
1'ren.-pris t 35. 

ina-Missionstidningen i 
~inims Land il, 

Utgifvar"; Telefon: 

"-am. j!)r Sv. Missioqe.q 1\iks. 44 59. )\\1,.. ~runhb.17 35 

N:r 6 Arg. 16 15 Mars 1911 

Innehåll : Vid l<orsels fot. - Världens Frä:lsare . - HUI' bildandet af S. M. K, förbereddes. - Fr!l.n mission sfältet. ~- BreCafdelningcJJ. 
Guds underhara verk i KQrea IL - Märklig/\. tid stecken. - Eu gosse, som blef till vlilsignelse. - Hemvä.ndande mi~sionäreT. 

S. M. K:s tacksägel;;e- och bönec1ag. - R edovisning. - Jullådoma. 

Vid korsets jol. 

Hvar skola vi göras starka, 

hvar skola vi taga emot 

den kraft af höjden, oss lofvats? 

Allenast vid korsets fot! 

En dag, då vi då'r ej böja 

vårt knä i tillbedjan - se, 

den dagen får ingen seger, 

får ingen välsignelse. 

Världens frälsare. 
Utdrag Ilr en predikan söndagen efte.r jul af skollilrarell 

C/duK i Hai(how. 

>Del är ett fa st ord och värdI alt 
pd allt sätt mottagas, att Kn:"tus Jesus 
har kommit ; vtirldm f ör (1ft frälsa syn
dare, bland livlina jalJ är den främste. » 
l Tim. l: 15. 

För några dagar sedan firade vi minnet af Jesu 
födelse. Jesus - Guds Son kom i världen! Låt 
oss litet tänka oss in' i detta! Guds Son kom till 
jorden. Hvilket under bland under! Huru viktigt 
måtte ej det uppdrag ha varit, som han skulle ut
föra! Om kejsaren sänder sin son att uträtta något, 
så är detta "ägo! af alldeles särskild t stor vikt. Då 
nu Gud sände Jesus, var det af den anra största 
vikt och betydelse. Han hade nämligen fätt i upp· 
drag att frälsa syndare - icke blott sådana, som 

Den gå'rning, som icke göres 

i korsets tecken -- o vet: 

den duger kanske för tiden 

men ej för Guds evighet. 

Hvar skola vi lefva lifvet, 

hvar sist möta dödens hot? 

Du kämpande hjärta, minns det: 

allenast vid korsets fot! 
Adi. 

- '--.. - ~""' -- -

begått större förseelser och i fängelse sona någon 
förbrytelse - utan syn da re, som det helt enkelt 
heter, oss, dig och mig, alla. människor, enär »vi 
alla äro syndare och ha intet att berömma oss af». 
Lyssna till det årsgamla barnet, som just bärjar lära 

sig tala - hvilka äro de första ord det talar? Jo, 


. orena, syndiga och fula ord.' !-Ivern har dlt ej synd! 

Ingen, ingen är ren och fri inför den allvetande. 
Skyll ej på Adam, att han så svårt försyndade sig, 
eller på dem, som ej aktade pä Noahs tal, ehuru 
den stora straffdomen redan stod för dörren! Alla, 
alla, ända till denna dag äro lika mycket utan be· 
römmelse. Tänk. så mycken synd l 400,000,000 

människor endast i I{ ina! Alla syndare.l Vidare 
alla ända från skapelsen intill nu och det icke blott 
i Kina utan öfver hela jorden. 0, vänner, vi kunna 
ej tillnärm elsevis fatta, hvad Gud i himmelen sett 

" Sorgligt nog ferhåller det sig så i Kina. 
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och ser, då hans blickar öfverfara jorden. Men han 
gaf ej hoppet förloradt. Nej, . J esus Kristus har 
kommit i världen f~r att frälsa syndare • . 

Huru veta vi detta, om vi ej själfva erfarit det ? 
Jo, Paulus är ett stort vittne. Han betygar sig vara 
den främste bland syndare. Sådant säger ej den, 
som ej menar uppriktigt. En sådan visar hellre på 
någon, som ä r sämre än han. Sakkeus erkände sig 
som en stor syndare, och till honom säger Jesus: 
. 1 dag måste jag stanna i ditt hus. och vidare: 
, Människosonen har kommit för att uppsöka och 
frälsa det förtappade " d. v. s. syndare. Huru ofta 
förekommer ej detta ord i Skriften! Hvem var nu 
Pau lus, som måste bekänna sig vara den främste 
bland syndare? Han var en god man med mycken 
liird om och hade lärt vid Gamali els fötter. Han 
ville och kUllde uträtta något. När han hörde, att 
antalet af Jesu, nasareens, efterföljare hastigt för
ökades af dem, som blefvo troende, beslöt han att 
göra slut på detta. Han ville göra det rät·ta -
ville rena Guds församling. Ja, han brann af nit
alskan darför. Hans hjärta var så ti llvida rätt och 
uppriktigt, men han såg ännu vilse, alldeles som bud
disterna se oss, troende, so m vilseförda. När han 
vaknade upp öfver detta - när Jesus själf mötte 
honom på hans v illas väg - då var det han kunde 
säga: ' Jag är den störste syndaren • . 

Hur går det då med oss, som ej varit på långt 
när så goda som Paulus? Någon säger: ' lag har 
ej förföljt Jesus>. Ja, se efter först! Om du ej tror 
på Jesus, år du i alla fall en syndare. Och detta 
måste du erkänna, om Jesus skall få fräls " dig. 
Han kom för att fra Isa just dig. Men för att bli 
frälst måste du taga emot honom. Om någon man
darin ej gått ut att mOta och taga emot kejsaren 
under hans resa härigenom år 19°0, så hade detta 
räknats som en förseelse, ett brott, som helt visst 
ej lämnats ostraffadt. Att ej taga emot Gud själf, 
skulle då icke detta vara synd? Ack, huru många, 
många ibland oss gifs det icke, som under åratal 
icke blott icke tagit emot utan t . o. m. förnekat 
Gud - begått aUa mOj liga stora synder, kanske 
icke ens talat ett enda nyttigt ord! H vad skola vi 
säga, då Paulus sade sig- vara den främs te bland 
syndare? Ack, vi skola göra som han - falla på 
Guds stora barmhärtighet. Och Gud är ännu i dag 
densamme. I-lan väntar att 'nu genast få fräl sa dig, 
hvem du än är, och hvad du än gjort. Han vill 
göra enh"ar af oss dit en föresyn för andra. Jesus 
mötte Paulus på vägen, bröt ned honom och bjöd 
honom: ,Gå" H an gick och fick sedan tjana Gud 
omkring 25 ilr. Visserligen var det ofta under 
svåra lidanden. men allt detta aktade han för intet 
mot a tt äga Kristus. Gud hade utsett Moses att 
efter 40 års skolgång vid Faraos hof och 40 års 
pröfning i öknen rädda sitt egendomsfolk. H vem 
bland oss har han utsett att rädela någon eller några ~ 
Alla - a lla, om vi erkänna oss såsom syndare och 
taga emot J esus såsom syndares Frälsare. 

