståtliga domen mot himmelen,
närmande sig sin fUlländning. - På samma sätt
*
gäller det vid arbete t i Guds rike att hafva grund
> Med dessa medel följa varma förböne r för missioI!en
ritningen framför sig: Guds tankar i derasfitl/äntl.
1l11tg. Det är nåd och ära att hafva fått vara med i sin he lh et sä.som ock för arbetarne b!l.d,e här hemma
Stärkande
och arbeta på denna Guds älsklingsplan. På de och Llte pli falteh, skrifver en annan.
stora egyptiska pyramiderna står denna sto lta in ord i pröfningens hetta!
skrift: >Ingen infödd har varit med om bygget., "
*
• •
Det var idel slafvar, som utförde verket. Men på
Herrens verk står en helt annan inskrift, denna:
::t Härmed vill jag infria ett löfte, som jag girvi t Gud
.Hans barn hafva utfört arbetet.'
vid ett visst tilWllle. En af mina ko r hade nämligen
Vtilan

då, mina älskade, Herren komm e r och

med honom segern. Det är äter krig och rykte
om krig i världen. Mot öster, mot ~o l uppgångens
land, ,'ända sig blickarna. Och rlit skola också vi
lyfta våra ögon. Där borta i enaf de äldsta kristna
församlingarnas kyrkor, i Aja Sofia, inträngde den
fal ske profeten och förvandlade den kristna kyrkan
till en mask". I koret stod en gång en härlig bild
af Kristus och hans apostlar, inlag d på ·gulrlbotten.
Me'd stuck och kalk häfva turkarna öfvertäckt denna
bild. Men se, den lösa k alken har delvis börjat
falla af. Lyser vårsolen ditin, så fram lyser också
helt klart ur denna grund af gu ld .. Kris ti bild,
K .onun gens, midt. i sin församling, Afven i våra

sväljt en stor bit af en rofva, som fastnade i halsen och
satt där bra länge . Jag lo fva de Gnd, att om han ville
taga bort den, sknlle jag gifva honom 10 kr. till det

ändamål, han ville visa mig, och tanken föll på S. M. K.
Gud hjälpte, som han alltid brukar göra) när han har
n~g on viss afsilct därmed . Mottag därför denna lilla gäfva
såsom frän GudI Allt !ir Herrens. Girve han, att jag
mer och mer mä.ue rörstä det! Gud välsigne edet mission!.

Brefvet talar för sig själft.

•

*

'"

En äldre syster berä.ttar, hur Herren. hulpit henne med
-att. sprida missionskalendern. :tJag nar:., skrifver hon, )sä.
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under deras bortovaro bedrifves af N athanael Högman
samt systrarna Anna Eriksson och OIga Ahlman.
Har har arbetet krönts med icke ringa framgä.ng.
dörren. Herren [r det. ,>
En församling pä 117 personer fin nes, af hvilka 16
*
döptes vid höstmötet. Flera af församlingsmedlemmarne
äro mycket nitiska i Herrens verk, under det att en del,
En son skrifver: :.Pappa har genom sjukdom blifvit liksom afven. pä andra platser är fallet, lämna mycket
oförmögen att verka för tidningens spridning. Jag har
öfrigt att önska.
därför ö fvertagit den. >
För skolan behöfves en lämpligare lokal än den,
Oss själfva ove tande kunna vi gen om till synes obe
som nu erbjudes invid stora gatan med dess buller, som
tydliga handlingar fostra vära barn för uppgifter i Guds rike.
Här tillbringade jag- tre
sä lätt distråherar sinnena.
dagar, en söndag inberäknad. Pä e. m. samma dag
E. F.
begrofs en af skolgossarne, en stackars krympling, öfver
gifven af de sina, men, vi tro de.t, )upptagen af Herren,.
Ps. 27: 10.
1 11'1
mil frän Hancheng liggf'[ utst atio nen Si-lian,
äldste och diak onen Ki's hem. Dit färdades Nathanael
Högman och jag pä mändagen. Jag hade ej varit dar
förut. Mänga minnen äro nog för flera missionärer för
Af Aug. Berg.
knippade med denna plats. ~ Hefl'en er min Hyrd e», stod
Frän Tungehow till Hoiang kan man på god det på en text i vårt mm, och tankarna förd es till flera
af våra norska systrar, som här nedlagt ett troget och
springare ledig.t komma på en dag. Jag tog det sakta
och framkom på andra dagen. Utefter vagen träffade godt arbete, men som nu gått att af Herren undffi. sin lön .
Pä tisdagen var det att ännu en gång gå öfver
jag flera gamla bekanta. Under det alt jag en morgon
sitter i ett värdshus vid vag en och dricker mitt te, kommer Gula floden, fast vid ett anuat färjställe, för att komma
tillbaka ti ll Shansi. Natten tillbringade jag hos vä.ra
en brödförsäJjare och sa.ger: »Det qär är ju pastor Peh
grannar och v~nner, Mr och Mrs GiUies, som tillhöra
fr~n Tungehow !»
Och s.ll omtalar han för de omkring
Kina Inlandmissionen. Egentligen skulle jag nu farit
stående, vid hvilken gata jag bor, (visste ej, att jag flyttat),
att jag har tv~ gossar, som heta sft och så, att vi morgon direkt: hem, men en inbjudan af den kinesiska försam
och afton tillbedja den sanne Guden, att vi ha opieasyl lingen i staden Chii-uh att öfvervara deras höstrnöte
m. m. l} Men hvem är du då?1> frägade jag mann en.
gjorde, att jag vande mitt ansikte i nordostlig riktning i
»Du mätte vara n~gon af mina f. d. patienter?» »Ja, stället för sydostlig samt pä tredje dagen ankom till
det förhåller sig så.~ >Men du röker ju nu igen! An
Chii-nh. Det var flera är sedan jag besökte den platsen,
och d~ jag nu närmade mig staden och ,Iyfte mina ögon
tingen var min medicin dålig, eller är du en stackare;
hvilket är det?, ,Jo, det är jag, som är en stackare.
upp mot bergenl>, som omgifva densamma, var det med
I sex månader rökte jag ej, men sedan började jag igen.) vemod, jag tänkte på vännerna Mr och Mrs· Duncan Kay,
»Ja, detta emedan du bara förlitade dig på medicinen som i augusti 1900, under det att de dolt sig bland
,Gud begrafver sina
och icke lärde dig bedja eller mottog Herren Jesus i ditt dessa berg, led o marty rdöden .
hjärta. Kom tillbaka till asylen ännu en' gång och gör arb etare men fortSätter sitt arbete.» Nya krafter verka
det ba.ttre denna gång!,
nu här. U nder konferen sen voro ej mindre än sex
I Hoiang var höstm ötet öfver, men jag stannade nationalileter representerade midt innti Kina, nämligen
i alla fall några dagar. Vi ha en flickskola där nnder
fdn Kina, Sverige, England, Australien, Tyskland och
syster Ida Anderssons ledning. Verksamheten i Hoiang Amerika. Mr Friidinger öfverlamnade hela mötet åt mig
och den unge evangelisten Wang ChY-tai, som under det
har ej ännu hunnit fä fart, men jag är glad .kunna saga,
att jag tror tecknen pä framåtskridand e :.tro större än sista året af Herren blifvit anv!lnd i Shansi, Shensi och
tecknen pä stillestänå. Broder N athanael Högman delar Sichwan till att fra mkalla ett andligt uppvaknande inom
sin tid mellan Hoiang och Hancheng. I den två mil de kin esiska församlingarna. Det var en stor förmän att
från Hoiang belägna staden Cheng-hsien bedrifves sedan
fä sa marbeta med denne gudfruktig-e, ödmjuke broder. Man
eU par år tillbaka verksamhet.
kunde ej undgå att l!lgga m!lrke tiU att han hvarje gäng
Pä väg frän Hoiang till Han cheng besöktes utstatio
kom från Henens ansikte med ett direkt budskap från
nema Lin-ho och Sha-po. På hvardera platsen finnes en honom. Bedjen för:. denne man, att han må blifva be
Eten snygg' predikolokal, där små grupper ,af män och
varad och helgad i sanningen I
kvinnor om söndagarna samlas till gudstjänst. Diakone n
Efter ytterligare tre dagars ridt kom jag till sist
Liu har sitt hem i Lin-h o. För n~gra är tillbaka vara
hem pä 42:dra dagen efter min bortresa. Min hustru,
bäde han, hans hustrn och hans hus förfallna, allt pä . som under sina byresor blifvit utsatt för drag, hade fätt
grund af opierök.ning. N u äro bide man och hustru propra ett ovanligt häftigt anfall af ryggskott, som h~Jlit henne
och trefliga, husen ombyggda och reparerade - allt en frukt
bunden vid sängen n~gra dagar, men var nu återstäId.
af evangelium. ~Vi vilja se Jesus>, var det budskap, Broder Ca rl Blom däremot var opasslig och är sä änn uJ
Herren gaf mig att där fråmföra ) och jag betonade, hvad
men vi hoppas pä snart vederfäende. För öfrigt stod
en anblick af Jesus, Försonaren, Frälsaren och Heliggöraren,
allt väl till, och kl:LnsIan af att vara hemma är alltid den
kan medföra för välsignade följder.
samma. Det är värd t att resa bort bara för att få er
Till sist anlände jag till Hancheng, syskonen Robert fara den!
och Dagny Herglings verksamhetsplats, hvarest arbetet
snälla

