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I skuggan af Jesu \lälsignande 
händer. * 

Il. 
Samma händer, som voro utsträckta öfver den 

första lärjungaskaran på Betaniaberget, ha varit ut
sträckta ölver Kristi församling intill denna stund. 
Kristi församling har aldrig, under all den nöd och 
strid, den genomgått, glidit ut ur skuggan af dessa 
händer. Vi äro ännu i dag, lika visst som läriun
garna på Betaniaberget, under välsignelsen från hans 
händer, som står i Guds åsyn oss till godo. När 
vi nu sitta i skuggan af dessa händer, få vi lefva 
af hans Iii, stärkas af hans kraft, smaka hans kärlek 
och förnyas af hans Ande. 

Tron är dock verksam mer än på ett motta
gande och fasthållande sätt. Den vill ock verkställa 
den himlafarne Frälsarens befallningar. En sådan 
befallning möter oss i det omedelbara sammanhang, 
hvari vår text förekommer. "Bättring och syndernas 
förlåtelse (skall) predikas i hans namn bland alla 
folk" . 

En gammal puritan blef en gång tillfrågad, huru 
många Guds bud äro. "Tolf", svarade han. Hvad 
menade han? Hvilka vara de två nya tillagda? 
"Jo", svarade han, "det elfte är: 'Ett nytt bud gifver 
jag eder, att l skolen älska hvarandra, såsom jag 
har älskat eder', och det tolfte är: 'Gån ut i hela 
världen, och prediken evangelium för hela skapel
sen'." Huru man än räknar i fråga om antalet bud, 
säkert är, att missionsbefallningen hör till de mest 
bindande och ofrånkomliga af alla Herrens bud. 
Däri hade den gamle rätt. 

Men huru stort, att tron - där den träder in i 
ett verkställande af vår Frälsares vilja - får räkna 
med hans medverkan och samarbete. Han, den 
himlafarne, "verkade med dem och stadfäste ordet 
med efterföljande tecken". 

" Föredrag af rektor joho Rinman vid Sv. Miss. i Kina 
missionshögtid Kristi himmelsfärdsdag 1916 i S v. Bibelinstitutets 
kapell . 

Om icke gudomliga krafter äro i verksamhet 
bakom vår oansenliga, vanmäktiga verksamhet, synlig 
inför människor, hvad blir då af det, vi mena oss 
åstadkomma? Intet af evighetsvärde. T ron behöfver 
alltså vara icke blott en verksam utan ock en vän
tande tro. 

När det kapell, som vi nu äro samlade i, skulle 
uppföras, gjorde vi en lärorik erfarenhet. Detta hus 
flIttades nämligen, söndertaget, från en annan trakt 
a vårt land. Genom någon missuppfattning blef 
emellertid den på förhand lagda grunden ett par, 
tre fot för stor i båda riktningarna. När så virket 
anlände och skulle användas, upptäcktes snart miss
taget. Allt virke blef för kort. Största olägenheten 
uppstod med takstolarne. Och när vi så nödgades 
skarfva alla dessa bjälkar, kom så lifligt för mitt 
sinne legenden om de sju munkame, som byggde 
ett kapell för Herrens tillbedjan. De hade kommit 
så långt med detta bygge, att takstolarne skulle 
resas. Då visade det sig, sedan de med stor möda 
fått upp bjälkarne till den rätta höjden, att dessa 
vara för korta och icke passade. De förlorade då 
modet och gingo ifrån arbetet för att hvila. Nästa 
dag, då de skulle börja igen, funna de till sin häpnad, 
att bjälkarne hade blifvit förlängda och alla inpassade 
på sina platser. Huru hade det tillgått? Jo, en 
främmande munk hade, under det de sofvo, för
längt bjälkarne och placerat dem, där de skulle vara. 
Och hvem var då denne främmande munk? Det 
var Herren Kristus själf, säger legenden, hvilken de 
sju nu i salig förundran tillbåda. 

Säg, dyre missionsvänner, när ha vi fått utM 
rätta något för Herren och våra medmänniskor, SOm 
varit långt nog? Har icke allt hvad vi gjort varit 
för kort? För kort hvad vi tänkt och längtat efter, 
för kort hvad vi bedit om, för kort hvad vi åstad
kommit i handling. Intet har varit tillräckligt. Men 
vår himlafarne Frälsare, som verkar med sina tjänare, 
gör det, som i och för sig är alldeles otillräckligt, 
tillräckligt, så att det får tjäna på sin bestämda plats. 
Hvad som varit för kort i Sv. Missionens i Kina arbete 
under det flydda året vill han, med sina ölver oss 
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utsträckta händer, använda till sitt namns ära. "Hans 
hand var till godo ölver dem." 
. Herren göre blott vår tro till en hans sanning 
mot/agande, fasthållande tro. en hans vilja verk
sMilande tro och en på hans nådefulla medverkan 
väntande tro I Och vi skola icke få anledning till 
fruktar. och icke komma på skam. Amen. 

l tacksam hågkomst. 

