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En stor och kraftig dörr:
Kina har i våra dagar kommit på daooordning'en,
står så att säga i fronten. Och orsaken ~ill att d. tta
rike fått en så stor plats i migsionsvänn~rnas in
tresse, .torde delvis vara, att, såsom aposteln Paulus
säf!"e~ l I Kor. 16: 9, en stor och kraftig dörr där
bllfvlt öppnad, Dörren till Kina är den sista dörr,
som under de senaste åren öppnats ute på missions
fälten.
Ihle/Il har öppnat denna dörr? Människor stodo
utanför, klappade och klappade länge och förgäfves.
Dc sökte efter nyckeln men kunde icke finna den,
De sökte efter ingången och kund e icke hitta den.
M en så kom i Guds egel tid han . som i Uppb.
benämnes den Helige oob SannfardiR"e, han, som
har Davids nyckel i sin hand. Han öppnade dör
ren, och in g-en kan tillsluta den. Denna nyckel är
s1\ stor, därför att dörren till detta ·stora rike är
sil. ofantligt SlOr. l profete n Esaias bok (22 : 22)
säl2:es om nyckeln till Davids hus, att den skall
hvlla på »hans axlar" som bär de n, l allmänhet
hål ler man en nyckel i hande n. Men når det gäller
att öppna den stora dörren till Kina, måste nyckeln
bäras på axeln.
Nu står denna stora dörr öppet'. Och hva rför?
Ja, hvarför öppnar man en dörr? Endast af tvenne
anledning-ar. . Antingen för att släppa ut någon, som
befinner sIg 1l1läst l ru.mmet, eller för att s lä ppa in
någon, som befinner s ig utanför. Dörren till Kina
har blifvit öppnad JUSt af dessa två anledningar.
Den stora kinesiska nationen , som lefvat isole
rad under årtusenden, vill komma ut och komma
ut ?Zu. Den lq):nar en man, som statt i ett mörkt
rum och okommer u~ i det klara, skinande solljuset.
Delta siar honom [ögo nen. Det kinesiska folket
VIll ut, se och höra om allt det märkvärdiga, som
.. Anteckningar från ett anförallde af missionär August Berg
vid kOllfere115Cn i SOdertelje.

andra länder hafva att bjuda på, och som det själft
icke äger.
Men så kommer det en annan, som vill in genom
dörren. Då blir det väl trängsel i dörren - jag
önskar, att det blefve det, men det är det icke.
Dörren är namligen ~å ofantligt stor. Dt=>n kinesiska
nationf'n har ju 407 mi1lioner människor.
Ack. hvad förslår mi ssionsarbetet, kan någon
tycka, · bland en så väldig m ä nni ..komassa? Den
minsta af I{inas provinser har ju flera in vånare än
hela vårt fädernesland.
Om vi nu skulle gå in genom den stora dör
ren och såsom missionsvänner näg-ot o rientf'ra oss
där, skulle vi kunna säga, att dOrren, som leder till
detta stora land. är en, men sedan är det flera
vägar, och på dem hafva o lika mis.ionssällskap gått
in och sökt sig olika arbetsfält. Det finns därför
tillfälle för eder, kära vänner, att allt efler er lägg
nmg- , smak och kynn.e vä lja den ena eller andra
platsen, Vill t. ex. någon arbeta inom den Svenska
baptistmissionen, så föra vi honom till provinsen Shan
tong med dpss 35 million er invånare. Där finns arbete
för dig och sådana, som du kan s ympatisera med.
Längst upp i norr, mot gränsen af Mongoliet, i öfre
delen af provinsen Shansi, där jorden blifvit genom
dränkt af martyrernas blod, finner du den Skandi
naviska alliansmissionen, Söderut har- du Helgdse
förbundets bröder och systrar; längre ned i samma
provins Svenska Missionens i lCina arbetare. Deras
fält sträcker sig äfven tiH Shensi och Honan. Ännu
längre ned ko mm er dil till Hupeh med någ'ot öfver
35 millioner invånare. där teb us ken och riset odlas
och trifves. Där flOner du Svenska Miss ionsför
bundets talrika represe ntanter. Bland dessa fem
olika missionssällskap torde det väl finnas något,
som passar just för dig.
Om vi nu gå in genom den stora, öppna dör
ren, vill jag bedja att fä stå som vägvisare, och så
leder jag dig lill de~ arbetsfält, Svenska Missionens
i Kina, som jag bäst känner till.
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Vi hafva där stora belllY. Till att börja med
behöfva vi där 2 läkaremissionärer. Från vårt älska~
de fädernesland finnas f. n. icke mer än tre utbil
dad e läkaremissionärer i missionens tjänst: dr Kugel
b erg . på Svenska kyrkans arbetsfält i 1nrlien, dr
Rib bing i Jerusalemsforeningens t j änst i Betlehe,n
och dr Palmer i Svenska Missionsförbundets tjänst
i Kong-o.
Det är verkligen en ganska låg siffra.
Jag träffade i går en missions vän, som berättade,
att han för fyra är sedan fråKat en ung gosse:
,Rvad skall du bli?, Och han fick till svar : ,Först
s kall jag taga studentexamen, sedan bli läkare och
sedan läkaremissionär, ty min pappa är apotekare
1Jlissiondr. ~ Ja, apotekaremissionärer hafva vi. Men
läkaremissionärer, det gifve oss Gud som en gåfva
från denna konferens!
.
Sedan behöfva' vi för vårt seminarium 5 man
liga, vetenskapligt utbildade lärare, universitetsmän.
Vi taga de bästa, vi kunna fä. Och få vi icke dem,
så taga vi de därnäst bästa.
Så behöfva vi 10 - men jag begär blott 5 -
som ägn,a sig ät det viktiga skolarbetet.
Vidare behöfva vi därut e lO män med herde
gåfvor och herdesinne, som kunna vårda Guds hjord,
hålla bibelkurser, leda de kri,tna in i Guds ord