medhjälpare.

Eljest sieuIIe jag ej blifvit af med

sä många ex., då jag själf icke kan komma utanför

•

•

Min sista miSSIOnSreSa under det
gamla året.]J[..

.
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Ett bes-ök pa \Jtstatiof\ef\ i Sen si.
F örr tog det oss alltid en hel dag att resa fd n
H onanfu till denna stad; DU gä.r det pIl. en timme med
järnväg, och som tÄget om vintern afgär i dagbräckningen,
äro vi fram me redan vid frukostdags, efter en haIJtimmes
promenad frän järnv~gsstat ionen.
Strax inna nför västra stadsporten ligger vid stora
affärsgatan i en rad af smä. hus och låga butiker e tt litet
hus, som i hela staden är känd t såsom »missionskapelleh.
Ifdin gatan kommer man direkt iu i ett större rum,
hvars väggar äro prydda med trak tater och bibliska taf
lor, bland hvilka en serie, föreställaude den förlorade
sonens historia, ~drager sig syn nerlig uppmärksamhet. Pä
bordet stä en tekanna och ett par koppar, och böcker
äro framlagda för de b esökan d~s räkni ng. Dagligen kom 
mer nägon a f grannarne ell er en förbigäende frä mling in,
och erlligt kinesisk sed bj uder evangelisten alla gäster pä
te. Under det de sitta ned och sa mtala, förkunnar han
för dem frälsningens budsk~p. Han är ju själf ett vitt
nesbörd om Guds fr Ulsaude 'näd. .1 kän nen ju mig >,
säger han, bach mitt forna lif. J ag vaJe soldat och en
vild slagskäm pe, en opierökare och spelare. Men Gud för~
barmade sig öfver mig,. frä ls te mig och drog mig upp
ur syndens dy. » Han sö ker sedan visa sina åhörare till
J esus, som ä,r vägeu, san ningen och Iifvet. »Ack!> , säger
nägon af de besökande, »vi hafva aldrig hö rt om detta
för ub. Och en annan, en främling, u tropar, i det han
I~gger ihop en bok, som han ta git upp frän bordet: >Jag
har sökt sanningens väg, och delta är den rätta vagen. II
Denne man kommer sedan hvarje kva ll tillbaka fö r att
ffi höra mer. Mldt på golfvet stär e.n man med reslig
v~xt, grått har och ova nligt äula anletsd rag. Han tillhör
en orden, hvars medlemmar utl ofva att vinlägga sig om
rätt och rättfärdighet. För närvarande bor han i ett
tempel utanför s taden, där han inrättat en opieasyl. H an
känner sig dragen till denna lära om rUttfärdighet.
Men skall han väl böja .sig för Jesus' och mottaga honom
såsom si n Frälsare? Endast Guds Andes öfverhevisande
kraft kan verka detta.
I dö rröppningen stä nägra gamla kvinnpr. Vi bjuda
dem att stiga in och sitta ned i ett rum inne på gärden.
Ett bord midt pä golfvet, en stol och nägra bänkar ut~
göra hela möbleriugen. Men väggarn a (iro hvitmenade,
tegelgolfvet rensopadt, och solen lyser s§. vänligt in ge ~
nom den öppna d örren och genom pap persfönstret. Vi
sHI. oss ned, [r§.ga h varifr§.n de kommit och hu ru gam la
de ' äro samt göra oss underrättade om deras familjeför
håll anden. Smäningom leds sam talet in pä det viktigaste
af all t. Bibelkvinnan Ma söker leda kvinnornas tankar
frän »den allvisa försynen )), som de ju åberopa och på
sitt sätt Ju tillbedja, till Gud och hans fr:tlsningsräd. Dä
vänder sig en liten vä nlig gumma till' mig och säger :
;'> H vad
ni talade om i går, gjorde mig sä godt. Sklllle ni
vilja taga emot detta, som jag tagit med mig? » tillägger
bon, i det hon tar fram ett granatäpple, som hon hade
inlindadt i sin rutiga näsduk. Hon s~g h elt glad ut, nar
jag sade, att jag skulle taga hem det till min mor, och
att i värt land växa inga granatäpplen.
Nästa dag gingo vi ut till en by söder om staden.
Det fan ns i hela' byn ej en gärd, som icke blifvit för
störd af öfversväm ninge n, då Lofloden på ett par timmar
hade stigit öfver sina bräd.dar och invånarne skyndsamt