En. länk i syskonkedjan är brusten. En plats 
i kamratkretsen är tom. Svea Helena Henrietta 
Wibell, vår kära, hurtiga och rättframma kamrat är 
borta - nej hemma, Vi såga henne långsamt täras 
bort under nitton dygns mycket svåra plågor, då vi 

I t 


Svea Wlb el l. 

vakade dag och natt, i vår hjälplöshet sökande göra 
vårt bästa för att svalka hennes feberheta kropp 
och läska de brännande läpparna. Vi såga henne 
slutligen somna så stilla och ljufligt som det trötta 
barnet i älskad moders famn. Vi slöto de brustna 
ögonen och redde så det sista lägret, visserligen 
trångt men så fint och så mjukt. Där låg hon nu 
vår kära vän, smyckad med härliga rosor och ett 
leende så ljufligt, att våra vänner kineserna slagas 
med häpnad. Stod där icke tydligt Upp. 21: 4 
eller, hvem vet, l Joh. 3: 2. Så följde vi med på 
den sista färden, 21 timmars mödosam resa i obarm
härtigt tryckande hetta, till grafplatsen i Haichow, 
där några af de våra allaredan sofva den sista långa 
sömnen. tlHon behöfver så litee' J så föllo orden i 
begäran om plats. 

Ej mindre än tretton al syskonen hade hunnit 
att samlas kl. 11 f. m; den 26 maj från flera sta
tioner jämte mer än dubbelt så många kineser. 

~~~ 

Sakta skred den långa processionen ut åt södra 
stadsporten, där kistan väntade. 25 stycken kransar 
och kors af finaste cypress med blommor och breda 
hvita band medfördes från: "Dina egna bröder", 
"L. M. F.", "Kamraterna på fältet", UKamraterna i 
Puchow", "Faster" (F. Prytz), "Stora syster" (M. 
Nylin), "Din Lena-vän u "Hagabergskamraterna"J 

m. fl ., alla med kärleksfulla afskedshälsningar och 
dyrbara bibelord på svenska och kinesiska. 

"I hoppet sig min frälsta själ förnöjer" samt 
"I himmelen, i himmelen , där Herren Gud själf bor", 
hur mäktigt och gripande dessa sånger brusade vid 
den öppna grafven. "Hvad jag gör vet du icke 
nu, men framdeles skall du få veta det." Detta 
var texten, som vår ordförande med kraftiga ord 
talade öfver. Han minde oss bl. a. om den stund, 
då han såg vår hemgångna vän för fem år sedan 
vid L. M. F:s konferens i Jönköping offra sig själf 
på missionens altare som dess representant i Kina. 
"Det var en gripande stund, det gick som en helig 
susning genom salen. fl Hundraden af vår_ kära 
systers kamrater hemma vilja nu minnas delta med 
tacksägelse till Herren. Och nu -- endast tre år 
blef arbetsdagen härute. "Hvad jag gör vet du 
icke nu" ... 

"Af jord är du kommen, jord skall du åter 
varda" men ock: "Jesus Kristus skaU dig åter upp
väcka", ljöd det gripande Irån pastor Sandberg 
under det dofva ljudet af de tre skallarna muU, 
som föUo på det massiva cypresslocket. "Fad er 
jag vill, alt hvarest jag är, där skola ock de vara 
med mig." 

Tsao Chi ng-ho talade som representant lör den 
infödda församlingen öfver orden: " ... hvila från 
sina verk ...". Därefter brusade så kraftigt den 
härliga och tros friska sången på kinesiska : 

"Till det härliga land ofvan skyn 
Vi i tron skåda upp redan hår. 
Ty ett hem, fast fördoldt för vår syn, 
Har vår Jesus beredt åt oss där. 
Om en kort liten tid vi få mo"tas på himmeleliS strand." 

Det hos oss ännu förhärskande minnet af vår 
hänsofna syster från lidandesdagarna förbleknar så 
småningom för minnet af 'henne i hälsans dagar. 
Hvilken gedigen karaktär - hvilken utpräglad rätts
känsla, som aldrig halfverade med sanningen, ofta 
med risk att bli missförstådd . Nitisk i sin gärning, 
alltid med det i sikte att främja sin Mästares planer. 
Så snart svårigheterna med språket började vika 
hos henne och tungan kunde forma dessa underliga 
språkljud, hur ofta hörde vi ej då hennes klara röst 
därborta i gästrummet, sökande att rycka kvinnorna 
med sig i någon ny sång eller kör. Hur ifrig var 
hon ej, att de skulle "lära sig något", men hur 
sakta det gick för dem i hennes tycke att lämna 
det orätta. Under afskedet vid sista besöket i en 
by, då de troende aUa stodo samlade, tog hon en 
gumma med sig afsides och sade: "Ett sista 
ord, innan jag reser: hur är det med tobakspipan, 
som jag så mycket talat med er om och bedit, att 
ni måtte få nåd att lämna"? En ung kvinna kallades 
så alsides, och pekande på hennes små bundna 
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fölter framställde hon denna fråga: "Hur skulle du 
känna det att komma in i himlen på dessa, om 
du alls kommer dit"? På en annan plats, där hus
mor, som vanligt, för att få rent i en hast sopade 
soporna under möblerna, tog Svea, då denna gått, 
kvasten och sopade fram alltsammans i en hög midt 
på golfvet. - "Kan det vara möjligt att det är rent 
i hjärtat, då ni har det så här snuskigt i rummet", 
sade hon till en annan kvinna, som ej kunde hindra 
henne från att gå in och )e oredan i hennes pri
vata rum. Flera sådana smådrag skulle kunna an
f~ras på vår väns praktiska kristendomsundervis
nmg. 

Det är med oblandad glädje och taeksamhet 
vi rninna~ vår kära Svea. Hon var hjälpsam mot 
alla och en trofast vän i nöd. Käck och glad i 
familjekretsen. Det var aldrig tråkigt, då hon var 
med. Nu är hon borta från oss och arbetet. Det 
är så underligt. Hennes plats står tom. Hvem 
skall fylla den? Vår sist hitkomi\a L. M. F.-syster 
bad. i en brinnande bön på vårt bönemöte dagen 
efter begrafningen, att Gud måOe få välsigna och 
behålla i Iron de själar, som Svea vunnil, saml all 
flera från L. M. F. må snarl komma all fylla hennes 
och andra tomma platser. 

uSkörden är mycken" j arbetet växer ut och 
blir så stort. Ett par tre nya arbetare någon gång 
- de behöfvas öfverallt. Det är nästan, som om 
de försvunne. Hur höjes ej ropet: Gud sänd oss 
hjå'/p, män och kvinnor. Men på samma gång böja 
vi oss inför Guds vilja. Han har råd att undvara 
en af dessa få i denna för oss till synes stora 
brist. "Hvad jag gör vet du icke nu." Eller hade 
han kanhända icke råd att undvara siu tjänarinna 
på närmare håll från sig själf. 

Puchow i juni 1916. 
Verner Wesler. 

Li-Juan-H ung. 
Af Li-Juan-Hung, Ki · 

nas nye president, an föra 
vi några uttalanden, som 
visa hans ställning till 
kristendomen: "Missionä
rerna äro våra vänner . . 
Jesus är bättre än Kon· 
fueius. - Vi behöfva flera 
missionärer i Kina. Må 
missionärerna tränga allt 
längre in i landet och un
dervisa vårt folk iden krist· 
na religionen. Vi skola 
på allt sätt bistå dem." 

Må missionens vänner 
med förbön understödja 
presidenten i hans så 
maktpåliggade uppgifter 
under dessa svåra tider. 

Li~.IuaIl~Hun~. 