Åberopa dig jJ Guds Ii!flm ä/ven. ?lär du icke Jer, 
Jmr de skola g!t i j tJllbo1'tlnn! A. Murray. 

.Hur bildandet af S. 
bereddes. 

JV1. j{. för

Af Josef H o lmgreJl. 

Genom ar liklarna ., Nägra minnen , i de senaste 
numren af vär missionstidaing hafva vi sett) hum H erre n 
med sin missionskallelse kom till br. E. Folke och förde 
honom till Kina. Huru Herren där gick framför honom 
och ledde honom steg för steg. skall vår broder fram
deles bera ua, men dessförinnan vilja vi se, huru H erren 
verkade här hemma genom sin Ande, i det han vackte 
kärlek och intresse hos flera personer fö r elt framtida 
svenskt missionsarbete i Kina. 

En sftdan person var redaktören för Sanningsvittne t, 
P. A. Palmer. I slutet af är 1886 uppdrog denne ät 
mig att skrifva några artiklar för Sanningsvittnet om mis
sionen i Kina och sarskildt om Kina Inlandrnissionell . 
Palmer var en stilla, gudfruktig man, som i yth"e af· 
seende ej gjorde nägot väsen a f sig men som under sin 
lida ndesv!1g lärt att kämpa med Gud i bör~. Hans ka rlek 
till missio nen i Kina var väck t af Herren och tilltog 
därför i styrlca saJDt brann) så länge han Je fde, säsom en 
klar läga. Hans minne lefveT ock j välsign else hos dem, 
som kände honom. 

En annan man, hos hvilken H erren sedermera fick 
nedlägga stor kärlek till missionen i Kina, var kapten 
John Ahlberg. Honom använde Herren till mycken vit}· 
signelse bla nd de högre s tftnclen i Stockholm . I sillIskap 
med nägon van brukade han arven företaga predikoresor 
lill landsor len. En verklig plantskola för Guds rike voro 
de möten, han hvarje lörcJagskv~tH under åratal hade i 
sitt hem. Under dessa möten kommo mänga sjä lar till 
tron pä Gud, och mången trött, modfa.Ud van drare fick 
nytt mod af clet lirvets ord han dltr hörde. O, huru 
hjärtinnerl igt glad vär van var, ntiT han fick n11gon fisk 
i noten! Allestädes vittnade han frimodia-t om sin stora 
lycka och sin stora glädje. Han kom a lhid genast in 
pä det llmne, som för honom var det största a f alla. 

Vid denna tid var _det mycket liftigt p~ det andliga 
området i Stockholm. Aret förut hade kyrkan vid Flora
gatan bJifvit invigd, och den var under de första är en en 
samlingspunkt för troende ur olika kretsar. Mänga min
nas säkert ännu de möten, som dUr höllos för troende, 
och huru Herren välsignade och uppbyggde de sina. 
Ofta kom hos Guds barn de n önskan till uttryck. att 
de mätte komma närmare H erren. I cke heller sä ffi 
oom\ia.nda blefvo förda frän död till lir. 

Fä denna plats fick bro Folke under sitt besök i 
S tockholm hösten 1886 tillfälle att afWgga vittnesbörd för 
vUnner, som togo emot det predikade ordet med glädje, 
och som längre fra m genom den H elige Andes kraft blefvo 
ha ns medarbetare i trogen förbön. 

Under de tre veckor, som bro Fvlke vistad es i Stock
holm, hade jag glädjen hafva bonom hos mig som min 
gäst, ehuru jag egent ligeu själ f va-r a ndras gast. Vi hade 
mycket härliga dagar tillsammans och skola säkert ald rig 
glömma dem. Vi läste tilJ ilam mans eu dä nyligen ut
kommen bok af A. Murray: ,l\1ed Kristus i bönens skola;. 
Ahon efter afton mottogo vi djupa väJsigneJser genom 
den boken. Äter och äter voro vi pä. vä.rd. knän i bön. 
Det var sS varmt därinne i hja rtat - jag tror mig 
v5.ga ~äga, att det var Guds eld, som brann och gaf oss 
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ljus och kraft. Dagligen samtalade vi om missionen. 
U nd er ett sädant sa mtal kom en känsla ö rver mig, som 
tog sig uttryck i följande ord: Tänk, om Guo ville 
benäda värt svenska folk sa högt, alt ä fven det finge 
deltaga i Kinamissionen ! Kanske en kommitte knnde 
bildas för Kina?» l Vi skola bedja Gud om hans led
ning ~ J bier svaret. )lDet vore illa, om vi förhastade oss. 
Om vi bida inför honom i bön, skall han helt säkert 
visa sin vilja». 

Intet steg togs; vi samtalade dock n§got om de 
principer, efter hvilka en sädan kommitte skulle verka, 
ifall den komme till stfind. 

Br. Foll:e reste strax därpä. till K ina med sitt böne
~mne på hjärtat, och ej längt efter hans ankomst till 
Ganking bier Guds vilja och ledning honom Ida r beträf
fande bildandet af den föreslagn a kommitteen. Han 
meddelade sig med mig och manade alt gå framåt i 
Herren Jesu namn. Si skedde ock. 

från missionsfä IteE. 
Berattelserna för fjärde kvartalet 1 9 1 0 hafva kommit 

oss til lhanda! och de innehålla mycket, som icke blott 
är af intresse utan. som framför allt manar oss att gli i 
eurum inför Herrens ansikte i tacksägelse och" bön. 

H östens stormöten med döpta, katekumener och in
tressera.de synas ha varit valsignade. »AlIa mötena i 
Y011gning, Honanfu och Sinan voro», skrifver br. Anders
son, t i stort sedt mycket goda, och Guds Ande talade 
till hjnrtana. I Sin an gingo vid nattvardsmötet tvä a f 
församlingens medlemmar utan minsta plitryckning fram 
och bekande synd. Den ene hade vid ett par tillfällen 
i vredesmod uttålat fula och smädande ord mot sin nästa, 
för hvilket Herren sedan härd t straffat honom. Den 
andre hade, dä. han reste som kolportör, sält medicin i 
stallet för böcker,' och dä han varnats härför, hade han 
förhärdat sitt hjärta och ljugit». - När Herren luttrar 
och renar de sina, och de i ödmjukhe t böja s ig för 
honom, har han stOr välsignelse i beredskap. 