måst lämna all t och fly till höjderna. $edan vattnet
sjunkit, hade de kommit tillbaka men endast funnit för
ödelse. Grödan var också förstörd och höstskörden slog
fel.
Vi gingo genom stora bygatan. Här och där sam
lades en lit en grupp om kriDg oss. D e lyssnade gärna,
nilr vi talade till dem, sam ~ köpte böcker och trak tater.
Till slut kommo vi till det sista huset i byn. Här sam
lades äter en liten skara. De togo ut stolar och bädo
oss sitta ned, under det att en gammal man med äre
vördigt utseende och långt hvitt skägg tog upp en trak 
tat och började läsa för de församlad e, som uppm3.rk
samt lyssnade. Helt ov ~ ntadt stod vär vän, d en gamla
gumman, äter vid vär sida och hälsade helt vänligt.
Plötsligt försva nn hon och gick in i huset men kom
s.nart tillbaka med en kak a, simren i bitar. Och med
sa mm a blida leende och vänliga blick som förut sade ho o:
I> Var
god och ät! Detta nr, hvad vi offrat 5.t den him
melske Fadern., Den gamle skolläraren, som under tiden
läst igen o m heja traktaten, var henn es man. Vi lämnade
honom en lite n bok och sade dem farväl.
Det fi nnes hundra, ja, tusentals byar och he m i
dessa trakter, dit fridens evangelium ännu ej nått. Skör
den tir mycken, men arbetarna äro få. BedjeJi förden
skull slcöJ"dens Ilen-e, all han utsände'/' arbeta're till sin
sktjnl! Gån åstad. Se jag sänder eder

Ebba BUl'.n.

J"leddelaf\de fråf\ fältet.
Från Hoiartg skrifver missionär N. Högman :
Vid vårt höstmöte förekomma inga dop. TiHständet
l församlinge n
inga r oss många bekymm er, och icke
mindre än 5 försam lingsmedlemmar m5.ste ä församlingeus
v3gnar allvarligt varnas. Vi hade dock sedan den gläd
jen att se dem alla erkänna sina fel och under tårar
söka förlåtelse och upprättelse. Nägra forskare sade sig
ock vilja bö rja vandra med Herren. Församlingen be~
slö t att afsätta 12 tåls till ett blifvande gatukapell i
Hoian'gs stad.

j\fguderiet på väg att utrotas ur
}1andscl\uriet.
Dr. John Ross, som sedan ar 1873 med s~or väl~
signelse verkat i Mandschuriet, omtalade un der kon feren
sen i Edinburg, att omkring 30,000 män, kvinnor och
barn hafva intill närvarande stund döpts i Mandschuriet.
Dessutom fiunas hun d ra tusentals, so m stä djupt intres
serade för kristendomen s sa nningar. Tolf iftfödda pas/ortr
och (lere evangelister un c.l.erhå Llas af si na egna försa mlingar.
Afgud(rlet är på väg all u/ro/as ur lIfa?lt!schurie/. T emplen
ffi förfa lla till ruiner eller förv andlas till regeringssk:o!or, i
hvi lka u ndervisning meddelas i v:isterländska ämnen.
Buddaismen har icke lä ngre det minsta inflytande. Dessa
resultat äro till största delen en frukt af evangelii pre
dikan i Mandschuriet. Af de stora skaror, som omvändts
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eller stll under evange1ii inflytande, är det dock föga mer
än ett hundratal, som direkt p~verkats af utländska mis
sionärer. Det är hufvudsakligen de infödda kristna själfva,
som utfört missionsarbetet.

pest i j\1aT\dsc~uriet.
En den mest elakartade farsot har sedan nägo n tid
tillbaka härjat i Mandschuriet. Den är sJ:!. svär, att hundra
pro~ent af de smittade lära dö.
Man börjar i Peking
bli orolig att pesten skall utbreda sig afven till andra
delar af Kina.
Situationen ar så heta.nklig, att den manar Guds.
folk till allvarlig bö n, .dels alt denna landsplllga mll staf
jas, dels att missionsläkare och andra. som försöka hjälpa
de angripna. själfva genom Guds nåd mÄ bevaras för
smittan.
Enligt j dagarna ing§.ngna underrättelser hafva In is
sionär och frll Aug. Berg m§st uppgifva sin första resplan
aU företaga hemresan öfver Sibirien, och kunna de där
för· ej vara att hemvänta förrän i medlet af mars.

