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Npåps!anRap.
2 Kor. 5: 77, 78.

AU/ing nyll, förgånget år det gamla
Synda/i/vet, ren för Gud jag står.
Ej i mörker mer min sjål skall famla ,
Heladt år hvart "",idand' hjli'rtesår.

Allting nytt, min fordom stumma tunga
Höja v ill sin lofsångs glada ljud,
Dagen lång min Frälsare besjunga
Och förtålja om hans kärleksbud.

Al/ting nytt, jag ser i Gud en Fader,
Som i kiirlek gaf sin ende Son,
O. min sjå"!, visst må . du vara glade r,
Då om dig han visat sig så mån!

Allting nytt, så ock mitt h;',irtas fröjder
En annan form, en högre riktning fåll.
Mill synglas vändts mot Sions ljusa höjder,
Bland hvilkens helgonskara jag fåll loll.

Allting nyll, ej mer med Kain jag spörjer:
"Skall min broders vårdare jag bli?"
För hans felsteg nu mitt hjärta sörjer,
Och min bön är, att ock han blir fri.

Allting nyll, så ock den sorg, jag känner,
Ej viiridens sorg, som åstadkommer död,
Nej, för mill onda hFirta tåren briinner,
Dess hårdhet nu mig vållar mången nöd.

Allting nyll, jag lefva vill för andra,
Likt min Frälsare, som dog för mig.
Hjälpa, rå'dda dem, som vilse vandra,
Leda dem på lifvets smala stig.

Allting nytt, af Gud det allt år vordet,
Försoningen i Kristus å', den makt,
Som genom Anden och det helga ordet
Den gamla månniskan sig underlagt.

Allting nytt, mig sjålf jag nu fömyar
För tid, som återstår att tjäna dig,
Min Herre, tills du själf i himlens skyar
Skall hämta mig all evigt bo hos dig.

Rugusf Berg.
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Ett godt n~tt år

liga utvecklingen. G ud är dock mäktig och villig
att taga sig af de t lilla barnet i K ristus likavä l
vilja vi tillönska våra vänn e r och läsare. Det 1l)'a som ynglingen eller den i Kristus mognade. H an
innebär, att det gamla är försvunnet, att allt har förstår hvars och ens ståndpunkt, hvars och ens
blifvit nytt. Genom hans makt, som sitter på tronen behof.
En sak må vi likväl lägga märke till, nämligen
och säger: , Se, jag gör allting nytt> (Upp. 21: S),
att
d
et är endast de af Herren själf nedlagda eller
i hans namn och stödda af hans krafts arm få. vi
börja detta nya år med hopp och förtrösta n. Vi väckta behofv en, som han lofvat tillgodose. Det är
få r äkna dess dagar som nya nådestillfällen, då mycket, vi kunna kalla , b ehof. både i det lekam
Gud talar till våra egna hjärtan för att s ldckliggöra· liga och i det andliga, men som Herren icke ger
oss att gå ut i kampe n för hans rikssak på jorden. detta namn. Ja, vi kunna göra oss själfva många
Må vi få följa honom, ryttare n på den hvita hästen, onÖd iga bebof, som till g rund hafva endast fåfänga,
som drager ut segrande och för att segra! ~ Dl'ag en ärelystnad och själfviskhet. Sådana behof har Herren
ut, dragen ut genom portarne, bereden väg för aldrig lofvat att fylla. Utan tvifvel ligger i detta
mången gå ng orsaken, hvarför det blir så föga
folket, banen , banen en farväg, rensen den från
frukt
af vå rt arbete. Vi begära i hem lighe t frukt
stenar, resen upp ett baner för folken!~ Es. 62: 10.
för oss sjä lfva, icke för Herrens räknin g. Herren
E. F.
ser, att vi skulle taga äran åt oss, om frukt vunnes,
och så får frukten utebli. Där det åter i v åra hjärtan
blir ett verkligt beltol efter själars frälsning till Jesu
förhärli g ande, där J:ylter Herren det behofvet.
för det n~a året.
Om alla de af Herren väckta behofven, de må
röra hans rikssak på jorden, hans ära och själars
ilf/n Gud skall elt,,· sin rikedom fYlla alla frälsning· elle r vår lekamliga utkomst, barn ens fostran,
edra bdo! i /zädigltel t· I<,.,stus Jesus. Fil. 4: 19. våra tjänare, vårt arbete, eller hvad det vara mät
Vid början af ett nytt år behöfva de flesta af stort eller smått, gäller det. att Gud fy ller dem
oss e tt ord till uppmuntran, ty inför det kommande efter sin rikedom i härlighet i 1<,·ist"., Jesus. Hans
okä nda fylles hjärtat lätt af bäfvan. Vi behöfva förråd ä ro outtömliga. Millioner af Guds heliga af
det fOr vårt enskilda lif, och v i behöfva det såsom alla folk och stammar hafva under de gångna år
hun dradena hämtat af dessa rö rrild, men de ha där
ett missionerande folk.
I de ofvan anförda ord en kommer vår Gud oss för icke minska1:..<i. E ndast t' Knstus är det doc k ,
till mötes med ett af sina ,dyra och stora löften >, som behofven fy lla s. , Allt med hon om., säger
ett ord, så vidtomfattande, att det räcker till för aposteln Paulus. l.iksom grenen är delaktig af
qpa tänkbara behof, lekamliga såväl som andliga. stammens lif och kraft och genom den får sin näring,
At sitt gamla förbund sfolk gaf Herren ifråga om genom den bäres upp, så få vi, om vi äro ,funna
Kanaans land det löfte t: ,Hvarj e ställe, eder fotsula i Kristus», del i ho nom och allt, hvad han äger.
Du försagda, bäfvande .Guds barn, lyrt upp ditt
beträder, skall blifva edert> (S Mos. 11: 24). Så
må vi i tron liksom sätta vår fot på löftet i Fil. hufvud och fatta mod! Du har tillgång till all Kristi
fullhet. Omfatta därför i tron både för din egen
4: Ig, och dess innehåll skall blifva vårt.
Vi kunna v erkligen med frim odig het gå det del och för Guds rikssak i värld en löftet:
,Afin Gud skall elte,' sin rikedomfylla alla edra
okända till mötes, ty den Gud, som vi få kalla
liVar:) , har i sitt ord icke mindre än 365 gånger
be/loj i härlighet i I<rtSt"s JeSIts.>
>Sade fag· dig icke, att om du !'-odde, skn!/c
tillropat oss: . Frukta icke ! R ädens icke! Varen
icke förfärade I, Sålede, ett , frukta icke!> för hvar dit Jå se Guds Iztirlighet.>
och en af årets 365 dagar!
Hvarje dags behof ä r af honom kändt och
kändt på förhand. Hur hafva vi ick e under de
gångna åren i fråga om medel för Herrens sak
Min första beröring med j\ina
åter och åter fått erfara, att vår Fader, långt innan
vi sjä lfva vetat af de behof, som skulle uppstå,
Inlandmissionen.
beredt hjälpen! Och hur bar icke den ene och den
Det var på hösten 1882 , dä jag. vistades i London.
andre ibland oss i sitt enskilda lif fått göra likna nde
erfarenhe ter! 1 sanning vi borde dagligen stafva En lörda gsafton var jag ute på vandring i närheten af
på det ordet : ,Min Gu.d skalt efter S,;t rikedom Mildma y Park för att se mig o m, Helt oförmodadt
fylla alla edm bellif i hädigJtel i Krzstus Jesus. , mötte jag en troende broder frän Göteborg. Vi blefvo
l.iksom det finns vissa lek a mliga behof, gemen bä da mycket fö rv§nad e att träffa hvarandra i London.
samma för alla människor, såsom hunger och törst, Sedan vi spd.kat en stund, frllgade min vän, hv art jag
behof af hvila och sömn, så finn s· det vissa andliga ämnade mig. Mitt s var bIer, alt jag ej hade n§ got sar
behof, som äro gemensamma för alla Guds barn: skildt mäl. Han berättade då, att han var pli väg till
Chil.)a Inland Mission' s bö nemö te och fdigade mig, om jag
behof af förlåtelse, rening, frid, glädje, kraft, tröst,
tålamod o. s. v. Men sedan gestalta sig behofven ej ville göra honom sällskap. »Du känner väl denna
olika för den ene och den andre, beroende dels på mission?::. tillade han. Jag måste tillstå}" att den var mig
olika yttre omständigheter, dels pil den olika and alldelef:i obekant. Han berUttade då, huru Gud rikligen
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välsignat denna missions arbele i Kina, meddelade n~got
om dess metoder och arbetssatt, att den var en »tr05
mission» och sä.ledes ej vadjade till rn:tnniskor [ör er

