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4uds hand.
På många olika ställen i ordet möter oss denna
ljufliga bild. Guds, vår Guds, hand är öfver ' oss,
leder oss och stärker oss; hans hand vill forma
och bruka oss; hans hand är upplåten att mätta
oss, tillsluten att bevara oss, mäktig att frälsa oss
så. att ingen skall rycka oss ur hans hand.
Ar det ej en bild, som talar till våra hjärtan
på ett särskildt innerligt ' sätt? Huru ofta har ej
beröringen af en mänsklig hand inverkat stärkande
och trÖstande! Gud skapade handen till att väl
signa. Huru tryggt lade du ej som barn din hand
i färs eller mors hand! De visste, vägen, de äl
skade dig, de kunde aldrig leda vilse. :E:ller var
det på sjukbädden, som en sval hand lades på din
feberheta panna, som en säker, skicklig hand lade om
förbandet, en villig, älskande hand tjänade och
hjälpte dig. Minns du den där ritningen i skolan,
som såg så ofullbordad och dålig ut, tills en lära
res skickliga hand med några skuggningar och
streck gaf den ett helt annat utseende? Eller minns
du, hur du stod inför ett ofullbordadt arbete, ett
olöSt problem, tills en annan hand utförde itrbetet,
löste problemet åt dig? Huru ofta har ej i sorgens
stunder blott en tryckning af en hand gifvit dig
den sympati och förståelse, som du behöfde!
Och doc\< - det är ej på människohanden,
som vi i dag vilja tänka, utan på C"ds Iland, ty
hvad han genom mänskliga händer gif~er oss, är
endast ett svagt uttryck för hvad han själf med
sin gudomliga, mäktig-a hand vill göra för oss. -Behörver d" skydd? Vet då, att din Guds
hand är Ofver dig till att rädda, bevara och för
svara! Esra vittnar frimodigt därom (8: 18, 22, 3 I)
liksom ock Nehemia, som l> omtalade, huru Guds
hand hade varit' honom nådig,. och därigenom in
gaf andra mod och hopp (Neh 2: 18). Lå~ denna

visshet fylla' ditt hjärta med friljd och juljla med
psalmisten:
,Du omsluter mig på alla sidor och håller mig
i din hand,> Ps. 13 9: 5. '.
,'
Be/tö/va d,~ kraft.~ Hafva dina händer slapp- "
nat och nedsjunkit maktlöSa?'Kom då' bch tag '
emot J osefs välsignelse, ty äfveh för dig kan det '
ordet blifva en verklighet: ,hans händer och armar
hafva spänstig kra/t genom dens 'händer, som är
den starke i Jakob, » I Mos. 49: 24·
..
Spdnstig kraft till verksam förbön, till frimo
digt · vittnande, till glad och ,oförtrötta'd tjä:nst! ' ,
Behörver du ledning,~ Ar vägen okänd,' möl'k "
och farlig? Lägg din darrande hand i din 'Ledsaga' '
res! »Han ledde dem med förståndig hand,>Ps. 7~: 72:
Behö/ver du tröst.~ Tänk på Jesus, Guds Son,'"
, som gick omkring och gjorde ' väl och' botade "
alla.' '- Hans hand har ännu samma kraft att
IOsa dina bojor, bära dina bördor, fylla dina behof
och hela dina brister, ty - ,han slår, och halts
händer Ite/a.)}
För en arbetare i Guds rike är intet så vik"
tigt som att vara stilla i Mästarens hand. ' Verkef
är :Herrens. Han är den store missionsarbetaren; ..
som i nåd vill använda dig och ' mig. l hans harid "
aUena kunna vi bJifva skickliga tiU allt' godt ' verk: "
Allt jäktande, aU oro, alla ansträngningar på 'e gen
hand - i egen kraft - ä~o lönlösa och utan' frukt'
för evigheten.
l I,ans ' !tand kunna våra tungor blifva >en'
god skrifvares penna, » som inskrifv·er hans v ilja
och ord i' andras Själar. l !tans Itandmå vi anför
tro hjärtan och lif, så att vi älska honom och lefva;- '
för honom, till dess han 'kommer. -- Vår Gud gläds' ,
att hafva det så. Han säger själf: , Liksom leret
är i krukornakarens hand, så ären ock l af Israels'
hus i min hm,d,. Jer, r8: 6, och: »på mina l/änder'
har jag tecknat (Ug, » Es. 49: 16.
".'.1. ; .
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Pä , hans genomsluI>gna, uppätlyftade händ~r
står äfven ditt namn inskrifvet. I öfversteprästerlig
förbö'n lyft~r h a n dem till Gud, och i konungslig
kraft sträcker han dem ned till din hjälp, 5 Mos.
33: 27. , Herrens hand var med dem,> Ap. Il: 21.

Är Gud för o.ss, hvem karl vara mot oss'?

'1}

med e n kort utl'äggning af de härliga orden: ) Jesu's.
KristltS i gå?' och i dag och hatt dcnsatmlJt i evig/le!..,.

yrån hemarbetet.

Jane Guz1mess.
Kaifeng, Kina.