Fran Hancheng-mötet skri fver br. H ögman : :tHerren 
var ibland oss och vä lsignade oss pä. ett ö fvedlödande 
satt . Det var en innerlig fröjd alt se, huru ·han bekladt 
vara kä!'a infödda med kraft af höjden, och huru han 
hufvudsak ligen genom dem tillförde oss vä.lsignelse. I 
Hoyang framb uro vära troende bröder kraftiga vittnes
bÖld, och bl<l nd forsl,arne beslöto nägra att mer hel
hjärtadt om fatta Herren ». Till uppmuntran för dem, som 
i bön kämpat för Hoyang-församlingen, meddelas, att flere 
af de församlingsmedlemmar, som vlillat mycket bekymmer, 
tagit till bjärtat de varningar, hvilka ställts till dem, bektlnnt 
sina felsteg och lofvat bättring. I Hancheng äter had e 
man den stura sorgen att varna flera och att fdin för~ 

samlingens gemenskap ski lja fem, som trots gifna varningar 
framhUrdat i uppe!'lbar synd. Här fä vi nya tillfällen a lt 
rycka bränder ur elden. 

I, 
l' 

, 
Äfven bro Axel Hahne ä r djup t bedröfvad äfver 

fienden s verk i ett par fö rsamlingskre tsar inom hhi 
d istriktet. I bäda räder likgiltighet Gch i den ena där
ja.mte inbördes oenighet. Lät oss ej tröttna i kampen!

I'. Segern är gifven genom var store segervinnare Jesus för 
~ 

alla, som kämpa med ulhällighet. 

G nds underba ra plan att begagna sig af det som 
intet är för alt fö rhärliga sitt namn, se vi också i Kina. 
Br. H ahn e skrirver om församlingskretsen i byn Chang : 
.) Där ha vi fl era enfaldiga, som 'ha liten makt\ men 
Som ide fö rneka sin H erre ntan i all enfald söka för~ 

harliga honom. E n af dem !-ick nyligen vara ett med,eI 
alt bota en besa tt genom att i Jesu namn bjuda den 
onde a nden att gä. ut från mannen ». 

Missionssinnel ar en dyrbar frukt af evangelium , ty 
det är en frukt af kärlek, den kärlek, som i, likhet med 
Mästarens brinner för sjalars frälsning, och den kärleken 
offrar glima, äfven dä. det blir fråga om verkligt offer. 
Rappor ten fr~n Hancheng är i detta h3.nseende mycket 
uppmuntrande. Br. Högman sli:rifver: »Gifvandet Ur en 
god barometer pa församlingens inre utveckling. De bidrag 
till missions \'erksamheten, som under året inOutit, upp~ 

gingo till omkring 200 kr., dari ej inbernknade de bidrag, 
som teck nats men ännu ej "iJ lirets slut inbetalats, ej 
heller omkostnader för möten o. s. v, hvllka de kristna 
sjUlfva beslridt. Församlingen uppbär forffarande' helt 
och h~lIet verksamheten i Ichuan,;i; bekostar ide blott 
evangel isteus underhäll ulan äfven hyran lll. m. Vid 
diakonen K is och kolportörernas besök i I~huan beslöt 
den lilla församling af kristna, som genom Hancheng~ 
församlingens verksamhet där vunnits, att bi lda en prediko
rörening och tecknade fö r detta ändamä.l 670 kash i 
mänaden. En af de troende därstädes erbjöd sig alt 
frivilligt och utan lön predika evangelium i de angränsande 
t rakterna. - Församlingen i Hancheng har dessutom en 
fa tLigkassa. U tstationerna äro sli godt som sjUIfunder. 
häHande. » Detta är glädjande tecken och löftesrikt för 
verksamhetens kraftiga och sunda utveckling i framtiden. 

V/ha infödda medarbetare äro verksamma hvar och 
en efter sin garva. Så skrifver br. R. Andersson frän 
Honan: ,.Evangelisten CilOW har gjort besök i de tro
endes hem pä olika platser och därvid flitt göra erfaren
heter, som gifvit anledning tiH uppmnntran. En utesluten 
medlem i fÖrSamlingen har visat dj up ä.nger öfver sina 
synder och börjat lefva ett nytt lir. Sabbatens helig~ 

hällande har mer troget iakttagits, och vid bön för sjuka 
har Herren Svara t med att sända helande kraft. » En 
a nnan evangelist har besökt· öfver 30 s törre byar och 
köpingar. Folket har pli de nes ta ställen visa t sto r väl~ 

vilja och med glädje lyssnat t ill evangeI ii budskap. Nä.gra 
gänger ha r han under sina va ndringar blifvit ombedd att 
bedja för sjuka, och Herren har hört bön och hela t dem.' 

Bäde frän H onan och Shens! läsa vi om hur bibel
kvinnorna varit ute i byarna och verkat till stor välsignelse. 
Eu af dem inbjöds att stanna i en by fjorton dagar. 

Den frivilliga verksamheten blir allt vanligare frän 
de kristnas sida. De kanna alltmer sin höga kallelse att 
vara salt och ljus. I Haichow-distriktet skulle utan deras 
medverkan verksamheten omöjligt kunna skötas. Regel~ 
bundna gud~tjänster h§'l1as där söndagligen pä J O olika 
platser, ehuru endast en manlig mission:.tr finnes. Dess
u tom hafva de troende under vintern tecknat omkring 
200 dagars frivillig tjänst i evange!ii predikan bland hed
ningarna. Vi fa genom de 
dessa Jesu vittnen på deras 
där litet eller intet forr varit 
skapet. I Hancheng-distriktet 

* Stadtn Ichuan ligger 12 sv. 

insända rapporterna följa 
länga vandringar j trakter, 
kändt af det !juOiga bud 
reste fyra kolportörer 700 

mil norrut rdm liancheng. 
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km. norrut, hvarunder de spredo lifvets ord i I S0 byar, 
af hvilka de flesta aldrig rörr besökts af evangeiii bud
bärare. De vittnade med stor fröjd om Herr~ns ledning 
med dem, huru mer än e n begärligt lyssna t till evan
gelium, huru sjuka genom tronS bön blifvit botade o. s. v. 

Till gatukapellen smyger sig nog mer än en Nikodemus 
i kväUsskymningen in i en vrå för att obemärkt lyssna. 
S.§. har högsta mandarinen i staden Han cheng) förklädd 
till vanlig bonde, flera gä nger stått i dörröppningen och 
lyssnat, och i Honanfu komma många af stadens larare 
och affärsmän och ha langa enskilda samtal med evan
gelis ten . 

Kapellen börja bli fö r smB , Pil somliga stallen vBga 
våra syskon ej in bjuda hedningarna af brist pä utrymme. 

Julen börjar firas med otta äfven pli utstationerna. 
I H ancheng, där utrymmet var för litet pä stationen, 
hade de kristna ute pä lande t i sioa respektive prediko~ 

lo kaler sista julen sj ä.lfva anordnat o tta med julgrau och 
Ijus_ Lokalerna fy lldes ä nda till tra ngsel. J esu ljus lyser 
i mörkret, och det skall lysa mer och mer, till dess den 
stora dagen bry ter in . 