..

l,

med glädje sända eder vär tidning: China's Millions~ för
1883 och 1884 tills dato, och äro vi mycket tacksamma
för edra bemödanden att uppmtmtra de troende i Sverige
hällamle af medel utan direkt till Gud. Hvad jag hörde, atl bedja och intressera sig för missionen i Kina ....
Vi stä äfven i brefv:txling med vänner i Sverige,
väckte milt intresse, och vi fö ljdes !it till bönemötet vid
PyrJand Road.. Då vi komme dit, vore omkring 25 som ~ro intresserade lör eva ogeIii utbredning i Kina,
personer sa mlade. Tiden var inne aH börja. och en gr~- Det sltulle vara fö rhastad t af mig alt yUra n§got om
.. hB.rsmau med patriarkaliskt utseende, M. D. Broomhall, huruvida vägen kan öppnas fö r dessa vä nner att gå ut
besteg den lilla talarestolen, läste och utlade ett stycke eller ej; men därom nr jag viss, att Herren har mänga
blanu edert kära folk, SOlO han vill sända ut till Kina
ur Guds ord, gjorde sedan utdrag ur bre f frän missions
fältet, utpekade pä en karta missionsstationerna, upprak för alt därstades taga del i det välsignade arbetet att
nade namnen på de missionärer, som bodde på hvarje
vinna hedningar för Jesus Kristus.
Vi önska, atl ni mätte observera) att i februarinumret
station och ned bad Guds välsignelse öfver dem och deras
arbete. Därefter föllo alla pä knä, och inför Herrens af Cbina's Millions för är 1883 infördes ett upprop till
ansikte utgöt den ene efter den andre sitt hj~rta i brin troende vänner att bedja Gud om 70 ny a missionarer
nande, ödmjuk bön. I knäböjande ställning sjöngs äfven . för Kina. Jag är viss om att det skall glädja eder att
sängen: Tag mitt !tf, o Gud) (Jc!t mig helga lielt - jag höra, det denna bön ar besvarad och besvarad enligt
att göra längt uWfvel.
ber - lit dig. Sedan sängen tystnat, dröjde de försam Guds mättstack och sedv~nja lade än nu en stund pä sina knan. Det var ett under
hvad vi kunna begära eller tän ka.
bart bönemöte. Nägot liknande hade jag aldrig varit
Med innerlig tacksamhet för den vänliga hjälpen
med om. Herrens kladafälluppfyllde rummet, och serafens : från Sverige och önsl<a nde, att sä längt möjligt är alla,
'1I Iidig, lu1t..t;, lu/ig är Herren StbaoftJ trängde till hvarje som bidragit till den sum ma) ni öfversändt till oss, ~åtte
fiber i min själ. Jag kände i denr.a stund en o utsäglig fä mottaga våra varma tacksägelser,
trängtan efter alt med kropp, själ och ande helt kun na
Eder i Kristus förbundne
öfverläta mig ~ t Gud, efter att lefva det innerligaste tros
J Hudso1t Taylor.
lif med honom, efter dugliggörelse till helig tjaost, efter
den kraft, som är mäktig i de svaga - ja, efter hela
År 1885 Hyttade jag till Stockhohn och ulgaf dllr
rikedomen a f Guds frälsning i Kristus Jesus.
ifrån missionstidningen Evangelium i alla land. I deiis
Efter bönemötet var det gemensam tedrickoing, hvar första nummer införde jag en kortfattad uppsats om
under en angenäm och ledig stamning rådde. Det syntes Kina-Inlandmissionens uppkoms t och utveckling. Sedan
mig) att ~lIt i denna krets bar prägeln: l>Helighet Herranom. » följde under ärets lopp artikel efter artikel om denna
För mig personligen blef detta möte en djup maning mission. Pä deLta sä tt spreds bland missionsvännerna i
att efter äterkomsten till hemlandet söka göra denna värt land nUgon kun!:ikap om hvad Gud verkade i Kina
mission känd för de svenska missionsvännerna och väcka genom C. I. M., och sä förbereddes i ll§.gon män det
deras intresse (ör densamma. En tid efter5t samman verk, som I-lerren sedan ville föra fram.
trafhlde jag med Rev. J. Hudson Taylor, och samtalen
Pä sommaren n~mnda är mottog jag ett bref frän
med honom fördjupade de intryck, jag erhällit vid oamnda broder E. Folke i Uppsala, hvilket gladde mig obeskrif
bönemöte.
ligt. Han berättade nämligen, att H~rreIl kallat honom
Återkommen till Sverige fick jag rika tillfal!en att att gä ut till Kina som missionar. Efter nägon tid följde
skrifva och tala om Kina-Inlandmissivnen tC L 1\<1.). ett personligt sa mmanträ ffa nde, dä. vi vidare talade om
l början af ] 884 blef jag namligen kallad till medarbe saken. Och härmed slu tar jag denna artikel, ty det är
tare i en krisllig, politisk tidning, kallad Mvrgonstjärnan, nn hans tur alt träda 'fram och för missiooens vänner
som utgats i Örebro, och man uppdrvg åt mig alt sköta berätla om Herrens kallelse och ledoing med honom.
missionsafdelningen.
Jostf Hollllgntl.
Pä hösten 1884 hölls en helgelsekonferens i Örebro,
som om fattades med mycket intresse och besök les af vänner
frfm n~r och fjarran. Säsom en af inbjudarna lill kon
ferensen blef jag anmodad alt h5.11a ett mis.3ionsföredrag,
Hemarbetet.
och härvid berättade jag om Guds verk i Kina genom
Under den ständiga förbindelsen med missions
Kina-Inlandmissionen.
Det var ej s1\ f5, som Herren
dä kallade att bedja och arbeta för denna mission. Att vännerna i h emlandet och missionärerna på fältet få
vi) som af Herren ställts vid trossen, ofta anledning
intTf~sset var stort) visade afven den insamling) som gjordes
att
tänka på Kalebs gåfva till sin dotter: »Källor
efter föredragets slut. Den uppgick till 24 l krol: .lr. Dagen
ofvan och k ällor nedan" J os. 15: 19. Det är veder
därefter afsändes dessa medel till Hudson ;:-:lyiur, och
kvickande och uppmuntrande att sitta ned vid de
nagon tid därefter mottog jag fr§n hono m b 'itto samt