Välkomstfest.
För missionar August Berg och hans 11tQha, hvilka
i omkring 2 I är verkat i Kina - missionär B. under
de sista ären i den ansvarsfulla ställningen som le
dare af missionens a,ngeiagenheter ute på fältet - ' och
hvilka nu för andra gä~gen efter nära 9 ärs bortovaro
besö1k:a hemlandet, var d. 12 april på aftonen ett väl~
komstmöte anordnad't på HushMlsskolan, V. Tr:tdg5:rds
gatan 19.
Det var en stor s·kara miss-ionsvänner, som infunnit
sig för att v~lkomna de längv:tga resenärerna, och en
and" af innerlig glädje och tac<samhet prä~lade hela
samvaron. Icke minst glädjande var att se de kara sys
konen till,<;omma1M med .vina kåda. gossar, som strälade
af glädje öfver att vara !lterförenade med sina föräldrar.
Sedan sängen: , Herren, vår Gud, ar en Konung i
makt och i ära}) sjungits, uttalades hja~,tliga välkomstord
a( kommitteeIlS ordförande, missioillLr E. Folke, missions·
läraren J. Rinman, missionssekreterare.n l. Holmgren och
dr. H. Berg" missionärens broder.
Missionär Aug, BeFg. sva.rade med. aU i korthe.t
skildra all honom och hans maka af Herren bevisad näd
under de gångna 2 lären. Sälunda prisade han Gud
för den ovanliga hälsa, ha'n och hans hustru Iltt åtnjuta,
och f(!il. den v3.Lvilja,. som blifvit' dtm bevisad af kine...
serna7 liksom för SkaraIl af stödjande och bedj;:Lnde gamla
och fiya väane.r i hemlandet, hvilkas kärlek bland ansat
tagit sig uttryck i de alltid så välkomna jul/ådorna. Sar·
deles uppmuntrand'e. var aU höra om hnr Guds· rike un
der d.essa. 50r gått fram bland. kineserna, och hvil·ka trogtla
medarb.etare missionen i många af dem äger. Rörande
bevis.. på deras kärlek tUl sina , pastorer» meddelades
ä(YeB.
Till sist framfördes en karlekens och tacksamhe
tens hälsning frän församlingen därute till modetförsam·
linlll'n i Sv.erige. Särskild t upplastes en halsning frän
e;leyerna i evange.listskolaIl. som vi i ett a.nnat nummer
hoppas. m införa. Talaren slutade med dessa ord: )Vära.
nuv!Uande behof äro hvila. samt nlid af Gud att. ej blott
kunna taga C'f),(JJ u~an oek gijaa ut..;»
Frtu Augnsta Berg skildt:ade med några 4>~d den
st<>ta lyckan af att lit tjma Herr.,n bland kineserna samt
framförde en hälsning från kinesiska kvinnor, som_sär
skildt lagt henne pä hiartat att fä mänga svenska syst·
ra'I med sig vid sin. återresa till Kina.
Efter en bönestlUld, hv.ari mänga deltogo, sjöngs en
säng", SOin utan tvifvel gaf uttryck åt 'de känslor,. som
fyllde de närv..andes hjärtan.: .Jag kan icke I:1kna ·dem
alla, de prof pli. Guds kärlek, j~ rönt.. Si!. följde ge·
mensam tedrickning~ h varunder de samlade vännema
fiog,o tillfälle att hälsa. pä de kära hedersga.s>erna, och
så afslutades samvaron af kommendör Q. v. Feilitzen

Påskdagen den 16 april afskildes (röken Ge1'trur/
Ifalldolj i Huskvarna missionshus för Herrens tjänst i
Kina. Guds Ande var under högtidsstunden mäktigt när
varande med sin kraft, och det hela präglades af varm
och innenlig kärlek från såväl nära och kära som en stor
skara missionsvänner.
Af vännerna på platsen mottagas vi pol det hjttrt
ligaste. Brukspatron W. Tham upplät sitt hem för Bera:,
af deltagarne, bland andra missionär Berg med familj.
Misskm'5'huset var va€kert prydt med flaggor och lefvande
växter.
På förmiddagen talade missionär Berg öfver dagens
text. Han förde oss till den tomma grafven och till
den uppståndne FraIsaren och pärninte om Jesu ord till
Maria - ett missionsbud .7) Gå till mina
bröder » etc.
Med 3 Mos. 8 säsom text talade d:trefter missionär
Folke om hur Herren hlViger- sina tjanare till helig tj:rnst
inför sitt ansikte. Darpä följde invigningsordeD. och sä
nedbads välsignelsen öfver fröken Halldorf. Bland deJP,
S00l med kärlek och förbön omslöto vår syster, m:lrktes
sarskildt. hennes far och morfar, hvilka bäda unde~ tbar
bådo för. sitt barn och. barnbaFD. Under denna mäktigt
gripande stund förnams. i den stora f®rsamlingen. en djpp:
rÖJ:e1se. En kör af unga man sj.ö.ng: >Tillkomme ditt
rike, o, Herre vår Gud,:D och så afslutades. detta sköna
f. m. möte.
Eftermidda-gen äg.nades lit ruissionsmeddelanden af
missionär och. fru Berg. Fröken HalJdorf uttalade dåor·
efter ett afskedsord: »Lefva vi,. så lefva vi för Herren,.
dö vi, sä dö vi för Herren; ehvad vi nu iefva eller dö."
så. höra vi H!trren tiH.. Flera sköna minnesord gåfvos
ock v5.r syster med på väg~ al de närvarande' vännerna.
Annandagen hade »Kinesernas Vännen i Jönkö
ping anordnat ett möte i Stora Missi0nshuset, som var
synnerlig-en talrikt besökt. Darvid gjordes en insamling,
hvamnder en äldre man under tärar. lade sin. klocka i
kollektskälen. Pfi kvalIen var välkomstfest anordnad f~.
missionär B.erg med fru af Jönköpings Kristliga Yngling~,...
förening,. h:VaIS ordförande Berg var före sin. utresa till
Kina. Det var en bäde gripande och gifva.nd:e s!und.
Så hafva vi då all orsak att tacka Herren, SOUl i
så rikt m§.tt välsignat 0SS. , Honom vare ära i försarn·
lingen genom Kristus Jesus bland alla slakten i evigheters
evighet! Amen.)

E. F.

•

Såningstid.