Ett äm ne till stor tacks:tgelse meddelas frän Tung
chow. De tre elever, som nu utexaminerats fr~u sko lan 
där, hafva beslutit sig för a tt gifva sina li f ti ll Guds rikes 
tjänst och där för sökt inträde i seminariet i Yuncheng. 
Bedj en för dem! E. F. 

Utdrag ur brd. 

Fröken Agnes Forssberg skrifver frän Ishi d 2 febr.: 

Vi hade en mycket god och fridfull jul. Juldagen 
hade vi en s. k. fes t fö r skolflickorna . Mänga ntomstående 
hade a fven in funnit sig för att höra och s~ . Fyra 'af 

Tsl e ~fe ng som brud. 

flickorn a berllttade smg händelser, som de läst om, och 
detta gjorde dj upt intryck pä de församlade. Det viktigaste 
var ju att begagna tillf~ lJ e t och berätta om Jesus, huru 
han kommit till jorden just i äudamål att frälsa syndare, 
Barnen sj5ngo om krin g julträdet. Tvä smä flickor, ikl:idda 
länga, röda koftor och röda mössor, kommo till sist in 
med en stor korg, som de buro på en stiing. Med denna 
börda gingo de under orgelns toner flera h varf kring 
granen. Det var barnens juJgafvor fr!ln Sverige. Vi hade 
en god afton, och jag tror, att d~n skall bära evighets
frukt i nägons hjärta. 

Vi- hafva för öfrigt haft en god 
arbetstid under d en ggngna hösten. När 
vi va rit ute i s tade(} med inbjudning ti ll 
de t h immelska bröllopet, har folket lyss
nat med glädje och intresse. 

Tvä a f vära skolflickor hafva under 
hösten gi ft sig, bäda med troende yng
lingar. Den ena, T sie-feng, har hja lpt 
oss lile t med att undervisa de mindre 
barnen. H ur hon var klädd som brud, 
se vi af bi lden. H on hade, som ofta 
Ur fall et med kinesiska brudar, dok för 
a nsiktet. 

I höst hafva vi haft blott fil opie
patienter. Den förste, som jag afvande 
för n~gra !l r sedan, var en man, som 
rökt opium i 27 iir, till yrket agent. 
Han var förr en riktig djäfvulens tjänare 
men blef här omvänd. Min kock gjorde 
ock allt hvad han kunde för att vinna 
honom. Hans hem blef alldeles för

f lickorna i Ishl flickskola hösten 1910. vandladt - treftigt och ordentligt frän 
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aU ha varit fattigt och eländig t. Hans hnstrn bIer ä.fven 
intresserad för det goda, men för henne gick det ej sä 
hastigt som för mannen. O m kvinnorna i allmanhet 
galler det nog, att de behöfva J:tngre tid än mannen 
att fatta sanningen, ty de harva alltid brädtoro och kunna 
ej Jasa. Jämt ara de upptag na af sitt arbete. De skola 
laga I'l\at och sy kläder åt alla husets medlemmar, sedan 
de först själ fva spunnit bomullen och vaft tyget. Mannen 
har alla dessa är varit ffiyeket klen till sin hälsa, och den 
13 jan. i ~r fick han gå hem till Jesus. Nägra dagar 
före s-in död tyckte han en natt, att Jesus kom in till 
honom, å tföljd af två soldater, som dock stannade utan
för. Herren Jesus, tyckte han vidare, ~alade med honom 
om det himmelska. Samma natt säg a fven h ustrun Jesus, 
men till henne sade han: l' Dig känner jag ickell. - Det 
va r ett viktigt ord. Möjligen aro de mänga, sam tro, att 
de äro omvända, och dock l<änner Herren dem ej. 0, 
hur stort att känna" Jesus och vara känd af honom! 
Saliga, trygga ställning l 

• *• 
Honanfu den 1 0 jan. 11)11. 

Till S. M. 1(:s syföreningar! 

Den för eder alla väl bekan te John R. Mott har 
vid eU tillfälle yttrat, att när ha.n kä nner sin ifver föl' 
arbetet i Guds rike svalna, brukar han gä till den afdel. 
mng af biblioteket, som inn ehäller lefnadsteckningar, tager 
fram en af dessa och behöfver ej i regel läsa länge, förrä.n 
han äter kanner sig stärkt ·och uppmuntrad alt taga uti 
med nya tag. Och när vi missionärer tycka, aU det är 
ka llt och omöjligt i församlingarna, göra vi klokt uti att 
se, huru Guds rike, trots a llt, ändå gör landvinningar här· 
ute, ty då starkas vi i Htngtan efter »höstregn och vär
regn " hvarförutan ingen frukt torde komma till synes. 

Jag vill i dag berätta något fd .n två stationer i pro
vinsen H o n.an, som visar, att a rbete i Herren icke är 
fåfangt. 

Nfigra hundra Ii syd-sydost frlin H onanfll ligger 
staden Shekichen. Där säväl som öfverallt annars var 
det nog i början svårt för folke t att öfvervinna sekel
gamla fördomar. Herren hade i denna stad ett troget 
vittne i en missionär Slimmon. En gäng, n~r folket p~ 
grund af den långvariga, svära torkan burit ut stadens 
afgudar till ett faj t, för att dessa själfva (enligt kinesisk 
plägsed) skulle fä känna, huru tryckande hettan var, och 
sä olifva straffade för sin envisa vägran att gifva regn, 
gick han ut till dem. Han hade tagit paraply med sig, 
ty han visste, hvad han vill e. För de t församlade folket 
framhöll han, liksom ford om Elia [ör Israel, orsaken, hvar
för de sä länge förgäfves anropa t sina gndar om regn. 
Om de i stället ville anropa den lefvande Guden, hilllw 
melens och jordens Herre, s[ skulle denne bevisa sin makt 
och gifva regn, innan man hunne vanda tillbaka till sta
den. Man var vill ig härtill och bad Slimmon uppträda 
säsom medelman. Denne bad, bad i tro, bad icke för 
egen äras sku ll ulan för Herrens, att regn mätte komma 
och bära vil tn esb~rd om den sanna Andens vi ll ighe t och 
förmäga att hjälpa. Hastigt stega m oln upp vid horisonten. 
Solen, som förut sä ndt sina bräunande s tT~Har ned på den 
fö rsmaktande marken och det uppgHna folket, skymdes 

snart af regnd igra skyar, och innan man hunnit tillbaka 
till staden, var man ntsatt för ett af dessa häftiga ösregn, 
som känneteckna de varma ländernas klimat. 

Frän den stunden var isen bruten, och den främ
mande lärans förkunnare ä tnjöto stor aktning. Folket 
Iys::;nade till och började sakta men Säkert ansluta sig 
till evangelii vittnen. 