följande brer af den 9 oktober 1884 :
Käre herr Holmgren!
, .. Jag enmar mig mycket väl mitt sa mmantraffam!e
med eder, dä ni var i England, och det är en ~ ardeles
stor glädje för mig att m. emottaga ett så kraftigt bevis
för att edert intresse för Guds rikes framg§ng i Emil
icke svalnat utan fastmer blifvit annu större. VI v~lja

friska källsprång från helgedomen, som möta ,oss i
bref, vid personliga besök o. s. v., och gärna dela
vi med oss åt våra vän ner.
En af veteranerna i den stridande skaran här
hemma skrifver:

~ Vi ha redan här i pröfnjngens land mycket gemen
samt, men i härlighetens land blir allt gemensamt. 0,
hvilkell glädje det skal! bli, dä vi möta slakt och vfinner
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på de n IjuOiga stranden! Dfl. ligga denna tiden s oro,
nod och strid för alltid bakom oss. O m vi här pä jorden
ha gr§.lit med hvarandra, s§. skol a vi dar för alltid ffi.
fröjdas med hvarandra. Jag mottog tidningen
på mina kn ä n. Må den medverka tit! en förökad kärle k
till Gud och min nasta samt till m er intresse och nit för
Herrens rikssak pä jorden! Det är en stor och hllrl ig
n ppgift at t ffi vara med bland dem, som strida under
Jesu fana. Dtir ar den gudomliga kraften verksam. Och
vi fä sjunga om seger, vi ffi. ~å fran kraft tii! kraft. Vi
skola, beklädda med kraft frän höjden, eröfra världen
tum för tum, till dess vi öfverallt p§. sla gfä ltet stä som

segervinn are med Jesus.

Jullådomas af\KOmst.
. Det val' den 4 november och särskild t högtidligt pfl.
missionsstationen i Yuncheng) em edan det va r fru Allgusta
Bergs födelsedag.
Förmiddagskaffet hade just druckits
hos syskonen Bloms, och fm Sekin e Sandberg och frk.
Fr. Hallin voro p& väg tillbaka till sina hem. Den förra
säger darvid till den senare: , T~nk, om julJlldorna
komme i dag pil. högtidsdagen! Förra äret kommo de
p§. di?t födelsedag"', Som de öppnade stora porten och
kommo ut p§. gatan, hördes en klar bjällerklang. Och
s§. vek en karavan mul&snor o m hörnet in p~ gatan till

Det som är lofvadt (att bedja

för missionen), vill jag med Andens bistä.nd h§.lla. An
ser dock) att det bö r vara nägot mer för att f§. verket
alt g& med full kraft i Sin im s ödemarke r) och därför
ntlrsluter jag denna summa säsom ett offer i kärlek för
Herrens _. ve rk i detta stora land . 'Bären fram skä nker
och kom men in för hans ansikte. 'Gud vare tack för
hans o utsä gliga gäfva! ' .Med Herren ro. vi allt. V~iI mä
VI jubla och fröjdas i hoppet>.