Marl-madstid
Af

D. Lcmdin.
Vint-ertidtm ar marknadernas tid i Kina. Ett kine,.
s.iskt marknadslif är ju ock ganska törligt och. bä.
en verklig österländsk prägel. I rader utefter vag,arne ha,
försäljarn e slag,it upp sina ständ eller på marken upp.
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och städer ha visat oss, att det nu gifves rikligare tiU~
an förr 'a tt förkunna frälsningens budskap. Denna
villighet att lyssna till evangelii förkunnelse fingo vi också
se pro.f på under vrstelsen i en J.i1ensta't:i nägra mil
härifrån. Vår 'lokal, som läg utmed 'en g-anska ji"fiigt tra
fikerad ·gata, aElsägo vi ha 'e tt utmäorkt läge -som predi
koplats för förbipasserande främlingar. Söndagskvällen
öppnades därför dörrarne på v·id !garvel. Ett par kine
;siska 'l ampor jämte utländs'ka ljus spred0 ett ganska. loc
kande sken öfver lokalen, och 'Sä stämde vi upp en 'Säng,
ledd af fiolmusik. Vi hade icke sjungit länge, förrän folk
kom, 'o ch snar·t började .de tomm'a bankradema fy.Has.
'Spe'let. Bm!ldist- och taoistprä.ster s\i[:öfva omkring bland
folkmassan och söka medelst 'små ringklockor vinna ge Särskildt gladjande var att se många unge 'Rim blarro
ähörarue. VAra församlingsmedlemmar frambaro vittnes
-hör för sina böner om pengtdr.
Ett s!l.. gynnsamt tillfalle 'a tt §.t slora skaror ,k unna börd om frälsningen i Jesus. Under omkring 2 timmars
räcka cyangelilllm ha vi ·ej heller räd att IÖrsumma. Man tid var det ett ständigt kommande och gående af besökare.
skulle tro, att det genom aHa dessa lockelser ej 'skuRe N!lgra sutto dock stillsamt kvar h-ela tiden,
·I öna -sig att höja evangeHi fan-a, att n§.gon -anslutning
De två följande aftnarna vor0 mötena nästan 'ännu
ej är att vanta. Denna fruktan har nog n§gon g'ftng talrikare besökta. V1\ra ganska olä>rda bröder predikade
besannats, och detta 'gör, aH evangelisterna vid 'mar,k nads med kraft, och efter hvarje ·m öte -utdelades små traktater.
besök .g äma vilja ha något. medel att draga uppmärk Det var nästan det enda, jag som utländing .k unde -göra.
s"mheten till sig och, det 'Ord de förkunna. På vissa Dm oss missionärer i allmänhet gäller nog, aM: vära krafter
-platser har man äf~en ska·ffat -dragspel som lo.ckmedel. 'och vårt spräkförrftd äro otillräckliga för 'ett mera' vid
Bästa ,,_medlet» att draga folk tycks dock ~ utländingen ~ sträckt evangeliseringsarbere. Den lilla -evangelistskara,
själf vara.
vi äga, räcker heller icke till för de mlllnga öppnade dör
rar, 80m nu finnas .för ev.angelii predikan. Församlings
medtemmarna själfva behtMva därför ' vakna upp öfver
Ett marknadsbesök
sin plikt ooh sin stora förmbl att för sitt eget folk för
innebar afven för mig SäS0In mera nykomling nägot loc ikunna frälsningens budskap.
Till ansvar mana -dessa
kande, och dä man ansäg, att min närvaro var ägnad rika tiltfällen äfven hemlandets ·tm·e nde. Känner du, käre
att -dra.ga folk tm .predikan, var jag mer än villig att läs3"-re, detta ansvar? Beder .du, .otfrar du IIIet' an till
följ. med evangelisterna pä marknadsbesök. För att Yt- . förne för arbetet på hednafälten ? Gud girve, att sämll
terligare kunna draga folk tog jag med en liten orgel. vara fallet med alla missionsväDller, ty tiden 'häreUer -är
Vår tanke hade varit att fä ett talt uppslaget, IDen detta 'säik-erligen kort.
lät sig ej göra. Ett litet predikotält, afsedt alt begagnas
vid marknader, borde finnas på hvarje station. Ja;g fick
.sHI. mig ned i en portgäng, där oxgeln uppsattes, och det
dröjde ej länge, förrän dess toner lockat folk. Det blef
i den träng.a passagen sådan trängsel, att både notbok och
orgel nära nog kastades öfver anda. Alla ville nämliges
Missionar Josef OlsS01l torde sedan nägon t.id till
taga orgeln i närmare betraktande. Då s§ng och muSik baka befinna -sig i Yunchenc, och förvisso vilja missionens
tystnat, var det darförganska svårt att fl1 stillhet för vänner förena sig i bön om att Herren i rikt mått mä
den, .som skulle tala, och det hela kändes mycket pröf välsigna hans vistelse pli. S, M. K:s fält, där en förstärk
vande, helst "Oln blästen förde högar al Kinas gula jord. ding af, arbetskrafter är så synnerligen af nöden. Vistel
öfver orgeln och dess tangenter. För m!nga \mr det sen i spriikskolan blef nll.got afkortad, emedan ressällskap
afven ett stort nöje att taga )utländingen» i närmare
till S. M. K:s Hilt erbjöds i bro Lundström, som besökt
äskådande, och pä grund af min längd fanns ju en stor Shanghai för att rädfräga läkare för sina klena ögon
skädeyta. Det var Hkväl n§.gra, som stannade kvar för och i medlet eller slutet af mars skull:: företaga återresan.
att lyssna. Ja, pli. ett par marknadsplatser sto do flera
män och kvinnor uppmärksamt lyssnande ett par timmars
tid. Till sädana kunde vi efter att ha framburit vitt
nesbördet om frälsningen i Jesus Kristus räcka evangelie
delar och traktater, som köptes med stor begärlighet.
På en plats, där vi blott kunde stanna ett par timmar,
:beräknades, att mer än 50 evangeliedelar och traktater
såldes. Huru brinnande var ej vår önskan, att dessa
böcker skulle sprida välsignelse i de mänga hem, dit de
Yuncheng, jan. 1911.
kommol
Kära missionsvänner"!
~taplat

sina produkter. Pä särskildt medförda st~llningar
har slaktaren hängt upp fcta tläskstycken, som med rask
tart styckas, vagas och säljas. Nägra herrelösa hundar
stirra begärligt pä läckerheterna meR ffi nöj.a sig med
n!lgra ;smU!()T, 9'Qln falla af under styckningc:a af köttet.
Tyvärr bli de neg ofta med sparkar och stenkastning
bortddfna. Gatuförsaljarc, 'som med rop eller slag på
en gong~g"Ong fästa uppmar:ksamheten vid sina varor, ar
det godt om. Inne på en för tillfället ej använd teater
-scen ha n§.gta grupper af män s'lagit sig ned 'och
"'ägna allt sitt intresse, ja, kanske ock hela sitt kapital åt

f~llen

t4eddelande från fältet.

Öppnca dörrar f Hr evangelium.
Såc:!lana kunna vi verkligen tala om i dessa trakter.
lake blott erfarenheten fclin marknadsbesöken har bestyrkt
detta, utan äfven våra eyangelisters predikoresor i byar

,-------------------------------

Den stora betydelse, som u-ppfostran af infödda mis
sionsarbetare på hednafalten har• .kan säkert icke öfver
skattas. V~ som stä härute i arbetet, känna det. V,i
bli ofta· lilligt plIminta om värt främlingskap och de svll·
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.righeter, som ligga i vägen för ett framgängsrikt arbete,
j.u st därför · att vi äro utländingar. Vi se därför med hän·
rörelse ·framät ·mot den tid, då den jnfödda församlingen
'Sjalf l' ej ·blott ..ka~l ta hand om sina egna angelägenheter
...utan- ocksä. öfvertaga sitt hemlands fortsa tta evangelisering.
.Men , för .att den tiden ej sl{all bli ,långt .aflägsen, mäste
$örsa.!f,l.'lingen hemma och Herrens, skaffare, som fätt mis
.\ sion6~. bland hedningarn e lagd pä sina- hjärtan, mer Un
bittills vakna upp äfver vikten af denna stora och härliga
",' ,sak, - , de unga kristnas [ostran och utbildning för arbetet
,i vingärdeQ.