s. v. ·
Så behöfva vi 20 evangelister, sådana, som kunna
resa omkring och förkunna evanf(elii glada budskap
öfver vårt stora fält, 50 sv. mil långt och 30 sv.
mil bredt.
Och till sist behöfva vi 30 varmhjärtade, med
Guds kärlek uppfyllda kvinnor, som kunna gå till
kvinnorna på vårt fält, undervisa .och fostra dem.
Det var stora siffror, hör jag någon säga. Ja,
men kära vänner, en stor dörr har blifvit öppnad
för oss, och stora tillfällen äro oss gifna af Gud.
Må vi blort begagna oss at dem!
Jag vill ytterligare tillä~ga, att kineserna äro
bIldbara i mer än ett afseende. När Guds Ande
arbetar på. och undervisar våra kineser, leder hans
verkan till liknande resultat, som dem vi se i värt eget
land. Vi hafva på vår station Yuncheng hvarje år,
hvad jag skulle vilja kalla .en Söderteljekonferens.,
vid hvilken ledarne inom våra församlingar komma
tillsammans till fyra dagars uppbyggelse kring Guds
ord. Och dessa konferenser hafva varit af den
s törsta betydelse för såväl de enski·l da krislna som
den kinesiska församlingen i dess helhet. Förlidet
år var det en af våra församlingstjänare, som vid
konferensen hade till text orden: ~Hvars och ens
arbete skall pröfvas i eld.. Och han yttrade bl. a.:
•1 kännen mig alla och veten, att jag före min om
. vändelse var silfversmed. Jag brukade ofta resa
omkring på marknader med åtskilliga slag af pryd
nad..rtiklar och ut,tålla dem bakom ett järntråds
galler, så att ingen skulle kunna stjäla d em, men
så att de skulle lysa folk i ögonen. Jag visste emel
lertid, att somliga af dem innehöllo blott 50 proc.
silfver, andra 30, andra 20, och att somliga voro
endast försilfrade. Och jag kunde icke fortsätta
med mitt yrke. Tänk nu, om bland oss finnas en
dast /örsilfrade kristna!» Orden föllo så tunga.
Det var icke en, som icke förstod, hvad han me
Q.
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nade.

Med och på ett sådant material få vi arbeta
Den stora dörren har blifvit öppnad. Och
Gud menar, att vi skola gå in genom dörren och
sända in andra genom dörren, och att vi skola göra
det, medan dörren ännu är öppen.
Paulus säger: ~En stor och kraftig dörr har
blifvit öppnad, men tillägger: , Men motståndarne
äro många. }) Detsamma vilja vi säga. Vi hafva
mänga medtäflare, som med oss vilja skynda in ge
nom dörren men icke bjuda på Kristi utan köttets
evangelium. r Afrika och Indien kämpa missio
närerna med muhammedanismen; vi få kämpa med
materialismen~ och dess vapen äro i sanning ej mindre
kraftiga.
Må Gud valsigna oss och beskära mig bön
hörelse, så att ätmin,tone några af de medarbetare,
jag nu bedit' om, må komma ut från värt land till
Kina! Amen.
i Kina.

[n minnesfest
af det mest betydelsefulla slag för vänner till Sv. Missionen
i Kina firades i Stockholm torsdagen den S dennes. Det
var kring minnet af missionssekr. Josef Holmgren., vännerna
samlats. Enkel men gripande var festen, som bragte i
erinran m1inget skö nt drag af den tilskade brodern. Hans
ka.ra bild mötte genast ögat i en förs torad fotografi, upp
satt ofvanför talarstolen och inram ad i vildvinsrankor,
delvis frän missions hemmet i Dufbo. Taflan, en gäfva
frän ]wmmitteerna och missionsarbetarna ute pä fältet
och hemma, blef under aftonen öfverlämnad till familj en
Holmgren säsom ett minn e af stunden.
Sedan rektor J. Ri1tma1l med nägra hjärtliga ord
hälsat alh välkomna kring det dyrbara minnet af den
hemg~ngne vännen och framfört en särskild välkomsthäls
ning till missionarsparet Still/lammar, anknöt han sina
ord till Joh. 15: l S: Numera kallar jag eder icke tjä1lare,
ty ljallarw vet t'eke, lwad hallS herre gör i men eder har
fag kallat vänner} ty allt kvad jag har hört af mitt Fader,
har jag kimgjort för eder. Stort är att vara Jesu Kristi
tjänare. Paulns betraktade denna sin ställning som en
ära och en berömmelse. Vi lära oss mer och mer att
älska He rrens tjänst. 1 den himmelska harligheten skola
vi tjäna honom dag och nat t i hans tempel. Det är
Oändligt stort alt ffi tjäna. Men ändä större är det att
vara en förtrogen van. En lejd tjanare bar intet val;
den lifegne ~änar af tvång. Vännen ~änar af fri vilja.
Den lifegne f§.r en viss liten uppgift, e n i sänder. Vännen
blir invigd i hela planen. Slafven mäste blindt lyda .
Han tjänar för lön. Vännen tjänar ej för lön. Han
har gemenskap med sin herre. Den Iifegne blir latt afund·
sjnk. Vannen ar lyck lig öfver hvarje framgång för hus
bondens sak. Om Josef H()lmgren kunna vi med sanning
s..'1.ga, alt han var ej blott tjä1tare utan Herrt1ls fiJrtrogm.
Han var såsom fä insatt i Herrens riksplan, förtrogen
med Herrens tankar och plane r i stort. Han var ocksä
en bö?Jt1ls man. H an säg ej med afund pä andras fram·
gäng i arbetet utan gladdes öfve r det, som andra fingo
utföra. Han hade den ratta vidhjärtenheten. Välsignadt
vare Josef Holmgrens minne! Må det ffi egga, spo rra,
inspirera våra tröga hjärtan 1
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Efter en gemensamt sjungen säng ta lad e missionär