Slimmon lämnade emeltertid K ina I nland Missionen 
och fick till efterträdare i Shekichen den nuvara nde missio
naren, herr Conway. Torka och öfversvämning i lur och 
o rdning äro Kinas olycka (beroende på tladfattigdomen), 
och hade Herren förut begagnat sig af torkan för att göra 
sitt nam n kändt för hedningarna, begagnade han sig nu 
af öfversvUmningen. E n mangd familj er för lorade hus 
och hem och voro j synnerlig nöd. Myndigheterna voro 
råd lösa. Att hjalpa det kinesiska fo lke t på ett rätt satt 
är heUer ingen lä tt uppgift på grund af dess penninge
begär, förslagenhet och grufliga nöd. Missionär Conway 
fick emellertid en plan sig ingifven af den Gud, som i 
enfald och utan förebråelse gifver vishet å t a lla dem, som 
vilja ödmjuka sig och bedja därom. Detaljerna i denna 
plan kunna saklöst Jämnas åsido, men resultatet af det 
hela blef, att b~de folke t och myndigheterna !ned synne rlig 
högaktning och tacksamhet sågo upp till missionären. 
Det var ett gediget och troget arbete, som blef utfö rd t, 
Det var en verklig glädje för mig att för 1 1/ 2 är sedan 
träffa missionär C. och höra honom tala om arbetet i 
detta distrikt. Djaflar utdrefvos från besatta, och m[nga 
a f folket hade fltt sädan insikt i evangelium, att de kunna t 
sandas ut som medbjälpare till a ndra missionärer. Be
tecknande för missionär C:s sinne är följande y ttrande af 
honom till mig. »Jag har aldrig märl.t:t, sade han, lilatt 
vi fö rlora t på att hjälpa andra med medarbetare.» 

Det var med s tora förväntningar och under mycken 
bön, mao motsäg den sed van liga höst konferensen sist
lidne oktober. Men allteftersom tiden för denna nalkades, 
hopade sig l' mo tigheten. Missionä r Goforth, som kommit 
tillbaka efter en tids sä kallad hvi la i hemländerna, väntades 
infinna sig till konferensen men knnde icke komma. Frän 
grannstationerna hade man väntat talare, men de blefvo 
förhin drade af det ideliga regnande t, som ornöjliggö!" 
vägarna för trafik. Och regnet syntes · vilja hälla också 
de kristna frä n utstationerna borta, men det gick ej , ty 
de bäda G ud om uppebållsväder för färden, och så sam
lades en skara af ftlllhttlldra personer, bland dem 18 
kv innor och 55 man, inalles 73, som genom dopet skulle 
upp tagas i församlingen. En af de nä rvarande har be
rättat, att det var hUnförande att höra lofsången, som 
dessa dyrbara konferensdagar fyllde kapel!et. H·varje afton 
sjöngs af en tr io (platsens missionärer) en vacker sång, 
som blifvit särskild t öfversatt för denna konferens: »Om 
dina synder än äro blodröda, kunna de dock blifva snö
h vita:t. Den gjorde djupt intryck. En a f de äldre:: .skol
flickorna kunde sista aftonen ej stä emot Guds Ande ulan 
reste sig upp och bekändp. synd, som tyngt henne. Sedan 
hon sjalf i ett sidorum kommit till fu ll frid, fick hon där
inne vara medlet till att åtta a f de nio äldre fl ickor) som 
funn os i skolan , afgjorde sig fö r Herren eller förnyade 
sitt förbund med honom. ».Tag kännen, sade hon, »att 
den Helige Ande brä nnt upp mina sy nder liksom i en 
eld. l> Ho n var ej den enda, som kände frälsn ingens 
jubel ; Guds Ande verkad~ på mängas hjärtan. En llng 
man sade följand e morgon, att hans ~y nd var så stor, 
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att han ej kunde tala därom, mer. att nu hade Herren 
tagit bort den. Hans glädjestdIande ansikte, hans bön 
om kraft att bekttnna sin M:lstare samt den [ör de ärriga 
förnimbara kUnslan af hans förening med denne Ma~tare 
kom en att i hjärtat prisa den und erbara nftd, som för
vandlar syndaren till ett helgon. 

Man glädes, när man slHunda ser, huru a rbetet kan 
blomstra under en hängifven missionärs ledning. Men 
blir icke gl:tdjen i viss m§n ännu sH')rre, n~r tt/an ut
ländsk ledning en värmande eld flammar upp fdin e n 
Hämtande läga? Detta har varit fall et vid en annan sta
tion i Honan, Kwangehow. En från katolicismen omvänd 
italien are, herr Argento, arbetade här såsom medlem af 
Kina Inland Missionen. Under boxarenpproret blef han 
svftrt misshandlad, illa slagen pli hufvudet samt lämnad 
kvar under förmodan, att han var död. Lifsgnistan v3 r 
emellertid ej alldeles slocknad. Mannen repade sig så 
mycket, att han kund e komma ned till kusten, få vård 
och resa hem. Han försökte att åter upptaga arbetet, 
när lugnare förh~lIanden inWidl, men de tidvis a.terkom~ 

mande svära smattorna i hufvudet tvungo honom att upp
gifva försöket - och sä var en svag församling Hl.mnad 
ät sig sjalf i det yttre men fra mburen i förbön. De 
kristna voro modstulna, och deras andliga lif tynade 
fruktansvärdt af. Tre unga män, tillhörande församlingen, 
kom mo emellertid att bevista erl konferens för Christian 
Endeavour- rörelsen i en annan provins. De blefvo djupt 
gripna af hvad de hörde och sägo. Pli hemvägen gjorde 
de eU besök i Shallghai och fingo handledning för bildandet 
af en C. E .-förening i sin hemort. Fulla af hä nförelse 
vllnde de äter. En förening stiftades, och vid de regel~ 

bundet ~lterkommande ve,ckomötena deltogo aktivt samtliga 
medlemmar och hade häraf stor välsignelse. I narliggande 
stader grundades föreningar af samma slag. och ombud 
frän dessa samlades till konferens i Kwangehow ett är efter 
arbetets början i denna stad. En af deltagarna skildra r 
i ett bref dessa dagar af samvaro inför Guds ansikte. 