Och. arbetet ar icke fäfängt. Visserligen yppa sig har
.och där svårigheter, och arven missräkningar komma ibland
. säsom ,i allt _arbete för Guds rike, men blott de ffi. ljäna
;till . aU - drifva oss, närmare Herren- och ·Iära oss att mer
,lita , pll ' hans nlld ,och makt, så skola till ,och med mot
gängarne för oss bli · orsak till tack o"h. lo!.
D,e t, har 'varit en st0r fönnän och glä'dje att nnder det
,g5.ng:na ~lret fä llndervisa vära I4 elever i seminariet här
"" j , Yl:j.p.cheng. De Uro icke blott alla :trot1nde, o.ch försam~
~ll\lgsnledlerpmar, utan,' så, långt. vi kunna Jörstä, älska de
": ocksä innerligt H.e rren och vilja gifva sin tid och sina
, .krafter åt hans . tjänst. De . ha gifvit mänga bevis på
.kärlek till Guds . ord och önskan att tr!i.nga djupare in i
.Herrens ; n'ädefulla r§'dslut.
. Men ha . de st§tt under Andens och , ordets fostra n,
'så har icke heller ' fienden lamnat dem i: ro. Satan har
, .försökt att sälla dem, och de behöfva alla ed ra varma
förböner, att· de n'lä bli rotade och .grundade i Herren
" och Mila profvet pä den stora dagen,
Huru listig fienden , är, och hnrlätt det , kan ,gå att
.l§ta sig luras af honom, d§ vi ej stundligen vaka och
I , bedja,
visar särskild t en händelse; som inträffade under
höstterminen. Eleverna hade fätt eU dragspel, och som
liga hade blifvit riktigt skickliga i att använda det. På
söndagsmorgnarne bruka de gä ut i staden för att inbjuda
folket till gudstjänsten i kapellet. I)ragspelet tages då
med och. gör god nytta genom att väcka allas nppmark
sam~et.
.
En ~' söndagsmorgon, då eleverna som vanligt v~rit
'ute, hade' de .varit delade i tvä hopar/ af hvilka den ena
haJt' dragspelet med. Vid h~mkomsten stä.lldes det in i
·q.et gemensamma , rummet, och mötet i kapellet tog sin
början. Efter gudstjänstens slut gick nägon af eleverna
"oli~_·. i . rummet, tog dragspelet och fann med cns, att det
. 'var sö-n der. Tydligen 'hade det tappats i golfvctl och ena
. :,sjdan' 'var spräckt. "Hvem hade gjort det? Som ingen
c 'rk:lnde sig' vara den skyldige, började man resonera om,
hvem som kunde vara brottslingen. Redan dagarne fömt
hade inbördes misstro börjat smyga sig in i skolan. Saker
VOTO sÖ!l.~erslagn~, ,oc;:h. ingen visste, hur (l~ t gått till o. s. v.
Den ~ne' gick dä.~fö r pph ti~tade, sned t pä den andre.
Nu hade 'förliällandet dock för ts till sin spets, Det
var tydligt, att bland, kamraterna fanns någon, som icke
var uppriktig, som sökte dölja sina egna fel för aU fä
skulden lagd p,ä andra, H vem hade förstört dragspelet?
Natnriigtvis nngon af dem, som sist anvandt det. N ej,
dessa vom alla medvetna om sin qskuld. Nägon annan
mäste vara den skyldige. Kanske den, so m varit inne i
, ,rummet, dä spelet ställdes in. N ej, han hade ej rört det.
Ja, då måste det vara den, som efter gudsljanstens slut
först tagit i det, d. v. s. anmlllaren själf. Inom ett ögon
blick voro , beskyllningarne i full fart, Allt haftigare ,ord
' J

vä..-...::lades, ' och tratan fo~tsattes vid middagsbordet. Dä
hade det heta Honan-blO,d et bragts till kokpunkten" En
af de aldre eleverna frä:n denna · provins tar sin skäl med
varm vnlling och sl§r den' i hnfvudet på sin kamrat.
Bland hedningar, sä rskildt :i provinsen Honan,.skulle
denna handling ha var it 'orsak nog till ett blodigt slags
mäl, som troligen slutat med- den enes död. Alla de
andra eleverna voro nu också i högsta grad uppslcrämda .
,Under det nägra med våld skilde de båda tr[tande ät,
kom en med förskräckelse mälad i sitt ansikte och kal
lade pä mig, Nar jag anlände, fann jag de häda yng
Jingarne hvar och en i .sitt rum. Hettan hade nu' gifvit
·rum för ånger och skam åtminstone hos den. förorattaode .
Han påtog sig a ll skuld och var jfrig att fä bedja ' sin
kamrat om förlåtelse. Denne hade dock ej så HUt att
förlåta, Ja, förlåta kunde l,an nog, men att göra upp
·saken en gäng för aUa ~, nej, hans hufvud , vär.k.te för
mycket nu! Han mlls te vänta, tills svullnaden i ,hufv-u.det
lagt ' sig.
Sedan jag päpeK~t ' för honom ' ansvaret a'~k!ltt ej
,genast vara villig att förlåta. mjuknade dock hans.::&une,
"Och s§. förläto dessa tvA hvarandra af hjärtat.
, .;
Sä gingo vi alla in i skolsalen, och här båda bagge
inför lärarne och kamraterna rik.tigt rörande om ,tillgift
för det dä.J iga exempel; de gifvit.
Ännu en sak återStod dock. Ingen hade 'än'nu er
känt sig skyldig till skadan på dragspelet, , Vi fiil'd'~ där
för ett gemensamt bönemöte, hvarvid vi bädo Glid läta
'sanningen komma fr~ro samt beveka den sky.ldige~ hjärta
att påtaga sig felet. 'Ingen kom 'dock fram, otth ja-S' måste
tills ,vidare läta 'saken \lvila, Jag hoppades, atrden 'f~h,nde
inom kort skulle g~fva sig tillkänna. Den en~ ,:: äagen
gick emellertid efter den andra. Jag hade ännn i~k~ sett
det skadade spelet. Mot slutet af veckan tänkte iag, att
jag borde ' se, om jag kunde' laga det, så ått de.tknnde
bli användbart till söndagen. Dömen om' min fötyåning,
då jag vid närmare undersökning fann, att skadan . var
en gammal sådan, som spelet fätt vid trånspörteq.· hitut,
och som för länge sedan b1ifvit reparerad af sruckaren.
Sprickan had e synts ' aHdeles tydligt, men ingen11j . sliolan
hade ' ändä, m:trkvlirdigt nog, förut gifvit akt på 'den:' 'Det
fanns absolut iog'en ny skada på spelet.
.
Så fick jag pllpeka for eleverna, huru tljjifvulen
lyckats riktigt grpndligt lura dem och komlIla ' ~em pä
falL Af ingentin.g hade han rört upp en stÖr stcir'~l som
nara nog kastat deras farkost öfverända. En ' tung börda
föll frän deras .hjärtan, då de äter kunde' tro 'h\rarandra,
och jag hoppa~ och tror, att denna lardom blir
till
nytta ' för läng tid.
'I

4rm

J.