~~~-~~~ 

r~Br~e;ngen_~J 

Ur Svea WibelJs sista bre f till en vän. 

Puchowfu den 25 mars 1916. 

- - - Här må vi alla godt, och arbetet är 
i full gång. l flickskolan ha vi 28 flickor och i 
gosskolan 20 elever. Herr . Wester är sysselsatt med 
att öfvervaka kapellbygget. Den 6 mars invigdes 
tomten, och nu ha arbetet därå börjat riktigt på allvar. 

Den 5- 20 mars hade vi bibelkurs här för 
kvinnor. Vi fingo ej hit så många, som vi hoppats, 
men de, som kommo, voro så intresserade och så 
flitiga, att det var ett riktigt nöje att hjälpa dem. 
Gertrud, Maria och jag hjälptes åt att undervisa 
dem. Måtte Gud få välsigna, hvad de fått lära! 

Den 18 mars reste Gertrud till en utstation, 
som är belägen 3 sv. mil härifrån. Hon stannar 
där till i slutet af nästa vecka. Vi ha haft gläd
jande underrättelser från henne. Hon skrifver, att 
kvinnorna äro samlade hela dagame för att lära 
och de äro så intresserade. Ja, nog finns det in
tresse hos många, blott vi hade krafter att tillgodose 
behofven. Det är &å många, som få längta utan att 
få någon hjälp. Men Gud räcker till för allt och 
alla. Och han kan genom sin Ande undervisa så
dana, som längta efter ljus. 

* • * 
Fru Gerlrud Wesler skrifvcr bl. a.: 

Puchow den 6 maj 1916. 