ET\ kallelse till Jesu lärjuT\gar.
Kallelsen lyder lika för ~ lI a: harefter skall du fänga
människor. Man drager fiskarna uPi' Uf vattnet. Du
ska ll alltid upplyfta, uppfostra, uppmuntra, ja, i synnerh et
uppmuntra dina medmän!liskor, alltid nägo t tIppåtI Din
ställning m§. för örrigt vara aldrig så oansenlig, dina g!ifvor
aldrig sä smtl, din a penningetiIlg§.ngar aldrig s~ begränsade
din kallelse är lika slor som en apostels; att alltid
hjälpa dem, llled hvilka du kommer i beröring, en smula
uppåt. Församlingen har unuer ärens lopp förlorat m5.nge
krafter, därför aU de icke sattes i arbete, medan de vora
varma och friska.
Jasä, du har sä svilr t fö r att tala med folk ? Det
gör icke det minsta. F o lk har i a llmänhet hört mer än
nog. Lej för dem, det är mycket bättre, och bed för
dem, det ä r ännu battre, och det kan du. Jag tycker
det ä r harligt att blifva sand ästad med ingen annan
uppgift än den a tt a lltid göra det en smula ljusare för
de människor, bland hvilka jag blifvit ställd, och att
hjalpa de m -- Gud hjlllpe mig daml ed - att se Gud!
D etta kunna vi göra. Jesus har sagt: »Följ mig, ud,
jag sIlall göra eder till 1fIå·1J1/'iskojisJl(I,n ~ . Vi blifva m~n
niskofiskare, sjalavinnare, helt enkelt genom alt följa
honom.

Dl! Ricard.

Gigarretter.

~. -

I tidskriften ~Chinese Recorden Jör· sept. 1 910 lasa
vi följande: C ig~rretter spridas öfverallt till oerhörd t bil
ligt pris. I paketen finnas inlagda goda bilder, dllliga
bilder, spelkort och bibliska bilder allt för att tjäna som
lockbete. Under nattens mörker upp"klistras öfverallt i
staderna stora plakat ofta af tvifvelaktig art för alt
puffa för varan. Cirkul,är och smäslcrifter, hvilka afP.lrs 
mannen artigt vägrat alt ta emo t, uppklistras utan deras
vetskap pi dörrarna till butikerna. $i aggressivt går
man tillväga under fö regifvande, att de utländska rege
ringarna aro intressenter i saken. H vad skall resultatet
bli, dä sildant o behindradt mr fortgä bland Kinas okun
niga massor ?

Kraft

•

J<ärleken ar uppfinningsrik.
I Engelska kyrkomissionssällskapets tidning läses
följande :
»Vi ha mottagit en växel på kr. I 14: 30 frÄn en
vän. som önskar vara okänd. men som i sitt bre f för
klarar, huru den sända summan kommit till: Han skrifver:
lnbesparadt
genom att icke röka: 2 : 70 ; genom att pä en
ilngbllt begagna andra klass i sli!lIet för första: 6: 30;
gen om att försaka en kopp te med dopp : 90 öre ; genom
att a fstä frän en omgång nya kläder: 8 j: 50. Regel
bundet bidrag till missionssälJskapet : 18: 90. Summa

11 4: 30.•

Gud älskar en glad gi fvare.
Rvad kunna vi göra betraktande af världens stora·
andliga behof?
Det var en troende kvinna i England. som hade
filt t på sitt hjärta att bedja för David Hill, en missionär
för våra små missioT\sväT\T\er.
i Kina. Hon började bedja, att Gud på ett särskildt
sätl sku lle va.1signa denne man. Så skref hon elt bref.
Herrens välsignelse gör rik.
hvari hon om talade detta för honom. Men innan hon
hade afslutat brefvet, kallade Herren henne hadan. En
F ör mftnga är sedan lämnade en sextonårig gosse i
tid d~refter pilträffades detta bref och skichdes ut till
Amerika siQ.. hemort för att nte i varlden söka sin lycka.
mission ar Hill. Denne fann, att just vid samma tid , dä
Gud manat henne att bedja för honom, hade han fö r ."Allt vad han ägde, bar han i ett knyte under armen.
Han hade kke gätt I ~ngt, förriIn han mötte en gammal
Kristus ffi.Lt vinna pas tor iIsi, den man, hvars apostoliska
sjökapten, van till hans far. Detta mö te blev belydelse
nit vi val känna till.
Det ligger kraft i bön",. Och Gud har just på fullt för gossens hela liv.
Följande samtal utspann sig dem emellan:
denna vag kallat oss till simz medarbetare. Har kan Itvar
ll N~ Vilhelm, vart skall du ta vagen?»
och UJ vara med.
.Det
vet jag inte. Far ar för fattig att längre ha
G. Whitjidd Gui",,,ss_
mig hemma. Han säger, att jag nu mäste försörja mig
sjalv,ll
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.
• N åja, 'det skail du icke vara ledsen öveu, sade
den vänlige kap ten en. ~'Börja r du bara riktigt, så går
sedan allt det övriga av sig själv...
Vilh elm berattade, att det enda , han kunde, !ltminstone
något litet, var att göra tv!U, ty med såda nt arbete hade
h an hittiUs hjälp t sin fa r.
:oGoth , sade kaptenen, " DU skola vi bedja tillsam·
mans. Så vill jag giva dig ännu ett råd, och sedan fär
du i Guds namn gå vidare. :o
De knab öjde vid sidan av vägen, och den vänlige
gamle mann e n bad h elt varmt till Herren för Vilhelms
framtid. Sedan sade han:
»Någon måste aHtid vara den basta tvälfabrikanten
i N ew York, och du kan bli det lika vaj som någon an
nan. Ja, jag till och med hoppas, att du skat! bli det.
Men framför allt maste du bli en bra och h ederlig karl,
och fö r alt kunna bli det fär du lov att giva Herren
dilt hjärta. Så vill jag räda dig att för var krona, d u
förtjänar, giva Herren, hvad honom tillkommer, att . göra
din lvftl pft ett ärligt sätt och alltid giva rikl ig vikt.
Gör d u det, så blir du med all s:ikerhet en stor, god
och ril.: man. :t Sa skildes de lit. .
N ar gossen kom till staden , erhöll han snart arbete.
Ensam, som han var, och lingt ifdn sin hembygd tänkte
han bfide på sin troende mors och den varmhjärtad e
kaptenen s ord. Han vilJe :tförst av allt söka Guds rike
och hans r:tttPJrdighet.»
Sedan han förtjänat sin första kron a, fun derade han
mycket p5, vad kap lenen kunde ha menat med upp
maningen att giva Herren vad hon om tillkom.
H an
forskade i sin bibel och fann, att judarna voro anbefallda
att giva Herren ti ondelen av allt vad de fö rvärvade,
oth så beslöt han att göra pIl samma sätt.
Efter nagra är dogo fabrikens b1ida inn ehavare, och
sfi val var Vilhelm ansedd, att han fick övertaga hela
affären. H a n va r fast besluten att alltjämt följa kapte
nen s räd, anvllnde därför vid sin tvålberedning endast
de b:tsta ingredienser, vagde alltid hederl igt åt si na kun
der och lä l sin bokförare upplägga ett sa rskilt konto
för Herren samt i d etta införa tion dele n af hela ink o m~
sten. Han ha de vid denna tid fätt ett eget hem och
~g tydligt, hur Herrens välsignelse vilade sävlJ l över
hemmet som affilren. H an var red an förm ögnare, än
han någonsin had e tänkt sig möjligheten av att bliva.
Na r H erren så hade välsignat honom, tyckte han,
att det var alldeles för lite t att giva tionde och beslöt
att i ställ et giva H e::rren två ti ond elar af sin inkomst.
Frän denna tid hade han ännu mer framgång i alla sina
företag. H an ökade nu på, vad hatl avsatte a t Herren,
först till 3, sil till 4, s1l till 5 tiondelar och beslöt till
sist att giva hälften av hela sin inkomst.
Sina barn uppfostrade han vä l, och varje plan
~ppgjorde han infö r H errens ansikte. När han s in koms t
ytterligare växte) sade han H erren, a tt han icke mer viJle
räkna utan ställa hela sin fö.rmögenhe t till hans törfo·
ga nde. Och se, nu bleve> ha ns förhällanden annu battre.
Ja, så lyd er i korthet Yilhel.. Colgates' levnadshisto
ria, en man so m givit mill ioner för verksamhete n i Guds
rike och i missionshistorie n lever 'j välsignad t minn e.
Gud givet att mänga små gossar och flic kor mätte
vandra i hans fotspäl'!