•

•

The~dor

Sandberg,

•

Följande utdrag ur ett bref frän Sinan ger' 'oss rik
anledning att prisa Herren.
D. 4 mars

I9I I.

. " Det kinesiska nyåret ha r förflutit 'm-ycket stilla.
Detta beroende pä att de vanliga teaterförest~ilningarna)
spel o. d. liksom ock offrand e åt afgudarna förblödos af
mandarinen.
Den dag, då bntikerna nnyo öppnades,
hörde man riktiga »raketregn,. Oss föreföll det na.stan,
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'som om folket velat taga igen skadan af att. ej ha flit

och glädje.

offra under nyåret.

fanns
sjönk
>Jag
innan

*

Folket ar vanligt, och både den ene och andre,
som ej vägat sig hit förr, törs nu komma. Gudstjän

,sterna äro flitigt besökta, ja, ibland är kapellet ej stort

Aldrig kunde jag tänka, att en sädan nU

för mig. Nu hvilar ' jag sä Helt i Jesu famn. p Sä.
hon matt tillbaka, tiUslöt ögonen och hviskade:
orkar ej bli döpt.1> Detta var. ett par veckor,
hon dog, >

nog att rymma alla.
Skolgossarnas antal är i är betydligt större än före

gående år. Många hafva begärt inträde i skolan men ha
måst nekas på grund .af bristande utrymme. Några gas·
sar äro frän q troende hem. . Vi gladdes höra, huru en
säd an liten gosse förebrådde sin mamma, [ör att hon
ville köpa den nya köksguden, samt begärde att hon
skulle mura igen afgudanischen. Må ordet: :.En liten

pilt skall leda dem >, här gå i ' uppfyllelse ! H varje mid
dag kl.

I

J

>Boken .

nar skolan slutar, ser man den unge läraren

, Tsao.
Tsao är kock i Sinan. Han har sin lille son i knäet.
Hans brorson stär bredvid. ,Jag minnes . väj den dag,>
skrifver syster Maria Pettersson, pdä jag gi ck och funde

rade på, hur iag skulle bä,. mig åt för att fä en ny
kock. Jag var mycket betryckt och , suckade till G.ud i

och gossarna gå till kapellet för att ha böne

möte. Dessa bönemöten ha de sjalfva anordnat utan
någon uppmaning frän vär sida. I skolan fä de ej rum.
Vi äro mycket tacksamma att i fortsättningen fä
vara inneslutna i förbön. Vi fä stundom ·erfara. huru
som fienden vill göra allt för att hindra Guds verk, men

Herren skall behålla segern.

b~de

Vi äro

glada och

tacksamma . att ffi. vara harute för vär M:1stares rakning.

• Hans ok är Ijumgt och hans börda lät!.
Med hjärtliga hälsningar från Maria Pettersson ,och
I .Herren tiJIgifna
Maria Huttkrantz.

.•

*

•

Från Anking skrifver br, Josef Olsson d. '2 mars:
- - Till Guds ära har·jag fätt vara frisk hela tiden,
och spdkstudiet har jag funn~t 'högst intressant.

Förra

tisdagen ledde jag genom Herrens nåd för första gängen
.den kinesiska morgon bö nen.

Jag har nu, . som det heter,

.brutit isen,

Därför tack ,för förbön I I vår egen kraft
skulle vi snart komma till korta. särskildt . hvad det kraf

.vande s:präkstudiet beträffar. l\1en Herrens arm är ej för
kort att hjälpa ; det fä vi dagligen erfara,

Två hembud.
Från

Yuncheng

bref af d.

berättar fru ' Sekin e Sandberg

15 mars om tvä kara kinesiska systrar, som

Herren tagit hem till sig.

'fsao,

Den ena,' Chang niang, var mor till bibelkvinnan
·Ma-ta-sao. Fru Sandberg skrifver: »Jag var hos henne

mitt hjärta,

Di mötte 'jag en ung man, som hälsade

, helt vanligt. Redan samma eftermiddag kom denne unge
kring sangen och sjöngo: . 'Han leder mig!' Den kära man och meddelade portvakten sin önskan att fä 'plats
:gamla vaknade aldrig met. Pä söndagsmorgonen gick som kock hos oss, Han blef antagen och har sedan

en lördagsmiddag,

Då sof hon

hon hein till Gud.
grafven .

s~

god!.

Vi stodo om

Pli tisdagen bäddades hon ned i

Bloms och vi vara där och alla skolpojkårna.

De skulle sjunga för gamla Chang.

dess i öfver tre är på ett tillfredsstallande sätt skött. sin
plats. Vid värt sista stormöte erhöll han dopet. , .

.

I dag begrafves Pi san sao, en arm, af stormen ja

gad kvinna, som pä sin dödsbadd kon) in i den stilla,
.ljufliga och fridfulla hamnen. Dyrbara, outsägliga stunder
, har jag haft h os henne. Jag frägade, OlD hon önskade
alt blifva d'öpt och mottaga nattvarden. Hon sade: .Jag
har fätt nog. Mitt hjärta .ä r öfverfullt af outsäglig frid
• teater röresttl.lIningar gifvas i regel
afgudarna.

för"

att ara eller blidka

j-Iemkom!\a ·missio!\ärer.
Åter ha vi glädjen välkomna hemvändande missions
syskon; denna gång m'issionär och fru Axel Htinne med
'barn, Efter 10 ärs vistelse i Kina fingo dessa kära ~sys
,kon d. 2 I april åter bestiga rosterjorden , Må Herren,
det :1: vär bön, rikligen välsigna deras vistelse i hemlandet!

KIN A-MISSIONS TIDNINGEN.

