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Lefvande offer. 
Predikan vid ett stormöte af diakoncn Chi, 

fritt upptecJcnad af 
Na/h. Hagman. 

Text: Rom 12: 1-2. 

Under fl era år af mitt kristliga Iif förs tod jag 
ej innebörden af dessa ord. Förs ta gången, jag blef 
mer direkt uppmärk samgjord på dem, var, då mi3sio
när Berg en gång besökte oss i Hancheng på 
ett stormöte. V id afresan ledsagade jag honom i 
sällskap med andra ett stycke utanför stadsporten. 
Sedan vi flera gånger förgäfves blifvit nödgade 
at t återvända, sade han slutligen till mig: ' Jag har 
intet att ge dig mer än Rom. J 2 : 1- 2. Gå. nu 
hem, tag med dig de ord en och begrunda dem l. 
Min läskunnighet var emellertid vid den tiden så ringa, 
att jag ej själf kunde läsa dessa 2 verser utan mås te 
bedjll en lärare läsa dem fOr mig. Redan från den 
stunden g reps jag djupt af orden: 'Frambära edra 
kroppar som ett lefvande offer' och tyckte, det var 
underbara ord. Sedermera begrundade jag ofta 
detta skrifts tälle och hörde ätskilliga predikningar 
däröfver, men ändock förblef själfva innebörden 
du nkel fOr mig. 

Efter en tid bevistade jag ledarekonferensen i 
Yuncheng. Missionär Bergling predikade då öfver 
den na text. 

Nu afslojade Herren för mig hemligheten 
och talade maktigt till mitt hj ärta. Jag såg a tt 
det att frambära sig själf bet:ydde att frambära s in 
kropp, sina barn, sin familj, sin tid och s in egen
dom, och jag insåg, att ja g ej förstått dessa ord , 
därför a tt jag ej velat göra dessa offer. En stor 
fruktan k om öfver mig, ty jag såg ock , att där for 
att jag ej framburit mig själf som ett sådant le f
vande offer, hade mitt andliga lif varit fattigt och 
ofruktbart. Jag hade ick e haft kraft i bönen och 
icke vunnit själar fOr Herren. Nu ofverlät jag mig 
helt åt Jesus och uppfylldes af en öfverfiödande frid. 

H ar du offrat dig själf åt Herren ~ Den som 
ej gjort det, bär själf sina bördor och omsorger. 
Om du tynges af sådant, hur skall du då k unna 
leda andra till Herren ? Du är dit lik mannen med 
bördan, som blef bjuden att åka och som, sedan 
ha n satt ,ig på vagnen, qehöll bördan på 'sina axlar . 
Förs t sedan vi lagt både oss själfva och våra bör
dor på Herrens altare, kunna vi verk a: Herrens 
verk. 

Vid de underbara mötena i Chii Wu, som Mr 
Goforth ledde, samm anträffade jag med en ung 
predikande broder , som kraftigt besOktes af Gud. 
Jag uppmamde honom att frambara sig själf som 
ett lefvande offer, men han hade vissa ursäkter och 
fOrbehåll och tvekade. . Från den stunden g led han 
småningom utfOr, föll så i synd och måste f Oljande 
år uteslutas ur församlingen. 
.. B röder, H erren vill hafva lif;mrtde offer, ej döda. 
Ar du ett lt/vande offer? Låtom oss profva oss in
för Gud, så att vi icke tiJläfventyrs bedraga oss 
sjalfva! Hvar äro lifstecknen ? J ämför t. ex. dina 
offergåfvor fOr Herrens rikssak nu ochfOrrl K rympa 

de ihop eller till växa de? De tta är ofta en prober
s ten på själens ställning till Herren. Den som be
traktar allt såsom sitt och ger ringa till H errens 
verk, glider snart utför, blir slarfvig i sitt lif, för
summar sabbaten, fär kärlek till världen, förlorar 
glädjen i G ud, tynar af och går slu tligen bort. 

Men icke blott vi själfva utan lula traktm fär 
lida, om vi ej gifva o", ' jälfva åt H erren ,åsom 
lefvande offer. På en af våra utstationer finnes en 
fattig, varmt troende kvin na, som, gripen af Kristi 
k ärlek, hvarje lördag går nt och inbjuder till sOn
dagsgudstjänsten. Hon bruk ar då ofta mOtas af 
hvarjehanda ursäkter. E n t. ex. måste mala mjöl. 
Men . till denna säger hon: .Kom bara, du skall fä 
lite ' mjol af mig! , En annan har ej lämpliga kläder, 
och till henne säger hon: .Kom bara, dn skall fä 
lån a af mig! ~ N u har genom denna kvinna en hel 
sk ara andra k vinnor fOrts till Herren. Ä r du ett 
,ådant le/vande offer ? Huru skall du kunna mOta 
Herren, om du ej är det ? Må vi sä få 'yn på 
Herren, a tt vi likt Paulus falla till jorden och lå ta 
v4r formåga, vdr ära och vår kraft fara fO r att 
ödmjukt, lydaktigt och bäfvande fråga: .Hvad vill 
du, att jag sk all göra.~ . 

Nyligen sammanträffade jag pit en marknad 
med en kinesi,k läkare. På sin skylt tiIJkännagaf 
han, a tt han osvikligen. )<unde bota alla såväl yttre 
som inre sjukrlomar. ,Ar detta verkligen möjligt?» 
frågade jag. -J a, därom kan ni vara fullt vi,,_. 
~ En af mina bekanta har en gult askgrå ansikts
färg. Vill· do'1.torn vara god och göra den lite' 
rödlättare? , Ah, det är utom mitt omr åde. Det är 
genom opierökning , han blifvit sådan. Men föru
tom dylika fall finnes intet, som iag inte kan bota.> 
~ Godt, i min hemby finnes en y ng lin g, som inte har 
något samvete. V ill doktorn vara god och bota 
den sj u kdomen! ~ .1\.h, så ni talar! !i Har ni någon
sin hört, att den sjukdomen kan botas?, ~Ja, jag 
vet, att den kan botas, /esu s kan b ota sådana sjuk
domar. . ' Jaså, nå tror ni, jag skulle kunna fä lära 
mig konsten af honom ? Jag skulle gärna betala 
inte så litet därfOr , ty nu fOr tiden förek om mer den 
sjukdomen ofta.. . J a, det kan ni och det u tan pen
ningar och för intet men dock på vissa villkor. Ni 
måste öfvergifva all synd, såsom afguderi, lögn och 
köttets lustar, samt öfverlämna er själf åt honom. J 

, Nej , då får de t var a, det var bara fOrmågan att 
bota ~amveten, jag egentligen åstu ndade.» 

Vänner, mä nnisk an vill icke offra sig själf, blott 
äga och åtnjuta. ,Den som gör hans vilja, han 
sk all förstå.• 

Gifve Herren, att VI alla vore lefvande offer på 
Herrens altare! 

* *• 
Diakonen Chi blef omvänd ti ll Herren vid missionär 

Bergl ~ngs äterkomst frän Sverige efter 19°0. Han var 
dä en ytterligt förfallen 2o~ärig opieslaf. Sin tid tillbragte 
han med att röka, spela kort och fö ra processer. Vid 
sitt intnlde i asylen beslöt han alt tillsluta sitt hjarta för 
den frammande läran. Han hade emellertid icke lilnge 
vistats där, förrän Anden öfverbevisade honom om synd. 
Det blef en ärlig bekännelse och en afgjord vn.ndpunkt.i 
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hans lif; han blef en ny ma.nniska i Kristus Jesus. Han 
kunde icke då läsa men företog sig trots sina 45 är den 
svåra uppgiften att lära sig det. Nu läser han störs la 
delen af sitt Nya Testamente, och, hvad bättre Ur, älskar 
och lefver af det. Del har varit med innerlig tacksam
het till Herren, som jag under omkring 7 års tid har 
iakttagit, huru den nitälskan ot.:h hethj~rtenhet, som allti
från början utmärkt honom, stad igt till vuxit, och det var 
med glädje, jag nu efter min 4-äriga bortovaro i Tung
chowfu återfann honom som en andligt utvecklad ledare 
i församlingen. en bönens man, full af underbar kraft i 
sitt vittnesbörd och utöfvande ett stort inflytande bland 
de troende. 0, hur sildan t gläder och framlockar lof och 
pris till Gud! Gal. I: 24. 

Nar jag hörde ofvan ätergifna vittnesbörd, förstod 
jag hemligheten i hans lif. På olika v:igar och sätt leder 
Gud sina barn fram till de viktiga afgörandena i Iifvet, 
till de stora andliga genombrotten. Huru stä månne vi 
i värt förhäJtande till Gud, jämfördt med denne hedna
kristne ? Hafva vi haft vår offerdag ? Hafva vi i villig 
öfver1!itelse lagt icke blott oss sjalfva utan ock våra barn, 
vår egendom, vär tid, vär kraft och vårt inflytaode ned 
vid Mastarens fot ? 

Det är med en viss bäfvan, jag nemsänder detta 
bref. Vi hafva nämligen ofta märkt, att de personer: som 
på detta sätt framställas för missionsvännerna, sedan 
blifva på ett särskildt sätt ansatta af satans glödande pilar 
och lätt taga skada. Bäreu för den skull dess trognare 
denne käre broder och alla de infödda medbjälpame 
fram inför n!ideus tron ~ 

El\ världsmissiol\el\s årsstämma. 

Vid den storartade världsmissionskonferensen i Edin
burg förlidet år tillsaltes en »fortsättningskommittb, be
stående af 35 medlemmar, valda så, att 10 skulle repre
sentera Storbrittaniens missionsorganisationer, 10 Nord~ 
amerikas, 10 den europeiska kon'tinentens och de 5 öfriga 
Australien, Indien, Japan, Kina och Sydafrika. 

Strax efter konferensen hölls ett konstituerande sam~ 
mantrade, hvarvid dr John R. Jvlott utsågs till ord förande 
och hr J. H, Oldham till sekreterare, den senare med 
skyldighet att ägna hela sin tid åt arbetet. 

Det första egentliga sammantr~det har hämts den 
15-- 19 maj j. år. Mötesplatsen var biskopens af Dur~ 
ham residens, Auckland Castle, där deltagarne VOTO 

biskopens gäster. H~r1igt belägen i en utomordentligt 
vacker trakt, ytterst intressan t genom sin historia och 
arkitektur, erbjöd denna mötesplats de mest ideala yttre 
förhållanden. 

Biskopen dr H, C, G. Moule är känd för sin stora 
lärdom och sitt utomordentligt :ilskvärda väsen. Han har 
emellanät deltagit sftSOIll talare i Keswick~konferensen och 
uttryckte upprepade gänger sin stora gl~dje öfver att i 
sitt hem fä mottaga denna samling af ·representanter fUr 
missionen i alla världens delar. Det var också ett säll
synt fulltaligt besökt möte, Visserligen hade de afIägs
nare länderna icke kunna t blifva företrädda af sina ordi
narie representanter, och af de brittiska voro tvä genom 
sjukdom hindrade, men samtliga amerikanare hade kom

mit tillstädes och likasä alla representanter föl' Europas 
l;:ontinent, 

Bland de senare hade biskop Tottie, som på grund 
af sjukdom och tr:igna görom~lI afsagt sig uppdraget, er
satts af dr Karl Fdes. 

Bland de många viktiga och i vissa fall invecklade 
spörsmäl, som förelägo till behandling, m~ främ st namnas 
utgifvandet af en internationell missionstidskrift. Enhäl
ligt besJöts, att en sädan skulle utgifvas såsom kvartals
skrift till ett pris af 6 shillings pr är och med titel "il In
ternational Review of Missions,. Den skulle tjäna som 
ett medel att sprida kännedom om det arbete, som ut
förts af :.>fortsättningskommil1een », pä ett ingående och 
vetenskapligt sätt behandla viktiga missionsspörsmål och 
erbjuda tillflllle till fri diskussion af dessa samt inneb~Ula 
en hela världen omfattande bibliografi och fortlöpande 
öfversikt af missionslitteratur. Dess första nummer kom
mer ut i början af 1912. Dess recl aktion öfverlämn ades 
§.t kommitteens sekreterare, Mr J. H. Oldham, som skall 
hafva att pårakna medverkan af en didgifvande kommitte, 
sammansatt af medlemmar frän olika länder. 

Till sin ordförande riktade to fortsättningskommitteenJ 
en ingående maning att om möjligt agna afsevärd tid ät 
besök pä olika missionsfält och hos s tyrel5erna för olika 
missionsorganisationer i syfte att främja de uudersökningar, 
som beslötos aJ Världs-kon ferensen i Edinburg, och de 
sträfvanden, som framgingo säsom ett uttryck för dennas 
bä rande tankar. Redan nu ha undersökningar påbörjats 
och förts vidare i ganska afsevärc1 grad af en mängd 
olika kommitteer. Till dessa fogades nu en rörande den 
kristna församlingen på missionsfäl ten, en rörande lakare
missionen, en rörande muhammedanismen och en rörande 
förhällandena mellan missionen och regeringar. Redo
görelser förelägo fran andra kommitteer, af hvilka 
n!jgra redan hunnit ~Iu tföra sin nppgift, så t. ex. den, 
som hade i uppdrag att utarbeta studieplan för missio
närer i fräga om språk, religion och sedvänjor i resp. 
missionsländer. Resultatet af dess verksamhet lir bildan~ 

det af en' permanent sama.rbetskommitte, bestående af 
representanter för de olika mi~sionssallskapen i Storbrittan
nien, och en liknande för Nordamerika. I Tyskland fin
nes redan en sädan, och det ar möjligt, att liknande 
komma till stånd i andra länder. 