- - - Är så tacksam för den uppmuntran 
bibel kvinnan och jag få röna ute under våra hus
besök. Nästan dagligen äro vi ute i staden eller 
på landet. l flickskolan har det nu en tid varit 
rätt bekymmersamt. Af barnen hafva 8 till 10 på 
en gång legat sjuka i rätt svår influensa. En af 
dem låg sanslös nära ett dygn. Gud har hört våra 
bönerop. Nu äro de alla på bättringsvägen. Samma 
sjukdom grasserar svårt både i staden och på landet. 
l dag ligger Svea i feber och verk, troligen det
samma. 

Här är lif och rörelse på alla håll. Ett 50
tal murare och snickare hålla på med nya kapellet. 
Oörr- och fönsterkarmar: äro nu insatta. Det är så 
roligt se, hur arbetet går framåt. Vi glädjas så 
mycket öfver detta så.dänge ombedda Guds hus. 

• 
Fru Hi/ma Tjäder skrifver: 

Chiehchow den 1 juni 1916. 

l dag är det Kristi Himmelsfärdsdag. Jag tänker 
mycket på Eder alla och på årsmötet. - Henrik 
reste till finansrnötet i Yungcheng kl. 5 i morse. 
Den 26 maj hade vi begrafning här. Svea Wibell 
har fått hembud. _ Hennes stoft hvilar i vår graf
gård. Lycklig lwar och en, som hunnit målet l 
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I går inträffade här i staden en krutexplosion, 
hvarvid tre soldater fingo svåra brännskador. Henrik 
höll på i flera timmar och lade om förband. 

Här är redan rysligt varmt. Vi flytta nu snart 
upp till de grottor, vi hade i fjol. - Marknaden är 
nu öfver, och tältet är nedtaget. Konferensen är 
inställd på grund af oroligheterna. En hel del sol
dater ha kommit hit för at! bevaka vår stad. - 

Martin L. var med på begrafningen. Så roligt 
at! få träffa honom. Han var kry. - Min bibel
kvinna börjar krya till sig, men är ej bra än. 

"Vi skola skörda i sinom tid, om vi icke 
tröttna." 

Axplock från fältel. 

Den tolfte maj återvände jag från Shanghai 
jag hade rest dit lör att öfvervara Edinburgskon
ferensens fortsäMningskomrnittes årsmöte. Meningen 
var ursprungligen, at! detta möte skulle hållas i 
Hangchow, hufvudstaden i provinsen Chekiang, in
vid den ryktbara "West lake", där engelska kyrkan 
har sjukhus, och där deras läkare, den i Kina så 
väl kände doktor Main, vidtagit stora anordningar 
för att härbärgera oss alla, så at! vi skulle få bo 
och äta tillsammans, i stället för att som i Shanghai 
bo hvar och en, där man fann bäst. Detta stran
dade emellertid på att Chekiang följde andra pro
vinsers exempel och förklarade sig oafhängigt. Man 
fann det klokast att under sådana förhållanden vara 
i Shanghai. Den politiska situationen var dessa 
dagar ganska kritisk. Intet af vikt inträffade dock, 
och årsmötet försiggick i största lugn. jag var med 
på ett liknande möte för tvenne år sedan, och ehuru 
detsamma var mycket gifvande, s.tod dock detta be
tydligt före. Flera orsaker samverkade. Mera rum 
gafs åt det kinesiska språket, i det at! hvarje talare 
först måste uttrycka sig på kinesiska och sedan på 
engelska. Detta hade det goda med sig, at! man 
var ej uteslutande beroende af tolkar. Dessa fingo 
tjänstgöra, endast då den talandes dialekt lade hinder 
i vägen för flertalet af åhörarn e att följa med. Nu 
framträdde den talandes individualitet mera mar
keradt, och de kinesiska delegerade kände, att de 
fingo litet mera af hvad som förehades - en ganska 
viktig faktor. Vidare voro nog de fleste af om
buden nu mera varma i kläderna, särskildt gäller 
detta de kinesiska ombuden, som yttrad c sig ganska 
fritt och med sakkännedom, och så gafs framför 
allt mycken tid åt bönen, detta mäktiga vapen, 
detta underbara föreningsband, denna sig så högt 
sträckande himlastege. Vi hade t. ex. en söndags
eftermiddag ett bönemöte, ledt af ordföranden biskop 
Roats, som varade i två timmar oeh tre kvart. Ingen 
predikan. De gemensamma böneämnena upplästes, 
ett och ett i sänder, och sedan bad man, på kinesiska 
och engelska, med en frihet, som jag sällan be
vittnat. jag fick här höra kinesiska bröder tala med 
Gud på ett så barnsligt och förtroendefullt men på 
samma gång vördnadsfullt sätt, att det djupt grep 
mitt hjärta. Så skall jag helt visst aldrig glömma 