Ej mindre an 260 kristna voro när varande, och fyra 
möten höllos dagliKen. Programmet var rikt och be
handlade bl. a. vikten af bön, bibelstudium, familjeandakt, 
frik ostighet i gifvande, helgelsemöten sam t nödvändigheten 
af alt medföra välsignelse hem frän konferensen; huru 
bistna skola förvärfva sig utomstliendes aktning; det onda 
som ~tföljer äktenskap mellan en kristen och en hedning; 
huru de kristna kunna vara goda medborgare och sam· 
tidigt goda församlingsmedlemmar. Synder bekändes 
offentligt under stal kt rop och tirar. Femtio af de när
varande ingingo såsom medlemmar af den grupp, som 
förbinder sig att dagl igen anv:inda e n bestämd timme 
för bibelstudium och bön samt att göra allt fö r anordnande 
af familjeandal\t i sina hem. Femtionio män och kvinnor 
utlofvade att använda ett visst antal dagar för evangelii 
spridande i distriktet. En kollekt upptogs till ett belopp 
af öfver fyrahuudra doUars*, och fiera kvinnor och flick or 
aftogo sina smycken och lade dem i kollekten, som skulle 
användas till uppförande af ett kapell*~. Man bör känna 

*- En kinesis k dollar brukar i sv. mynt mots,rara l kr. 15 0. 
och är allt hvad en handtvcrkare här j Honan kan förtj nna under 
en vecka. Kd stendoll1en når hufvLldsakligcn den na klass af männi skor. 

'" Enligt ett IllcddelO"lndc i Chill a's Millions Hir intresset fu t
,len Ila s"k ha varit så storl, att uncler ett helt års tid böne lllöten 
hållits hvarje söndagsmorgon mellall ;-4, hvarvid det stora be
horvet framlagts för Herren. 

till kinesernas fattigdom fr ena sidan och penningekärlek 
fr den andra för alt riktigt förstå, hvad denna summas 
insamling innebär. Härute om n§gonstädes ganer det, att det 
sista, som blir omvandt bos en person, är hans portm onna. 

Liksom ljus och skuggor vaxla pä alla Jifvets om· 
råden, så växla afven härute uppmuntrande och ned
slftende erfarenheter. Man fär ej .stirra sig blind p~ 
någondera, säsom titt sker. Han, som ville, att vi skulle 
grå ta med dem som gräta, förmanad e oss dessförinnan 
att glädjas med dem, som äro glada (Rom. 12: IS). Man 
Ur icke sann, om man endas t skildra r gladjeämnena; dessa 
komma ej helter ti ll sin r~tt, om man ej ser dem mot 
deras mörka bal(grund. Men om denna vill jag ej tala 
i afton utan endast instämma i den mans ord, som mer 
än andra missionärer var pfi allt sätt trängd. Han sade: 
>Bröder, bedjen för oss!'t Systrar, bedjen äfven I för oss, 
att Gud rolltte för oss uppläta ordets dörr till att tala 
om Kristi hemlighet, att vi mä upP'enbara henne, säsom 
vi böra tala. 

Eller och Guds medarbetare 
Alalte Ringberg. 

Cj\Jds \Jnderbara verk i rorea. 
(Ur .,Korea for Chrish ar G. Davis) 

II. 

Ända frfin begynnelsen kunna vi spära Guds direkta 
ingripande. D:r Alien blef t. ex. alldeles oförklarligt ett 
helt år fördröjd i Kina men a nlände just därigenom till 
Korea i lagom tid för att rädda prins Mins lif och på 
sä sält öppna vägen för missionlirerna. 

Den si.sta december 1885, då den första nyårsvakan 
höJts i Korea, var antalet af missionärer i landet ej stort. 
Kvinnor och barn inberäknade, var den lilla skaran minure 
än ett tio tal. Den första bön, som den natten uppsändes 
till Gud, var en begäran om själars vinnande för Kristus 
under det lir, som j ust bröt in. Det sy ntes har:dt när 
omöj ligt, att en sällan bön skulle lmnna följas af bön
hörelse i detta sä ti llslutna land. I Japan mäste missio ~ 
närerna vänta sex år, inn an de fingo döpa Lie n första 
japanen, och tolf är, innan de kunde bilda den första 
församlingen med sex medlemmar, och i Kina hade de 
ffitt vänta bortåt tjugu är pä förstli ngsfrukten. 

Vid denna vår Jörsta midnattsgndstjänst var uärför 
vär tro ganska svag, men vi ropade till Gud, att han 
mälte stärka den. Vi tngo döpa tvä under äret. F öl· 
jande nyår.:;natt bådo vi om ett tjugutal sjUIar, och innan 
slutet af är r887 hade tjugutre mottagit dopet. Vär tro 
blef starkt, och för det därpä följande äret bädo vi Gud 
om elt hundratal. När det å ret nftdde sitt slul, bekände ,
125 sin tro på Kristus. Och nu, då vi äga s1\ m~nga 

missionärer i landet och en kristen församling med en 
välorganiserad skara af verksamma medlemmar, tror jag, 
att vi inom utgängen af detta år skola fä räkna de 
troende till mer än en milliou. Kina, Japan, Ryssland 
betrakta aHa Korea som den strategiska punkten i yttersta 
&otern. Vi kunna med skal saga, alt det ocksft i religiöst 
h:inseende ar den strategiska punkten_ Att vinna Korea 
fvr Kristus är darför att vinna hela Östern. » 

(Fo rts,) 
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. . ..
Märkliga tidstecken. 	 Hemvändande miSSIOnarer, 

I närhete n af Tientsin harva flere evangeliska för  Missionär och fru A . .E-Iahnt med barn lamnade den 
samljngar, grundade af olika missionssalIskap, sammansluti t IS fe bruari sin sta tion Ishi och ara att vänta till hem
sig och bildat en .l> kinesis k kristen ky rka" oberoende af landet i slu tet a f a pril eller början af maj. 
utländsk kon troll och med uppgift att taga ledningen af 
den kristna verksamheten dar i trakten. 

rå sista tiden harva Oera sådana sammanslll tningar 

ägt rum. Så t. ex. hafva tyra konfess ioner i Syd-Indien 
 S. fvl. J<:s tacksägelse- oc\' böne
sammanslu ti t sig under namnet: »D en förenade kyrkan 

i Syd-Indien». dag den 14 mars. 


Missionens vänner i Stockholm inbjudas till ett möte 

kl. 7 e. m. !i hushällsskolan, I9 V. Trädg5.rdsgatan. för våra sma 
o 

missionsvänner. 
SångsamIiogen »Upp B. t :» medtages. De som önska del 


En gosse, som b lev till välsignelse. taga, torde senas t samma dags f. m. pr telefon (8. 1735 

eller R. 44 59) anmala detta pli S. M. K:s expo Ge
E n liten kinesisk gosse besökte skolan i 	 sin hem 
mensam tedrickn ing å 60 öre.bygd. Han läste dar i de gamla religionsböckerna och 


träJfade en dag på en sats, vari förekom ett nnderligt 

ord, ett o rd, som han aldrig förr sett. Det var ordet 

Gud. Han gick fra m till sin lä rare och bad om för

klaring över detta ord. Men läraren blev ond och skic 
 Redovisningkade honom tillbaka till banken för att lasa mer. Ett 

par dagar eftedlt kom gossen äler fram till läraren och 
 för influ tna medel till "Svenska Missio nen i Kina" 
bad mycket hövligt : , Förklara för mig orde t G ud! Du und er februari m ånad 1911. 
har ju alltid förklarat för oss, vad vi icke 	 begripit. Vill 