En maning uttalades till de länder, där det ännu 
ick e finnes nägot gemensamt organ, genom.hvilket de olika 
missionerna kunna förhandla med regeringeu, att söka 
åstadkomma ett sfidant. Tanken på att bilda en däre~ 

mot svarande gemensam organisation för hela världen 
sköts för tillfallet ilt sidan under hänvisning till att ' fort
sättningsKommitteen» skulle i . händelse af behof fungera 
som sädan, och att i äfrigt olika nationalkommitteer, som 
däraf kände behof, kunde samverka med hvarandra. 

Likaså hänvisades frågan om att förse pressen i stort 
med missionsnotiser till de olika ländernas enskilda initi
ativ under framhållande af möjligheten af samverkan 
mellan olika länder, där sädant kunde anses praktiskt. 
Tyskland står j detta afseende främst, Amerika damäst, 
men ätgärder komma med det snaraste att vidtagas i 
flera länder för att pa ett mera systematiskt och frukt
bringande sätt än hittills tillhandahaJla pressen missions· 
nyheter. 

Rätt mycken tid· togs i anspråk för utarbetande af 
stadgar och regler för )fortsättningskommittbens verksam
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het, intill dess tiden kunde anses mogen, för all den 
skulle affösas a f en permanent kommitte, vald efter så
dana grunder, alt den kan anses i högre grad , än som 
nu är fallet, representera de olika missionsorganisatio
onema i världen. 

Man beslöt, a tt nästa sammanträde skulle äga rum 
J912, sannolikt i slutet af sept., på plats i Nordamerika. 
som skall närmare bestnmmas efter samråd med veder· 
börande i Amerika. 

Hemförsamlingen ocl\ missionen. 

Missionen är icke endast den kristna kyrkans plikt 
enligt vär Herre Jesu Kristi befaHning: »Gån ut i hela 
världen och prediken evangelium för hela skapelsen», den 
är ock den kristna församLingens stora förmän. Ett §. ter
flöde af mä.ngfald ig välsignelse strömmar tillbaka till den 
missionerande hemförsamlingen, som genom missionsar
betet utvecklas och växer stark och lifskraftig. Men bort
sedt frän kyrkans plikt och förmän att missionera" huru 
skulle väl de kristna i hemländerna kunna ställa sig lik
giltiga inför missionens problem, då vi bet~nka, att enligt 
statistiska nppgifter trettio millioner människor ärligen dö 
utan kännedom om Gud? Den kristna religionen är 
framförallt en kärlekens religion, och huru skulle dä en 
kristen kunna stå kall och kärlekslös inför miss ionens 
heliga och höga uppgift ? Gud vare tack för hemförsam· 
lingarnas varma missions nit och ka.rleksfulla, offervilliga 
trosarbete för hedningarnas frälsning! Men vi behöfva 
sporras till annu djupare kärlek och nitälskan för Herrens 
rikssak, till mera uthå llig förbön i tro samt till ännu 
större offervillighet gent emot missionsarbetet. Betänka 
vi de utomordentliga tillfallen till missionsarbete, som nu 
yppa sig, snart sagd t, i alla hednaiänder, och taga vi sa 
ock i betraktande mU·l1ammedanismens intensiva missions
propaganda, bör detta då icke tvinga västerlandets 
kristna titt ett mer helhjärtadt och kraftigt missions
arbete? 

Icke minst i Kina är det af nöden att bedrifva 
missionsarbetet med allvar och kraft. Kinas andliga behof 
och kraf aro stora och trllngande, och aldrig förr har 
detta land varit sä mottagligt och öppet för evangeiii för
kunnelse som just nu. Frän nästan alla hä.lI af Kina 
ingä. underrättelser om de ntomordentliga tillfallen, som 
erbjudas för missionsarbete bland kineserna. i intet 
annat hednaiand gifves större frihet för evangeJii förkun
nelse än i Kina. Missionarema bemötas med aktning 
och vänlighet frän alla klasser a f folket, och det forna 
föraktet och motviljan frän kinesernas sida mot kristen
domen har gifvit vika och lämnat rum för mera förstå
else af och begär efter, hvad evangelii förkunnare hafva 
atl erbjuda. Nu om någonsin måste ett effektivt 
och intensivt missionsarbete bedrifvas bland Kinas till 
4°°,000,000 uppgäende befolkning: , Midtens rike» 
befinner sig för närvarande i en brytningsperiod. Den 
stora (r§gan är nu: Skall Kina vinnas för kristendomen. 
eller skola hedendom, rationalism och nutida otrosspeku
lationer rycka bort kineserna fr~n le fvande Gud? Käm
parna för Kristi rikssak härute äro fä i förhällande till 

kampens storlek och vikt, då dä rem ot mörkrets furste h~r 
har täta leder af stridsmän, rekryterade från Östern, säval 
som frän Västern. Behofvet af arbetare pä missionsfältet 
i Kina är mycket skriande och stort ; frän alla håll höres 
ropet efter flera medhjälpare, som kunna fylla de glesa 
lederna. »Skörden är myden, men arbetarna äro m~, 

och mer än en af desSa sänings- och skördearbetare står 
dignande under den tunga a rbetsbördan. H vem vill 
komma hitöfver och hjalpa oss? Ännu ljuder Herrens 
fd.ga : llHvem skall jag sanda, och hvem vill vara vär 
budbärare?:%> Gifve Gud, att mängen ung man och ung 
kvinna gladt och redoboget vilJ e svara: ) Här är jag 
sänd mig)! 

A1ldrt'W Ericsson. 

Enligt den nyligen utkomn a årsredogörelsen hade 
denna mission vid slutet af år 19 ro 968 missil) närer och 
2,008 kinesiska medhjälpare. Af dessa vore 689 själf
underhällande eller hade sitt underh§ll af den kinesiska 
församlingen. Femtiotre nya missionärer hade under aret 
antagits, och nio hade af Herren hemförlofvats, bland dem 
sj u. som öfver aderton §r ägnat sig' åt missionens tjänst. 
(I fver 2,832 dop hade under året ägt rum. 

Fyrtiosex år hafva förgätt, sedan Hudson Taylor i 
Brighton ställde sig till Guds förfogande för hans verk i 
de t inre af Kina. Under dessa är hafva 36,500 kineser 
genom Killa Inlandmissionens arbete förts till Kristus och 
offentligt genom dopet bekänt sin tro. Märkligt är, att 
af dessa 23 ,500 upptagits i den kris tna församlingen efter 
boxarerörelsen år 1900, då sä blodiga förföljelser ägde rum. 
Under de sista tio ären har antalet dop i medeltal uppI 

gått till 2,600. De många till utseendet så fruktlösa ären, 
som föregingo är 19°0, plöjnings- och säningshen, bära 
nu sina rika skördar, Stora ting har Herren gjort. Men 
missionen vantar från honom ännu större ting. 

Hvad som varit ett särskildt glädjeämne, är att de 
infödda kristna visa en alltmer ökad känsla af sitt an
svar för landets evangelisering samt för denna ådagalägga 
icke ringa själfuppoffring. Pä icke fä platser hafva de 
börjat a tt regelbundet afsätta tid för evangeiii predikan. 
Så t. ex. hafva tvä församlinga r i Shansi med 94 med
lemmar utfört ett frivilligt missionsarbete, motsvarande r 5 
månaders arbete af en fast anställd evangelist. I Honan 
hafva i en församling medlemmarna efter en uppgjord plan 
af 2,21 l byar inom sitt distrikt besökt 1,44 8, och nu 
hoppas de under detta år fä besöka de återstående. 

En annan församling i samma provins, som varit utan 
bofast missionär nägra är - den, som förut fanns där, 
måste Lämna sin station pli grund af de förfärliga lidan
den, han genomgick 1900 - har trots stor fattigdom 
på det fri kostigaste lämnat bidrag till inkö pande af för 
verksamheten beh5fliga hns. Många af kvinnoma gäfvo 
till ändamålet ringar och smycken, som de mycket vär
derade. 

Öfverallt stä dörrarna öppna för evangelii förkun nare 
och det åfven bland de bildade klasserna. Vid en evan
gelist-konferens i Hankow predikades pä 30 olika plat
ser i staden, och det beräknas, att omkring 60 tusen 

• 
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personer under sex dagar tinga höra fraisningens ' bud~ 
skap_ En af K. L M:s arbetare fick predika för öfver 
fyra hundra studenter från regeringens skolor, och dessa 
ynglingar lyssnade med stor uppmarksamhet. En annan 
mission3.r ledde en sju dagars mission på en plats i Ki· 
angsu. Mötena bevistades byar gäng af omkring 300
700 persontr. I provinsen Kansus hufvudstad ha-r en 
läkaremission:ir, som med framgäng behandlat prefekten, 
vid flera tillfallen fått förkunna evangelium inför vice
konungen och en mängd af ämbetsmännen. 

I en stad i Shansi har en särskild mission hållits för 
kvinnor och flickor, och besöktes dessa möten i medel
tal af 500. Omkring tusen kvinnor finga dagligen höra 
evangelium. 

Sarskilda möten för förd~upande af det andliga lif
vet harva ock hiillits i västra och norra Kina af missio
när Lutley och kinesen Wang, hvarvid mänga efter aflagd syn
dabekanneJse syntes komma till en ny och rikare erfa
renh~t af de välsignelser, som i Kristus finnas för de 
troende. 

Det nu nämnda är endast nagra Il ' drag af det ar
bete, som ständigt p5.gftr p~ omkring 200 hufvudstationer 
och 830 ulStationer med omgifvande distrikt. Allt tyder 
genom Herrens näd på framgång och välsignelse. Ett 
ständigt amne till bön ar, att hela missionen alltjämt må 
hafva ordet till sitt rättesnöre, och att hvarje arbetare, 
han mä vara en omvänd kines eller en utländsk larare, med 
ännu större kraft än hittills mll. kunna bruka Andens 
svärd, sä att framtiden må gifva ännu IDer anledning till 
förkunnande af Herrens underbara verk och lofprisande 
af hans heliga namn. 

Benjami(\ Broomhall. 
Med Benjamin Broomhall, hvars bild vi har med

dela, och som efter en läng tid af svaghet ingick i 
sin Herres hvila den 29 sistlidne maj. har den kristna 
missionsvärlden förlorat en af sina märkesmän. 

Han föddes den 15:de augusti 1827 och var vid 
sin bortgång sä.ledes i det närmaste 84 är gammal. Hans 
öfvergång till härlighetens rike skedde uuder sömnen . I 
sin ungdom ägnade han sig at affärsverksamhet i London, 
men under de senaste fyrtio ären ha hans tid och kraf
ter uteslulande anv:1.ndts för missionen i Kina. Genom 
sitt aktenskap med miss Amelia Hudson Taylor, syster 
till Kina Inlandmissionens grundläggare, J. Hudson Tay
lor, kom Broomhall tidigt i närmare beröring med denna 
mission. I öfver trettio år handhade han sekreterarebe
fattningen i hemlandet, och då yngre krafter ersatte ho
nom i detta arbete, fortsatte han likväl till sin död re
digeringen af den för flera är sedan grundlagda tidskriften 
>National Righteousness>, organ för det starka parti, som 
finnes inom Storbrittanien, och som har till mål att söka 
förmå den engelska regeringen att afst! frän att expor
tera opium från Indien tiU Kina. 

Med hela sin sjal uppgick han i detta arbete, och 
helt visst hafva vi hans nit, hans böner och hans stora 
arbetsamhet aU tacka för att målet snatt synes uppnädt. 
Vid den internationella opiekongressen, som för nägra är 
sedan (1906) hölls i Shanghai, gaf den kinesiska rege
ringens ombud, H. Ex. T ong Kai-song, Mr. Broomhall och 
hans arbete det varmaste erkännande. 

I början af april hade den, som skrifver dessa rader, 
förmånen att rn. besöka den gamle kämpen i hans hem 
i London. Han utstrackte båda sina händer mot den 
besökande, som ej sett honom på 2 1 är,och sade: »Jag 
arbetar ännu för Kina! . Under det att tärar fyllde hans 
ögon, tillade han: ,Denna' opiehandel ar en skamfläck 
för värt land) som mäste aftvås ; i annat fall komma Guds 
domar att gft öfver vårt England. , 

Hans sista dagar förljufvades mycket af att han. fick 
bevittna, hurusom Kina sjalf började afskudda sig de bojor, 
som i så hög grad fängslat denna stora nation, och a tt 
hopp fin nes, att England skall tillmötesgå Kinas önskan 
och snart llpphöra med denna smutsiga handel. Han 
hälsade den dagen fjärran ifrän redan för mänga är till
baka. Nu syntes den närma sig med stora steg, men 
han fick ej, som han så hoppats och önskat, upp
lefva den. 