En syster skrifver:
)Enär Kinamissionstidningen S inims l_and :if föga
och läst i denna trakt, ber jag att för 1 9 1 r ffi 5
ex. af tidningen och lika m5.nga bössor att so m en liten
julgäfva d ela ut bland mina vänner här. Äfven önskar
jag 3- 4 ex. af Hans Stjärna i Östern. M& Herren
sar skild t valsigna hvarje ex.) att d et m ä. bli medel till ett
n ytt behof af förbön · och fr am bä rande af kärleksg5.fvorl
Jag hade just för dessa pengar tänkt köpa mig en sak
till julen men nek ej någon ro för »Sinims L'md». N u
är det e n riktig glädje att afst5. fr§n egen önska n. »
k~ind

En broder skrifver:
:t Vi hade vär första Kina-afton den och voro
d& c:a 40 ungdomar samlade till föredrag, säng och bön
för missionen bland Kinas ungdom. Det blef en dyrbar
stund) och mer än ett hjarta blef vär mdt för arbetet där
ute. Sist delade vi ut sparbössorna, i hvilka vi hvarje
söndag !-;kola offra litet (ör a tt sedan tömma dem i
början af nästa är vid nägon ny missionsafton. )

Dessa vänner föregå med god t exempel. Mången
s kulle helt visst på samma satt kunna ver ka fOr
missionen p å sin ort. Det är att följa apostelns an
visning i l Kor. r6: 2.
En syster skrifver:
lINär vi hade vär nirsäljning här) var jag litet oro
lig, men s5. fick jag dessa ord : 'Sfu;om leret är i kruko
makarens hand, s~ ären ock r i min hand, I af Israel.'
Jag tror, att här är mer än en af de unga , som är villig
att vara ler i ·!\1ästarens hand - kunde' jag vara en
Andreas, som finner en Simon, vore jag 511 tacksam - - .. ~
E. F.

Missionsstu nd
hälles i Betesdakyrkan Trettondagen kl. 6 e. tU. J hvarvid ut
byte sker af missionssparbössor. Korta anföranden af ingeniör
K. G . Magnusson och predikanten F r. Pettersson samt
meddelanden frän missionsfältet af hemmavarande systrar.

Jullådorna.

missionsstationen, medförande de kära jullädorna! Snart
voro aH a tio mullisnorna med sina pädrifvare inne på
missionär Bloms gärd och dessutom ett par bevupnade
soldater till häst, s~ eskorte rat karavanen pä grund af
att röfvare sista tiden gjort vägarna osäkra. Glädjen blef
allmän, kanske allra stö rst för lille Gösta och lilla Ingebo rg
Sa ndberg. De voro så förtjusta, aU de hoppade o ch klappade
i händerna. Och ännu rol i5:ar e blef det, när efter mid~
dagen locken skrufvades a f de hemlighetsfulla lädorna,
som färdats sä Jäng väg men icke dess mindre medförde
som en frisk fläkt från hemlandet.

f råf\ Missiof\sfältet.
Broder Stålhammar berättar, att några af de
infödda kristna från hans station begifvit sig till
Shanchow-distriktet (den nordvästliga prefekturen i
Honan) för att där utföra tältverksamhet. Detta
distrikt har nu i 12 års tid bidat och väntat på
missionärer. Det är .glädjande att se, att de infödda
kristna börja känna ansvar för andras själar och
drifvas att tjäna dem. En af skallararne ville så
gärna vara med, att han skaffade s ig vikarie, och
så res te han dit efter de andra.

• • •
Från r~ullcheng skrifver missionär C. Blom
slutet af oktober:
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,Halfva arbetstiden gå r lit till sjukbehandling. Vi ha
mottagit eller allagt 2 I 2 besök denna mllnad, och efter
all sannolikhet blir det minst ett tjugu tal till. Bland
patienterna ha vi en .gammal man vid namn 'Vang med
en örverkörd krossad arm och handled. Han lider mycket
men :tr tlllig och gladlynt. Bara han blir bra, skall han
visst :tknäböja för den Vördade!, En stackars vargbiten
gosse är oeksä under behandling och tyckes lofva godt
trots sina 21 s§.r. Hans far a.r larare och en intelligent
man . Herren. skall väl ge frukt äfven af detta, som är
gjordt för hans skull och i hans namn.
Vi ha nu en troende tjänarinna, som brukar tala
med kvinnorna, medan de vänta, liksom vär portvak t
och uppköpare ID. m.. Liu, gör med männen, när ej
annat arbete hindrar honom. Hon är snäll och trogen
i sitt vittnesbörd, fru Ch'iao, och vi Uro glada §.t henne!}
hjä.lp, men hon behöfver betydligt mer undervisn ing,
o m hon skall kunna ge skuI för sin tro. Som alla andra
kvinnor af hennes klass ha r hon ej mu lara sig läsa ulan
förs t, sedan hon kom under evangeIii in flytande, lärt sig
n~gra skriftecken.
Denna skatt häller hon på at t Oka
hvalje dag i m§.n af lid, och mi n hustru hjälper h ~ n()e
en timme eller sä hvarje kväll dels med att tala om
ljudet och betydelsen af nya skriftecken och dels med
att förklara innehållet i det lästa. Hon hä.ller nu pi\.
med att för första gängen läsa Mattei evangelium, och
det är underbart att se, hnru denna berättelse kastar
ljus Ofver hvad hon hör t förut och förklarar förut dunkla
saker. Än så lä nge har hon ej hunn it igenom bergs
predikan flh'sta g-ångUti det är, säger hon, som om hon
hörde Herren Jesus själf tala , och orden synas sju nka in
i hennes hjärta. ~

•

•
",

:. Vi ha s5.. mänga här, som vilja lära, och jag ar
betar hela dagarna med att undervisa dem. Frän mor
gon till sent pä kV311en ar jag o mgifven, af en stor ska ra
folk. Gud vare tack för alla, som kom ma och hOra!
Jag skrifver detta ute på en gärd, omgifven, förutom af
kvinnor och barn, af hund ar och grisar , åsnor och höns.
Det är en my cke t, mycket smu tsig gärd, som du nog
kan förstå af dess invånare. Men Gud vare tac1c l mtin
niskorna, som bo har, vilja frukta Gud och höra om ho 
110m! Jag äter mat sä svart och o treflig, att du aldrig
skul1e drömma om att försöka fä ner den. Men med
Guds näd kan man äfven under dessa förhällanden vara
mycket lycklig. Jag ar sä tacksam öfver alt HI. vara bland
mitt kära Honan-folk igen.
Herren vare pris för all