Aug. Berg: Josef Holmgrens historia ar Sv. M issionens
i Kina historia. Under nara 25 är uppbar han denna
missio n med bön. Innan den förste al missionärerna, vår
nuvarande ordförande, reste ut till Kina , bad han till
sammans med honom till Gud p~ sitt lilla ungkarlsrum.
Där blef missionens först a expedition. Missio närerna ute
pä fältet och hemma ntlrma sig nu ett antal af 50. Nära
DOg aHa dessa ha vid sin invigning känt Josef Holm
grens hand välsignand e pä sin hjässa. Alla ha <!e af
hon om burits i bön inför nådens tron. Det förtroende,
vhr mission åtnjuter i landet, är en frukt af det förtroende,
Josef Holmgren åtnjöt.
En af de kärJekstankar, som han i fullt mätt fick
se förverkligad, är missio?lshe1Jl1Jlef i Durbo. Den sista af
hans karlekstankar, hemmet för misst'ollå'1'et'1laS bant, fick
han ej se helt utförd . Men han fi ck höra om grund
sten ens läggande. Han gladdes där~t och säg liksom
for dom Abraham uppfyllelsen i tron och var glad.
De bref1 Josef Holmgren skre,:( till oss i Kina, vara
all tid uppmuntrande. Grundtonen i dem var tack och
lof för Guds bönhöraude nåd. Genom kon togs ElIok
bort. N3gon bad en gång om förklaring öfver detta ord
och fick dä ungefär följande svar: Sedan Herren, som
älskade att ha umgänge med Enok, under 300 år varit
med honom härnere, sade han en dag till honom: 'Jag
har nu kommit till dig så många g5.nger; sku lle du icke
vilja komma till mig en gäng?' Dä Enok var villig dar
till, tog Gud honom med sig. När Enok fann, huru
skönt Herren hade det hemma hos sig, ville han aldrig
mer komma tillbaka hit. Josef H. vandrade med Gud.
Han är nu hemmCJ hos honom och kommer ej tillbaka.
Vi ha här hans bild, som liksom blickar ned pä oss.
Om han själf vore här för att tala i afton, skulle han
förvisso säg<1: »Gr unden häller.. Dä,/ör, milla älskade
bröder, vm'ett fasta , orubbli,g-a, öfvcrjlödande i HerrutS
1Je1'k alltid, Velande, att edert arbete icke är fllfäng! i
Herrw.
Sedan bro Berg med några ord öfverHl.mnat taflan
till fru Holmgren och barnen, framförde sonen, kand.
.P'ritz Ifolmgrw, med rörd stamma n§gra tacksamhetens
ord. Med hansyftni ng p1i de höstfärgade lö fven, ~om
omgåfvo tanan, grönt och rödt, hoppets och kärleke ns
Blrger, framhöll han, hnru hoppet nu uppfyllts för den
~lskade fadern i fullt mottagande af Guds outsagliga
kärlek . ,Min net af vår fader förpliktar. 'b Till slut anförde
han dessa ord nr Es.: Herrät skall vm'a ditt eViga ljus,
och di1ta sorget/aga1' Jkola hafva en ände. Och t' ditt folk
skola alla Va1'a rällfiirdiga.
Efter en solosallg af direktör S Lauritt förklarades
ordet fritt. Först erinrade då grossh. J. W. H,'-allin om
den första tiden af sin bekantskap med Josef Holmgren,
den tid, d~ Kinamissionen började i värt land. Han
framhöll därvid sHrsL.ildt H:s fasta tro för missionen i
Kina och hans sto ra förnöjsamhet i de små förha.lIanden,
i hvilka han lefd e. Herren hade ocksä p!l ett underb<1rt
sätt välsignat denna mission, i hvilken J osef Holmgren
sä att Säga varit själen.
En an nan af de äldre vännerna, fa brikör K. V.
Hj'ertman, som sedan nngdomsären räknat H . som en
innerligt god vän, gaf nttryck &1 sin stora tacksamhet
för all den andliga välsignelse, han Ia tt genom H. Han
ville nästan stiga, att han genom honom fält mer än

genom någon annan människa. ~Dä vi troende trafiås ) ,
sä slutade tal., 1Imä vi gifva hvarandra något för lifvet,
något, som ej föraldra s I Josef Holmgren gjord~ sä..»
Direktör T, Dalt/in ville ocksä gärna bryta en dof
tande minnesb lomma. H<1n erinrade om ordet i Ebr. I l :
l tron hafva alla dessa dÖff, då de å'nnu icke fllll tJt
löflena, men sett deJll jjiirran tjrån Qell llälsat dem, be
känna 1lde sig vara giisttr och friimli1lgar på jordm. Josef
Holmgren har dött i tron, ty han lefde i tnm. HCJD är
liL.som med pli minnesstenen i Ebr. I I. Han räkn ade
ej fel l då han trodde på Gud. Han var med och röjde
väg, där väg ej fa nns. Och S. M. K:s väg har ju varit
som ett segertäg. Tal. höll det för en ära att fä räknas
till Josef Holmgrens förtrogna. Det fanns alltid rum i
H:s hjärta tör andra såval i nöd som lust. Ödmjuk och
liten i sig själf drog han sig gärna undan. H<1n kifvade
ej med andra om areplatser.
Direktör S. Laurin talade därpä om de sköna in
tryck, han fätt af J osef Holmgrens hemlif samt om hans
trängtan efter ett ödmjukt sinne. Ofta hade han yttrat:
, Huru skulle det gå mig, om jag ej visste, att allt vore af
näd ? ~ Tal. slutade med en varm bön till Gud om väl
signelse öfver den efterlämnade f<1miljen.
Sedan sängen: • I himmelen, i himmelen)o etc. gemen
samt sjungi ts, talade missionär G. A. StJlhammar med
ledning af orden j I Petr. I: S: Med Guds makt bevarens
l gen01Jt h·on. Det är ett stort löfte i de orden. Gud
är mäktig. Hur har han icke nnder de 2S gängna !lren
gifvit oss bevis därpä! Också för framtiden gälfer det ordet
med Guds makt. Vi !:iro medarb etare. Lä.tom oss då
i tron mottaga Gud s kraft, uppenbarad genom Jesu
Kristi kors!
FnJ Mi1la StJ/hammar uttryckte seda n si n stora
glädje öfver att el ter 9 ä.rs fränvaro äter möla missionens
vänner hemm a. H o n talade med hllnvisning till Es. 58: I l:
Herren skall leda dig beständigti han skall mätta dt'g
midt t' iidemarkm Oell gt/va styrka lit Pt1ltn i din ,kropp.
Och du skall vara lik en vattenrik trädgård oeh lik en
källa, hvars vallen aldrig tryttr. Herren har ledt} och
hall har led t rätt, äfven dfi. vi ej genast först!lu hans
ledning. Han har mättat vår hunger ,med sitt ord, sä
att vi aldrig behöft längta efter de förmäner} som erbjud as
här hemma. Trots mycket och krarvande arbete har jag
a.ldrig en dag under 1 2 ärs tid varit sjuk. Arbetet har
ej varit fäfärrgt. T ack för förbön!
Till slut betonade ingenlor Mag1lUsson J osef Holm
grens helgade familjelif. Ett stort tomrum har vännen
H. lämnat efter sig. Pä mycket länge har icke någons
fr:1nfälte gjort ett s~ djupt intryck. S1i erinrades om det
gripande anfOran de 1 Holmgren hållit vid af!:>lutningen af
Kina·konferensen i slutet pli 90-talet. Ämnet var dä:
»Hvad kan ytterligare göras fö r Kinamissionen.» Vägen
anvisades i följande ord ; »Det skall blifva vä.r mat att
göra G ud s vilja härutinnan, om vi .blott sk5.da djnpt in i
det ordet : I kiinnm vår Hen·f. Jesu. Kristi llIJd, alt han,
eh·/t1,u rik, 1Jard! fa ttig för edcr skull, på det att I genom
/tans fattigdum skutlm varda nka.)o - Vi ha saml<1ts till
denna minnesfest, yttracie ingeniör M., .icke lör att röra
upp våra känslor utan för att inspireras till arbete. Mä
vi då på den plats, dar Gud har ställt oss, af Josef
Holmgrens lif uppmuntras till troget, uthälligt arbete för
Herren l,
Efter sängen »1 himlen inför Lammets tron, etc.
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viutog tedrickning. hvarpä missionär E. FolRe afslu tade
den enastftende högti dsstunden med att nedkalla Herren s
vä lsignelse.
G Ö.