Benjamin Broomhall . 

I sitt lyckliga mer an femtioäriga äktenskap hade 
Mr Broomhall 10 barn, fyra söner och sex döttrar) hvilka 
alla lefva, och pa. hvilka profetens ord kunna tillämpas: 
.Qch af ditt folk skola alla vara rättfärdiga.... Dess 
planterings skott äro ett verk af mina händer, till mitt 
förhärligande, ' Jes. 60: 21. Fem af dem hafva ägnat 
sig ät missionen i Kina, och de öfriga fem ä ro verksamma 
för sin Herre i hemlandet. Bl. annat har en af sönerna 
upptagit sin faders arbete, i det a tt han frivilligt gifver 
sin tid och sina krafter ät att inom Storbrittanien verka 
för opiehandelns afskaffande. . 

Benjamin Broomhall hade nägot af Kalebs natur. 
Ännu i ~lderdomen var han redo, vare sig det gällde 
alt .strida, att leda eller att anföra.» »Ran rättade sig 
i allt efter Herrens, sin Guds befallningar. » 

Nu har han nedlagt vapnen. , Hans gärningar följa 
honom efter. Millioner hednaskaror hafva anledning att 
välsigna hans minne. För Guds församling i hemlandet 
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står han som ett lysande exempel på hvad en man .)vid 
trossen » kan uträtta. 

Rättfärdighetens krona har Herren, den rättfärdige 
domaren, i beredskap åt sin tjänare. 

Aug. Berg. 

S. M. K:s 24:de årsmöte. 
Härmed vilja vi sända en hälsning till våra kära 

ombud och vänner i landet, som ej hade tillfälle a tt vara 
med oss vid vär högtid. Dagarna före mötet hade vi 
glactjen mottaga flera bref från växa vånner, hva raf vi 
förstado, alt de voro verksamma med oss i förbön, och 
vi kände under mötesdagarne välsignelsen däraf. 

Lördagsaftonen den 20 maj , var en stor skara vän· 
ner samlad till ett möte på H ushällsskolan. Efter en 
kort inledning af ordförande;n o ch välkomsth<'l.lsningar fö
redrogs revisionsberattelsen, hvarefter kommiUeen beviJja~ 
des ansvarsfrihet för förvaltningen af I 9 10 års räkenska
per och de förra revisorerna ätervaldes. Broder Heden
gren tog seda n ledningen af mötet och riktade en all~ 

varlig, djupgående vtidjan till församlingen om vaksamhet 
och bön samt ett troget förblifvande i Jesus. Sedan elt 
par af ombuden yttrat sig, framförde våra nyss hem
komna syskon, Axel och Anna Hahne, varma hälsningar 
från miss ionsförsamlingen därute. Vi fi ngo sålunda anda 
från början en kansia af den gemenskap, som förenar 
oss med våra infödda syskon i Kina; vi fingo värmas af 
deras kärlek och stärkas genom päminnelsen om deras 
förböner och välsignelse. 

På söndag f. m. VOTO flera missionsstunder anord
nade pä. olika lokaler i staden, Då i år ett större antal 
missionarer än vanligt vistas hemma, hade vi tillP.Llle att 
vid detta årsmöte på ett rikhaltigare sätt än under de 
föregående hen ffi. del af missionslifvct d:irute i Kina. 

Söndags afton kl. 6 samlades vi till de t egentl iga 
årsmötet på K. F. U. M:s hörsal, som afven della år vaJ
villigt upplåtits åt oss. Salen var vackert prydd i och för 
högtiden. Bakom plattformen hängde stora röda drape
rier, fullsa tta med kinesiska tecken, alla kärleksgåfvor till 
missionärerna a f tacksamma församlingsmedlemmar i Kina. 
Allt detta i ramen af de kära s:venska f:irgerna och de 
friska blommorna utsade ordet . högtid ~, manande till 
tack, vi ttnande om kärlek. 

I välkomsthälsningen hade vi den stora förmänen 
att fä ett personligt, skriftligt ord frän en af våra kin e~ 

siska medarbetare, ett vittnesbörd grundadt pä Rom. l2: 
I -- 2, en kraftig maning att i sanning gifva ut oss själfva 
till ett offer pä Herrens altare. Därefter talade br. A. 
Berg om den heliga elden, och huru den utbreder sig i 
världen. Br. Beinhoff orienterade oss pli S. M, K :s fält 
i Kina, tydde hälsningarna pä de upphängda dukarna 
och talade om missionärens ställning i hednavärlden. Br. 
H ahne talade om behofvet af infödda arbetare samt om 
vikten och betydelsen af deras verksamhet. Br. Bergling 
skildrade ett af sina första intryck af en h ednisk guds~ 
tjänst och manade till större ifver efter "att få ge Kinas 
behöfvande och sökande folk evangelium. Mötet afslu~ 
tades af Br. CarJ(m med ordet: ,Se, jag kommer snart » 
samt ordet om lönen, som väntar Herrens trogna tjänare. 

Hvilken förmån att få vara IDed i Guds rike, hvil... 
ken nåd att ffi lefva för J esus, huru rik t ett sådant lif 

och huru härligt dess slut - det var det intryck, som 
följde oss hem den kvallen. 

Pä mändagen vore ombuden och kommitteerna sam· 
lade till öfverlaggning i pra ktiska frägor pli K. F. U. M. 
Våra vänner gåfvo många dyrbara räd och vinltar i fräga 
om missienspredikan i hemlandet m. m. Vi samtalade 
också om tidningen, och den allmä nna uppfattningen gick 
i den riktningen, att den bör utgifvas såsom nu med tvä 
nummer i månaden. Dä. vi under samtalets gäng pä.minte 
hvarandra om nöden i höstas Oell Guds underbara hjälp, 
yttrade en a f våra kära vänner, ombud i landsorten: 
»Mästaren kom sjalf på de vågor, som hotade att för
dranka de baJvande Järjungarne.!> 

Pä e. m, företogs en utfärd till missionshemmet, 
som, -inbäddad t i vårens friska grönska, erbjöd oss eu 
vederkvickande hvilostup..d. 

Så skildes vi åt glada och tacksamma öfver att ha 
fått stärka hvarandras händer i G ud för att bvar och 
en i sin stad tjäna och vittna, tills Jesus kommer. 

E. F. 

Det bJifvar\de sommarhemmet. 
Bröderna Vo/ester, Linder och Blom ha gjort åtskil

liga resor för att utfinna den lämpligaste platsen för det 
så efterlängtade sommarhemmet, och i brefafd elningen 
ger den sistnämnde en lifiig skildring af en sädan färd. 
I ett senare anländ t bref meddelar han äfven, att under
handling pågår om förvärfvande af plats pä. berget Tsa(}ping. 

. . ..
j-Iem för mISSIonarernas barn. 

Se iiI. å sid . I. 

Sommaren är inne, och vårt kara hvilohem vid 
Dufbo ligger nu inbäddadt i den härligaste grönska. 
H varje vrå i hemmet är upptagen af missionärer) som 
njuta af hvilan och stillheten därute. Och i de leende 
backarna rund t omkring leka fullt med små barn, missio
närernas dyrbara egendom. 

Säkerligen har mer än en af v!i ra missionärer, under 
det deJ sett sina små sorglöst springa omkring, med ve
mod frågat sig: , Hvem skall taga hand om dem, då vi 
återvända till missionsfältet?!> Denna fräga har trängt 
sig fram; missionens vänner hafva oåså stä.lI ts inför den, 
och så har tanken på et! hem för missi(mänrnas barn 
uppkommit. 

Sedan denna tanke vunnit genklang, blef det snart 
kl art, att om. ett sådant hem skulle komma till ständ. 
det borde förltiggas vid DuCbo. Missionen ha r där sin 
stora} präktiga tomt, som Htmnar utrymme för ännu ett 
hem. Och framförallt -- barnen komme där i intim be· 
röring med missionärerna och finge under uppväxtåren 
vistas i den atmosfär} som deras föräldrar helst önskade. 

Sålunda ha vi tro tt det vara Herrens ledning a lt 
bedja honom OIll ett hem vid Dufbo för de små. I för
vissning därom hafva ritningar och kostnadsförslag ut
arbetats till en dylik byggnad . Och i en vacker back
sluttning sydväst om de t nuvarande hemmet har bygg. 
nadspla ts u tsetts. 

Byggnaden, hvaraf en bild visas sid. I I skall in
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nehäUa matsal, samlingsrum, kök och jungfrukammare poi 
nedre botten samt 6 rum [ör barnen jämte 2 [ör förest. 
I tf. upp. Plats skulle pli detta sätt beredas för 13 il 
14 barn, men är det dessutom sörj d t för, att ytterligare 
3 rum framdeles skola kunna inredas, I källaren inrym~ 
mas mat- och vedförräd, tvättstuga samt slöjdrum. 

Ehuru vid förslagets uppgörande aH möjlig sparsam
het iakttagits, visar det sig dock, att byggnaden kommer 
alt kosta omkring 27,000 kronor. De medel, äfver hvilka 
missionen för ändamälet förfogar, belöpa sig f. n. till

• 	 omkr. ]3,000 kronor, således icke fullt hälften af den 
erforderliga summan. Kommittcen har dock, ehuru sä 
stor summa ännu återstår, efter allvarlig pröfning trott 
sig böra taga ett steg i tron och päbärja byggandet, un
der hopp att Herren under byggnads tiden sl{ull se till, 
att äfven den återsUende delen fylles. Arbetet påbörjas 
darföre omedelbart, och är det värt hopp, att byggnaden 
skall kunna tagas i bruk redan i höst, hvilket är synner
ligen önskvärdt på grund af svärigheter att eljest finna 
plats för de små. Dessa svårigheter skulle också i sin 
mån kunna verka hindrande för missionärernas återresor 
till fältet, hvilket vore mycket att beklaga. Tillvaron af 
ett sädant hem kommer äfven att i hög grad minska oron 
och bekymren för de missionärer, som behöfva hafva 
sina barn i hemlandet. 

Mätte Herren, som säkerligen frammanat ta.nken på 
detta hem, också lägga på sina barns hjärtan att göra 
hvad de kunna för dess fullbordan! Och mälte hemmet 
blifva en god plantskola för barnen, ett hem, där de icke 
blott fostras till goda medborgare och uppriktiga kristna 
utan afven till varmhjärtade missionsvänner, som vilja

• 	 träda i föräldrarnas fotspår på missionsfältet!..; f C G. Jf. 

från missionsfältet. 
Missionär Theodor Sandberg har tyvärr varit illa 

sjuk i dysenteri. Han var dälig redan på hösten men 
fortfor med sitt arbete i evangelistskolö.n ända tills. i mars, 
dä han uödgades intaga sängen. I början af maj var 
han så mycket bättre, att han tillsammans med sin fru 
kunde begifva sig till Kaifeng.fu för att rådfråga läkare. 
Troligen komma dessa våra syskon att ti!lbringa somma
ren på Cbikongshan eller någon annan sval plats .. 

N'jantagen missionärskar\didat. 
Svenska Missionen i Kina har åter haft glädjen at t 

få antaga en ny missionsarbetare, herr Johan Andersson, 
född d. 8 dec. 1888. Denne unge broder har i vinter 
genomgått en kurs i Bibelinstitutet vid Hagaberg och 
kommer i höst att där fortsätta sina studier. 

Utresar\de oell hemkomna mlsr 
 sior\ss'jskon. 
Fröken Ger/ned Halldorf afreser, vill Gud, den 17 

d:s till London för att under några månader förkofra sig 
i det engelska spraket och sedan troligen i september 
resa direkt från England till Kina. Må missionens 
vänner i sina förböner ihågkomma henne! 

,
* * 

Makarna Stålhammar med sina gossar anlände efter 
nära 10 ärs vistelse i Kina välbehållna till Göteborg den 
29 maj, och adresseras bref till dem till S. M. K:s ex
pedition, Malmtorgsgat. 8, Stockholm C. 1\1ä Herren 
gifva dem mycket gagn och mycken vederkvickelse af 
vistelsen i hemlandet och under densamma äfven få bruka 
dem till stor välsignelse! 

f amiljer\otis. 
Att Herren den 13 d:s skänkt oss en välskapad 

dotter, meddelas härmed missionens vänner. 
IYIissionshemmet, Dufbo. 

DagIlY och R()b. Be?glilzg. 

Kärlekens offervillighet. 
En missionär i Kina skrifver: Min hustru och jag 

voro närvarande vid ett möte, som helt och Mdlet leddes 
af kineserna själfva. Vi gåfvo akt på hur de fram
förde sina offergåfvor. En man kom med en. säck säd 
på ryggen. Han gick rakt fram och upp på plattformen 
och satte dar ned sin säck. loJag har inga pengar, ) sade 
han,~ men jag vill gifva detta. Och så har jag en spräck
lig kalf, som står bunden därute vid porten; jag undrar, 
om Jag kunde fä gifva den åt Herren. ~ - Kvinnorna 
kommo med sina smycken af guld och silfver samt sina 
ur och lade dem pä bordet såsom gåfvor åt Kristus. 
En fattig kvinna, klädd i trasor - den fattigaste bland 
de fattiga - hviskade till en af medhjälparne med an
siktet vått af tärar, att hon ägde bara ett enda litet 
mynt, men att hon ville så gärna gifva det, om hon finge. 
Hur glad blef hon ej, då hennes ringa gåfva - ungefär 3 öres 
värde - blef mottagen! Och hela församlingen grät af glädje. 