•

~:

Fröken Maria Nylin skrifver från Pucho1/l till
en väninna:
:. Vid stormötet hade vi har glädjen att bland andra
döpa en skoInicka" som fic k frid under väckelsen i
fjo l vä r, samt en son till evangelisten Sieh, en älsklig
gosse. Vi sakna vär kära diakon Sieh så my cket. Bed
med oss, att Herren uppväcker nya medarbetare i stället
för dem, han hemkallat! Underligt, att det alltid s kall
fi nnas sfi. ffi arbe tare i skörden! N u behö fva vi sarskildt

ra

Senare skrifver h o n:
• Vårt stormöte pä hösten var mycket god t, och vi
h.ade den stor,a gHt.djen att fa döpa 1.2 perso ner, bland
dem 3 skolgossar och 2 skolflickor) so m fingo frid med
Gud under väckelsen förra v5.ren. I våras döptes inalles
8. Det blir alltså ljug"U under året. N og är det stort.,

•

*

•

F röken Anna Enksso"Jl, som under fröken Ida
Anderssons bo rtovaro vistades i HO)'ang för alt hjälpa
till med flickskolan, skrifver dä rifrån till en syster
i hemlandet:
~ Du vet af erfarenhet, alt din .M.lska nde Fader ej
liknar en rö rstaf, som bris ter, om bördan blir för tung.
I ställ et vill han Säga : IHvila tungt på min allsmäktiga
arm! Jag skall icke svika i trofasthet. Underligen leder
Herren dem, han har k~r. Han ledsagar med sin nåd,
sin alltilIräckliga näd, det folk, som han har förlossat.
Behöfva vi väl mer ?»

•

Frän Chrngta i Honan skrifver fröken Emma
A ndersson till en nä ra anhörig:

*

systrar för en högre nickskola. FrKn sista ledarekonfe
rensen s~indes ocksä ett upprop om s~dana. Träffar du
ej n5.gra af v5.ra kära Jararinnor, som vilja komma ut
till väT hjälp? Hälsa medlemmarna i L. M. F. så varm t
fr5n mig, att jag hoppas G ud skall kalla nligon eller
nägra ur deras led. ,Säg dem, att Herren benöfver dem
härute.»

Sinan den 3 nov. 1910.
Kara missiollsvän ner!

Frid!