N:o 	 Kr. Ö. Kr. O.
du ej vara god och förklara även della ord?» L äraren 

18 1. L. },L F., uoderhllll för M. Ny li n,blev dft så förbittrad, att han tog linjalen och slog gossen 
gm S. R. , Göteborg .... . . ........ . 3°0:


mycket h5.rt över handen och sade: »Du har icke längre 182. Kollekt vid anollgudsljällst i Heda 
med skolan att göra. Du får gä hem.» Gossen gick kyrka gm A. G. 'V......... ...... . 10: 80 

hem, men fr~gan stod kvar lika brännande i hans inre. S'183 . P . O. O., Månstn, gm T. L. E.. .. 
1'- - 184. T. L. E., MAns ta, Elldaleo . .... .. . S: - En läng tid efterät fick ban höra talas 	 om några 185 . Sparbössemedcl gm K. G. M., Sthlm lO: 

mycket besynnerliga människor, som kommit till trakten. 186. En sparböss:l. från bönemö tet d. 3 ' 
Det sades, att dessa brukade läsa i en stor bok, böja 	 jan. i Betesdakyrbn .............. . 3: 2 0 


187. Österplaoa mfg gm P. }. P ., Kn rls. kna. och bedja till Gud. Han gick själv fö r att se på 
dal, Gössäter .... .. ...... . . ...... . .. .
dem. Dessa., besynnerl iga» människor voro mission ärer, 188. }. 	 K., Göteborg, rub . på H. S. Ö. 

utsända frän det J:l.ngt avHlgsna Sverige, och en av dem 189. Sparbössemedel fr. Stadsmissionens 
berätta r: Barnhem, Sthlm .. ...... ...... . 10: or

»Jag minns så väl, när den där unga gossen kom 25:190. S. 	 L. S. , Sthlm ........ .... . 

19 1. C. 	 T., Uddevalla .......... .... . 5°:
och hälsade på mig. Han sade : 'Jag har kommit för '94. , Ett tac1wffen fr. 1. 'V., 15hn11, 

att fä köpa den stora Han hade genom häget 	 l O;Krogs torp boken'. ........ ............. .. . 

a rbete kunnat spara en snmma, stor nog för della ända- 195. Onämnd, Tranås, gm 1<'. B.... .. 1'0: 

105.1. 	 Så gick ha n sin väg med den sto ril boken, glad 197. K. K, till M. Riogbergs ~lOde1"bill, 
glu P. C............. ... ............ .. 10:över att aga en sådan skatt, en bok, som 	 skulle fö rklara 

198. K. S. , till dito, gm dito ........... . 10:

rör honom, vem G ud var. 199. O. B' l till dito, gm dito .. . ..... ..... . 20: 

E tt halft flr efte råt kom jag tillbaka till samma trakt. 200. Sparbösse mede t till V. Vesters & A . 

Bland den stora skara, som samlades till 	 mötet. säg jag Hahll es underM.lI, gm G. L., F olke
torp ... . ... ......... ... . S2: Soåter denn e gosse, nu riktigt strälande av fröjd. Han 201. Kioakort gm L . H .) Norrköping .. . 

kom mer fram till mig och Säger: 'Vi ~iro nu mänga hä.r, 	 4' 
202. ~ Till älskad moders miuoe ~ Ir. H. 

som böja knä i Jesu namn. Alla i min fami lj, ä ven min E., Vån ga ... .... . .. .. 100: 

So-äriga fMmor, och mänga nie i byn tro p§. Jesus '. J ag 203. 	 A. E . M., till 1. Böliiogs underhåll, 
gin I{. E. B .... ......... ....... .... .frågade, hur det gå tt ti ll . 'Ju', sade han, 	 'fö rst skrattade 204. L . v . V., Sth lm, rab. på H. S. Ö . , de ä t mig, '",när jag talade oro Gud. Sedan gå vo ue mig 20). A llidoa }ol\aonn Kristi na Petterson 

mycket stygga öknamn, men slutligen kom uen ena eftt r gm A. P., Leufsta Bruk .. 
den andra med vid morgon R och aftonbönerna , som jag 206. G. E, P., Sthlm, ti U M . R iugbergs 

underhåll ..... ........ ....... So:
höll hemma hos oss, och sä begynte de själva böja kna. 
207. E. K., Sthlm .. 	 5'

i Jesu 	 namn, och 1tU skrattar i1~gt1l , niir jag btdtr till 208'. H. P ., Göteborg. . .. . .... .... 20: -
Gred'. När den unge gossen så talade, Iysle hollls ansikte 209 . lTac\wffen ... 65 : 

a v inre frid och glttclj e. 21 2. Gm S. . .. .... .. ....... ... ... .. .. . .. I : 48 
21 3. Gm M. J. ............... ... 2: 25
Var fi n nes väl bland oss en sä.dan törst efter att 
21 4. Från Luleå g!D S. J. . 	 I : 

lära l\änna Gud och en sådau mottaglighet för G uds ord?> 2 15. Sp:>.rbössE: medel frln Nora gm H. D. 55: 
E. 	F. 216 . ~Tackoffen från H. D ., Nor.::!. ... .. ' 5: 

1.'Tn osport:--:r ,-:r-:s0'0'- 0=3 

.------- 
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TID.osport ',15°: OJ 	 TrallSjlOl'l 2, 8 24: 39 
273· G. E" Sthlm ........................ .. 10: 

27<1· IC F. U. K., Norrköping, gm E . R,
21 7. 	 AskCl'ytls juogfruföl'eniog gm S. G., 

Sk}' lllingcbäcJ:: ..................... . SS: 

S thlm ............................ . 15:


2 1 8. 	 F. F., S trand, SuodsvalJ. rab. på 
Insaml. vid sy fören ing hos G., Skärfs t<l,Il . S. O.................. : .......... .. 1: 88 


gin E. G ................. .. 16:
220. 	 AHerums mfg gm J. P., Ödlikra ... 30: '" R. F" lo.lahnö ......................... . 100:

Z Z I. 	 fnsam!. vid syförening i Skärfsl.'l. skola 

M issioos\'ä uner i KälIullbe, Val lst~lla,gm E. G. . .................. . 'S : 
 gm i\.. B. . ......................... . 97:
2Z 2. EI~;l. raS södra mfg gm A. P., Habels-

Vallsteno syfö re ning gm d:? .... ..
bolet, E laarås ......... .. .. la: 	 ._2?: 3,087: 49 


E. A. , Drcdebole.t, gm dito .. S:  Särskilda ändam AI : 
N. N., Allert\1D, :;m A. A., Hel~ N:o 	 Kr. O. Kr. O. 

singbol'g ................... . S: .  192. 	 Daggryningen i K. :M. A. till siw lon 
A. B. , S thlm, samlade l·, Z-, S· & i H onaofu ......... ... .. Soo: 