Ett oell annat om "våra skol
flieKor." 

Om sina små elever i Hoyang, 20 till antalet, 
skrifver frk. Ida Anderssou: 

Flera af nybörjarna aro riktigt rara små flickor, om
kring' 8-l0 år, så uppmärksamma och lydiga. De sitta 
som fastnaglade vid bänkarna under söndagens guds
tjänster. Men jag har ock ett par riktiga vildkattor, 
::>Asten och »Hvila»,. hvilka det just ingen hvila är att 
hålla reda på. Gud verkar dock äfvcn hos de~sa, mest 
kanske hos den sistnämnda (9 är), sOm ar den värsta, 
mycket klok och förständig men begifven på all odygd. 
En tolfåring - ) Lotusblomma» - har blifvit så mycket 
bättre på dessa 6 veckor. Hon är vild och litet begåfvad, 
men det har varit en glädje att se, huru hon de sista 
veckorna ansträngt sig för att kunna sina läxor. Om 
lördagskvällarna ha vi särskilda små bönemöten , då vi 
framlägga vlha behof och önskningar inför Herren. För 
14 dagar sedan steg då ))Lotusblomma~ upp och bad, 
att vi skulle bedja J esns, att hon måtte kunna lära sig 
läsa samt kunna sina Hixor. Och efter den stunden har 
hon ock kunnat mycket bättre. 

Om de i årsberättelsen omnämnda tre flickorna, som 
i Puchow förra äret blefvo döpta, en på våren och två 
på hösten, berättar fröken Prytz: 

Den förstas 	 namn är Siu-dji. Hennes mor dog, då 

http:Kaifeng.fu
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hon var helt liten. Med sin far kom hon frän H onan 
upp till vår provins och bodde i en by ej längt frän 
Puchow. Där fann missionär Tjäder henne utan mycken 
till sy n. Han frågade, om vi kunde taga em ot henne i 
skolan, och vi vågade ej neka. Sedan hon kom till oss, 
harva vi ej haft annat än gla.dje af henne. Hon är ej 
begäfvad men mycket flitig. Guds Ande började verka 
på hennes hjärta, och vid väckelsen i sko lan våren 19°9 
var hon en af dem, som lämnade sig åt Herren. Hen
nes fa r har landtbruk öster om Puchow och bor i en 
gräshydda därute. F örra sommaren tog han sin dotter 
llled dit ut, men hon va r icke van vid en sådan bostad. 
Det säges ock, att hon fått lefva pä. ytterst dälig kost. 
Dä hon titerkom till skolan på hösten, var det icke 
samma lhcka j som lämnade oss pä. vä.ren) men snd ningom 
repade hon sig igen. H on känner djupt a tt icke ha ett ordent
ligt hem under ferierna. Siu-dj i är sedan sin tidiga barn
dom förlofvad med en hedning, men fa dern Umnar försöka 
bryta denna förbindelse för att ffi gifva henn e till en kristen. 

Af de fl ickor, 
som döptes på hösten. 
är en 23 är gammal. 
Hennes namn är 
~ Kallad ,. H on är 
dotter till en f. d. 
militärmandarin och 
syster till vär fö rre 
polismästare. Äfven 
hon räknar sin om
vändelse frå n vären 
1909. Hon undervisar 
i handarbete i skolan. 
Omedelbart efter höst
terminens slut blef hon 
förtofvad med yngste 

brodern i en val
bärgad landtbrukare
familj. 

Den andra flic
kan. som döptes på 
hösten, heter »H vete
bladet» och är 15 iir 
gammal. Af de ele
ver vi nu ha, har hon gått längst i skolan. Redan för 
flera ~r sedan var hon starkt påverkad a f G uds Ande, 
men synes hon först under väckelsen ha fatt fuH för
vissning om sina synders förlätelse. Hon har af naturen 
ett mycket stolt lynne, men vi märka hos henne en 
afgjord förändring. 

Ännu en flicka begärde dopet på hösten men gjorde 
det så sent) a tt hennes sak icke kunde tagas upp. Vi 
tvifta ej på att hon tillhör Gud. Hon sade sig ha blifvit 
frälst under terminen. 

Vi tacka Gud fö r hvad vi under liret ffi.t t se af 
hans verk hos dessa nu nämnda flickor. Bland de andra 
ha vi ej kunnat märka n§gon rörelse. Vi s!i pä en för
hoppning. 

Frl!n lshilt flickskola skrifver frk. A. Forssberg : 
U nder ~het hafva 3 elever bekänt sig ha f:itt frid 

med Jesus. H erren verkar med sin Ande i det stil la 
ibland dem. Flera af de större flickorna fä i tur hjälpa 
till med att leda aftonens möten, och det är riktigt kärt 
höra de p"raktiska l:trdomar, de draga fram Uf G uds ord. 

Våra skoUIlekor i Puchow. · 

Vid afslutningen sade en af eleverna, a tt vi unde r 
terminen hade varit en mer, än hvad det sett ut att vara . 
Med denne ene menade hon Herren Jesus. Och hon 
hade rätt. Han har hela tiden varit med oss, och där· 
för hafva alla barnen varit så lyckliga och flitiga och gjort 
sä glädjande framsteg. Jaf oss har intet fattats. 

Dessa äro de som komma ur den 
stora bedröfJelsen .. 

Vid ett besök i Hsi-an , Shensi, sistlidne febr. . gick 
jag till sjukhuset för att trälla evangelisten Kao Idln 
Tungchow. Dft jag inträdqc i rummet, där han 15g, 
ropade han : ) Pastor \Vester, är ni här - - ack, hvad 
Gud är god, som sände er hit l» , Ja, hur stä.r det till, 
min käre Kao?:» »10, jag är sil sjuk och har så svåra 

- plågor - men) pastor, 
lakarne ha icke med
delat mig, hvad de 
säkerligen veta o m 
min sjukdom. O m 
de sagt nägo t till er 
däro m, sä tala om d'et 
för mig!:» Härvid fäste 
han p§. mig sina stora 
ögon och väntade 

svar. Då jag dröj de 
något, med hvad do k
torn endast några 

minuter föru t bedt mig 
säga - det kändes 
alltför svårt - fort
satte han: »Pastor, jag 
ser , att ni vet det
sag det - jag ar 
visst in\e rädd 
jag är beredd!~ »Jo, 
älskade brode r, jag är 
nyss af läkarne om
bedd aH meddela er. 

att allt hopp om tillfrisknande, mänskligt att se, ar ute. 
För Gud är dock a1( t möj ligt.) Härvid slöt ha n sina 
ögon och sade med hög röst: ) T ack, himmelske F ader!» 

Därefter hade vi ett långt, dyrbart samtal, hvarunder 
jag sade honom, att han troligen inom en helt kort lid 
skulle ffi. hembud. Vi voro bäda rärda tiU tärar, men 
det var sä skönt att se hans trosfrimodighet. Ingen 
fruktan , ingen ängslan eller oro för hustrun och de fem 
små bafuen. »De äro alla,> sade han, )i Guds faders
hand. " Att han ej tjäna t Herren Ilera iir, än han gjort, 
och ej varit sä trogen, som han sade sig ha kunnat, var 
nll tillika med all annan syn d förlåtet. »Jag han, sade 
han, ,trots all brist Hltt undervisa nligra till frälsning. för 
hvilket jag tackar Herren, Nu är min arbetsdag, ehUTll 
de n syn es kor t, dock iLndad. TCillk, käre pastor, alt Iå. 
gå till oclt se Jesus!! O, de t ~\ r " för mycket, alldeles för 
mycket för oss, syndiga människor - men det ::t r för 
~lodets skull !» 

Nu vände han sig till de öfriga sjuka i rummet, 
hvilka under tystnad ä.11ur t alltsammans, och förmanade 
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dem bevekande att i tid vända sig till Herren. tOm 
jag nu ej hade min sak uppgjord med min Fralsare,~ 

sade han, .) \,ore det möjligen för sent». Alla voro lI,läk

tigt gripna, då han slutade. Men jag knnde ej stanna 
längre ntan bjöd honom [arva.l för sista" gången efter att 
ha fMt i uppdrag att skrifva till hans hem. 

Efter nägra dagar kom mo hans hustru och äldsta 
gosse. Han syntes dä vara sä mycket bättre, att han 
kunde baras med dem hem, men hembudet till det him
melska hemmet kom, innan han nådde sitt jordiska hem. 

V. Wesltr. 

varit sä kallt, att under en hel mänads tid drifvor lägo 
kvar här och där. Vi undrade mycket, hur vära kara 
kinesiska bröder i sädant väder och väglag sknlle kunna 
traska hit i sina tygskor. Vår bibel kurs skulle nämligen 
börja i Hancheng strax pä kinesiska nyåret eJ. d. 4 febr. 
Till vär stora glädje infunno sig emellertid icke mindre 
an 44 deltagare. Hela vilr rätt rymliga skolsal blef all
deles fullsatt. Här satt hela denna skara, som härmed 
presenteras för tidningens l~sare, nnder fj orton dagar, 
5 timmar hvarje dag, och studerade med stigande 
intresse Guds underbara rädslut. Enligt studieplanen 
sökte vi fä en his torisk öfverblick öfver gudsrikets historia 

Oeltagarne i bibelkursen i l-taneheng. 
L Evangel isten Feng. 2, Evangelisten OllO, 3. Lll raren San. 4. Läraren Wang. 5 Äldste Gi. 6. Uudert!!cknad. 
7. Diakonen Gi, 8. Diakonen Gao (broder till n:1" 2). 9. Evangelisten Gia. 10, Seminarieeleven Oi, {son till 
ll:r 7). (1. Biträdande kolp. Beh. 12, 13, Bröderna Hsu, (söner t ill »mannen af stål», se Berglill gs bref t. S. 
L. 1- 15 sept. (909), den äldste friv ill ig predikant och kolportör. 14. Evangeliste n Tsao. 15. Gårdfarihandlan
den HSil, kretsledare i Shapuh. 16, 11, 18, 19, 20 skolgossar. 2 1. Hsie, frivill ig boks pridare. 22. Landtbrukaren 

Wang, kretsledare i O.djwang. 23. S nickaren Dw, krelsledare i Hsi Oaen. 

~~Br-;fufrfe;ngen~ . 

~ ~~r- ~--
'bNiir dina ord upplåtas, p/va de l:flls och skänka 

färstå1td åt de enialritg'a,,, Ps. 119: 130, 

Kära missionsvänner ! 

Nar del kinesiska nyilret i är inbröl (d. l feb.), låg 
ett tjockt snötäcke öfver vära byggder härute. Jag har 
aldrig förr sett sft mycket snö i Kina. Det har ock 

under Gamla Testamentet till Is raels bortförande L [äng--=' 
enskapen, mellanliden till Kristi födelse, församLingens upp
komst och uppgift i den n. v. tidsåldern, judarnas sär
stallning och K risti tillkommelse. 

Med tillhjalp af svar la taflan och bibliska ta flor 
kunde undervisningen göras fiskädlig och fastna i minnet. 
Jag har ej heller förr sett kineserna sä intresserade af 
bibelstndium. För egen del kände jag det ock som det 
kanske viktigaste, arbete, jag hittills fätt vara med om i 
Kina. Herren uppenbarade sig i sin helighet och rätt 
färdighet och talade till mångas hjärtan genom den heliga 
historiens ovederSägliga bevis, 
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Dä jag för 8 är sedan studerade engelska språket i 
London, var den då rådande sömnaktigheten och frän
varon af väckelser därstädes de t allmänna sorge- och 
böneämnet bland mänga kristna. En af de mest fram
ståe nde andliga! ledarne satte då den andliga diagnosen 
med dessa ord: .Lack of the fear of God!, (brist pi Guds 
fruktan). Detta sanningsord har sin tiLlampning äfven har i 
den nykris tna församlingen, ehuru det ofta här grundar sig 
på bristande kunskap. Huru ofta hör man ej vid det gemen
samma bibelstudiet .härute uttalanden sådana som detta: 
J>Nägot sådant hade jag ingen aning om !» Den gudom
liga uppenbarelsen kommer då öfverväldigande, alldeles 
som när den länge bortglömda lagbokens ord förelästes 
för Konung Josia (II Kon. 22: 11 - 13). Men den sanna 
gudsfruktans tvillingsyster är ock karlek och hängifvenhet, 
och det är outs:tgllgt dyrbart att fl\. se själar dragas till 
honom, som älskar sä, alt han icke tål nägon jämte sig. 

Efter bibelkursens shit erbjödo sig flera bröder att 
utan lÖn gä ut med evangelium i byarna. Flera af dessa 
äro nu ute i detta ärende. Må de fä vara inneslutna i 
missionsvännernas förböner! 