Stam mim först!
Vid världsmisskmsl,<>nrereosen i Edinburg höll den
.frarnstäende amerikamren Mr William Jennings Brytl1l
ett mycket markligt missionsföredrag fÖT den allmanhet,
som icke kunde få tillträde till $jälfva konferensen. Han
begagnade sig därvid af en bild, som, enligt hvad han
sade, hade utöfvat stort inflytande på hans eget lif, och
vi ätergifva den här, emedan den utan tvifvel har myc
ket att lära en hvar af oss just i fräga om rnissions
a·rbetet. Han 'yttrade:
Om man skall bara ett afhugget träd in geaom en
port, m§ste man ba..ra slammen jiJrSl. annars breda gre
narna ut sig och haka sig fast i porten. Om stammen
däremot bä,res förs t, böja sig grenarna efter, och så kom
mer man igenom med jämförelsevis ringa svårighet.
N u har den kristna församlingen lika mänga under
ol:dnade intress.e n, som det finns grenar, små och stora,
pä ett träd i skogen. Me'Il vår Herre säg noga till, innan
han lämnade jorden, att han fick föresätta henne ett
mål sä gudomligt stort, så viktigt, så 'varaktigt, så myc
ket högre an alla andra, att det ,t iderna igenom skulle
vara, hvad stammen är för trädet. Detta Ofver aHa andra
ställda mä'l ::tr - l1Jangt:lii förkunnelse för hela skapelsen.
Detta är den stora stammen, som, när den bäres först,
$kall hälla hvarje Krea p1l dess ratta plats. Men vi hafva
vändt om d~n gudomliga ordningen. Stammen var tung,
menade vi: för våra svaga händer, och så valde vi ut
vära egna -grenar, den ena en och den andra en annan,
tills allt blef oreda och det helas framförande skedde
ytterst illa och skamligt långsamt. Vi kunna icke fä vära
grenar genom porten, därför att vi icke vilja lyssna till
vår st0re Leda:re och ena y§."ra krafter pä att fä stammen
först. Edinburgkonferensen har väckt mänga af oss till
att inse denna UTåldriga dårskap.
N u inse vi ocksä, hvarför vi i hemländerna sitta så
trängt i fråga om den yttre missionen - hvarfö r medlen
äro sil. otillräckliga, ljuset s1l. dunkelt, världsligheten sil.
öfverhandtagande, lifvet i dess helhet sä svagt. Vår Her
res löfte att uppfylla sin mrsamling"O alla behof ar bun
det vid hennes lydnad för den plan, han uPpg10rt i och
för fälttåget. Förviss0 känner en hvar af oss, hvilken
makt världsandan har att 'hindra oss från en frimodig
lydnad. Vi känna igen den röst, som ropar: 11 Vi kunna
t'nle gÖTa s·ä mycket för den yttre missionen, n'är hemarbetet är
kräfvande. ~ Men de vittnesbörd, som äter och liter afgifvits
i Edinburg, bevisa, att en icke anad välsignelse tillfallit
f0I:samling eft.er församling, som haft mod att ~ stam
men fOrst. Fattlga församlingar, som fördub.blat, tredubb
lat -eller fyrdubblat sina gäfvor till missionen, kunna nu
.vittna "OlD .a tt deras irikomster ökats på ett underbart
sätt, ·Qah att deras andliga rikedom haft en .ännu mer
gllldj ande tiflYl1xt.

sa

Opie;frågaf\.
Det nyinrättade kinesiska parlamentet började sin
historia med att d. 2 december 19 10 besluta, att under
detta är .t otalt förbud för opium skall trada i verkställig
het. Upj»Duntradt af den sympa~i, som visats af det
en,g.eIska folket, af de kristna orver hela vaIIden, däri
bland president Taft, som utfärdat en kallelse tiU en in

ternationelI ·konferens för opiets undertryckande, ätnnar
parlamentet sända en jäUepetitioD till engelska ,regeringen
med anhållan att r.l. opiefördraget upphllfdt. Engelska
regeringen vill söka förmå Kina "att uppskjnta utfärdandet
af förBudet till är '9'7 ,amt mottager kallelse till d·en
nyssnämnda internationella konferenseR endast med 'vill
kor, att dess opiefördrag med Kina icke skall ställas
under diskussion.
Hela världen borde i sanning stödja
Kina i dess nlOdiga hållning ·emot det.ta s'tora on~la, som
hotar bäde dess moraliska och materiella utveckling.

4\Jds \Jnderbara verk i J<orea.
(Ur »Korea f 01" Christ> af G. Davis.)

IV.
Att 'e edja för de sjuka är mycket vanligt i Korea.
Jag vägar ej påstå, att kOFeanen har löst frågan rörande
tFosk·elbregd.agötelse, men det ar dock intressant att se,
hur han betraktar saken. OUl han har en flaska kinin
hemma 'och nägon i familjen sjuknar i maiaria, då använder
han kininet och ·ber Gud välsigna det. Men han .tror ocksä,
alt det är lika latt för hans aWsmäktige Fader att "bota
ulan något kinin, och har han ingen 'medicin hemma,
lägger .han ·helt enkelt hela saken i bön fram inför 11 Fan.
Det säU, hvarpä Gud ärar dem, som sälunda för
trösta på honom såsom Fader, visar, att underv~rkens
tid ej är förbi. En kvInnlig missionär, långt inne i lan
det, insjuknade i lunginflammation. Hon hade just till
frisknat, dä lungsäcksinflammation tillstötte. Hennes lif
var i 'stor fara. De kristna rådgjorde med hvarandra, hvad
de 'S'kulle -gOlra, 'och sedan de s~kt Herrens ledning i bän,
bes.Jöto de 'att bruka ·aHa de medel, som s·todo 'dem till
buds, och bl. a. sände de ·en budbärare tilt närmaste mis
sionsstation för att te legrafera efter . läkaren. Det "Skulle
dock dröja 6 å. 7 dagar, hman denne kunde komma.
H e la f~rsamlingen ·beslöt vidare att kämpa i bestän
dig bön för dell. sjuka. I enlighet med orden i Jakobs
5 kap. kommo de äldste in och smorde henne med olja
samt bådo för henne. Efter det offentliga bönemötet
samma afton beslöt en gudfruktig änka, som bodde nära
kyrkan, att tillbringa hela natten i bönekamp för den
sjukas tillfrisknande. När hon meddelade sina barn sitt
beslut och tillsade dem alt g1l. till sangs, säger heDnes
yngsta barn. en liten flicka under nio år, att hon ville
stanna uppe för att bedja tillsammans med sin moder.
De bagge drQgo sig undan till en tom skrubb och Molo
hela natten i tur och ordning, först modern, sli flickan.
Sä led det mot dagningen. Modern hade just slutat
bedja, dä hon plötsligt kände hela sill. sjal fyllas af tack
samhet, och nu kunde hon ej längre fortsatta att bedja
utan började ino~ sig tacka Gud för bönhö~else. Utan
att veta, hvad sOm rörde ,sig i moderns inre, fortsätter
na flickan: ~Jag tackar dig, Fader, att du har hört och
svarat, och aH du har botat missionären. ~
Följande morg.on säElde änkan et! bud till den sju
:kas hem, ~ lydande: »Frukta ej för mis.sionären! Far
gaf mig svar i natt, att hon skall bli frisk.~ När doktorn
anlande, var hon .r edan återställd till hälsaD.
"b Jag skulle kunna ha.lIa pä 'hur lange som helst med
att berätta om underbara bönhörelser, fortsatte dr. Un
derwood.