f"1 issiol\sStatistik.
Enligt en till EdinbLirgkonferensen utkom men s tor mis
sionsatlas, försedd med statistiska uppgifter öfver all a olika
missioDssällskap och missionsfält, funnes är 1908 :
Missionärer (manliga) ... ..... ...... ' . . ....... . .... .
Lakaremissionäre r (manliga) ...... •. . .. .. ..... . .•
,
(kvinnliga) ...•. . .......... _.
34 [
Missionärshustr ur
5-4 06
Ogifta kvinnliga mi ssionärer ....... ....... .....
4.988
1n. lles--- [-'-9-'. --'4-0-t
Infödda arbetare såsom evangelister,
larare, bibelkvinnor m. fL ........ ..... , .•..
Missionss ta tionel' ..... .............. . .. . .... ... .. .
Utstation er .. .. ......... ... .... . .................. .. .
F örsamlingar på missionsfälten .... , ....... . .... .
Fö rsamlingsmedlemmar .. ........................ .
Dqpta ... . ........... ......... .................. ... .. .
Söndagsskolor .... ... ........ .. ...... . ' ........ ' .. .. .
Söndagsskolbarn .. . . . ... . ..... " ............. " .... .
Evangelistsk olor och teologiska skolor ..... . .. .
Dessas lärj ungar ............ . ............. .. . ... ... .
Barnhem och an dra uppfostringsa nstalter .. ... .
Industriskolor ....... .......................... , .... .
Dessas larjungar ........... " ............. ' .. " .... .
D agskolor ........ ........ . ....................... ..
Dessas barn .. ... ............ . .... . .......... •. . ...
Sjukh us .... .................... .. .. ........ _. _.. ... .
Patiente::r ..... ..... .... ..... .............•. , .... .. .
Under ett ftr behandlad e sjuka ............. .. .. .
D essutom gjorda operationer . .. ....... . .. . . .... . .
Medicinska skolor . ......... . . .... ..... .. ....... .. .
Elever i dessa ...... .... . ...... . .... . ........ . .. .
Sjuksköterskekurser . .... . . . . . . __ . _.. " .. . .... " . . .. .
Elever i dessa . ... .... . .. . .. . . . .. . .... . .. . ....... .
Af hednakristn a und er ett är för missionsända·
mäl insamlad e medel ..... . ............... kr.

Åter

9 8.3 88
3.47 8
3 2 . 00 9

[ 6.67 1
1.9 2 5. 2 °5

3. 006 .37 3
24.9 28

1.[ 98.602

489
r 2.543

1.594
28 4

15·5 35
28.9 01
[.1 65.2 12

55°
[ 64. 2 45

7.5°1.0[3
15 7. 6 55
[ II

830

92

628

ilemlandet

Missionär Ossian Bti-IIhotl, SOlD är 1902 utreste till
Kina, har i dagarna anländt till hemlandet. Hans fru
och lille son stanna ännu en tid hos anhöriga i Amerika.

För S. M. K:s missions- och bönekretsar_
1''athsägtlstå"llInttt : Läraren »Boken i Sinan» (sid.
Församlingen i Han cheng med dess 1 17 medlemmar
(sid. 27). Ö rriga meddelanden i Aug. Bergs berättelse
(sid. 27). Att sli rikligt med medel inflö to i januari.
Böntii"mw: Hoiangs s tation (sid . 28). De af pesten
hemsökta (sid. 29). At~ maka rna Berg må fä en god
hemresa. Att Herren mä välsigna missio när Beinh offs
visielse i hemlandet samt i nåd uppehft lla syskonen pä
fal tet. Ra kn adt på människovis behöfdes far det pägl! ~
ende arbetet dubbelt så mä.nga arbetare pli hvarje plats.
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Redovisning
för influtna medel till " Sven ska Mi ssionen
under januari m å nad 1911.
N:o

Kina "
KL

2.
3·
4.
S.