Barnens he m_
Det har känts som elt stOrt behor att fä meddela
våra vänner landet rundt, som med intresse och ktirlek
följa oss, bur trora~t Herren b esvarat vära böner ang§...
ende inrtdm'llgt11 af ~ Barnens Hem"
Vi ha til! detsamma fau Jängt utöfver, hvad vi
kunnat bedja eller tänka. En hel del ha vi dessutom
mtt löfte Olll a tt fil..
För hvad som redan influtit i sftvål direkta peuni nge
gäfvor SOm in natura , lamnas härmed, med innerlig tack
sam het till Gud och dem han manat att gifva, fö lj a nd~
redovisning:
t 5 kr. till n§ go t i linneväg af A. M. I liten vägg
klock a, Ir. fröken E. R. - 6 par lakan, 6 öl ngått, Iduss.
hemväfda handdukar, l duss. kökshand duka r, I röd och
hvit bordduk, I damastduk, 1 kudde fr. vänner i Skellefteä
200 kr. af fru A. B. 2 stickade tacken, 1 filt, 4 längder
gardintyg. 2 borddukar, I fonnband fr. v~nner i
Mä!mö. I duss. dammhanddu kar. I lysduk, I bord
duk, fr. frk. M-r. I par gardiuer, I bordlöpare, 2
sm~ borddukar (begagnade) af fru J. P. B. r stor
lampa, J syltgryta, ] bricka efter hänsofna fru E. W. 
Kr. 5 fr. S. A .. Askersund .
För de kärleksgä.fvor, so m influtit till hemmets upp
förand e, har redov isning förut lämnats i denna tidning.
»Du upplåter din hand», Ps. 145: ]6.
»Tac ken Herren ty hau är god _, Ps. J07: I.

I. BöllifJg.

Meddelanden från fältet
Fr~n station en IsMh skrifver broder Andrew Ericsson:
En god ande rådde på. de stormöten, som höllos under
vären, och vi hafva all anledning aU ta cka Herren för
hans näd emot oss. Särskildt glada och tacksa mma !lro
vi för det nyvaknade missionsintresse, som Gud upptändt
i de troendes hjärtan inom v~rt distrikt. Under stor
mötena bildades nämligen i hvar och eu af vära fern
försa mlingskretsar en »förening [ör evangelii utbredande~,
MäJlga af d e troende slöto sig till dessa föreningar oc h
lofvade att med Guds nåd gifva sin fritid ti!1 frivillig
tjanst i H errens vingard. Vi äro tacksamma alt kunna
afgifva det vittne.sböfdet, att det icke blott staJlnat vid
löften utan omsatts i hand ling. En anna n orsak till lof
och pris ar den förökade offervilligheten bland de kristna.
Vära sex evangelister harva under kvartalet varit ute
p~ flera predik o turer ino m distriktet.
U nd er 1 1/ 2 mänads
ti d· sälde de bibeldelar och traktater för 14>298 kash
och be.')ökte under sa mma tid 70 å 80 marknadsplatser,
byar, köpingar och sUider, hV?rest evangelium rikligen
förkunnad ts . Frivilliga arbetare från v§.ra fyra Ulstationer
hafva dessutom fö retagit atskilliga predikoresor och sprid t

ett stort antal skrifter. De troende pli en af utstationerna
saml... de förra !lret med el och ink<lpte ett prediko tält.
Under vären hafva de med sitt tält besökt fiera mark nader,
nitiskt förkunnat evangelium och spridt manga skrifter.
Det har vari t mydet glädjande och uppmu ntra nde att
se, hur under dessa resor den studerande ungd omen 
Kinas framtidsh o pp uppmärksamt lyssnat till det för
kunnade ordet och begärligt köpt bibel delar och and ra
sltrifter. Ordet har !Jlifvit rikligen förkunnad t och spridt.
Gud ske pris och tack därför! Herren sjalf v~lsigne vKra
kara medhjälpares »verk i tro och arbete i kärlek»! Ordet
ar iCke fä f:tngt utsadt; det ~l.r.alJ bä ra evighetsfrukt.
Fräu s tatio nen Chithchow (Haichow) skrifver broder
Wester: Under den stora marknaden i den fjllrde kin.
mfinaden (maj) pred ilr<tdes saväl i ett stort talt som pK
ett par sWllen inom det stora templets omra de under 26
dagar frän tidiga morgonen till sena kv:llIen af frivilliga
pred ikanter frän vfir egen och närgränsa nd e församlingar.
Den 7 sep t. kommer vär I;:inesiska konferens att h5.\las,
och den 26 sept. börjar va r skol a Sedan öppnas asylerna
för opierökarne, och stormötena fö lja dä rpä i lUr och ordni ng.
Det är min lust att arbeta och arbe ta shängt i H e rrens
vin ga rd. N är man dä oc ksfi fä r se frukt af verks.'1mheten,
ja, dä har man rik lön för mödan. I sö ndags 5.tta dagar
seda n besök te jag Puchow. Tro ts den ~tarka hettan och
det svå ra väglaget h~d e inemot ett hundratal sarn lallj; till
m§nadsmötet, daraf öfver sextio församlingsmedlemmar.
Det är en uppmuntrande syn att ~e alla dessa saml as
omkring nattvardsbord e t. Värt arbete a r icke HHangt i
Herren.
Fran värt H01la1tdislrild skrirver broder R. Andersson
angående de stormöten, S0m under april och maj höllos
i Mienchih, Sina n, B onanfu och Yungning: . Fridens och
end räktens ande präglade alla dessa stormöten, oc h i
andligt afseende vara de mycket gifvande. Flera af vära
infödda bröder framburo ordet med stOr kraft. Chri::;tian
Endeavour-töreningar bild ades i alla vg,ra försa mlingar och
omfa ttades med s tort intresse a f de flesta blånd vara
troende. Omkostnaderna för stor mötena !Jestridas helt
oc h hället af försa mlingarna själfva, och alla yUre anord 
ningar' ombesörjas af vara infödda br(lder. Lugn har
rädt i hela vart distrikt, och vi möta öfverallt vänlighet
och förstlielse s5.väl frän de styrande som fr5n folket.
Herren vare ära för allt!
Fr5n Ha'lJchellg skrifver broder Högman : Ri k vlil
signelse har Herren gifvit pä hvarje plats icke minst genom
vära infödda bröder. I H oymtg om fattas verksamheten
i gatukapeUet med liOigt intresse af de troende. Icke
blott evangelisterna utan oeksä de öfriga kristna hafva
varit mycke t ifriga att därstädes vittna om sin Frälsa re.
Mö tena hClfva varit väl besökta, och ofta ha ähörarna
stått långt ut på trott oa rt:n. Verksamhet e n i den hittills
hårdarbetade staden Chenghsien har pä s i ~ ta tiden varit
mycket uppmuntrande. 1 Ingtie har en predikoloka l in
redts delvis på de troendes egen bekostnad, och på ännu
en plats planera vi en samlingsloka l och regelbunden
sö nd<lgsguds ljänst.
Arbetet går framät, Ilya dörrar öpp nas, de troende
tillväxa, och medhjälpa rna fostras af Herren a lltmer för
si n höga uppgift. Jag har under de ar, som g~tt, aldrig
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vågat hoppas sä mycket ell er haft så stor tro och
tröstan rörande verkets framtid som nu. ~ Ty icke
sitt svärd intogo d e lan det, och deras egen arm gar
icke seger ulan din högra hand och di,~ arm - Ps. 44: 4.