N u, dä de flesta b:l.de skördat och så tt, Ur det en
Evange
1:lmplig tid fOr evangeliseringsarbete i byarna.
listen C h'en med en extra medhjalpa re bereder sig oc ks~
på aLt vara ute en mänads tid. Dibelkvinnan g~r ut
e nsam för en kortare tid. Hon ha r troende hem att
taga in uli.
So m Maria Hultkrantz alltfort ar borta,
miste jag tillsvidare stanna hemma ) kan blo tt ~ ut för
några dar. Skolan skötes nästan uteslutande af »Boken).
Vi ha endast tj ugu elever denna termin. Tre !lro för
hindrade att komma lill följd af sjuklighet i hemmet.
Det s. k. stormötet hölls i lördags och söndags.
Bröderna R. Andersson och G. A. Slälhammar samt ett
par kinesiska bröder frå.n ~'lienchl hade vi glädjen ha
ibland oss.
Dc tre, som döptes, voro v~r kock, vär tjänarinna och
en ung man från en by 30 Ii härifri\.n.
Vi hafva nyligen haft besök af fyra kvinn liga mis
sio närer. Den ena af dem berättade, huru svftr JUei!'.l ~
floden nu är att fara Ofver. Häromdagen hade ingen
vftga t sig öfver pä tre dagar.. En stor skara manniskor
låg väntande pä s tranden. Ibland dessa var en gammal
man, som var si\. ifrig att komma Orver, att, då bfttfolket
kom med färjan , han var den förste, som skyndade sig
ombord. Han hade ocks5. en m ul5.sna med sig. Sä.
m§.nga som möjligt ville förstås söka komma med. Det
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blef allt trängre på bä ten. Den uämnde gam le mannens gärd utanfö r togo vi emot besök, och i -två rum li t-gatan
pred ikade \V. och bröderna, så lde böcker m. m. Vi
äsna hade svärt att finna ru m nog, och sä hoppade hon
had e med oss medicin, hvilLcet u tgjorde en sto r drag
af, jus t som bå ten var redo a tt lägga u t frän la nd. Djupt
missräk nad hade de n gamle mannen e ndast tfl val. Han ningskraft. Hela mo rgonen trangdes sjuka och friska,
kunde ju icke W.mna äsnau ulan måste stiga af. Bland unga och gamla om kring oss, under det vi hjälpte dem,
de andra väntande stod han seda n pH. stranden och säg så godt vi kunde, andligen och lekaml igen. Här äro
efter bä te n. Nar den i det narrnaste var öfve r och sök te må nga muh ammedaner) som äro svära att nfi, egenrätt
lägga till, fick den intet fäste ulan drogs ut l strö mf!han
fa rdiga och hä rda, .ngande nägot, ja, en s tor d el a f · san 
ningen, men ingen sanningens k raft. Frampä f. m. gin go
igen, och efte r några ögonbl ick hade J 90 personer funnit
de besökande, och W. och jag ä to vär kines iska mat.
sin graf i djupet. Dä den ga mle manneu säg della, fö ll
han ned och tillbad sin mulisna, SOm han trodde hade Hvarje morgon efter frukosten, som bestod af böuväHing,
t6 oc h ägg, hade vi sju bön och bibelläsning ule pä deu
raddat hans lif. Vid sådana tillfa.llen päminn es missio 
nären om att ha n är i ett ludnaIarId.
lilla gärdeu.. Vi ledde i tur och ordning oc h hämtade
I går afton var den vanliga afgudafesten, som alltid kraft för dagen . E fter middagen gjordes besök . J ag var
hSlles den 1 :51a i tionde kin. mån. Då bran na fatt iga och mycket upp märksammad säsom vara nde den första ut
rika en mängd papper, a fven kläder till för fädern as la udska kvinna, som vägat promenera ut. Ska rorna af
andar. Afguden, som bäres ut ur stadsgudens tempel , stojand e barn och nyfikna männ iskor trö tta rätt mycket.
Sista dagen voro 'V. och jag pä landet i en stor, rik
har i sin hand en skäl. I denna ligger en konstgjord
bondgftrd, dUr en
pappersremsa. Då
f. d. patien t bodde.
den drages ut, säges
Sä följde W. mig
guden släppa lös de
till s tatio nen, ty jag
dödas andar, hvilka
mäste hem till fre
redan sa mma aftoll
dagen, då jag in
besöka sina hem .
bjudit nägra damer.
S5 fä. de vara fria
De andra stannade
till festen i tredje
till dagen darpä och
månaden, då det
hade god(tiJlfaHen
säges, att stadsgu
alt gö ra Herren Je
den återkall ar an
sus ka. nd. '"'O, hvad
darne. Det var en
man kä.nner nöden
mycket stor till 
och behofven, dti
strömning af folk
man sä dar är borta
förliden afton. Man
frän sitt hem och
har svärt att fatta,
midt ibland kine
det många, som å t·
serna! Bedjen för
skilliga gä nger hört
den plats, vi be·
evan gel ium, lik vlll
sökte!
Jag skall
gå med i en sådan
snar t fara di t igen,
procession .
om GUll vill.
I dag ha har
Fredagen var
va rit mänga sjuka.
mycket tröttsam
En man frSu U ei·
En bild från en flodöfversvämning .
men uppmuntran
nan i Shensi hade
de. Förmiddagen
i gär afton öfver
var up ptagen på sjukh uset. Under middagen aumäldes
fallits och flltt Aera svåra sla g.
Vagarna aro mycket
mina försla gäster, en äldre fru med tre snalla unga
osäkra till följd af de tryckta tiderna.
fiickor i blekröda sidenrockar. Jag fick i hast göra
Eder riuga Maria Pelleruon.
=1<
i ordning tebordet, och si var de t att uuderhälla. Flera
:::
*
och flera komma, inalles 23 damer och unga flickor,
Frän miSSio när Josef Olsson har ingått ett längre förutom barn med sina sköterskor. V!ha tv ä rum voro
brer, hvari han sk ildrar, hur Guds goda hand varit öfver
fullsatta. Alfa drucko te, och det var e tt sutndigt om
ho nom uuder hela resan, ä nda fra m till sp räksk olan i
byte af koppar. Till sist fingo vi stillhet och sjö ngo till
Anking, dit han ly ckl igt anW.nde den 3 nov. U tdrag ur sammans. De fles ta kunde läsa. En miss Dju, som blifvlt
detta bref meddelas i nästa nummer.
omvänd i S. och fly ttat hit, är oss till stor hj::l..lp. Sedan hade
jag en liten stund med dem, då jag talade öfver orden:
Utdrag ur bref
~Korn rn en till mig, I alle !:!! De voro s..st uppmärksamma. .
friln fru Jam G"ill;"'s (f. af Sa ndeberg).
Jag tror, Gud fick tala till ~got betuugadt hjärta. Det
kändes sil. Jag har gj ört mänga besö k för att fl!. dessa
Denna vecka ha min man och jag varit ule på resa.