.
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Lät mig. anföra ännu ett exempel, som rör just samma
änka.
Hon hade sänd t sin son till skolan i Seoul och
hade anförtrott honom åt mig. Vid ett besök, som ja'g
gjorde i henn es by, omkr. 30 sv. mil frän hufvudstaden,
måste jag meddela henne, att sonen ej s,kötte sina stu
dier, som. han borde, att han ej visade sådant nit i krist
lig verksamhet som förr, och att han försummade guds~
tjänsten. Jag väntade, att hon skulle visa oro och fruk
tan och genast fräga mig till räds, h vad hon skulle taga
sig till. Men till min förväning sade hon ingenting. Se
nare fick jag veta orsaken till denna skenbara ~i"gHtighet.
Hon hade för vana att gä med allt direkt till sin him
mel sk~ Fader och söka hans räd och var besluten att så
göra älven nu. Uon hade lä-st om aU Jesus gick ut till
bergen för att bedja, 0ch att han stundom tillbringade
hela nätter i bön. Nu viUe också hon ga. ut till ett berg
och kämpa na'1Jten igenom i bön för sin förstfö"rlde. Men,
berättade hon efterät, hon hade ej förr besl~tat sig
da.:rfö'r, än en stor fruktan öfverföll henne. Den koreanska
kvinnan är af naturen sä radd, att hon skulle darra af
förskräckelse, om en hare sprunge förbi henne nattetid.
Och där i ödemarken funnos hjortar och vildsvin, t. o. m.
tigrar och leoparder.
Hennes törsta tanke var att bedja sm sonhustru
följa med. Men sii sad'e hon till sig .yillf; • Det är un
derligt, att jag kan tveka, dä det gäller att lita {!lä min
allsmäktige Fader, och att jag i stallet vill be en sä svag
varelse som min sonh ustru vara min beskyddare». Hen'·
nes hjärtenöd f~r sonen besegrade till slut all hennes
fruktan; hon gick ensam ut till berget och bad hela nat
ten för srn son. Följande morgon kom hOR fiHbaka· hem
under jube!silng. Till mig skref hon dessa ra'der: ,Kare
pastor! Jag har tillbragt nalten ute på berget och talat
med Far om min gosse. Far svarade mig, och jag vet,
att allt nu är väl med gossen .•- Behöfver jag väl säga,
att det var sä? Jag vill tillägga, att han nu ilr en af de
mest nitiska kristna i församlingen.
Inför sådana ~farenheter kunna vi förstä koreaner
nas. starka tro pä bönens makt. Jag skulle t·roJ att det
största veckCJ.lbönemöte, som. hälles i någM presbyteriaook
kyrka pä jOFden, är det, som hvarje" onsdagsafton ä&tr
rum i staden Pingyang. Deltagarn'e uppgä i allmänhet
till ett tusen, och ibland, dä vädret är vackert, äro t. o.
m. alla, hem i grannskapet af kyrkan fulla:, af bedjande
skaror.
Detta möte är ej ett m@te med föredrag, där
~n enda ta{ar, ut-an ett b15nemöte, ciär alla endräktigt ut
gjuta liina hJärtan inför Gud.
Flera af församlingarna i Korea veta- intet bättre än
att daglig,en hälla bönemöten. Jag skulle kunna nämna.
ett exempel ibland mänga pä en by, där ej, en enda af
ton. förflutit, sedan församlingen organiserades, utan att
medlemmarna varit samlade liH bönemöte.
Ej underligt
dä, att ej ett enda hednisk t hem finns kvar i den byn,
ej heller en enda samhällsmedlem, som ej lämnat sig lit
Gud! Sädana äro dessa kristna, och sådana äro de försam
lingar, hvilka nu med endräktigt sinne bedja och arbeta för
att under d'e tta år i Korea vinna en million själar för Kristus.
Skola vi ej förena OS3 med dem, att denna deras
bön mätte gä i uppfyllelse, och därjämte manas i vära
egna hjärtan till samma bönekamp och trosnit för de
själar, Gud anförtrott oss sliväl här hemma sotn därute
i hednavärlden ?

7'

(jOf\gsif\.
Berättelse för vära smä misshmsvänner.
SkoJgossama kom.m o app ~ill stationen fön att fä en.
lektion. ,.1 dag II , sä upplyser en av dem, »har en, liy
g.osse kommit till skolan... »Varför är han. dä. inte)
med nu?» - '1J A nej,) svara flere i korus, :)-han. är s1
r'Add, att hans farbror, som följt med honom hH, . skall
gå ifrån honom. ~
Farbrodern m1I.ste emellertid. h~'mi ' O€h den, som då
också försvann, var Gongsin.
Alla i hans hem vom hedningar. Gossen. var fa
milj,ens stolthet 0ch hopp. Man hade hört, att: missio
nens skola· var god, och sedan g,e mensamt familjp.did
hållits, hade man beslutat att föra lille GQngsin dit.
Nu kom han emellertid hem igen. Men farbrode rn,
som var en mycket bes~md man, förde honom tillbaka
med sig den en och en ha~v mil. länga ~a:gen tilL skolan
samt bad om ursäkt [ör att gossen bw-it sig. sä illa ät.
Han stannade nu flere dagar i skolan. Lille Gongsin,
följde honom som ea skugga och frågade äter och ät.,,:,
»Farbror, du går ju inte ifrän mig? » Nej, det JGvad e.
farbrodern sli säkert att inte göra. Han. kande inte
Gud och var därWr inte så noga med sanningen. I ett
obev3lkat (;)gomblick smög han., sin väg.
Missionären) som misstänkte, att lille GemgsDn. Mer
skulle gpra ett försök att rymma, gick upp pä sloolgos
samas rum. Och, mycket riktig~, . Gongsin_ var- utom sig
av förtvivlan och i, full färd med att packa ihop sirta
små tillhörigheter, ty han vägade visst inte stanna kvar,
sedan farbror gått. Missionären tog honom dä med sig
in i sitt rum, klappade honom. på huvudet Geh. talade
helt uppmuntrande och vanligt till honom. Och nu Io~
vade Gongsin att försöka vara manlig och stanna i skolan.
Litet tillbakadragen och blyg var han. nog att, börja
med, dä. han skulle ffi. leka tillsammans med missionärens
barn uppe på stationen. Gärden v'ar stor, och både de
svenska och kinesiska barnen hade en sä rolig lek, som
han nu fick åse. Den stora kalven hade de spänt fö r
en skottkärra, och $ä bar det under StOt- munterhet- av
med detta ekipage. MeR som kalven hastigp.re än. gas..
sa rna blev mätt pä. detta nöje, slet den sig lös, sprang, i
fullt galopp från sina körsvenner och skrämde hela fioe
ken a v höns, sä att dessa kacklande hoppade upp pli
taket, eller var de eljest kunde söka rädda sig. Barnen
spruogo i kapp för a:tt fasttaga rymmaren, S0m tog sin
tillflykt till koguoben. Och denne lamnade icke ut sin
skyddsling.
Gongsin fann allt detta mycke t lustigt, och frän
denna dag var han med i leken som de andra gossarna.,
Icke nog med att han var en god kamrat; han blev
snart på grund av sin fiit och sin begåvning en av sko
lans flinkaste Uhtungar. Vid undervisningen i Guds ord
följde ha.n uppmärksamt med och förstod snart, an d'e
avgudar, han i sitt hem l:irt sig. tillbedja, vore falska.
Hans farfar hade en bod, där han sålde avgudar, rök el
sestickor och slidana- papperssaker, som hedni-O'garne brn,k a
br~nna för sina döda.
När Gongsin kom hem under ferierna, talade han
med de sina om den sanne Guden, som han, så liten
han var, lärt att kanna och älsko.. Och den tresvissnet,
varmed han talade, överbevisade de äldre i hemmet. Lille
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Gongsin hade en sidan underbar makt över de sina, att
huset pi hans bön ' biev rensat frän avgudar. Och i
stället för att som förr arbeta om söndagarna följde hans
farfar, far och farbror med honom tili gudstjänsten an
tingen vid stationen eller utstationen, som läg närmare.
I spetsen för den lilla skaran gick alltid Gongsin, helt
lycklig öv,er att ffi. de sina med sig till en plats, där
Jesu evangelium förkunnades.
Det var en stor högtidsdag, för Hanchengs försam
ling, di för ett par är tillbaka medlemmar av tre gene