•

för
med
dem
- .')

Frfm TUllgchowdisln'ktet skrifver broder Linder: Pä
utstationerna Hsiao- i och Huaehow invigdes i samband
med vflnnötena nya präktiga lokaler. Till dessa harva
de infödda kristna gifvi t rik li ga bidrag, såväl penninga r
SOm dagsverken.

Evangelistverksamhet har bedrifvits, så långt krafterna
medgi rvi t. Tretton evangelister ha va rit i verksamhet i
dis tri ktet. I .s taden Pucheng gjordes under a p ril och maj
särs kilda an sWl. ngningar a tt göra evangelium kändt. I
vä rt stora tält p redikades lr e d agar under stort tillopp
af ähör are. Då krafterna icke längre räck te till att uppe·
hä lla predikan i tältet, fortsattes verksamheten på stationen
med predikan och samtal under 30 dagar. Många visade
SlOrt intresse och vi!le gärna höra evangelium. Bibel·
kvinnorna Li och Chang, som bodde i annan förhyrd
lokal, verkade sam tidigt bland kvinnorna och fing o glädjen
se sjtt fami ljer först öra sina afgudar.

E. F.

Hoyang, Shensi, N. China den 14 juni 191 I.
l Herren älskade missionsvänner !
Gladjens med OS5 öfver de llittOlt, som vid sista
stormöte t. 20-22 maj, ge nom d opet upptogos i försam
lingen! Jag önskar I knnden sett dem alla I Frid och
fröjd riktigt lyste ur mängas ögo n. Äfven pä gamla blinda
7o-äriga Liu ta sao strälade anletet. Hennes W.ngta n var
att fä »taga i .Tesus». sasom hon tyck er oro at t taga i
oss, då hon ju ej kan se.
Gamla rara U - tasao, 67 är, hon, som drömde om
himlen, de fot$ida kläderna och kronorna, innan hon
ännu sett oss eller hört om Herren .T esus oc h det rum,
han beredt ät dem, som a lska honom, kan ju ej
la.ra så mycket. Dftligt hör hon ock. Men hon kund e
saga : :t Han har d ött för mina synder, och därför älskar
jag honom.» Och vet hon detta och tror det i hjartat,
har hon ju nog. Hon är alldeles ensam och försörjer
sig med att sam la ris och vakta dörren åt grannar. Men
hon ser ej alls ut som en fattig, är så fin och proper,
att det är en lust att se henne. Und er dopklassen till
fräg'ades hon, om hon hrukade bedja. Och härpä svarade
hon: »Bedja kan jag inte, men jag' anr opar Herren .Tesus
om att vara mitt sU1.ndiga sällskap, då jag sam lar ris eller
ser efter dörren. och Han fröjdar mitt hjärta outsägligt
och ger mig kraft ll . Hade hon ej funn it hem ligheten
till gemenskap med G ud ett lif i Hans efrerföljd ?
Li ta sao är hu stru till flickskolans nye larare. I
bref till S. L hös ten 1909 nämnde jag o m eu fru,
som kommit hit för att afvänjas frän ett litet opiekraf,