Efter Hanchengkursens slut hUll jag en liknande 
kurs i H oyang, och voro vi da r, de 12 opiepatien tema 
medräknade, omkring 30 deltagare. Bland dessa voro ett 
par konfucianistiska lärare, af hvilka den ene, Li, redan 
kastat ut sina afgudar och visat · allvarligt intresse i 
evangelium. 

F. n. är. jag ute på en rundresa 	 till utstationerna, 
dar 	större vårrnöten äro anordnade. 

Eder i Herren 
Nath. Ifögman . 

•'i-: * 
Swedish Mission, Yuncheng, Shansi 

Cftt'lIa via Siberia & Peking. 
M'ars 27 ' 9 ' l. 

I dag 14 dagar sedan reste min hustru och jag h3.r
ifrän. Det sknlle vara en kombinerad arbets- och rekrea
tionsresa, så att vi bestodo oss med en mul bår, hvilket 
för resten var det enda möjliga sä ttet att färdas utom 
ti!! häst, ty vagarna väster om Chiehchow (obs. ej längre 
Haichow) äro allt jämt ofarbara för vagnar. Stora sträckor 
stä under vatten och komma nog ej att ge nägon skörd 
i år; andra aro blott för tillfallet öfversvämmade. 

Första natten lägo vi i Chiehchow, dar emellertid 
intet svenskt välkommen bjöds oss, ty Verner \Vester var 
ute och förra ttade ett bröllop i närh eten af Puchow, och 
vi skulle träffas senare ej långt därifrån. Vi besägo 
stationen, skolan och opieasylen. De två sistnämnda 
komma väl i höst att by;:a plats1 0m vi blott få medel 
att utföra nödiga förändringar. 

Jag passade på tiIH.111et att leda aftonbönen i skolan, 
ty, som Verner \Vester måste resa mycket, bli gossarne 
lämnade bra mycket åt lärarne. De sågo emellertid 
vakna och intresserade nt, och de aldre söka taga värd 
om småttingarne. Den nye unge läraren frän Shensl 
gjorde intryck af att vara energisk och hemma i sina 
ämnen, och som han dessutom är en kristen, kunna vi 
ju vänta goda resultat af hans arbete. H ans namn är 
Wang. Den andre heter Li och är af gamla stammen 
men gjorde ett godt intryck och torde nog kunna utföra 
ett godt arbete i sitt fack. 

Följande morgon reste vi i god. tid men ej förr än 
vi sett skolgossarne i god ordning tåga till och frän mor
gonbönen. Det är godt att fä de unga sinnena försedda 
med Guds ord som ballast under färden genom lifvet, så 
att de ha n~got, som kan hälla dem pä r~tt köl i de 
farliga farvattnen. 

Efter en stundtals ganska äfventyrl ig mrd genom 
träsk och moras och rinnande vatten kommo vi till staden 
Yo.hsiang, där de troende i di striktet ännu ej lyckats 
förvärfva egendom, hvarför de fortfarande mötas i en 
by ett stycke därifrån. Det kändes riktigt hem trefl igt att 
vara på värdshus igen, men det är väl förvänd smak, kan 
jag tro. Något, som också var en njutn ing, var att än 
en gång fä predika för en skara intresserade åhörare, 
samlade omkriug vår dörr, a[ hvilka de flesta aldrig förr 
hört evangelium, men de flesta ändå visste, att »Iäran » 
är god. Det regnade nägot under dagens lopp, hvilket 

. inga f oss farhågor att påföljande dag ej kunua bestiga 
Tsaoping, ett af i:indamålen med resan. Pä kvällen sam
manträffade vi med Verner vVester, som kom direkt fmn 
bröllopet för att vara med vid bergbestigningen och visa 
den af honom rekommenderade platsen för sommarhem. 
När vi emellertid följande morgon skulle bege oss åstad, 
funno vi molnen hänga så lågt, at t äfven om vi kunde 
komma upp, ingenting kunde ses, hvarför vi tills vidare 
öfvergåfvo aB tanke pä upptäcktsresa och i stället foro 
direkt till Puchow. 

När ätta år gä tt, sedan man besökt en plats, måste 
man förstås vara beredd pä att finna en del förändringar. 
Dem fann jag ock, men de tycktes alla vara förbättringar, 
och i sådana finner man sig ju lätt. En del af den förr 
nastan utesintande i östra förstaden existerande affärs 
verksamheten har Ryttats innanför stadsporten; gatan har 
höjts och jämnats, sä att inga vattenpölar stä där efter 
regn; husen ha snyggats upp, synnerligen p5. det stycke, 
som hör missionen till, och i stallet för att smyga sig npp 

'genom en smal gränd till en liten lägenhet för opieasyl, 
stiger man nu af vid en prydlig port, som leder in till 
ljusa, rymliga gastrum. F lickskolan ligger i samma kom
plex men har särskild ingång. En bland de nu mest 
behöfl iga förb:t ttringarna ,ar ett nytt större kapell, ty det 
nuvarande kan ej rymma de kristna, som mänatlig-en sam· 
las där, och dessutom ar det mindre ll:l.mpligt för skol· 
flickorna att gå ditin midt ibland den manliga verksam· 
betens lokaler. På aftonen höll s laterna magica förevisning. 

Dagen darpå skulle vi besöka en annan plats, som 
också före.c;lagits för sommarhem , och voro darför tidigt i 
rörelse. Jag skulle rida den ena af de mulor, som bnrit 
fordonet, ty nu blef min hustru kvar i staden. Packs<l
deln var j u ej särdeles läm plig atl sitta på, men det 
gick bra, sol länge vi voro på jäm n mark. När det bör
jade bära uppför, fick jag lof att stiga af och promenera. 
Tag fi ck snart tillräckligt af promenaden, om man sä kan 
kalla en vandring, dä man behöfver b5.de händer och 
fötter för att komma upp. Till en början var det ganska 
varmt på sluttningarne, och vi voro glada att emellanåt 
Hi sitta ned .ocb hvila. Ungefär på halfva höjden fanns 
en liten gärd , dar vi fingo tillå telse att koka vatten och 
äta vår medförda matsäck) och det smakade riktigt godt 
att äta och dricka trots omgifningen. Endast en gammal 
gumma, en ung lungsiktig kvinna och ett litet barn fu nn os 
j h uset, men de voro så bered villiga att ge oss både eld 
och rum. Dä.rtill bidrog nog det förhållandet} att vi hade 
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sällskap med en kä.nd person frä.n staden, för resten ent 
r~ttsbetjant, stadd i polisä.renden. Deone hade en gäng 
varit na5tan afvand frlin opium i en af vära asyler och 
sade sig vilja tro på Gud, men det var sä. mycket i vägen. 
Den unga kvinnan "ar villig att lyssna till talet om 
ett evigt lif, fritt frän sjukdom och allt ondt, men den 
gamla sade, att detta var nytt och för konstigt för kvinnor 
som ej knnde l:isa. Ja, det tar ju tid att fä io något 
nytt i medvetandet, men huru många omedvetet längtande 
hjärtan kunde man ej nä, om man hade tid ! ... Efter vär rast bar det af igen uppför berget, men 
nu var det annorlunda, ty inom kort gingo vi i djup snö. 
Hade vi vetat detta förut, sä. hade vi vackert stannat 
hemma, men nu var det bast att gå pä, i synnerhet som 
vi stämt möte med en Vägvisare i en gård på andra sidan 
bergets krön. Nu gällde det att hänga pft, hurudana än 
väg och sadel voro, och det gick verkligen, sft länge det 
bar nppför, men att hänga på utfö:-, var mer, än jag för
mädde, sä det bier i stället att klifva pä i snö och slask. 
Det bästa var, att man höll sig varm pä det viset. Om
sider kommo vi fram till gården och frägade efter vår 
vägvisare. utan hvilken vi ju ej kunde finna platsen i 
fdiga. Han fanns ej, men en man, !:Som kände honom, 
bjöd oss in till sig, och då fingo vi höra, att han dagen 
förut gätt dar förbi men då ansett vägen alldeles ofarbar 
för oss, hvarför han ej kommit tillbaka utan lämnat det 
budet, aU, om vi komme, skulle vi skicka efter honom. 
Han bodde bara en svensk mil därifrän, så det var ju 
Irltt gjordt! EmeHertid sågo vi dimmorna börja svepa 
kring topparne och törstodo, att det ej fanns någon ut
sikt att se något den dagen, hvarjämte vL både genom 
egna iakttagelser och genom att utfråga vår värd blifvit 
öfvertygade om, att den platsen tj Jämpade sig för som
marb8stad, dels på grund af bristande storskog, där vi 
kunde bygga, och dels genom svårtillgangligheten från norr, 
samt afven emedan landet där sluttar mot söder och 
följaktligen är utsatt för solgasset om sommaren. Vi fort
satte därför nedför berget till Peshu, där vi vara säkra 
om ett varmt mottagande af de troende samt ett ordent~ 
Hgt rum att ligga i på vär utstation. Det bIef ett tor
kande och ett tvättande för oss litet hvar, och när vi sä 
voro torra och rena, bjOdos vi på kvällsmat. Denna 
hade sammanskjutits af ett par tre familjer efter råd och 
lägenhet, men största delen var bröllopsmat, ty vi g~stade 
i en bröllopsgärd, dock ej ueosamma, där Verner Wester 
officierat, samt intogo vär måltid i brudparets mottagnings
rum. På väggen bland andra deviser och prydnader 
lästes följande: 

E n sång om jöf'tliJjsamlut. 

Bor jag i stråläckt hydda, m:i jag ej tänka på granna hus; 

Målningar fö rfaras snart, snidverk multna i sinom tid. 

Lät mig blott söka, 

H vad som· täcker och skyddar mot storm och regn. 

Ej heller m! . jag tänka p:l h öga loft och stora byggnader; 

Kan jag få en koja, som ej läcker, sli mil jag vara nöjd. 


Stillar jag min hunger med enkel mat, ml jag ej tänka pi läckra 
rätter; 

Den fina säden äter man ej länge, läckerheter brista i sinom tid. 
Låt mig blott söka 
En enkel a.orättning af vanlig mat, som fyller stuudens hehof. 
Ej heller ml jag tänka p:l gåsvinge och spädgrbfot; 
Kan jag få nog att ej hungra, s:l m:\ jae- vara nöjd. 

Ii3r jag äkt3t en ful maka, m! jag ej tänka pA vackra ansil>teo ; 

Skönheten framkallar förtal, det ovanliga är ödesdigert, 

LM mig: blott sök3 

Att hau3 henne fridsam och huslig, vördsam mot svärför1l.1drar. 

'Ej heller m! j3g tänka på blomstrande utseende och månklar hy; 

Kan jag få. mildhet och dygd, 5..\ mA jag vara nöjd. 


Har jag fått en dum son, må jag ej tänka pä de beg3fvade i 

Den sluge bedrager folk, den kraftige uppväcker tvedräkt. 

Låt mig blott söka 

Att göra honom plikttrogen och sj iilfbehärskad, flitig i sitt arbete. 
Ej heller m~ jag tänka på mod och krigisk idrott j 
Kan jllg få barnslig vördulld och lydnad, s:i må jag vara nöjd. 

Det lär vara en gammal, välkand sång. Man hittar 
ofta p~ sådana visa, af dj up erfarenhet gen0mträngda 
uttryek för den kinesiska filosofien, och man tycker, att 
de kunde sättas vid sidan af Salomos Ordspräk, men så 
saknar man Gud i dem oc~ ser, att de ej hafva nägon 
bärande kraft. Har man emellertid denna kraft, dä ar 
t. ex. denna sling full af praktiska visdomsord och skulle 
nog passa vid afven ett svenskt bröllop. Bruden var ej 
hemma, ty hon anade den sedvanliga visiten i sitt hem. 
men brudgummen var där och hjälpte till att passa upp 
på oss. Det var på nionde {het, sedan jag besökte dem, 
så att endast de äldre troende mincies mig. Deras glädje 
öfver återseendet var riktigt rörande. Verner Wester var 
förstås som hemma på platsen. En liten skara samlades 
tm aftonbön i vårt sofrum, och det var en glädje att ffi. 
meddela dem nägon hjälp och uppbyggelse sä där ovän
tadt i förbifarten. Den natten safvo vi godt utan alla 
sömnmedel. 