6.
lO.
11.

12.

13.
'S .
16.
17.

Sparh6ssemcdel fr. Hvetlanda mrg
gm J. P. C........................ .
D:o fr. Maramö gm I. J.
_En spnrpenoi ng frän en gammal (altig
kvinna i Bjurbäcb gm L. F. H.
In samling a f vänner i Kramlors gm
J. N ........................... .

I. V 0' Linköping, gm A. K .... .. " ..
H. D., K,lrl ~ borg, mb. på H. S. Ö.
L. B., Biarritz', Mverbet. pa. S. L.
A. 0 :5 sparbössa, Öhn-ilcen, Skellefteå.
»wJ:ulIma.
..........••............

n.,

Sthlm, till :M. Ringbergs UDderhåll ............. , ....... .
H akebo mrg gm G. S" .f-hkebo,
LinderA.s ....... , ....... ............ .
Sv. Lärarnes mfg, till D. wndins
G.

,.
S-.
JJ' 75
I: 60

IS:

S'

3' 13
l; 25

4'

25:

5°:

uoderh!U. gm K. L. H., Göteborg,

25:
12:

IS

12:

56

22.

O. C:s sparMssa. Tibro .. ......... .
KoHekt i TorsO gm O. C., Tib ro
Qnätnlld, Torsö, gm (1;0 ....•.... .
C. L., AJstaberg, Södertelje .....
aFOr eU heligt. tiodamU. fr. A. O.

IDO:

23.

M. L. L., Göteborg . . ..... .

1 00:

27 .

29.

A. A" Lindesberg ..... . ........... .
SparbössctOmoiogcn d. 6. jan. i Be
tesdakyrkao, Sthlm, (däraf frän B.

30.

J.

tS.
19.
20.
21.

E. kr.

100} . ....

S'

23: 05
S°:
470: 94

50.
S I.
52.
53.

v. H ., Sth lm, aTill l(iucscrnas
frälsniog
........... .
L. F., S thlm, fÖ1-s~.lda kash
Rogb juogfruförening gm J. W.
Rogla, Teohult
)Taekoffer, ..................... .
K. F. U. M:s mis;;ioD5krets, Göte
borg, till Andrew Ericsons under·
hå.\1 gm P. E. . ............. .. ... .
LjuDgbergs syfbre:g, Åker, gm K. A .
nöockretsen i Norrköping. ur spar·
bössan gm K. S .................. .
C. &. H. W" J öoköping, gm K. N.
G. S., Uppsala., :.1 st.ä.lle t får b lom·
mor p3. S. B:s grafkulle .... ...... .
Fliekföreoingen i Hvetlaoda, till Aug.
Bergs uoderhlll, gm ]. P. C.
Elcekulls mfg. gm C. A. L., Sol·
shes ler t Skede
......... .. .
T . gm A. S., LiJla UUevi.... .
Kollel,t & sparbösse medel fr. Hassie
missionshllS g m S. A. t Brodderud,
M:lriestad .............. .
Kollekt & sparbössemedel fr. Mör·
levik gm d:o ........... .
SparhOssemedel fr. M. A., Altorp,
gm d:o...... .
. .............. .... .
D:o fr. S., 1ohannesberg, gm d :o ...
S. & B. R. Sthlm.....
. Etl lö fte, fr. A. J. gm M. K.,
Asltarsmåb., Mis lerhult ........... .
Sparbössemedel fr. E. W. , Sthlm .. .
H. S., Upp",I., gm G. N ......... .
Gm P. P" Vrångö, Styf'SÖ ...... .
G. S., Boda, Björ!cö, Nässjö, rabatt

54·
55·
56.
58 .
59·
61.

pä. S. L . ...... .... ....................
I:
M. F., Hmljuuga, "b.. p' d,o......
3'
1 0: 63
M. F., d:o på H. S. O..........
H. S., Göteborg, gm K. E. D. ......
K. E. B., Göteborg. rn.b. på fl. S. O.
1: 8 [
Spnrbö"semedel e1l1 J U., Vämamo
'64: 41
A. S., Lilla Ultevi, rors:ål"d:ca--,k::a::'I::,_ _~S,-''---

3L
32.
33.
. 34.
35 .
36.
39.
40.
41.
42.

43.
14.
45.
46.
47.
48.
49.

200:

3'

200:

50:
26: 75
20:

10:

30:

5'- 

17: 86
2: 82

" 83
25:

25:

Transport

2.322: 94

O.