broder Ting Li· mei, den bekante kinesiske pastorn 
och evangelisten. Man kunde ej få annat intryck 
af honom, än att han icke blott var "känd af Gud", 
utan att han ock kände honom. Man hör ofta den 
frågan framställas: "Hvad uträttar fortsättnings
kommitten för något?" Denna fråga kan för den 
ytlige betraktaren nog synas berättigad. Fortsätt
ningskommitten har ingen bestämmande makt eller 
myndighet, men på den grund att den är samman
satt af sådana missionärer, som kunna anses sitta 
inne med kunskap och erfarenhet i alla missions· 
arbetets grenar, från och med Bibelöfversättning 
och terminologi till och med arkitektur, vill den 
tjänstgöra som ett slags "clearing-house" d. v. s. 
kontroll byrå för missionen i sin helhet och icke blott 
vidtaga sådana åtgärder, Som befordra missions
arbetet, utan ock förhindra detsammas osunda ut
veckling. Den arbetar i sektioner, såsom evangeli
sationskommitten, skolkommitten, arbetslältskom
mitten, sångbokskommitten, själfunderhållningskom
mitten, söndagsskol- och Bibelstudiekommitten. för 
utbildande af infödda predikanter, kommitten för 
befordrande af ett rikare bönelif o. s. v. Målmed
vetet arbetar alla dess tjänstemän och ombud, och 
så småningom göra sig verkningarne af dcras ar
bete kända. Man förstår, att det är en makt att 
räkna med, som vill allas väl, och som har till upp
gift att "till ett förena" de så sorgligt splittrade pro
testantiska krafterna på Kinas stora missionsfält. 

I Shanghai tog jag tillfället i akt att så mycket, 
jag kunde, vara tillsammans med min närmaste 
rumsgranne, mr Stevenson, Kina Inland-missionens 
gamle vice direktor. Han har nyligen firat sitt 
femtioårsjubileum som missionär och är nu den till 
lefnadsåren äldste engelske missionären i Kina. 
Mänskligt sed t är hans arbetsdag. snart tillända, men 
med äkta skottsk ser-het, helgad af Guds Ande, 
håller han ut och har hopp om att ännu få lefva 
och verka några år. Hans egentliga arbete nu be
står i att vara rådgifvare och ett slags lexikon samt 
att förrätta förbönens ämbete. Han är en inspira
tion för alla, ej minst för de unga, som komma ut. 
jag minns så väl, med hvilken vördnad jag såg upp 
till honom, då jag för tjugosex år sedan gjorde haus 
bekantskap. Han var då mycket yngre, än hvad 
jag nu är. Under årens lopp ha vi haft mycket 
med hvarandra att göra, och på samma gång vörd
naden ej förminskats å min sida, har den dock 
fått lämna rum älven för en varm och hjärtlig 
vänskap. 

Man kan nu, tack vare nya järnvägslinjer, komma 
till Shanghai från Yuneheng, inberäknadt vagnsresan, 
på sex dagar. Det låter som en saga för oss, som 
vara vana att använda en månad på resan ned' och 
ännu längre tid för resan upp, innan någon järnväg 
fanns. - Den nya järnvägen förde mig förbi Kai· 
fengfu, hufvudstaden i provinsen Honan . Där var 
jag gäst hos doktor och fru Guinness. Doktor 
Guinness var nere vid tåget och mötte mig, men 
vi gingo om fru Guinness, miss Vaughan och barnen 
på vägen hem. Det dröjde dock ej länge, förrän 
jag hörde flera röster nere på gården sjunga: "Du 
gamla, du friska, du fjällhöga nord", en varm oeh 
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tilltalande hälsning för en äkta högsvensk. På hem
resan från Shanghai voro vi sex r sällskap. För
utom våra egna missionärer, systrarna Ester Jonson 
och Estrid Sjöström samt broder Martin Linden, 
hade jag alt eskortera fröken Löfsgaard och miss 
Smith, som båda skulle till Shansi. Vi stannade 
en söndag öfver i Kaifengfu. Det var skönt att 
midt under resan få en hvilodag, äfven fastän dagen 
var upptagen med olika möten, och det var kärt 
att åter få sammanträffa med en af våra gamla mis
sionärer, som dock hevarar sin kärlek till oss och 
vår mission, ehuru vi nu ej arbeta sida vid sida på 
muren. Vi arbeta dock på samma mur l I Honanfu 
och Mienchih stannade vi en natt och en haIf dag 
på hvarje plats. Så nalkades vi till sist hemmet, 
nu åkande på ett par stora vagnar. Sista dagen 
hände. dock oss ett litet missöde, i det att axeln 
på den ena vagnen gick utaf. Intet värdshus fanns 
i den by, där detta hände, men det lyckades oss 
alt för systrarna få ett litet krypin innanför ett 
apotek, under det att Linden, jag och körkarlame 
fingo sofva på en tröskplan strax intill. Vi fingo 
nog den bästa platsen, ute under den fria himmelen, 
men redan klockan haIf ett började det att ösregna, 
och vi måste i en hast upp och laga, att våra saker 
och vi sjäIfva ko.mmo under tak. Vid dagningen 
startade vi ånyo. Vagnen hade lagats, och klockan 
tio voro vi framme vid vår resas mål, glada och 
lyckliga. Att vi rönte ett varmt mottagande be
höfver jag ej säga. Men det var ej oblandad glädje. 
Jag hade under resan sport, alt Ingeborg Ackzell 
insjuknat, och drog af symptomerna den slutsatsen, 
att det var nervfeber. Så visade det sig ock vara, 
och i Puchow låg syster Svea Wibell i samma sjuk
dom. Jag går nu förbi de mest spännande dagame. 
När detta nedskrifves, är syster Ingeborg uppe 
ibland oss och blir allt friskare ju längre det lider. 
Förra veckan, den 26, !öljde vi syster Svea Wibells 
stoft till dess sista hviloplats på missionens kyrko
gård i Haichow. Vi stå bär så undrande och hafva 
i sanning behof af. alt "tränga in i Guds rådslut'I, 
annars blir det oss för svårt och vi kunna ej be
gripa det. Vår afsomnade syster hade just hunnit 
till den punkt, att hon kunde göra sin insats i mis
sionsarbetet, och stora förhoppningar VOTO fästa vid 
hennes framtida arbete. Nu tog Herren bern sin 
tjänarinna, och vi äro fattigare, men himlen rikare. 
Må detta mana andra att fylla den lucka, som upp
stått i vårt led, och må framförallt Svea Wibells och 
missionens vänner ej fälla modet utan lyfta blicken 
uppåt, ty "äfven detta kommer ifrån Herren". 