och huru de t kändes, som om hon var en af de beredda
själar, vi bedja Herren sanda i vär väg. Det var Li ta sau.
Hon ga F Frän första dagen akt pä, hvad som sades, och
Herren öppnade henn es hj:trta säsom en gäng Lyd ias.
Vid d opfö rhöret tillrd\gades hon, o m ho n hade n ~got
bevis pä alt Gud hör bOn, och härvid afgaf hon följande
vittnesbörd: bNUr jag kom hit och larde att bedja,
började jag ~nal,'t dagligen bedja för min mao , at t Gud
skulle frälsa honom. Han hade ett ganska besvärligt
lynne, och jag fick ofta si tta emellan. Småningom började
Guds Ande verka på hans hjärta, lynnet bld helt almor
lunda, och nu är äfven han frälst. så jag, om någon, vet,
att Gud hör bön.• - Säkert har mången af eder, v~inne r .
bedit för Li ta sao; nu /ln I ocksli tacka. H o n är
mycket in telligent, och vi ,·änta. att G ud ska ll ffi anVä nda
henne i den by, där hon bor. Bedjen med oss härom!
Huang tasao är en medelalders, präktig kvinn a. Hon
räknar sitt intresse för läran frän ett besöle, som Emma
Anderson en gäng gjorde i hennes by. hvarvid hon hörde,
att vi fä gå direkt fram till Gud, och att J esus är vär
förespråbre. Hon hade sedan tänk t pä detta, i sitt
hjärta jämfört J esns med de gudar, hon tillbed t, och
kommit till det resultat, a lt afgudarna voro lika rädhus
betjänterna, som bara pressa ut pengar och kn uffa bort
dem, som för mandarinen vilja klaga sin nöd. >Tesus
hjä lper oss fram till H erren Gud.» Denna tank e släppte
hen ne aldrig. Förra ft ret tog hon bort afgndarna, oc h
sedan ha vi i henne haft en flitig mötesbesöka re, eh uru
hon bor 7 Ii från Släden. Ar det förgafves att så vi d
alla vatten? O, nej! Lönen komm er i Hans tid, som
vakar äfver sit t ord för att verkställa det.
Lu tasao är frän Chenghsien och hus tru till »först
lingsfrukt en, där. Hennes fasta upp;;ät bar varit att »gå
samma vägl' som hennes man. ~Dä älskar du väl din
man ?:t sade jag en gäng, på hvilken fräga hon med kraft
och eftertryck sva rade: »Jag ä lskar Gud men vill gå
samma väg som mi n ga mle man."
En bror till denna Lu d öp tes ock vid d etta möte.
Ha n var en W.ngre tid alldeles likg iltig, ja. nästan mot
ständare, men blcf intresserad d~irigenorn att evangelisten
Kao sien teng ute på gatan skilde ett par man at, som
kommit i slagsmä l, geno m. att ge dem nägra hund ra kash,
hvarom strid tm g~i1lde.
Fem af skolfl icko rna voro med bland den nydöpta
skaran. Mitt fasta hopp ar, alt de verkligen äro födda
pä nytt. En af dem sade helt nyligen till mig: »N og
gläder jag mig myc ket ö fve r att fä bil döpt, men jag är
pli sa mm a gäng så rädd. ty jag har se tt , hnm somliga
bli mind re va l<samma och frestas mer efter dopet än Förut. ~
Vär köksa i skolan, änka efter evangelisten \Vang,
var ock med i den högtidsfirande hopen. H on be
höfver särskildt hjälp genom förbon, ty svärmodern är
ännu mycket fient lig oc h svår. Bt>djen, att hon må kunna
vinna gumman geno m ctt ödmjukt, stilla li f i hemmet!
Bland de ätta männen var flickskolans larare L i en.
När hans fru afvandes frän opiet. kom han fl era gånger
hit och fick då höra »Iä ra n ». Han fann h~rigeno m snart,
att själen hade beho f, som måste tillfredsslä\!as. Vid
förra höstrnötet stod han upp och bad offentligt i kapellet
&.1.m r lofvade darvid Gud a tt taga bort afgudarna ur s itt
hu s. nägot som ha n ock genast verks tällde. Seda n d ess
hLlr han vaTit en tE tig mö tesbesökare, Vid det kinesiska
nyåret blef han anställd som lärare i flicksko lan, och under
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dessa m~lllad c r ha vi haft tilWtlle att lära kanna hans En a f de andra var :tsökare » fOr 7 är sedan , och sista
fasta beslut att. följa Herren samt ofta hört hon om fri
vintern har den sädden burit frukt.
modigt vittna om Jesus in för vänner och bekal'lta. Det
Älskade missionsvänner, bedjen, alt alla dessa mä
bier dock en het kamp, TIar fädernetafiorna sk ull e bort;
»växa i nåden och v~r Herres och Fraisares IaTa i alla
de voro bäde mänga och dyrbara, och han ville ej stöta stycken:t, samt att vi må fä nåd och kärl ek att rätt leda
sig med sin bror, som f. n. vistas pä. annat häll. Gud dem framåt !
gaf dock seger, hvarom han sis ta kvällen vid stormötet
Eder medarbetare
anade ett frimodigt vittnesbörd. Ja, han blygdes ej s~gaJ
Ida A1ld,rson.
att hans hustru varit honom ett stöd härvidlag.
Vår 2o-arige kock var ock bland de döpta. Lyssnen
till hans eget vittnesbörd sista möteskvällen! »Sista ma.na
den af förra är et frägade fröken »Soog » mig, om jag ville
Missionsträdet.
följa med till Hancheng. »Nog knnde det vara roligt ~,
tänkte jag, »men jag hade hört, att vägen dit var så svär, och
D et stod rpä.nga och prydliga fruk tträu dar nere i
jag vilte nog hellr e vara hemm a och hvila mig. Men h ur det den trefna lilla trädgärden på småländska höglandet.
var, följde jag med~ när den utsatta dagen korn. Vi hade Samma jordmän hade de väl alla, och samma vihd tingo
dock ej hunnit längt utanför staden, förrän det började snöa, de. Men hm var det, attuetta eDa tycktes st5. 55. fram om
och vi mäste vända om. Jag tyckte i mitt hj:lrta, att detta alla de andra? Lyste ej ~Guds klara so l» lika lifgifvande
var bra och riktigt fran Gud. Så kom nyhet, och äter öfver alla träden? Hur kom det sig då. att särsldldt
frägad e fröken, om
della ~ träd dignade
jag ej ville med till
af frukter, och aH
dessa tycktes ut
Han cheng.
Pastor
H ögman skull e ha
veckla sig s5. kraf
lJ ibelkurs där, och
tigt - - en riktig
j.g hade nu tillfälle
fä gnad för öga och
att få vara med.
sinne?
Fröken lämnade det
Kunde vi annat
ät mitt fria val. Jag
än fdiga sä, när vi
tänkte som förra
sågo det i somras?
gången men korn med
Och svaret kom:
i alla fall. En osyn
Det var »mis"
lig mak t ledde mig.
sionsträdet»! .) H el
Under bibelkursen
gadt ät Herrent,
stod liksom skrifvet
gingo vi igenom 39
ö fver dess dignande
konnn gars lif, och
grenar. ,Afskildt för
Gud talade kra fti gt.
När vi så kommo
Kina», sade oss dess
till Hiskia, blef det
ägarinnor.
s& allvarligt för mig,
» H ur gick det
att icke heller han
t ill ?,
återga.\dade Herren
:lJ Hur vi komm o
alla hans välgarning
pä den tank en, minns
ar. Nilr jag kom hem
jag" ej», svarade en
MJsslonsträdet.
igen, gick jag kväll
af systrarna.
]IV i
efter kväll igenom
hade ju läst en del
dessa konnngars lif för att se, om de ej till sint veder
om 'JDissionsmyrten' och sådant. Men tanken var nog fö dd
gnllde Herre n hans välgarninga r, men fann det ej. Detta före sommaren 19°9. Då fick Kina rum i vlha hjärta n,
kom öfver mig med sådan tyngd, och jag började rann
och dn minn es nog, hur varmt det blef! Ack. det blir ju
saka mig själf. Hade väl jag återgäJdat H erren hans
blott sådana sm§ strån, som vi hä.r p!1 landsbygden kunna
vä lgärningar mot mig, jag, som frän barndomen hört om
draga till stacken! Syföreningen ar fö r N ord-Afrika; en
h onom, som g§.tt' i missio nens skola och växt upp under försäljning eller sk ördefes t ha de har sedan gamma lt, och
kristligt inflytande? Huru hade Gnd ej värdat sig om man har sä svårt att börja något nytt. Men - de vackra,
den fader- och moderlöse och hj5Jpt min gamla farm or, stora äpplena, missionsäpplena. S0m under hösten fröjdat
tills jag och mina tre bröder blifvi t full vax ta ! H vad hade ögat, dem ägde Kina, och för Kina såldes de och in
bringade gen o m goda vänners försorg en ratt vacker
jag nu att gifva? Intet annat :in mig själf, min kropp,
snmma. ~
till ett lefvande oITer för hela Jifvet, helt åt Herren.
Den vän, som i somras berättade o fvanstä ende, har
Att s5. göra är" mitt fasta beslut i förtröstan p§. Jesu kraft
och hjalp"
i dagarna skrifvit: ~I ä.r ha äpplena varit prakt/ttlla;
Mycket kunde DOg vara att saga om de äterstäende det var en sådan glädje att få. plocka ner dem ! Nu ha
»fem ». t. ex. om en ung man, U, som , sedan han börjat de försälts och inbringat 22 kr., som jag tänkte sanda
tro, [örlorat sin hustr u och son, hvilke t hedningarna
mo rgon.»
naturligtvis ti!lskrifva umg'J.nget med oss, men SOlD
Så Efligt rann mi g i sinnet det ordet: DAn tionde
trots denna stOJa pröfning stadigt ha.llit sig till H erren.
landet tillh ör Herren och ska ll vara hel ig Herranom»,
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3 Mos. 27: 30. och likaledes ordet i Mal. 3: 10: »Bringen
ti01Jdt~l fullständig och försöken mig härmed - om
jag icke uppHiter för eder himmelens fö nster och utgjuter
örver eder himmelens vä.lsignelse mer än 110%.'
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angelägenheter under denna kritiska tid , att alla Guds
tjanares Iif mä bevaras och evangeiii rra mgä.ng icke hind
ras utan päs kyndas äfvcn geuom till utseendet ogynn
samma fö rhällanden.