'3 l

Transport
Sparbös-'iemedcl gm H. T ..... .. . .... .
M. l.'f., Väroamo .................... .
V:utofta-Åsali:a fö rsamling, utgörande
hälften af behAllniogen " id en mis
sionsauklioll den I sept. 19JO gm
B. G. K, Vnrtoft'a ................ ..
65· H. S., Väriug, gm d:o ............. ..
66. M. B: s sparbössa ....
67· Sparbössemedel fr. A. L., H elgesta,
gm A. N. Hac:kvad ......
68. D:o rr. A. L. N., H elgesta, gm d:o
69· D:o fr. K. 1.., Härfves ta, gm d:o...
70. D:o fr. folk skolebarn \'idkyrlcan gm d:o
Ur sparbössor gm d:o ................ ..
..... .. .. ... .
7 2 • Fyllnad gm d:o
74· l. F., FOl1lchoda, Lindesberg ..... .
7S· T. S., StrengnH.s ...................... ..
76. Insamling trettondagen i Uodersåker
gm J. Å., HlUand ................ ..
Jönköpings mfg, däri inbegripet mis
sionär:;parct Bergs nnderhAll fOr
1911 gm K. P........... . ......... .
80. N. I. gm. A. G., Hagl\berg, Grön·
skåra
...... ..... . .
E. K. gtn d:o ..... . . ...... ............ .
H. J. gm d,o ..
. ........... .
Familjen G., Hagaberg, Grönskåra
Tohcryds östra rufg, sparbössemedel
Iör l !:)1 O, gm A. G., Sldllingaryd
S. ii. gm F. F., Strand, Sundsvall
R:s missionsbössl\ gm A. K. Lin~
köping.. ..... . ..................... .
87. K. L., Kristdala ...................... ..
. ........... ..
9°· A. & A. N.
9'- S. G:s sparbö!lsa genom J. H., Boda
näs, . Nilssjö
............ ... ..
Två sp::o.rbössoT gm d:o ... .
HlHlytls mlg gm O. K., NÖlhl1lt,
Boltneryd
Fr. syföreningen i Ekeni\~. Vlhlorp:
A llktionsinrop d en " / a '910 kr.
317: 78; syföreningens sparbössa
kr. 65: 16; !m(fe m. m. vid auk·
tiouen kl'. I S.; 20; öfverb etalning
80 öre, em P. A. n., H alllorp
97· K :s sparbössa gm d:o .... ......... ..
99· P. A. B., Halltorp, mb. pA H. S. Ö.
100. Sp:lI'bössemec1el gm H. B .• H or... a
tOL Gm A. L , H emse
........... .
102. Ko llel~ t d. Il/I i Edsb~rgs kyrka gm
G. W....
. ................. .
D:o d. 7/ 1 i Gropens missionshu!l
10 3.
gnl d:o
... ............... .
10 4.
D:o d. 8/, i Hackvads kyrka gm d:o
105· Sparbössemedel fr. Edsberg gm d:o
TOm;1.Sl0rpS mig gm M. K., Askars·
1 06.
måla, Misterhult .................. ..
Galtls mfg. gm A. J., Klershult ...
107.
K. 11'1., Frösän g, Odeshög
109·
I lO.
S. M.
............... .
lit. Sp:ubösscrnedel fr. söndagsskolau
Doda, DjOr!.ö, gm G. S ..
Sönda.g.'SskoL'lo i S"va.rtsjö gm H. R.
112,
113 · M. L., Ha~aberg, Södertelje, rab. på
H. S. Ö . &öf,·erbet. på di \'. böcker
ilS· G. A. E I Osmund!;berg, Kärrsåsen
116. E. H ., Landskrona .................. .
lBla nka pengar & , .öringar i Je su
11 7·
välsignade namn. fr. O. & H . K.,
Lund ... .
... ....... ..... ..
121. Forsa unguomsfört:ninl=: gm K. A.,
BjOrneberg ........ ...... ..
122.
K ollekt i S tångberga gm E. V., Klrsta
K. J, S långberga, KArsta, resemedel
1 2 3.
12 4.
l, R, Forsa, Katrill eh olm ......... .
1 2 5.
Sparbössemetlel gm B. V' J Fige1\olm

2,3 22; 94

6: So
100:

1 2 5:

50:
25:

6, 67
4: 60

4: I2
7: oS
26: 54
l : 02

20:

"
3,27$:

J 50: 
10:

S'
S'
S'
7:
10:
20:

40 1: 94

l : 82
4 ' 73
4 5'
25:

10:

08

28: 20
2 I:

42

So:
20:

S'
120:

2'

53

10:

7' So
S'
10:

3: 50
JO:

5:
40: 02

Trausport7 , 192: 32

KfNA-MfSSfON S TfDNfN GEN_
Transporl
128 .
12 9.

[3°·

'3 J.
'3 2 .

'33.
134-

'35·

137.

13 8 .

'39·
14°·

141.
14 z.

7, l ')2: 32

zS:

D:o (t. K . H. N., Säfsjö .. . ........ .
S. R, Marlestad ............... . ....... .
J. O. D., Moholm, gm C. V. C.
Töreboda . .. . ............ .
L. M. gm d:o ....
........ ... ..
C. J. J. gm d,o .............. ......... .
E. B., Sthhn ... . ..... ,.......... ,.... .
T. & J. L., Sthlm , .. , . ....... .. ...... .
G. C. D., Ekh:l.mr:J., Södertelje ..... .
Sparbössemedel fr. Kjestads & Kinnc:klc:va mfg gm M. J., Gössäter

(4:

37.
90

8,
6,

38.

"

57.

1 00:

60.

10 :

JO; 25

73.
49: 40

N. L, gm A. A. Helsingborg ....... .
Askåseos aruetsförening gm A . J... .
Kollekter i Mullsjö gm C. L ...... .
Flisby mfg gm C. V. N. . .......... .
H. W. , 1 stället rör blommor till

78 .

100:

Kina gm K. P ... .......... .. .... .. .

.~o:

20;

73

79.

50;
88.

L. R: s graf 2Ul A. K. Linköping
G. P" Spighden, EJgaräs, gm H. 1.
Fridhem .... . ..... ........ ......... .
R

144·
145 .

O. A" Myrhult, Elgarås, gm d :o

159·
161.
162.

16 3.
164.
16 5.
167·
168.
16 9.
17°·
1 7 1.

173·

'75·

176.
IJi.
178.
179·

10:

...... . ........ . ..... ,....... .

12: 2 I

J.. Mariestad, gm S. A.
K.arlsluoda syförening gm K. B. Påryd
O. D. till M . Ringbergs underhåll
gin A. D ........................... .
E . M. till d;o gm d:o ........... .. ..
Kollel<t vid bröllop i Vreta gm O.
A. O., Östervlla ................ ..
H. O., Tolbo, gm d:o ........... ..
M. & E. J., Ödeshög ................. .
H , J., Ödeshög ........... .
K. O., Kristinehohn gm A. J. Y.,
Tunarp, Rydsnäs
M. A., Haga, gm d:o ... .
Onämnd, gm d:o . .... . .... ..... ........ .
Kollekt i Hjörnö gm M. I-L, Björnö
Fyra sparbössor i Hetesdakyrkan
V. R :s sparbOssa. gm A. N., Haclcvad
S. T., Slhlm ..
.. .... .. . .... .
E. R ., Sthhn ..... . ........... .
K, VedUlns mfg gm F. G. D., Götened
:o Ur bössan _ fr. 13. J.. Sigtuna.
n. J., S igtuna ... ...... ............ .. .. . .
:o OfverskoU på p renumeration» fr. n.J.
A. L.gmJ. V. H ., Tors torp, Finspong
C. N. H., Viken, gm Ev. Foster!..
StiCtelsen .............. . .............. .
S. gm E. G., Skå ,fota, Sollcf<e1...
.logatorps mfg gm K. Q., Ingatorp
Sparbössemedel gm S. N., Skellefteå
lEtt taekoffen
Sparbössellledel f~·. ·· .M',' '6.':' i~~~'r'~ik
glu d:ö...... ......... .. .. . .......... ..