Nasta morgon fortsatte vi rysan eller snarare vände 
tillbaka till Puchow en annan vag. Genom att gä vilse 
kommo vi till en vacker liten dal med löfskog och frukt
träd, sluttande nppåt mot en stor cypresslund, en spring
källa och, ett litet vattenfall, en bondgärd pä ena slntt
ningen, det hela mycket idylliskt och lätt åtkomligt, men 
tyvärr vettande mot söder och darför mindre Ia.mpligt för 
sommarbostad. Annars hörde vi sedan, att det skulle 
varit lätt att n!. köpa platsen, och vägen från Puchow 
skulle vara blott 40 Ii, så att det hade ej varit så ol~mp· 
!igt. Emellertid kommo vi liter på. rätt väg och voro 
snart i Chi~li, där vår gamle 'vän Chong har opieasyler för män 
och kvinnor. Han '..ltför ett godt arb~te men känner 
bördan tung och lider :tfven till hälsan däraf. Öfver ett 
dussin patienter funnos redan, och flera ville komma, men 
Chong vägade ej taga emot flera för tillfallet. De flesta 
voro från samma by. Det ser nästan ul, som om en 
väckelsevlig g~tt fram där och folket ville lägga bort åt 
minstone opierökandet samt mottaga nndervisning om 
frälsn ingen. Församlingen där liksom i Peshu har sin 
egen möteslo~al och skall nu taga itu med ganska om
fattande reparationer a f densamma. Vi stannade hos 
Chcng öfver middagen och undfägnades gästfritt som all
tid. Sedan redo vi vidare och anlände strax efter skym~ 
ningen till Puchow, där förstäs s tor nyfikenhet rådde 
beträffande resultatet af vår resa. Det var ju ganska 
nedslående att nödgas förklara resan sli tillvida förfelad, 
att vi, om de andra platserna visade sig omöjliga, blott 
kunde tänka pa. den lilla händelsevis upptäckta dalen. 
Men ännu hade vi den ursprungliga planen i reserv och 
besläto oss för att följande dag besöka Tsaoping. 

Vi hade en lång färd framför oss, sä att vi begäfvo 
oss ut i god tid. Redan vid 10· tiden kommo vi till ett 
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litet värdshus helt nära bergets fot, hvarifrån expeditionen 
skulle utgä.. Det visade sig, att värden var slakt till en 
af vära opieasylföreständare samt villig alt hjälpa oss, 
Genom honom fingo vi utan tidspillan en man att följa 
oss, som ej blott kunde visa vti.gen uta n äfven bara vär 
matsäck &'\mt taga de klädespersedlar, som vi efter en 
stunds klättring kunde komma att finna obehöfliga. 
Klockan half II lämnade vi värdshuset, och inom en 
hal f timme hade vi bfJrjat uppstigniugen. Efter 2 1/ 2 tim . 
marsch med mlinga raster komma vi slutligen andfådda 
upp till ett litet tempel, väl inbäddadt bland ekar, 
askar, almar samt här och där en fura eller ett valnöts
träd. En djup dat vid ena sidan, äfver hvilken man slig 
bort till höga klipptinnar i sydos t, en hög ås i söder, 
äfven den skogl?e!dädd, mot väster om va.xla nde höjder 
och dalar, norra halfvan af horisonten omfattande nästan 
hela värt ShansiPdlt och en stor del af Shensi med sjöar, 
floder, byar och städer utbredda som på en reliefkarta, 
och omkring oss hvarje öppen fläck betäckt af liljestäng
lar. Sä tedde sig platsen, och med sin lilla kalla, bäcken 
nere i dalen, till g'.l.ngligheteu från de flesta statiouerna, 
lättheten af tillförsel samt sina företräden beträffande 
byggnadsmaterial stlir den i min tanke långt fram om 
hvarje annan känd plats pli värt fält i lämplighet för 
sommarvistelse. Nu literstär det att se, om vi kunna 
komma i besi ttning af ett sä pa')s s tor t stycke jord, att 
vi kunna bygga där. Jag skisserade en karta af sjäUva 
platsen samt tog några fotografier. Med bark och bambu
kvistar gjorde vi upp en eld, ä fver hvilken vi kokade 
vatten till värt te, men i sjalfva verket smakade det klara 
kallvattnet sli godt, att vi skulle kunnat reda oss utan 
teet, om vi ej varit rädda att förkyla oss efter svettbadet. 
T vä dryga timmar till bragte vi där uppe undersökande 
terränge n, och sedan bar det utför, hvilket gick betydligt 
fortare än uppgliendet) blott en timme och .fem minuter 
till bergets fot. Frän närmaste vagnsvärdshus, ej det lilla, 
där vi stannade, torde det pli sin höjd vara en sv. mil 
till Tsaopiog och frlln nänoaste postkontor 1/40 mil längre. 
När vi kommo till vlirt värdshus, funna vi folk och krea
tur uthvilade, sll att vi blott behöfde sadla Odl rida där
ifrän. Verner Westp.r red österut, ty han skulle p~ sön
dagen predika för de troende i Yiihsiang-distriktet, och 
jag vande äter till PLIChow. Det bld att rida en mil i 
mörkret I och kyligt blef det ocksä om 'ryggen, sä att jag 
lade grunden till en försvarlig förkylning, hvilken ännu 
hänger i. 

Söndagsförmiddagen samlades ganska mycket folk, 
sli mycket som kapellet kunde rymma, Den präktige 
evangelisten Chang predikade vid det ena mötet och jag 
vid det andra, Dessutom höll jag på aftonen !lnyo 
la terna magica förevisning, nu hufvudsa kligen öfver den 
förlorade sonens öden. Det var länge sedan jag predi
kade två gänger pli en dag, och när man kommer ihäg, 
hur kort tid det är, sedan jag af läkare utdömdes som 
oduglig att alls predika m~ra, är det nästan som ett 
unde rverk, att min hals nu är sä stark som den är. 

Flickskolan har en skatt i sin mäugärige lärare l en, 
och äfven den unga lärarinnan synes mycket duglig. 
Dessutom användas ett par af de äldre eleverna som 
biträden, och det hela fungerar sä lugnt och regelbundet 
som en vät smord maskin. 

Efter att på mllndags morgon hafva ympat växa 
Puchow-systrar mot pesten vände vi äter mot hemmet 

med ett besök i Ishih i förbifarten. Vi stannade ärver 
natten 'i Chichi-chen p.1i halfva vägen. Så snart vi stigit 
ur mul bären, halsades vi med »frid" af en gammal man. 
Jag frägade, hvem han kunde vara, ty jag hade ej hört 
om någon kristen där. Han berättade dä , att han hört 
evangelium för mycket lä.nge sedan och kände till en 
stor del af vära missionärer. Alltid halsade han på mis
sion~lrer och predikanter, som toga in i köpingen, och 
sj ä.U läste han Guds ord hvarje dag och bad till Jesus . 
Efter en stund hälsade jag på hos honom i den familje
helgedom, som han låtit upp.fÖ ra~ och där satt han i 
stora hallen med ett bord innanför dörren, pä h vilket 
läga ett väl slitet Nytt Testamente, en katekes och några 
traktater samt en massa buddistiska och taoistiska skrif
ter samt historiska uppslagsböcker med moral isk tendens. 
Detta var hans bibliotek, och han njöt af att påpeka, 
huru en mangd kristna sederegler funnos äfven i den 
kinesiska litteraturen. "Det kan man då se, att vi alla 
äro af samma ro t,:to sade han, och rör honom syntes det 
ej vara svårt att tanka, att Frälsaren skulle komma till 
jorden utanför Kina och hans evangelium sedan predikas 
af ntlänningar. Han auses nog af sin omgifniog litet 
egendomlig, och han nr ju gammal och svag, men Her
ren vet, hur det ar med hjärtat, och kanske hau ra.knar 
med äfven många lärjungar, dem vi ej skulle vilja kannas 
vid, Följande dag kom han med en sk§'[ rykande varmt 
risdricka, just som vi skulle bege oss ästad. Han ville 
ge oss någonting, och detta var nog af samma art som 
de n bägare kallt vatten, vär Mästare talade om. 

Vid framkomsten till I shih blef det att skynda på 
med allt som skulle göras. Först ympning af alla de 
växa där, d, v, s. ej kineserna, ty dels ha vi ej rlid att 
inköpa serum i sädan utsträckning, och dels frukta vi, aU 
sädant skulle ge llpphof till samma rykten som i Mand
schuriet, där folket trodde, att japanerna spridde pesten 
medelst inympning. Sedan skulle anordningar göras för 
laterna magica fö revisning med bilder ur Kristens resa, 
dock blott för skolbarnen och värt eget folk. Vid denna 
kunde jag dock ej tala, ty förkylningen hade gjort 
slut pil min röst för tillfället, ntan Agnes Forssberg led
sagade oss pli resan med Kristen och hans kamrater, 
Flickor na svarade sil raskt och frimodigt pä alla frligor, 
men gossarne höllo sig tysta, fastän boken äfven ingäl' i 
deras kurs, antagligen emedan det ej var deras lärare, 
som framställde frägorna, 

Det var för sent den dagen att aflagga nägra visiter, 
men följande morgon besökte vi bllde goss- och flick
skolan. Den förstnamnda behöfver · fä boningsrummen 
betydligt omsed.da, men den senare har allt så bra ord
nadt, fastän man pä. de minga krokaroe och utsprängen 
kan se, huru den gradvis vuxit och måst utvidga sina 
landamären ~n här och än dar, Flickskolans lärare sig 
ovanligt öfver v~ldigande ut pä sin upphöjda kateder, me
dan de små eleverna klassvis sutto kring sina bord. Gos
same vara mer modernt ordnade med pulpeter och de
lade på ett par rum. 

Det tinnes i arbetet sli fil ycket att tacka Gud för. 
Visserligen äro de kristna fulla af brister, och man finner 
stundom oväntade djup af orenhet och hedniskt mörke r 
arven hos sä.dana, som vilja höra Herren till, men man 
vet ju, ur hvilken grop de 'kommit upp, och mil ej för
vänas, om royeket :innu låder vid dem. Sä. fär man 
höra om mottaglighet för evangelium, villighet att höra 
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rymda.

• 	 I Hancheng hade vi tänkt stanna 4 dagar, men det 
gick som i Hoyang, vi kunde ej komma i väg. Br. 
Högman hade lyckats att med mandarinens hjälp Hi en 
vagn. Den stod redan på gärden och väntade, dol ett 
nytt snöfall kom och gjorde det omöjligt för oss att be
gifva oss af. Följande lördag skulle vår skola i Puchow 
börja och en mänads bibelskola för kvinnor. Sv§righeten 
bestod nu egentligen i att komma öfver Gula floden. 
En båtförare, som är församlingsmedlem, hade föreslagit, 
att vi skulte hyra en ba.t och fara på floden ända fram 
till Puchow, men då vi skickade bud för att höra efter, 
om detta ginge för sig, var fluden frusen! Nu återstod 
intet annat än att täligt vänta eller ocksä resa norrut 
och där fara öfver noden, men detta skulle ha gjort 
vägen mycket langre för oss, och vi kände det icke som 
Herrens vilja. Till vår stora öfverraskning snger br, H . 
kvällen därpä, just som vi satt oss till bordet : »Nu fån 
I göra eder i ordning och resa i morgon !:t Var det 
möjligt ? J o, en man hade kommit och omtalat, ä tt Hoden 
gätt upp. Ofvannamnde bätförare gick dagen därpä ned 
och hyrde en båt, och på e. JU. lämnade vi Hancheng. 
Det va r med blandade känslor, vi gjorde detta. Vi hade• 
nu varit tillsammans med vära kära Shensi-vänner en 
månads tid. »Herren välsigne dem och löne dem!» 
ljöd det i våra hjartan. 

Första ' kvällen lägo vi i ett värdshus, och morgonen 
därpå äkte vi ned till floden och stege ombord pol vär 
bit. Sä vid t vi veta, aro vi de första i vär mission, som 
företagit en Jylik resa po1 denna del af Gula floden. Vi 
hade det utmärkt bra. Ett litet rum, i hvilket tvä väggar 
bestodo af bräder och två af stråmattor, ntgjorde vår 
hytt. En träkolseld gjorde de t varmt och godt. Utan-

Guds ord och köpa böckerJ sökande efter de andliga 
verkligheterna ; ha r man då ej skäl att vara glad, afven 
om man ej själ! kan göra sä. mycke t, som man skulle 
vilja, eller ser andra komma framåt så for t, som man 
skulle önska? 

Så reste vi tillbaka till Yuncheng. och här äro vi 
nu i full far t. Pesten Hir vara nägot öfver 300 Ii frän 
Honanfu och är ungefär 700 frän denna plats, om 
ryktet talar san t, sä att den nalkas frän bäda häJlen, 
men Herren är värt beskydd. 

Med de hJärtligaste hälsningar frän oss bä da till alla 
vänner! 

TiUgifne brodern och medarbetaren 

Ca'" F. Blom. 