I. B .

Redovisning

En märl.dig bekänn else.
I.

~

I ett enskild t brer Cdn v~r syster, frk . A nna Eriks
son, Jämnas följa nde lill a skildring af en kinesisk afguda 
prast, som ulan lvirvel är betecknande för de n ställn ing,
mänga af hans. ~mbetsbröde r intaga. H o n skrif veT:
I d(lg ha VI varit uppe pä SI-shan , ett berg 5 Ii
frän Hancheng. Det var en härlig doft däruppe frä n
cypresser och buskväxler. Vi spräkade ock en stund
med prUsten, som ser efter templet.

•

Han blef viss t förflyttad ,d it förra ~het. I 20 är har
han tjanat i o lika afgudatempel. Han hade hö rt eva n·
gelinm förr och kände ti ll Gud och ]esusnamnet. ) Vore
det ej för mitt uppeh:ille:t. sade han. »skulle jag lä mna
denna tjänst. Itolket bryr sig in te mycket om dessa
gudar. De bygga tempe l och underhll.lla dem för att ha
nägon plats att ltistvandra till dll. och dll.. Jag se r, a tt
dessa gu da r äro fal.:ska och kunna inte hjälpa. men him·
melens dOrr synes mig ocksä tillslu ten. J ag ha r ib land
Uinkt , att jag borde ge mig af upp bland bergen, bygga
mig en liten hydda af sten och hacka upp litet jord,
som jag kunde besä och skörda för ~it t uppehäll e; dä
sluppe jag tj~na dessa gudar~. Vi sade honom , att him
melens dörr icke är tills lu ten, so rn han trodde, utan Oppen
för syn'd are af alla slag, och att vi vilJe bedja G ud gifva
honom ljus i ha ns mörker, sä att han kunde tro pä Jesus
för bMc kropp och själ. Sjlilf ville han ock bed ja, sade
han. Vär tjänare hade med sig ett Joh. Ev. , som han
lämnade. Mätte gamle Wang dari finna Fralsareu! Om
Auden päminner} sä bed, aU denna själ mätte bli vunn en.

Oroligl>eter

•

l

.Kina.

Under september var det mycket oroligt i S·i-chuan ,
sydvästra Kina, pä grund af befolkningens missnöje med
åtskilliga af regeri ngens ätg!irder) särskildt dess järnvägs
politik. . Hu fvudst,den Chengtu var belägrad af upp
roriska, och h~ ftiga sa mm a ndrabbningar ägde rum m e ll ~n
dem och truppern a.
Alla missioMirer fingo order frän
konsul n att lämna sina resp. stationer, inn an ställningen
skull e bli ännu allvarsammare.
Upprore t var emell ertid
riktadt ulesl utande mo t de styrande och icke mol III/ä11dinga1'1ta. Enligt sist lamnade meddelanden i tidn. ,Chioa's
millions» ä.r dec blo tt i v~s tr a delen af pro vinsen, som
missionärerna nödgats I ~mua sina poster och afbryta sitt
arbete. I ett telegram från C heugtu, infördt i Times d ~n
19 sept., heter det: »Vicekonungen är my cket vänligt
stämd mot utlä.ndingarna, och dessa ha icke tillfogats
nägon skada. :.
De senaste dagflrna har i dagspresse n meddelats,
att upp roret skull e ha sprid t sig anda till Hupeh) den
provins, där Svenska Missionsförbundet har sina s ta tioner.
Något med visshet vet man icke. Men väl m ~ yj bedja
Herren, att ban girver Kinas sty resmän yisdom, sä aU
de förstä, hur de bast skola ordna detta stora rikes

för influtna medel till . S ven s ka Missionen i Kina ,.
unde r septem ber må nad 1911.
N:o
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Sterans I(vlnn liga uogdomsil.rets, Sthlm.
insam ling vid ett mrlDadsmöle ..... .
949· A sl,eby mfg gm C. V. L. . .......... .
95 0 . . Bid rag fOr Iltresande missioossvskon
unuer denna höst .

953· Sparbössemedel {rlu oleänd .,.
954· A. K., T ibro . .. .. .. . . ............. ,.
955· Vänner på Kristioedai .. ,., ... , .. , ..... .
95 6 . J. J. , Forsbem ....... " .: ........... , . .
951· Lidköpings m fe, resebidrag. gm A. H.
95 8 . Hnsaby & Själfveru ms mfg, l'esebidrag
gm

600:
17: 32:

35: 
IS : 
6· 

5: 

5:
5:
IS:

J. J. ........................... .

Leksbergs Olrg, rcsebiurag, gm L. .. .
960 . Mariestads mfg gm A. H .
96,. Hassie mfg gm S. A., Broddend
962 . Kollekt i Boda gm J. G., Töreboda
9 63. T öreboda mrg gm B. ., ..... . . ... .
9 6 4. J. J.. Backglrden, Sköfd c , ., ... .
9 6 5. För slida Kina-pengar gm O. C.,
Sköfde .......... , .......... ... ........ .
Från ,. missionsträdeh på Gunnarskog
gm E. B............................. .
J. S.• Brötjehaga, Flisby, gm d:o ..... .
A. L., till M. Ringbergs uoderhåll,
gm G. E. P....... ................ . .
97°· R. D., till d:o gm d:o ... , .. , .......... .
973· S. S., Saltsjö-Storängco .............. .
9]4. . B lacka pengar . rrin 0, & H . K.,
Lund .. . ...... .. .. , ..... , ...... , ....... .
977· KoUeI.t i Slidel·telje kyrka den 20
sept. gm C. S........................ .
978. S1.cllrstads östra arbelsförenicg gm J. A.,

959·

Siringe

10:

3:
10: 
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11: 87

5°:

.,. ···· c··-'--'-:..:
·· · ··.::·-'-··:..:·_~:;:-'3"O::.:_:_~,5'.15~
·
2~ 2'-25~
. 4
Transport 2,55 z: 54

160

K I N A-M I S S I ON S TI DN I N GEN.
K,. ö.