rationer pä en gäng blevo döpta och upptagna i de tro
endes skara, nämligen Gongsin, di 14 är gammal, hans
farbror ' och fa rfar. Gud hade givit Gongsin ett hjärta,
som ville tjäna och lyda honom; därför kunde han
också bli till välsign else för andra. Hans egen far och
mor ha dock ännu icke gätt helt över p1 Herrens sida.

Vi vilja bedja, att den dagen skall ·komma, då ocksä de
kunna upptagas i den kristna församlingen.
Gongsin ä r icke lä ngre i Hanchengs skola utan i
seminariet i Yuncheng, där han undervisas- för att fram
deles, om Gnd · läter honom leva, tä ljäna församlingen
. säsom lärare eller evangelist. Som hans för~L1drar äro
fattiga, är det vä nner i Sverge, som ätagit sig hans un
derhäll vid seminariet.
. Skola vi icke, kära smä vänner, bedja Gud för
Gongsin, eller, som hans fulla namn ar, Li Gongsin, att
han blir bevarad i tron, sä att Gud rn ä kunna bruka
honom till ett redskap att fä de stumma avgudarna ut
rensade frän 'mänga hem i Kina?
DagllY BergUng.
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Missionärernas namn och
adresser:
Theodor och Stkhtt Satzdbtrg
Carl och E/hd Bio",
Fredrika Hallht
I
Josef Olsson
Andnw oc h Elisabd Erkson
David Landin
Agnes Fot'Ssberg
Maria Björldund
Edvin LU1zdsiröm
Frida P rytz
M art'a Nylt'n

YUncheng.

N. China.

l s hih. Sh•.
via Si?eria och Peking.
N. Chma.
Puchowfu.

Sh• .

via Si beria och Peking.

} N. China.

Chiechow.
Verner Westtr

Sha.

via Siberia och Peking.

} N. China.
Hugo och Maria L inder
Nils SVUZSSOtl
N atatJael IIögmatt
Olga Aldman
Anna En'kssott

I da And~rssott
Anna Rosent'us

.}TungchowfU.

Ho.

via Siberia och Peking.
}
N. China.

Rikard och Hildur Andu'sson
Anna Janzon
Emma A,tdersott
Malte Ringberg
Enkelt postporto

20

I

Honanfll.Ho.
via Siberi a och Peking

N. China.

öre, brefkort

10

öre, korsband

(för 50 gram) 5 öre.

Hemmavarande missionärer.
Erik Folke, Inez Dölling, Rob. och Dagny Bergling,
Henrik och Hilma Tjäder, Ebba Buren, Judit H ögman,
Aug. och Agusta Berg, Axel och Anna Hahne.
Adress: S. M. K:s expedition, 8· Malmtorgsgatan 2 tr.,
Stockholm C.
Stadda på hemresa äro: makarna G. A. Stälhammar
med barn.

Svenska missionen i Kina
firar sitt . 24:e årsmöte här i Stockholm söndagen den"
2 I instundande maj kl. 6 e. m i stora hörsalen ä K. F. U M:s
lokal, Birgerjadsgatan 35.
.
På f. m. samma dag, komma hemmavarande missio
narer att tala il flera olika predikolokaler i hufvudstaden.
Fnllständigt program för dessa möten skall frar:q.deles
offentliggöras i tidningarna. Vi hafva hopp om att vid
denna högtid få se ett flertal af vilra ombud i lands~
orten och afven andra af vära därvarande missionsvänner .
Till missionens vänner i hufvudstaden få vi här uttala
en hjärtlig inbjudan alt närvara.

Jullådorna

Sh•.

via Si?eria och Peking.

Sinanhsien.

Maria Pellerss01t
Maria Hultkranlz

De vänner, som vilja vara med om julsänd
ningen, om bedjas att godhetsfullt insllnda juJgåfvorna
under tiden 15-24 maj med följande adress:

I

S. 1\1.

K. F. U. M.
Parkgatan

K·I

Il.

Göteb \>rg.

Som· det lä tt k an uppstå svårigheter a tt upp·
rätta för tulldeklarationen nödvändiga innehällsför
teckningar, så bedja vi vänligen, att afsändarne
mätte äsätta hvar/e paket en irrnehål1sförteckning'
med uppgifve t värde på hvarj e sak däri samt äfven·
undvika att i samma paket sända gåfvor till olika
mottagare. Dessa förteckningar ä paketen borttagas
vid packningen i Göteborg.

She.

via Siberia och Peking.

.f\ära missionsvänner !

N. China.
Hanchenghsien.
}

via Siberia och Peking.

N. China.
Hoyang.

}

She.

She.

via Siberia och Peking.

N. China.

Hjälpen oss att sprida missionstidningen; därigenom
gären I missionen en stor tjänst.

Obs.! Nä.sta nummer af tidningen utsändes icke
den 15 maj utan först till ärsmötet.

Sve nska Boktryckeri·Aktiebola get SLockholtn,

tQtJ .
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