• • * 

Fröken Frida Prytz, som i sällskap med frk. 
Maria Nylin under nyårsferierna besökte Tung
chowfu, Hoyang och Hancheng, skrifver bl. a. om 
rlenna resa följande: 

Hancheng tilltalade mig mycket. Staden ligger vackert 
med höjder rundt omkring. Sjalfva s tationen J SOm ligger 
utanför staden, är praktiskt inredd. Kapellet ser si in
bjudande ut. Kineserua voro s§. hjärtliga och fria; ingen 
stelhe t förefanns. Församlingen räknar öfver 100 med
lemmar. En dag voro Vl mne i staden och besägo 
gatukapeIlet, där ocksä opieasyl och gosskola äro in

för' hytten var en afdelning, dtir maten lagades, och där 
vlh eskort, ofvannämnde bätförare och ett par af evan
gelistskolans elever, kunde sitta och värma sig vid en 
kokspis. Hade vi ej haft så häftig bl§.st, skulle vi pä en 
dag kommit ned till Puchow. Nu måste vi lägga i land 
vid 5-tiden och gi upp till ett värdshus. Morgonen där
pä blåste det fortfarande, IDen framåt middagen lade 
vinden sig något, sä att vi knnde fortsätta. Det var 
lugnt en stund, men sä började stormen på nytt. Att 
hinna fram till F llChow den dagen var omöjligt. Nästa 
dag' var söndag) och vi måste nn försöka stanna på någon 
lämplig plats. I ·närheten läg en köping, tillhörande 
Puchow, med någorlunda bra värdshus, och på kineser 
nas inrådan beslöto vi att fara dit. Det var ej lat t aU 
landa, men det lyckades. Vi hade nu 1/2 sv. mil att gä 
till fots, och pK ett par sta llen måste vi baras pä ryggen 
öfver smäfloder. Vi n!!dde dock lyckligt köpingen i sol 
nedgången. Här hade Rera dagar spelats teater, och 
mycket folk var samladt. Pä söndagen kommo några 
kvinnor Gch halsade på oss i värdshnset, och pil c. m. 
gingo vi ut i byn, s.om tillhör köpingen. En bank sattes 
fram för oss utanför ett hem, och sft hade vi tillfälle att 
in för en valdig skara vittna om Jesu kärlek till syndare. 
Vi VOTO särskild t glada att fä tillbringa söndagen på denna 
plats, ty ehuru den tillhör värt distrikt, ha vi systrar 
aldrig förut haft tillflllle att besöka den . Pä mändagen 
fortsatte vi landvägen till Puchow och kommo fram vid 
4 tiden på e. ffi. Det var den 20 febr. 

Hemkomna funno vi larare och IS elever i fullt 
arbete. Den nya lärarinnan hade ocksä. anländt. Det 
var fö.rsta gängen barnen varit lämnade utan tillsyn af 
en utlänning. Ville Herren månne genom att lägga hinder 
i vägen för oss att hinna hem i tid till skolans början 
lära oss att anförtro dem ruer ät de infödda? Vi tro 
detta. 

S§. hade dol den länge pät.!:lnkta Shensi-resan blifvit 
en verklighet. H oyang och Hancheng äro icke längre 
för oss ·blotta namn utan platser, vid hvi!ka vära hjärtan 
fast sig, och som nu på ett annat slttt än förr framlag'gas 
i våra böner. Jag har nu sett alla stationer i vär mission 
utom Yungning. Skulle jag vilja byta ut Puchow mot 
nägon .? N ej, trots dess .ruiner och vattensamlingar med 
ätföljande fuk t och mygg 111s kar jag denna plats frajIl för 
alla andra. Gud har lagt den på mitt hjärta. Här har 
mången strid utkämpats, men Herren har också lätit oss 
se segrar vunna, och om vi fä. fortsätta kampen, skola 
vi ffi se :tnnu hr.rligare ting. >Sade jag dig icke, att om 
du trodde, skulle du fil se Guds härlighet.. 

Fdda Pryf=. 

Axplock \Jr bref. 
Frän Yuncheng lämnar fru Sekine Sandberg oss föl

jande lilla meddelande, som ger oss stor anledning att 
med henne prisa Herren. 

»1 slutet pä första månaden hade jag en la dagars 
bibelkurs med de kvinnor, som äro mins t försigkomna. 
De voro r6, uppdelade i tre klasser. Jag anvande ameri
kanska söndagsskoltaflor med bibeltexter ur J esu lir. Pä 
e. m, berättade evangelistens hustru för dem nr Gamla 
Testamentet. De voro sä intresserade och sä fli tiga. Så. 



102 KINA·MISSI ON STIDN I N GEN. 

snart det dagades, började de läsa. Det var mycket v!ll
signade dagar, och bönens ande kändes så kraftigt ibland 
oss. - - Här i staden ha vi en öppen dörr för evan 
gelium. Lofvad vare Gudh 

*• * 
Till tack och Jof mana oss ocksä. följande rader från 

syster Ida AndtruJ?l. 
Bland kvinnorna här i Hoyang verkar Gud. Vi ha 

också ett J o- tal uppriktiga sökare på landsbygden harom· 
kring och i staden. Ganska mänga utomstående komma 
till gudstjänsterna, nästan så många kapellet kan rymma. 
Utsädet skall nog bära frukt i sinom tid, arven i Hoyang. 
Herren sjlllf vakar ju öfver detsamma. 

följ mig! 
En skotsk kvinnlig missi0när har omtalat följande 

enkla berättelse. Hon hade i Indien en klass med hin
duflickor. Vecka efter vecka undervisade hon dem om 
Jesu lif. En dag deltog en nykommen elev i undervis
ningen. Under denna lektion ta lade Iä.rarinnan om de 
mest utmärkande dragen i Jesn Kristi karaktär, hans tä.· 
Jamod, hans mildhet, hans medkänsla för andra. Det 
märktes, att hvad som talades, gjorde djupt intryck pä 
den unga flickan. Hennes ögon vidgades, och hon hade 
svärt att sitta stilla pä sin plats. Till sist kunde hon 
icke lägga band pä sig. Hon visste icke, om hvtltl det 
talades, men hon hade i sin hedniska by sett en kristen, och 
nu utbrast hon: :.Jag känner honom, han bor helt nära oss. 

O, att världens barn, när de se dig och mig, kunde 
säga: »Den mannen Jesus lefver helt nära oss, lefver 
midt ibland OS5'.:. Ja, sådan ar Mästarens plan. Det är 
detta mäl, han har i sikte, när han till sina lärjungar 
säger: , Följ mjg,~ 

j\rbete för frälsaren. 
Berättelse för våra små missionsvänner. 

,Saken ä' inte så enlteh, sa' farfar med en suck. 
Hans gamla ögon kunde inte mer se riktigt bra, och 
hans händer darrade. Att sköta ett · par lhor eller hissa 
ett segel, till och med sitta vid styret och lotsa farkosten 
genom starka branningar, var inte sä s...·ärt som att hälla 
mjölk i flaskan åt lilla Karin , som läg dä.r i vaggan och 
skrek alldeles förtvivlat av hunger. 

I kammaren bredvid lfig modern sjuk, och den 
äldsta flickan, den e'lvaåriga Anna, hade tillsammans med 
den femärige Petter gfttt till söndagsskolan. Dit ville 
Anna nödvändigt gä ; det Imnde inte hjälpas. Farfar fick 
reda sig, bast han ville. 

Under tiden hade den lilla skaran i söndagsskolan 
sjungit: 

MA jag icke leva själviskhetens livl 
Andens lag, o Herre, i mitt hjärta skriv! 

Lit mig gå och tjäna tyst och stilla bär, 
Fröjda nlgot lljlirta, som i mörker är. 

Den sängen tyckte alla sä mycket om. Anna med 
det ljusa häret och de bl~ ögonen s~g sä stdlande pä 
den kara fröken Elisa bet. Hon ville ju sä gama, när 
hon bleve stor, fä resa ut till de smB. kinesbarnen med 
de lustiga svarta flätorna och berä tta för dem om Fräl

saren. Ja, vad allt skulle hall icke företaga sig och ut· 
r:itta, när hon bleve stor! Men just som hon Ul.nkte: 
»Nu fä vi höra en rolig missionsberättelse, och jag kan 
åter sälta mig in i, vad jag en gäng kommer att fä upp· 
leva därute», yttrade fröken Elisabet: 

, Värt arbete ligger inte i första rummet i fjarran 
och blir oss inte anvisat först, när vi blivit stora, utan 
det börjar redan i dag och det lumma. Den som inte 
är trogen i det lilla, blir det inte heller i det stora. Och 
den käre Frälsaren kan aldrig, när du blir vuxen, bruka 
dig till nägot viktigt och skönt, om du inte säsom barn 
samvetsgrant uppfyllt de smä plikter, han förelagt dig.» 

Anna blev alldeles röd i ansiktet, ty hon kom ihäg, 
att hennes farfar sagt: »Skulle du inte kunna stanna 
hemma i dag, eftersom mor är sjuk? 1> Anna hade för· 
sUkrat, att hon omöjligt kunde det och hade skyndat 
sig att gä, därför att hon inte alls tyckte det var roligt 
att hjäl?a till i hemmet. Tänk, om hon, när allt komme 
omkring, inte dugde 1ill missionär! 

Sä snart söndagsskolan var slut, tog hon lille Petter 
vid handen och begav sig sä hastigt i väg, att fröken 
Elisabet rnäste ropa efter henne: , Din söndagstidning, 
lilla Annal Vänta dåh - Nej, hon hade inte tid att 
vänta. Hon mäste skynda sig hem för att hjälpa farfar 
och stackars mor, som låg sjuk! 

Andlösa kommo barnen hemspringande. , Vad! A' 
ni redan här ?;) utbrast farfar och såg litet frägande på 
sin lilla sondotter. Han vis.o;te inte} om han vftgade be 
henne om nägon hjälp, ty hon brukade inte alltid visa 
ett glatt ansikte} när hon fick nägot uppdrag. 

Men i dag var Anna sig icke lik. Hon sprang 
genast fram till vaggan och höll flaskan åt lilla syster, 
och under tiden måste Petter gä in till mor och fråga, 
vad stora syster kunde göra för henne. Flera av Annas 
smä kamrater kommo efter middagen för att fä henne 
med sig ut att leka, men Anna förklarade alldeles bestämt, 
att i dag kunde hon inte komma ut. Mor log sä gott, 
där hon låg i sängen, och sa' med sådan tacksamhet: 
,Nu blir jag nog snart frisk, nar jag har en liten duktig 
flicka} som sköter om mig så bra.I> Och farfar säg helt 
förnöjd ut, tog lille Petter pä sitt knli och berättade för 
honom om det stata havet och allt möjligt, som en sjö· 
man kan uppleva. Och liten Karin jollrade belätet, då 
stora syster så moderligt och kärleksfullt som a ldrig förr 
pysslade om henne. När Anna pä J<vä!len kröp till sangs, 
tyckte hon, alt hon aldrig upplevat en s~ lycklig söndag. 
Och för sig själv småsjöng hon; 

0, om vandringen oeh hSgen 

Vore mera lik Guds Lamm, 

SIndie det väl locka någon 

Att mig fö lja till dig fram! 

0, min Jesus, lär mig träda 

Mera sladigt på din stig, 

Att jag må. din A nde glädja, 

Glädja änglarna och dig! 


för S. M. J<:s missions- och 
bÖf\ekretsar. 
Tacksägelseämnen. 

Att Herren i näd skonat vha syskon och hela S. 
M. K:s fält för pesten, och att r. n. faran för farsotens 
spridning synes vara öfver. 



K IN A-M ISSION S Tf DN INGEN. 	 r03 

Församlingarnas jämförelsevis stora offervillighet. 
Att så mänga unga män och kvinnor stä under ' 

fos tran för evangeIii tjänst. 
Alt utsikterna för skörden äro sä"'lofvande. 
j\tt missionär Blom blifvit s§. bra ....i sin hals, att han 

åter kunnat börja predika. 
Att Herren i, gin nåd under den långa resan beva

rat 	de kära syskon, som ft tervandt till hemlandet. 
För erhållandet af en ny miss ionärskaodidat. 

Böneämnen. 

De för evangelisterna under denna tid anordnade 
studiekurserna, att dessa må bli till välsignelse och rik
tande af det andliga lifvet. 

De marknadspredikningar, som denna tid hällas. 
U nderhandlingarna om plats för sommarhemmet. 
Att Herren under sommarens hetta må bevara växa 

syskon pil mltet. 
Att br. Teodar Sandberg snart roft bli fullt äterställd. 
Det blifvande hemmet för missionärernas barn. 
En lämplig husfader och Imsmodtr för detta hem. 
Vära missio närskandida ter. 

Missionens afh~llne och trofaste sekreterare, heTr J. 


IJolmgn ll, som en längre tid vari t klen . 


Svenska Missionsförbundet. 

Ur hsberä!telsen för det 33:dje verksamhetsäret mft 
meddelas följande rörande den yttre missionen: 

.Pft a Ha omräden ha r försiggått en lugn och jämn 
utveckling. Missionsarbetarnes antal har ökats, sä at t 
det utgör 12 8, det största antal, som nftgot nordiskt mis
sionssällskap f. n. har. ~ 

Missionen i K ongo har genomgfttt en rätt a llvarsam 
kris, men striden har aflupit med seger för Herren och 
hans sak. Mftnga af de infödda kristna, som under säll
ningstiden rycktes med i synd och förvillelse, ha äter
kommit, och 181 nya medlemmar ha intag its i församling.
ama. Antalet stationer är 8, utsta tioner 144, missionä 
rer 34, infödda medhjälpare 126 . Försarnlingsmedlem
marnes antal var vid förra ärets slut 1,508, skolorn as 
160, an talet barn i hvardagssko lorna 3,799 och i sön
dagsskolorna 1,°3 2. Genom kollekter och medicin in
komna medel kr. 1,232: 6 1. I Franska Kongo har mis 
sionen utvidgats, sä a tt en ny hufvudstation kunnat an· 
laggas. Kongokiimatet kräfver alltjämt sina offer, och 
under det sista yerksamhets~het hafva två trogna arbetare 
ryckts bort, nämligen fru Ruth Nykvist och G. O. Wik· 
holm. 