Den stora politiska omhväIfning, som råder öfver 
hela Kina, bar äfven berört vår grann provins Sbensi 
och förorsakat rubbningar i arbetet. Provinsen har 
förklarat sig oafhängig, och stor laglöshet har rådt 
och råder fortfarande. Man bevakar ytterst noga 
Gula floden för alt förhindra de revolutionäre att 
komma öfver hit. Emellertid visar det sig, att å 
ömse sidor de ledande äro mycket angelägna om 
att beskydda utländingarne, och har därför ingen 
af dem skadats, ej heller deras egendom. Ja, i 
Sianfu, där den gamle militärguvernören måste afgå 
till förmån för de revolutionäres ledare, anmodades 

,~~~~------~~-~~-~. 

tvenne miSSionärer att mäkla fred och att eskortera 
den afgående guvernören ut ur provinsen! Vår års
konferens ansågo vi det dock klokast att uppskjuta. 
Dels äro vägame mycket osäkra, dels kunde våra 
syskon från Shensi ej alla komma, dels var det ej 
rådligt att på en plats sammankalla så många 
utländingar, då man ej kunde veta, om upprors
lågan skulle tändas här . F. n. synes det dock vara 
lugnt, och vi skola hoppas, att det stannar vid det 
skedda. Arma Kina! När skall väl ett ordnad t 
förhållande inträda i detta land? Underbart nog 
tyckes hvarken kriget i Europa ej heller oron här i 
landet hafva inverkat menligt på den evangeliska 
verksamheten. Vi märka ingen minskning i antalet 
af dem, som komma till våra gudstänster, och folket 
är vänligt och tillmötesgående öfverallt. Detta fyller 
oss ofla med undran, och vi måste tacka Gud för 
att så är förhållandet. 

Den varma årstiden har åter inträdt. Vår villa 
på Chikong kom mer ej att sakna sådana, som be
höfva hvila. Att våra krafter må stärkas, och att 
vi alla må bevaras för sjukdom och olyckor, bedjen 
med oss därom, käre vänner! 

Eder i Mästarens tjänst förenade 

August Berg. 

T\lå mått korn krukan. 
För våra unga missionsvänner. 

I norra Kina bor en man, som under många år 
hade förtjänat sitt uppehälle med alt spå. Så kom 
han att höra evangelium om Jesus och började stu
dera det Nya Testamentet. På detta sätt lärde han 
sig, att Gud hör bön och är mäktig och villig att 
frälsa människor från deras synder. Både han och 
hans hustru rökte opium, och nu beslöt Kao, så 
hette mannen, att på bönens väg bryta denna svåra 
vana. Han hade inga pengar, för vilka han kunde 
köpa medicin, led också mycket under avvänjningen, 
men höll fast vid, alt Gud enligt sitt löfte skulle 
hjälpa honom, och blev till sist fullkomligt botad. 
Senare förmådde han sin hustru att g å samma väg. 
Han bad med henne och uppmuntrade henne, och 
så vann också hon seger. 