kvi n nor sa mlade, och det är en sftdan glädj e få se dem
Vi voro .sju i s3.lIs kap. Färden gällde en liten s tad ut
komma och . h ör~, ty hur skola de tro, utan att nägon
med järnväg en. Vi Hlmnade Kaifeng kl. 10 . 'Whitfield
predikar? Jag kan ej annat an undra öfver att så få
blef eftertelegraferad [ör en sjuk på morgonen men kom
tillbaka på e. m. och fann mig omgifven af besökande komma hitut af de unga därhemma. Det li r ett lif, som
i det inre rum, dar jag bodde med kvinnorna. Pä. en liten är värdt att lefva. Jag var trött den kvällen men sa ligt trö tt. ,
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en liten flicka, en bön, som icke ofta npps:tndes i Kina.
Men den lilla missionären hade utfört sin uppgift. Hon
Ber1ttt eIse af A. M. Johannsen.
had e lyst för Jesus och hade hos ga ml e Chai väckt längtan
efter h o nom.
Ett litet barn skaU leda dem.
N ägra är efter hennes d öd besö kte jag" den stad,
Herren har mä nga små missionärer bland barnen, där gamle Chai bodde . Han var d en förs te, som tog
och ) Vårblo mman " en liten ' kinesisk flicka, var e n af emot mig. Vid denna tid hade jag dock icke reda pi
dem. H o n dog reda n vid sex firs ålder men hade und er hans his toria. Han kom alltid till gud stjänsterna, när vi
VO TO
l hans by. Men först ett är senare, när vi, tre
sin korta livstid, eh uru hon icke alls förstod, vad d et var
alt vara en missio fl är, mtt utföra ett arbete för H erren missio närer och en inföd d eva ngelist, stannade i byn lre
veckor och höllo möte n å ll r varje a fton, bl ev den gamle
Jesus.
mannen helt a vgjo rd för K ristus. Jag s kall al drig glömma
H on var d ott er till en av vära evangelister och bodde
en söndagsmorgon, dfi han royeket tidigt ko m in i ka
med sina föräldrar p~ en utstation i en by pB. la ndet.
pellet. Hans gamla blå d räk t var rentvättad, och h ans
Hennes föräldrar ä lskade henne högt. Hon var ocksä
ett ovanligt sn ällt barn. Frfrn sin spädaste barndom hade an sikte lyste av gliidje därfö r} som han sade, att det var
hon fätt lära sig att älska Herren. Omedvetet lyste h on' sö ndag och han skulle fä komma och tHl bedja Gud. J ag
också för h O ~ Ol n i d en mörka by, där hon bodd e, och satte mig ned bredvid ho nom, ange lägen att få veta, hm
mycket han förstod av fräls·
där de flesta af invfi.narna
ningens väg, och med klar,
VOrD spelare och opierökare.
stadig röst svarade den
I h nset mitt emo t evan·
gaml e mannen: »Jag vet,
geliisal en bod de en gammal
a tt mitt hjärta är ont, och
man vid namn C hai, eu
att mina synd er äro mänga,
mycket ivrig a vgudadyrkare.
men tack vare Jesu kärlek
Hau var huv udm a n för byn
äro de alla fö rlätna!» F rän
och ledare a v alla de ce re
d en s tunden va r hans glädje
mo ni er och processioner,
ö fver Frnlsaren sä. sto r, sK
som höllas till avgud arna s
sto r, att jag sallan sett nägot
ara. N a r en ny avgnd till
verkats} var det han, som
liknande.
Följande är döptes han.
skulle gä ra d et allra vik
Han var dä kunnen I
tigaste: satta in ögonen pä
bilden, ty ögon en, troddes
tänka er det, kära barn -
§.ttiofem år gammal l Men
det, gävo avguden liv.
U nd er lfi.ngliga tider
o, hur glad han var, att
ville Chai icke gä nära
h an fick visa, vems han var,
och vem han vil1e tjäna.
~J es u s ~ s al e n:t. H an hatade
de n framm ande lä ran och
Efter dopet bar jag till ho
nom en kopp
gjord e allt, vad i hans makt
Jag fann
stod, för a tt mo tarbe t.;1. den.
hono m sitta vid e tt bord ,
Men dag efter dag gav han
sägande för sig själv: »Jag
akt p ä lilla) Vårblomman »
är sK lycklig, sK full av
och nn d rad e, varav det kom
glädje. Himlen är min !»
sig, att hon var så olik aHa
Och deuna glädje lam
d e an d ra barnen.
l}Det
nade~" honom aldrjg} ehuru
mäste ändä» , sade han för
han hade ätt gen omgK svä ra
En algud.
sig själv, »vara nägot gott
prövningar, fattigdom och
med d en d är främmande
sjukdom . Jag traffade ho
lära n, och jag tror, jag måste fräga h enn es far, hur det
nom aldrig en enda gäng; utan att jag hörde honom
kan komma sig, att flickan är sä snäll. )
s:tga: ~Gud är så god mo t migl»
Så gick han en dag in i huset pli an d ra sidan gatan,
Han lefd e end as t tvfi. ä.r efter sitt dop. Sista året
fi ck d ar elt varmt valkomnande och blev snart god väu
tillbragte han två månad er på missionsstationen och var
med evangelisten, som talade om för h onom skillnaden
därvid lycklig som ett barn. Kort efter sin h emkomst
mella n ett barn, som Hitt lära att äls l~a G ud , och eH, sjuknade han och kunde aldrig mer lämna bädd en. Jag
som fostrats att dy rka avgudarna. Den gaml e mannen
s§: g ho no m, ko rt iunan slutet kom, och fann hon om lik a
lyssnade ·förundrad och börjad e så [räga efter sanningen.
full av glädj e och lov till Gud som förut. Nu sjunger
Evangelisten hoppades, alt det icke skull e dröja lä nge,
han Lammets lov i d et ljusa hemmet därovan. Vilke u
in nan Chai bleve en sann kristen. Men s5. blev han
skillnad mellan det h edniska mörkret, vari han förut be ~
helt oväntat kallad till en autlan pla ts. O ch C hai, som
funni t sig, och G uds härlighets klara lj us! Den fö rst<t:
just börjat forska efter sanningen, blev lämnad n tan lärare. som komm it honom att fatta, att han lefde i mä rker, och
Unde r. nägra är härd e han ingeqting om H err en Jesus.
som hos ho nom väc kt längtan efter ljus, var d en lilla
Llila ~ Värblomman., lämnade s nart d enna vadd till
kinesiska flicka n. H on hade sätt, vi hade skördat, och
stor so rg för sina föräldrar, som aldrig kunde glömm<;l
en dag skola vi a lla al. fröjdas tillsammans.
henne. De bfldo Gud, att han skull e gifva dem ännu
)} Vårbl omman » var som ett litet ljus, som lys te i