Missionen i KbUl har arven haft en glädjande ut
veckling. Icke mindre än 2 I 7 personer ha under året 
upptagits i församlingarna. I Hwangchow stär byggnaden 
fÖr den praktiska skolan' färdig att tagas i bruk, och i 
Kingchowfu har förbundsseminariet fullbordat sitt fö rsta 
Jäsftr. Antalet stationer är 7. utstationer 35, missions 
a rbetare 3 I, infödda medarbetare 76, församlingsmedlem
mar 1,068, skolor 30, skolbarn 676) behandlade sjuka 
3, 17 1, inkomster af läkareverksamheten kr 9 41: 06, gåf
vomedel fdin församlingarna kr. 1,5 I 5: 98. 

Äfven i Ost-Turkesfa1l har missionen haft ett fram-
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54 2 • 

543· 

544· 
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gångsrik t är. Läkaremissionen har fltt vara banbrytare 
och öppna folkets hjärtan fö r evangel ium, sft att numera 
många fthöra re samlas vid mötena. Ett fullständigt tryc 
keri har under det gftngna äTet sandts tilt K aschgar, 
hvarigenom det bo rtglömda folket i Central-Asien kan 
erhålla en godJ kristlig litteratur. 

I Kaukasim har arbetet fortgå tt efter den planen, 
att det mer och mer skall ö fverl ämnas i de inföddas 
egn~t häuder. I THlis har förhyrts en större och lämp
ligare samlings lokal. Alla försök att upprätta ett barn
hem (ör jesider har strandat. 

I Petersburg har missionen fortgätt som förut. Som 
förhållandena med afseende pä religionsfrihet annu äro 
mycket vacklande, ar dock stor försiktighet af nöden vid 
arbetets bedrifvande. 

Wesfutdmissionen, som varit afsedd fOr landsmännen 
i L ondon, har nedlagts, emedan en svensk ltyrka upp
förts i narheten af den loltal, förbundet innehade, och 
till den ha ö fver/örts de möten, som under de 14 flydd a 
äten hållits af Westendmissionen. Sjömansrnissionen i 
Sunderland har däremot fortgått som förut och torde 
komma att u tvidgas genom upptagande af arbete i Sea. 
ham Hm·bour. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

Onämnd .... .... . 

Sparbössemedel fråa Mcdalby gm J. 


A. J . .... ..... ....... ...... ... .. ....... . 

J. R., St. Sköndal, Sthlm, . ,., .... . .. 
L. H., L indesberg .... ............ . 

Onämnd, gm H. T... .... .......... .. 

Gm A. O., Norderön .......... _...... . 

E . E., Salu.-jöbaden 
K . F. U. K., F ilipstad, gm M. B .. .. 
,. Tackoffer ..... .... .... _............ .. 
Test.1mentsmedel efter aftidna lröken 

Laura Cecili a Maria Rosengren, 
Linltöping, gm O. E . 

J. B. , Sthlm .. ....... ..... . ... .. ........ . 

Sparbösse- och kollektmedel [du $ä. 

byluDu·Folketo rps ungdomsfören., 
Kumla, ti ll V. Westers underhåll, 
gm B. L., Brlnsta ... __ ._._ 

Sparbössemedel från K inavlonerna vid 
F lisby kyrka gm A. H .... . __ ,,", .. 

Anhults missionsförsamling gm K. 1. 
Lindes kristna misslOD skrets gm C. 

V. 	S. ... ...... . .. ........ .... . 

I. L., Örebro .... .. . 
K. 	F. U. M:s missionskrcts, Göteborg, 

till Andrew Ericsons underhåll gm 
P . E... ....... .... ...... _.... .... . 

Daggryningen i Sköfde gm D . B . .. . 
Onämnd. H ål1and, gm M. H., Unden;~ 

å ker . ..... _.. ...... ...... ___ .. ....... . . 

Sparl)ÖStiemcdel frtin L ., S lhlm ._.. . 
Kollekt den 3 maj gm H . T... " , . 
Östra härads luistliga ungdomsförbuod 

till C. Bloms underhåll, gm A. S., 
HvctLanda .. , . . _... .......... , ........ . 

F . E., Sthlm . , 
Sparbössemedel ';;ä;; 'Ed~~t~"~'E:'ö: 

under maj månad 1911. 
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Transport 

Lindes arbelsfören iug gm C. C ...... . 
SSz. E . L ., Messelköp, gm J. 'V. H " Fio

spong.. ....... . .... ...... . 

549

L. P . K., Svartevad, gm S. A., Brodde554· 
red .. ..... ... . ..... ..... ... "" .. .. • 

555· H. A., Non-köping .. . •.. o ..... ... . .... . 

55 6. N. E' I Söde mp, gm 	 F , M., G lem· 
mingebro ... ....••••••. ..... 

551 · Ouämnd gm d:o .... ,... . .. . ... ... .. 

558. ~1" . E" Väster!!.s ....... .....•... _... _ ... . . 

560. A slteryds jungfruJOrening gm S. G. 
561 . H. C'I Ljuugbyhed 
563. Mat t. 7: 1- 3............. . 

56 4. E. 	L., Norrk~piDg .. ........ ... ..... . 

565. J. F. A. gm E . L., 	 Norrköping 
566. A. 	M . A. gm d:o ..... 
57 2 • DIl~gry ll i ngen i K. M. A. till F. 

Pryt z' nnderhall ....... . .. .. 0.0 •• 

Sparbössemcdel rr3.n S. R .• Sth lm 
Si 4· 
Sil

U r en spa.rbössa 
5i6. , Tackoffe r, fdn en Kinavän ... .. 

577· , Herrens tionde, _ gm G. H ., Svenska 
B ibeli nstitutet Södel'teljc 

579. E. 	E., Göteborg, gm B. J. ~. N. 
58 r. . En liten blomma p1 Fru M. Brodins 

graf~ från M. K ................... " 
581. K ollekt i Mislcrhults kyrka gm d:o. 
585. Syföreningens för S. M. K. sparbössa, 

Gö teborg, gm A . A. 
58 7. JEn offer till Herren af en missions

vän. .............. . ... . ......... . 

590 . Knarsta syförening gm A. S,) St. 

Mellösa .... . ... . ..... . 

593· St. Melläsa syförening gm d:o. 
597. K . F. U. K., 	 Norrköping, gm E . . .. 
598. A . H ., Norrköping ......... ... . ,. 
599, K ollek t m. m. från Gistad gm E. R . 
600. Koll ekt i Linköping &m 	 A. K . 
60 1. A. K., Linköping .. .. .... . 

60, . A. T. H ., Mjölby, resebidrag ... .. ... . 

603. Kollel!t i Flisby gm E. B ... ...... . 

604. D:o i F lisby skola gm A. H ... 
605· C. J. L., Bron!is 
606. Onämnd gm C. J. L., Bronäs 

60 i · Gm Ch. M., Kristdala, resebidrag 

608, Kollekt i Klintemil lI. gill E. A ., Mister· 


hul L ........... . .. ........ ... . 

A. N., Nyköpiog ................... .. .. 
. l stället föl' blomm or pi\. Fru K ylens 

graf. från 1. S..... .. ............... . . 

61I . D :o från S. S . .' ....................... . 

6I2. Onämnd gm 1. R .... .. .... ... 

6'3. Onlimnd . .. .. .. .... .. ... .... .... ......... .. . 

61 4. .Etl ringa tackoffer till en god Gud . 


K ollek tmedel fråD HassIe ungdoms6' 5' 
förenings årsmöte gm S. A. , Drod· 
dernd .. . .. ...... . 

61 7. L. & A. W., årsbidrag, gm K . E. B., 
Göteborg ....................... . 

620. G. 	 A , K, OSlllUndsberg ...... ....... . 

621. 	 •Ur elevernas missiousspnrbössa.., Sven· 

ska Bibelinstitutet, Södertelje, gm 
J. R, ", .. 

6n. Lärare och 11I rarinnor i söndagsslwlnn 
i Brummerska skolan gm E. H .... 

623. 1.'. H ., Sthlm.... 

Särskild a ändamål : 

N:o 

521 Visby femörcsfOrening, till H. Linder. 
f6r anordnande af bibelkurscr, 	gm 
M. S ... _..... ....... .. ........... .. . 


Transport 

Kr. Ö. 	 K r. O. 
2,820: 85 l'ran!:port 23: 98 -\.39 1 : 8, 

7°; $22. Fru S., Sthlm, till hemmet fö r mis
sionäreroas bnrn, gm A . B .. .. .... . . lO; 

A. de B. , Sth hn, till Chi Cho'ng·h!siohs 
uoderb111 ........... .. ...... . iS: 


5' P. E. W., Sthlm, tiU Cllang Hsio-hsis 

s: 	 underh1l1 ............. , 40 : 


Söndagsskolllll i Lindesbergs missions
535· 
h us, t ill So Ghenn-chos underhåll, 
gm C. S. .............. ... .. 13: 43 

SkUrstnds Norm Gnmmeförening, tillHS · 
45: 	 .Peng Sin Sellgs underhAll gm 

5: 	 1. S. " , . .. ..... . . 5°: 
3I: SO 547, J. T., R ands /j ord, till undcrhlill ar 


lUS: 54 evangelist pil V . Westers station .. 100: 


2: 	 Vänner i Uppsal.:l. till undcrh1l1 nf R . 

Berglin1!); evangelist. gm G. G. 1$0: 


O nämnd, till hemmet för missionärernas55 0 . 
600: 	 barn, gm M. B.............. ... .. . 5: 


29: 	 Onii mud, Grenna, till H . UudersSS I. 
4: 50 	 läkareverksamhet 200: 
5: 50 	 S. A ., Brodderud, Mnriestad, till hem·;53· 

met för missioniircl'Das barn. 15 : 
12 : 63 	 A. L. ) Sthlm, till d:o, gm M. B.559· 	 S' 
3' 56 2. L illa Syföreningens sparböss:l, Stblm, 


t ill d: o ..... .. ...... .. 63: 3i 

8: 	 ;o Välsignc h an.. till H o Wu-tis, Li 
7: 	 Tjoönn·dj öngs och Soönn Tjao·sjys 


underhåll J5O: 


568 . K. D., V.ä:dö, tiH blifvande SOlUlIlar· 
hemmet ........ 15: 

20: 	 Sb9· Syföreningens sparbössa, Sthlm, till 

två bibelkvinnors underhAll 14 1 : o, 


15: 	 M. A., Köping, till hemme t för mis· 57°· 
40: Slonäreroas bnrn .. . .. ......... . 10: 


Z" S 7 t. Daggryningen i K. M. A., ull skolan 

10: 	 i H oyang . 500: 
15 : 	 Onlmnd, Banke ryd, tiU bibel· ochS7 S· 

5: 62 	 traktatspridning .................. .. ... . 50: 

S: 578. 	 Fru C., till hemmet för missionärernas 

10: 	 barn gm A . K .. 5 : 
19: 17 	 580. E. U., S thlm, till Chi ming·ko's un
8: 25 	 derhåll 100: 

t o: 	 583. M. K ., till hemmet fOr missiOll!ireruas 


" ba.rn.... . .. .... .... . . 5: 

4: 	 L . L., Trelleborg, & herr W . till Liu584. 

H sing-wangs underh åll .... .... 100: 

7: ,6 586. Alingsås mfgs syttl: eu ing, till ett bnrlls 
10: 	 underhåll gm J. G............. .. 50: 


588. E. W., till en gosses underhåll 5°: 
3: 589 . 	 A. P., Bärstn, Hnckvad, tHl blifvande 
3: 	 sommarhemmet ..... JO: 
2: 	 S. N. & A. B. t ill Kao-king·lsais 59 1. 
5: 	 underhlll ... . .. ... . .. .. 100: 

r ........... ... . 


100: 	 A . & H. 11, Sthltn, till hemme t för59 Z• 
missionärernas barn 100: 

E. D., Forssa, till hemmet föl' missio·59'·
25: 	 närernas baTII, gm R. B ... 50: 


595· 
 A. W. B ., ForsS<l., till d:o, gm d:o . . . lO; 

25: 	 596. l. B., Forssa, till d:o. gm d:o ....... .. 10: 

10: 616. Onlmods sparbössa, till bJi(vande som· 


marhemmet, gm K. E. B., GOte· 

borg 6, 'o 


10: 	 6t8. K. K., Daldersols, L:i.ngcd , till an· 
ansknffande ar pl'edilw lält . 10: 

6 1 9· Kollekt vid barnens möte den 28 maj 
pl missionshelOmet, till hemmet 
ror missionärernas barn, gm H . B. 7: So 2,':30: $2 

~umma lir. under mnj mdnad 6,622; 34 
Under jan._april mlnadel' k r. 41,348: °4 
Under jan.- maj månad er hr. 

K r. Ö. 

Med varmt taek lill bvarje gifvare. 


Vår själ vänlar efltr Herrefl j !tafl är 'lJår hjälp 
och sköld. Ps. 33: 20. 

Svcn51.;a B<Jktryckcri· Akticbol3:gct StOCkholm. lQ;;: 