Men nu började Kao bli orolig för sin vana att 
spå. Han kände på sig, att han icke kunde vara 
en kristen och fortsälta alt bedraga och skrämma 
människor. Huvudsakligen förtjänade ban nämligen 
sitt levebröd på att säga stackars okunniga mödrar, 
att deras små nyfödda gossar, som för dem voro så 
dyrbara, stodo under någon förtrollning, som inom 
kort skulle fördärva dem, men att ban kunde rädda 
de små, om man blott betalade honom väl och lydde 
hans anvisningar, något som de flesta voro blott 
alltför villiga att göra. 

Han talade med sin hustru om saken. men i stället för 
aU uppmuntra honom att göra det rätta förklarade hon: 
"Vi äro tillräckligt faltiga redan nu. Slutar du med ditt 
yrke, så få vi ingenting aU leva av." Kao svarade: 
"Gud säger, att han vill giva oss, vad vi behöva, 
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om vi endast söka haus rike och hans rättfärdighet. 
Och att spå, det är orättfärdigt; det förstår jag. 
Jag vill inte längre göra det." Men hustrun kunde 
inte lita på Gud, och hennes otro blev ' för mannen 
ett hinder. Han fortsatte att spå. Men mot slutet 
av året kände han, att han måste sluta. Hustru n 
frågade : "Vad skola vi ta' oss tiU på det nya året?" 
och Kao svarade: "Gud skall förse" . Under många 
dagar förtjänade han icke ett öre. De levde, som 
man säger, från hand till mun, tills den sista kashen 
var använd. Då blev Kao under en av årets sista 
daga r kaUad till en man, som ville få några viktiga 
papper skrivna, och han utförde arbetet så väl, att 
han i betalning erhöU två tusen kash (5 kash = 
1 öre), eller så myeket som han och hustrun behövde 
fö r högtiden. 

Kao kom hem fuU av glädje. "Se", sade han, 
"vad Gud har givit oss! Skola vi inte helt förtrösta 
på honom?" 

Men efter en tid voro de två tusen kashen slut ; ingen 
mat fanns i huset, och nöden stirrade dem i ansiktet. 
"Gå ut och spå!" bad hustrun. Men Kao svarade: 
"Den Gud, som vid nyåret försåg oss med vad vi 
behövde, skall icke övergiva oss, blott vi troget 
håUa oss till honom." Hustrun svarade : "Om jag 
bara hade två mått korn i krukan , kunde iag lita 
på honom. Men krukan är tom. Vi ha ingenting." 
Kao frågade : "Vill du verkligen lita på Gud, o m 
han ger di g två mått korn i krukan?" "Ja. ·Men 
varit rån s kulle väl de kornen komma?" "Jag vet 
det inte", svarade Kao, "men Gud vd det." Hung
riga gingo de till vila den kvällen men först e fter 
att i bön ha lagt fram sin nöd för Herren . 

Följande morgon fingo de tiU sin överraskning 
besök aven gammal vän, som bodde några mil från 
deras by, och som de icke hade sett på flera år. 
I byn bodde en infödd doktor, som hade rykte om 
sig att vara skicklig, och nu hade vännen fört med 
sig sin sjuke gosse för att av denne läkare bli be
handlad. "Kan du härbergera oss för en dag. eUer 
två, gamla vän?" frågade den besökande. "Det går 
inteH

, viskade hustrun, "vi ha ingen mal åt oss 
själva, ännu mindre någo t att bjuda andra. u '·Gud 
skall förselt, svarade Kao. "Kom in, min vän, och 
välkommen!" Den besökande åte rvände till sin vagn 
och kom så tillbaka med en stor påse mjöl och en 
stor korg med korn. "Var så god", sade han till 
värdinnan, Hoi är nog. så vänlig alt koka åt oss på 
samma gång som åt er.H Kao såg på sin hustru 
men sade ingentin g. Under tre dagar fingo de dela 
mat med sina gäster. Efter de dagarna hade den 
sjuke gossen blivit så mycket bättre, att fadern an
såg sig kunna å tervända hem. Medicin h.ade de fåt t 
med sig fö r alt avsluta kuren hemma. Asnekärran 
stod för dörren. Gossen steg först upp och så fa
dern. Kao kom ut med mjölpåsen och gryn korgen 
- båda ännu ungefär till hälften fyUda - för att 
lyfta upp d em i kärran men hejdades av den re
sande med de orden : "BehåU, vad som är kvar, 
gamle vän! Det löu.r in te mödan för oss att föra 
det tillbaka. Vi ha mer än tillräck ligt hemma. O ch 
tusen tack för er gästfrihet I" Korgen och påsen 
tömdes skyndsamt, och så begåva sig gästerna av. 