N:o
TUOSpOl't

2.5$2:

54

Kalendern »Hil DS Stjärna i Öste!n, utkommer ärven
i år (i början ar nov.) me n uti ett, som vi tro, mer
tilltaland e rormat och med mer lattläst stil. Dess inne
h[1[ är mer rikt oc h int resseva.ckande äD rö rr.
Bland dc
17 olika uppsa tser, den 'innehåller, vilja yi här endast
omnämn a. röljande: XI Nägot ur Joser Holmgrens lih, ar
hans son, teolog ie sluderanden Fritz Holmgren; de syn
nerligt gripande berattelserna: ,Chang Niang ' af fru
Sandberg och ~Si.i l ien » af rru Bergling, den senare ar
särskild t intre--sse för mi ssione n~ unga vanner och synnerligt
lämplig som berättelse för söndagsskolan) samt ::c Guds
verk bland miao-folket, af redaklionen.
Vidar e röre
kommer en teckning af den nyligen hemgängne missions
vännen A. T. Piersons lir, som säkert skall intressera
m[nga,
Vi tro, att den lilla kalendern kan blifva till stor
välsignelse fö r främj andet ar missionens arbete i Kina,
o m den tillvinner sig stor spridning, och bedja därför
alla vänner till Guds rikes utbredande att godhetsrullt
bidraga hUrtiJl sam t att med fö rsta inSända rekv isilio n ä
det antal ex.) som önskas. Priset är liksom föregftende
är
kr. för kart ex. och 75 öre för haft med 25 y,
rabatt, d[ minst 5 ex. samtidigt rekvireras eller köpas
på. missionens expedition, 8 Malmtorgsgatan, Stockhol m.

Särskilda ändamål:
898.

H. H., Malmö, till eho hu-Kangs

899.

L. O., till hemme t för missionärernas

9°0.

L. U., GArdsvik. till d:o gm d:o ... _,.

5:

gOl.

Från Björoö till d:o .....................

20:

9°5·

J-n,

underhåll
barn

906 .
9 0 7.

9 '5·
9[6.

9 1 7.

9 18 .
9 1 9.
92 I.

9 2 5.
9 26 .
9 2 7.

93°·
9J3·
934,
935·
9J6.
9J793 8.
9J9.

94°·
941.

94 2 .
94·1.
951.

95 2 .
9 66 .
97 r,

97 2.
975 ·
97 6 .
979·
980.

98 r.
9 82 .
9 8 J.

............... " .....

gm M. H., DjörnO ..... ...... .

27 : 50
10:

to:
M önstcr:'ts, till d:o
la:
I{ yrkohcrde B., till d :o gm R. B ....
J O;
FI'I1 B., lill d:o om d:o
S. S., till blifv. sommarhemmet ......
5: JS
II, n., till hemmet för missionärernas
barn, gm A. L., Skellefteå .....
S:
Fr ?tn vänner till de sm)., till d;o, g m
s. N., 5kellefle1 ..... .......... -.....
S:
Tcst,tmenL<;medel frAn fröken Lotta
Jonstiouers slerbhn s till d:o
7,83 2 : '4
»Ta(,:kolfel"
frAu G. W" Y stad, lill
10:
o. Ahlman för medicininköp ..
K. F., Sthlm, till möbleringen af hem·
m<l CÖ, missionärernas barn
50:
G. G., Uppsala, lill O. AMmans medio
ci l)!ika ve rltsnmhet ...........
10:
ro:
D :o till blifv. sommarhemmet .........
D:o till hemmet 10, missionärernas
10:
bnrn ,'"
..., ., .., , .. ,
Insaml. vid Kincsernas vllnllcrs~ 10,
eningsll ftutlr till he mm et (ör mis·
sion!\remaS ba ru,gmJ. U •• Värnamo
20:
Till hemmet för m issjonlirerons barn
25'
T. G. S., til! hemmel för missioLliirer.
nas bum gm E. S., Kumla .........
ro:
l:
H . L., till d:o gm d:o .. ., .............
J:
H. L., till d:o gm d:o ....... : ..........
J:
c. J., till d:o gm d:o , .............. ...
E. O., till d:o gm d:o .... .....
2:
:t Ett tackoffer (r. barnclls V~ll, Kumla.. ,
6· 77
till d:o gm d:o ..
...... .... .....
, Från smA barnens hundelsbo(h, lill
d·o gm d:o
46
Fyllnad, till d:o, gm d:o ., .............
S: 77
Kollekt vid barnens möte på Dlllbo
II :
d. 17 sept., till d:o gm M. B. ..
10:
Ps. JJ: 20-22, till d:o ...............
1,000:
»1 Jesu namn t , til l d:o
Gm A. K., Linköping, lill möbleringen
af hemmet Co, missionärerna!; barn
100:
s. S., Stockhohn. halmrsunderhåll Cö,
evangel. P eh Yl.lin·ling ..
75:
E . N. . En tac!tsamhcL"hlolUlna på
Josef Holm~rens grah , till hemmet
CÖ, missiOllärernas harn, gm s. L.,
Y stad ....... ... . .., .. ......... .
10:
U,· Marias sparböss<l, till d;o gm d:o
1 0:
E. D'I Götelxwg, till d:(')
100:
J. P ., Ö'<;lerby, Hedemora, till d:o ..
100:
Fru S., Junköping, tii! blifv. som mar·
hemmet gm A. M.
...... ., .....
5: 44
A . B., Dankeryd, till d:o gm d:o ...
S:
A. M .. Bankeryd, till inl.öp al n!lgot
(öl' hemmet tör missionärernas barn
ro:
P. E. W .. S thlm, till evangel. Chang
Hsio·hai's lIDderh!l1l ..........
4°;
A. d, D., S thlm , till lralcta.ts pridnin~ _
10:

Hans Stjärna i Östern.

För S, M . K:s M issio n s- och Bö n ekretsar•
Tacksägelse- och böneämnen.
De missionsresor, som sista tiden företagits af mis
sionar Aug, Berg . i Småland, ar missionär R. Bergling i
Södermanland) af missionär A. Halme i Närke och af
missionärerna E . Folke och Gu.s/. A. S/If/hammar i
Gestrikland.
Barnens hem . - De uppmuntrande meddelandena
frän faltet (sid. 156, J 57). - De 19, som i Hoyang
inrörlifv<l!s med församlingen (sid. 15 7-158) . - Den af
frk. A. Erikson o mnämnde afgudaprasten (sid. 159).
D e 1luvarande förhåltandena i Ki,la (sid. 15 9),

"

S . M. K :s böneDlöten
harva åter upptagits och hällas hvarje måndags e. m,
k!. 6-7 i St. Görans kapell ä Kungsholmen samt hvarje
tisdags e. 10, kl. 6.3°-7.30 i Betesdakyrkan, Missions
vänner äro mycket val korna.

Syföreningen
9.5ql: SJ

Sum ma under sept. mAnnd kT. IZ.IH : 07
UIIJer jan. aug. månader h i5,Q I 3, 63
lJnder jan, sept. måoader h . 88,057: 70
Med varmt tack IHl bvarjc gifvare.

Aldn'g har något öga sett Ut a1l1lan Gu.d ha1ufla
r!uoJlJ du. mot dem som vä1/Ia efter dig. Jes. 64: 4.

för

Svenska Missionen i Kina.
anordnar torsdagen den 7 december

försäljni ng till förmån för denna mission

ä K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3.
Vidare längre fram.