I Q.öringar p'\ grnIld af uppro.rel: D:o j d:o till skoian i bhi ....... . 5°0;

•De behörva icke gl bort :. ...... to: Fru N., Djursholm, till hemmet för

. 226. Eli spa,hlissa fr. M . H. gm G. G .• In issionärernas bam .......... .... . 40 ;

Upps.lla ...... .................... . 4: So 


:!I 0. 	 K . D., Vhiö, till Li Hsi-wa's Ilndel'b. So:
R. G., Göteborg, gm dito .......... .. S:
227· 	 2 1 I. S. ]., Lule.i, t ill Kaos I.lOdClhlll ... 100: 

2z8. 	 Koll ek t i SimlllOa J_yrka :;m A. H. i 2: 60 
2 19. 	 !J. E. · \V., Sth lm, tili Chano Hsio

229· 	 )) :0 i missionskyrkan, Sala, gm KA. 20: hsis underhhl!... .. ..... .. .~ ........ 20: 

230 . 	 • En julgMva. gm G. A. Ö. 5: Tv~ Kina-vänoer, Örebro, till hemmet 
231. 	 Spa rbössemedel fr. S. O. :;m d:o 10: för missionärernas barn ... ........ . 100: 

23 2. 	 d:o 3 I: S. S., S thlm, till kapellbyggoad i 

• )>> d:o. S: 'JJ. 	 H:aicho\v ..................... . ..... . . . 1,000:

23'1. 	 Syförenio gen Oslältfors gm C. R. 20: Viksjö tlll~domskrets, till H siai ToogJ. L., till M. Ringbergs underh1l.11,235· 	 nas uDderh~lI, gm F. Ö., MOD, 

gm G. E . P . . . .......... . 50: 
 Vi'ksjö .............................. .. 50: -

Sparbössemedel gm J. J<:., Sanda. I i: Gm M. B., S thlm, till gossen Guoe-
JC ollclt t "id K ioa.a fton d. 10 febr. i2:3 7· 	 si ns uoder.hAlI .... __ ................. . 


Yt tcr.Länuii.s· prostgå rd gm H. B ., Gm d:o till hemmet 101' missionärernas 
. Boilsta Bhlk ............... , ..... . 2 f : 


\)arn ................................... . I D: 

! rl·del ?f Fullös:t mfg;:; sparbössc

2i9· S. J., Ö~ebrol till H sii Pei·j's \\ndel'h. ISO : 
medel gm l:'~ . J ......... .. 2 r : 
S' 280. till Chang San.hsis 

239. 	 ~parbö!lsemedcl fr. lngclstorp gm underh åll . 	 60: 2,610:F. M. , Glcmmingebro. 4°: 
D:o fr. Val1ebergo gm d:o. 2Z: Summa kr. under l'ebmari månad 5,697: 49 
Höreda syfö l'elling gm K. A .. i S: Under jan. måoad h. 9,959: " Sparbössemcdel gm d:o 20; Under jan. rebr. m;inader kr. 15,65 6: 70
Ejörnö jUDgfruföreniog, till M. Hult.

l{ranlz' lIoderh!H, gm M. H. , Med varmt tack till hvarje gifv:ue. 

Björn8 ................ .. ............. . IDO; 


f7m 'ln frimodiga 1 .l nlln SOIlJ Jtön1l till f ol/ut i tal/del,H. 	B., F riden, Sollvesta, gm o. A., 
As'keby .................. ___ ........ . 6: siiger Ren'en, oelL arbettJJ.; ty jag är med eder. Hag. 2: 5· 

G. H., SMertelje, rab. på H. S. O. " 81 
L. H., N:issjö. J. J: 99 
KolleJ{t 	 vid en ungdomsgudstjiinsl i 


Odeshögs kyrka gm M. E. B.... 26: 08 

M. L :s sparbössa gm A. N ., Hack· 	 Jullådorna. 

vnd ........ , .... . . .... . J: 04 
249· A. P :s sparbössa gm d:o.. ....... " 62 De vänner, som vilja vara med om julsänd

L anna mfg, Hardemo, gm E. E., Berga2$0. 	 30 : ningen, ombedjas att godhetsfullt insända julgåfv orna 
Bod:a mfg gm J. P., Of"<Ulmyra 30 ;'SJ · under tiden 15-24 maj med 'följ ande adress:K . F, U. M:$ missionskrets, Göte'54· 

bOlg, till Alldrew Ericsons u llder- K. F. U. M. 
håll , gm P . E. ............. .... .. . 100; 


Spa rbössemedel fr . K . R, S thlm _.. " 9J 
 Pm'kgaia1l II. 

lI BJanka pengar & l -öri ngar. [r. O. Is. M. K·I Göteborg 
& H. K., Lund ........ . .. .... .. l a: JO 

:60. S. N, Mal'iestad, gm O. C., Ti bro S: Som det Jät t kan uppstå svårigheter att uPI'" 
261. 	 Ou;imnu, S[diftle, gm d:o.... ... 3: rätta för tulldeklarationen nödvändiga innehållsför
2:62 . 	 E . P., Chicngo, gLO S. P., L ",ntlskrOllo So; teckningar. så bedja vi vänligen, a tt afsändarne 
'6J . 	 S. P. t L :mdsltrOlla ....... . ...... 10: 


måtte åsätta hvarje paket en innehållsförteckning
, 64· Slubhusdeliigarn:l. e(ter fmk:tn M. K. 

Larson, Björka, gm G. 1J ., Knmla l O: med uppgifvet värde på hvarje sak däri samt afven 
Krbt nn ungdoms fö ren iogen, Torp:a , undvika alt i samma paket sä nda gåivo r till olika 

gm A. P. J. Ramfall zo: mottagare. Dessa förteck ningar 11 paketen borttagas
,66. 	 Gm A. L., Neglinge .. . .... S: So 

vid packningen i Göteborg.
26 j. 	 Mi~sion skretsnrne inom S \'eriges K. 

F. U. M. , till B . O. E ciuhof[,> 

underhåll, gm J'. Vy........ 60 1: 4° 


268. 	 G. T., Ulricehamn 4 2: 19 

Sparbössemeclel frAll lDissiOnsl,ännec
2:°9· 	 Kära mission svänner ! 

\'id Flisby station gm C. W. N. 28: 
A. R, Sthlm ...... ... .. 2S: Hjalpen oss att sprida missionstidningen idarigenom 

7t. H. S., Gölebor~, ~m H:. E. 13 ... 'S: 
l O: gören I missionen en stor tjänst.

j'2. Jes. 63: 9 .. 


Transport 2,824: 39 


~"eDskA ll"ktryn·kni .AkU6böiaget, -StDekh~IlI , lUll . 

http:underh1l.11