'4 6. D:o fr. A.

1 60.

'89,
93.

Sparbössemedel fr. vänner i Elgar1s
gm d:o

149·
15°,

JOo:

0.0

98.

20:

J 01):
108.

,:

3: 73
4°:
12: 50

114.

50:
4:

I 18

"

119.

10;

58: 05
2: 32
25:

120.

100:

30: 90
12:

126.

3,
I : 05

S:

127.

10:

136.
20

S ä rs kil d a ändamå l :

K,.
l.

j .

8.
9·

:q.

'S·

L. U., S thlm, , Gmndplåt till ett hem
för missionärernas barn.
A. K. t En glådjcsp..·ubössa:o till blifv.
sommarhemmet
A . K., Linköping, till \-Vang Fuhsengs uoderhåll ........ ........... ..
A. K. & E. \-V., Linköping, till en
bibelhinnas underMll ........... .
Sgndagsskolbarnen i Björoö, till bar
nen i Kina, gm M. H.
M.-L. L., Göteborg, HU fru TF;;
underhåll .... .......................
M .-L. E., Sthlm, till en gosses un
derh1H1 i H. Tjäders skola ..
Missionsväoner i Mossby, till 'V.
Westcrs verksamhet, gm C. T. E .,
...... , .... .
Berga Stenhnggeri
Lille Ejoars gUva. till Kioabarncn,
gm K. S., Arvika ................ ..
o.

'8.

Transport

C. A . H., Lioköpiug, till blif\·. SOIll
marhe!omet .... .............. .... , ...
:.>Kioabössan _ i volontärskolaos sol
dathem, Karlsborg, till G. A.
Stllhammars verksamhet
A. & A. N. till blifv, sommarhemme t
En spa.rbössa, tm d:o, gm J. H.,
Bodanas ... .... .................. . ... .
S. S., Stblm, att användas till upp·
tagande af ett rooster pä E mma
Andersons mottagningsrum fOr
ltvlonor ! H onanfu station
K, till blifv. sommarhemmet, gm P .
A. B., Halltorp ... ... . ........... ..
]önköpingskretsens kri stI. uogdoms·
förbund, att anvlndas för verksam
heten på H. Linders station, gm
K. N., J önköping .
Söndagsskolbarnen i Hofva lill M.
l-'etterssons skolarbete i Sinan
Bäekel'shofs söndagsskola, till Han
cbengs söndagsskola, gm A. K .,
Karl.storp, Bäckersh of. ............. .
Forssa. söndagsskola, till Hancheogs
söndagsskola, gm E. B., FOl"Ssa
Bruk
.............. ......... ...... .
Forssa ungdomsförening till bibelkurs
i Hancheng. gm K. A., Bj örneberg,
F orssa Bruk' .............. . ........ .
Erstorps ungdomslörening, till Feng
sbi-tsiins underhåll, gm A. L.,
'Viggestorp ....................... .. .
L. E .• Sthlm, ,En liten, liten sten,
till grunden tiU bem lnet för missionlirernas ba.rn_ .. . ... .......... ..
BehållnIng (råD en sönda.gsslrolfest i
Kjestad, tUl barnen i Kina, gm
A. &

J............ ,.... ..

T. G. H. & s. F., Stblm, till hem~
met [ör missionärernas barn ......
148. Q. F., Södertclje, till blirv. somm.:n·~
hemmet ................ , ..... . ...... .
156. B. R., Sthlm, tv!!. sparbössor till blifv.
sommarhemmet .................... .
157 . S. S., Sthlm, till Kob-shas-hsiens UD~
derh!!.1i ................................ .
166. A, & E. B. Sthlm, till Wangs un
derh åll ..... . .... ... . ....... . ........... .
172. E. B., GunnarsIlog, Flisby, till blif" .
sommarhemmet ................... ..
[ 74. Visby 5-öresfCirening, till G. A. S t5.l
halmnars evangelisationsarbete, gm
10.'1. S............. ............. .. .... .
18 0.
Till .Ma.ken-hsis underhåll

15:
12: 65
10;

50:

3'
4: 43
S'
3,

1 0;

12: 45

200:

S:
S' SO
Il: 

'S: 
1 00: 

lO: 

Iz: SO

147.

4: 06
- - - - - ' - - - 8,544: 4'

N:o

94.

3' 80
5°;

S,
25:
16I:
50:

Transport
Böuekrctsen i Norrkaping, liU Berg·
lings skola, gm. K. S., Norrkö
ping .. ........ , ............. . ......... .
H. T ., Linköping, till Tu-hsinsunuer.
håll . . ............ ... ..... ... ........ . .
L. J. W :s sparbössa, till blirv. som ·
marhemmet, gm K . 8 ., Göteborg
Två missionsaskar fr. B --d, till blirv .
sommarhemmet, gm A. ~.
P. O., Granby, HaUsberg, till skolfond en ..... . ... . ................. .. . .
J önköpings mfg för bibcJspridniog j

O.

50:

S'
100:

S°:

3' So

2; 50

75: 

7' Sl
29: 60

25:

SUlUma Ju. under jan. månad

50:

5°:

S:

1,414: 79
9,959: 21

Med varm t tack till bvarje gHvare.

Hall gör Ilvad de gudjl7tRtiga begära och IJur deras
75' -

rop oel< Fälsar dem.

3: IS
386, 65
SVeDska Boktryckeri·Aktiebolaget, Stockholm,1911 .

Ps. I45 : I9.