för våra sma missionsvänner.

te.

t
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mörkret, en v:igledande stjarna i deh eljes t mörka natten .
H on var alltför ung att kunna p redika, men hon kunde lysa.
Är också du, so m låser denna berllttelse, ett li tet
ljus? Lyser du [ör Herren Jesus? Kun na a ndra, som
se d ig, SUga: :tJagj:ar viss om att denna gosse eller
denna ni cka tillhör Herren Kris tus, ty det sy ns !>& hans,
hennes väsen; det hörs pä. hans, he nnes ta)"
Och o m
så är, har du tn.nkt pä, att du ocksä kan vara med om
att sända evangeiii välsignade ljus till de smä barn en i
Kina eller andra hednaiänder, där det linnu är sft mörkt,
och där Unnu sä. fä finnas, som lysa andra vägen til!
den kare Ffalsa ren ? Vill du icke börja med att bedja
fOr dessa b1lrn , att de mli lära kli nn a honom, som sj~ilv
kallar sig lör världms ljUJ?
(Efter Chi na's MilliolI s.)
~-

Betala Herren dina löften [
I en kinesisk tidning föreko mmer följande be
r ät telse, insänd af fr!iken Olga Ahlman ;
En man iChangsha, Hunan, som förr var troend e
men pli sista tiden fört ett slarfvigt lif, biet nnde r mis·
sionar Goforth's möten uppväckt och välsignad. Han
lofvade aU till Herrens sak gifva 12 ,000 Itash, hvilket för
hans förh&lIanden ej var mycket. Han var näml igen- en
r:1tt förm Ogen man. Han tecknade sig emellertid fOr
nämnda sumOla pä gäfvolistan, bvarp5. mänga andra ocksli
s krifvit sin a nam n. N~lr mötena voro slut och han liter·
vändt till si n by, llitsade han glömma bort sitt löfte 
sa mt blef !Her lj um och likgiltig för Herrens sak . Han
had e ju endast, tyckte han, gj ort sitt löfte inför manniskor,
och det var väl intet, som han behö fd e vara bunden af!
Sm1ni ngom gick han allt längre bort frlin Herren och
började tillika med sin hustru och si n dotter häda alla
sant troende. I sin by blef han snart känd sllso rn en
gnida re och girigbuk. Ingen tyckte om honom, och
m5.nga försökte gö ra honom skada. Han blef stäm d fU r
rätt?, och mycket a nnat stö tte till, sä att han snart blef
af med s1 godt so m hela siu. fö rmögenhet Dessutom
gick han i standig fruktan för sitt Iif. I de nna belägen ~
het började han ä ter va nda sig till H erren. Ha n gick
en dag ut p~ gärden, föll pä Ima och ropade till Gud
om hj:ilp och förbar mande. När han skull e stiga upp,
kunde ha n de t emeHertid ej. H ans kn:tn: vara säsom ur
led. Han blef utom sig af försk räckelse och ropade på
sin hustru och dotter. De kommo ut löllo ned bredvid
honom, anropade Gud om hj älp och bädo honom (ör·
läta man nen hans synder, men oc ks5. de blefvo vanmä.k·
tiga i sina ben och ku nde ej stiga upp. Nar mannen
sfig delta) ro pade han på sina grannar och bad dem
sk yndsamt tillkalla en troende vid namn Chao.
, Ingen
a nnan Un han kan hja.lpa mig~, förklarade ban. När
denne man, som de förr endast fö rfölj t och smadat,
kom, bä.do de honom 'alla tre om förlåtelse för sitt han d 
lingssätt mot honom och för de fula ord, med hvilka de
ständigt hade förföljt honom. Ä fven bädo de honom
bedja till Gud, att de ä ter mätte kun na s tiga upp.
Chao svarade: »A tt ni varit elaka mol mig och
aldrig vela t lyssna till mina förmaningar, det bryr jag mig
icke o m, oc h det förlåte r jag eder gärna, men om . I ha 'n
syndat mot Herren pc\ nägo t s;irskildt sätt, mftsten I be
ka.nna det. Ha'n I stuli t n5.got, ell er ha' n I dyrkat af·
gudar, eller ha'n I gjort nägot löfte till H erren och icke
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betalat det, dler hvad det nu ar, be kännen. det först, så
skall jag sedan bedja för eder. "
~J a, ja, ropade mann en, »du har pämint mig om
det. Jag lofvad e under mr Gofort h's mölen aU till Her·
rens verk ge 1 2,000 kash, och jag har int e gifvit nägot
uta n användt allt för mig själf. Delta ar min slora synd.
Jag vill nu ge det. Och den dar rärsamli ngsmedlenuneR,
som är skyldig mig sa och sä mycket och ej kan betala,
hans sk uld viH jag eftersk3.n ka. Jag ger det åt H en·en.
Bed för mig! "
Sä föll Chao ned pft knä, Q,Gh de ropade tillsam ·
mans till Herren. Mannen, hustrun och dottern bekande
alla tre sina synder och lo fvade omvä.nda sig. C hao
bad Gud om förbarmande och förlätelse för dem, och
när han slutat bedja, kunde de alla stiga upp; deras knän
voro friska och starka so m föru t.
Är icke detta, kära vänner, ett underbar t ingripan.de
<J f G ud, och ett pätagligt bevis för hnr viklig'! det är att
betala Herren sina lö ft t n ? Mil. vi ej lå tsas glömma,
hvad vi lo fvat Gud, vare sig det är vära ' krafter, vår tid
eller vära pengar! HerreN glömmer del ej!

Anmålon.
Kina- missionstidningen Sinims Land
anmäles hllrmed till pre numeration för 1 9 I I.
I likhet med föregående år kommer tidningen att
innehälla korta betraktelser, artiklar om missionen, med
delanden frän vårt och andra missionsfält, teckningar af in 
födda kristna kinesers lif och ver ksa mh et, bref frän våra
missionärer, illustrationer och berättelser, passande för
barn. Vi ämna vidare i en serie nppsatser skildra v ltr 11Iis·
sions utveckling från början för a tt sälunda eri nra oss
Herrens nädefulJa ledning och hjälp och dä.rigenom stär
kas till tro och .tålamod i det verk, han anförtrott OSS. j
På samma gäng vi fra mföra ett varmt ta ck till alla,
som under de gå ngna åren sä uppoffrande verkat Rir
tidningens spridning och da.rigenolU f~mjat missionen
bland Kinas fo lk, vilja vi för det är, som nu kommer,
bedja att fä vara in nesl utna i edert knrJeksfulla intresse
och i ed ra fö rbön er. NIä vi ofta, dU vi mötas i vär tid·
ning, fa. anledni ng till bö n och tacks3.gelse, och må vi fä
näd att alltmera helhjiirtadt fortg1\. i Herrens tjänst!
, Du gläder mig, Herre, med dill verk ; ö fvcr dina
hän ders gärningar jublar jag., P.:3. <)2: 5.
Tidningen utkommer tvänne g5.nger i mänaden, den
förs ta och femtonde.
Om 5 exemplar eller därulö/ver ö nskas, kostar tid
ningen, rekvirerad frft n e.xpedilio1u1l . endast I kr. Prenu·
rnerantsamlare erhälla afve n hvart 6:e ex, gratis.
När mindre äll5 ex . tages; bö r prenumerationen ske pa.
poslUl. Priset bl ir då, postarvodet inberaknadt, för hell
ft r kr. I: 3 5 och fOr halft ä r 75 öre.
Sand till Finland,
Norge, Danmark, Amerik a och Kina kostar tidningen
kr. 2: 40. Profnummer sändas pä begäran. Redaktionen!=
adress är: lo) Malmtorgsgatall, Stockholm C .
Obi! N är p renu mera tion sker 1'5. posten} begäres;

Kitz-a-m.issioll.stitl1tinge1t Si'nims LalJ.d (icke
blott »Sinims Land ::t) .
Stockhol m i jan. 19' o.

S venBka Boktryckeri Alnieb ol age t,

Red(1ktiOlte1J.

Stoekbolnl,l911
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