"Nå, vill du nu lita på Gud?" frågade Kao sin 
hustru. " Ja, det vill jag i sanning och tjäna honom 
med. Jag vi ll också lösa mina fötter." Hon höU 
ord och gick sedan till fots den över en mil långa 
vägen till missio nsstationen. 

Kao arbetar numer strängt med vad slags ar
bete han kan få. Ofta hjälper han en kristen lant
man på åker och äng. Varhelst han befinner sig, 
viltnar han om vad Gud har g jort för honom. Bedjen, 
~må vänner, att han alltfort må bliva användbar i 
Mästarens tjänst, och att han må kunna få många 
med sig, som i likhet med honom vilja lita på Gud 
och övergiva synden! 

C. Locke. 

Program 
(ör 

Svenska Missionsledaremötet 
den 15-17 ,epl. 1916. 

Fredagen den 15 sept. 
Kl. 10- 11 f. m. Inledningsmöte. Tal af Å·rkebiskopell. 

11 f. m. -3 e. m. Förhandlingar om : NUlidslägef på de sven
ska rTJi sslonsfä llen . Möjligheter och för · 
pliktel sr,r. 

11 - 11 ,40 f. m. 1. Kina. Inledningsröredrag af missionär 
E. Folke. 

" 11,40- 12, 10 e. m. 2. Indien. Inledn ingsföredrag a f missions
direktor G. Bfl.lndin. 

" 12,10 -·12,40 " 3. Afrika. Inledningsföredrag af missions
direktor Joh. Lindgren. 

" 12,10-1.1 ') PUlIS. 


1,15- 1,30 An förande af missionär j. SanJs/röm. 

1.30-- 1,45 Martin lVestling. 

1,45- 3 Disk~ssion. 


3~5.30 Middagsrast. 
5,30·- 8 Förhand lingar om: V.irldskr igct och sven sk. 

mission bland muhammedaner. 
5,30 ·--6,10 " 	 Föredrag af svenske g-eneraikonsuln i.Jeru

.!alem, protes~or d:r Gustaf Da/man. Ämne: 
Muhammedanismen i Palestina oeh dess' för· 
hiilIanden ti ll kristendomen . 

.. 6,10·--6,30 " Ost·Turkestan. Anförande af missionär OSCClr 
Anderson. 

6,30-6,50 " Ost·AfrikH. Anförande af missionär A ug. 
Anderson. 

" 6,50- 7,10 .. Medelhafsländerna och Nordafrika. Anfö
rande af d:r G. Ribbing. 

7,10 8 " Diskussion. 
På kvällen hållas för edrag i olika predikolokaler af del

tagare iledaremötet. 

Lördagen den 16 sept. 
Kl. 9,30--10 f. III . Bönest und. Paslor Fredrik LilldberJ!. 

10- 11 " Föredrag af miss ions föreståndare /-Ii Sten . 
berg.' Judarne och kri ge t. 

11-- 1 e. m. Förhandlingar om: Dc In fö dda kristna. 
11- 11.30 (.m. 1. Hmn ha de bestått sitt prof? Inled· 

ningsföredrag af kyrkoherde A. Ihrm ark. 
,, 11 ,30 -·--12 midd. 2. Riktlinjer för framtiden. Inlednings. 

föredrag af d:r Karl Fries. 
12- ·1 e. m. Diskussion. 
1--1 ,30 " Paus. 

1,30- -3,30 Förhand lingar om : Nutidslägets kraf på 
Sveriges missionsvänner. 

1,30- 2 Inlednillgsföred rag af missionssek reterare 
Ad. Tlwmander. 

2-2,15 " Anförande af godsäga re. J. Hedengrcn. 
(Männens missio llsröre lse). 

http:11-11.30
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Kl. 2,15-2,30 e. m. Anförande af teol. kand. Fritz Holmgren. N :o !Cc. O. 

" 2,30--3,30 " 
" 3,30---5,30 .. 
,,5,30-7 » 

" 

7-7,30 I I 

8 e. m. 

(Studenterna och missionen). 
Di:sk ussion . 
Middagsrast. 
Förhandlingar om: Kvinnan och missionen. 

Inledningsanförande af fröken Lot/en Reu
lerskiöld. Diskussion. 
Nä sta konferens. Diskussion och hes lut. 
Samkväm. 

',t 38 . 
1, 139· 
1, 147 . 

1,148. 
1, 15° · 

Transport 
L. E., Illnervil'l gm <\:0 
, L ilb Grctas !'pal'bössu gm d;o . .. 
K . M. A., I-I alfflrsbidrng ~r A gncs 

Forsberg och Maria Björklund 
E. D., Göteborg.. .. ... 
S. H., ,för sll.lda Icruhiixten till 

?II, Lin dens l.mderb åU gm A. J., 

1.803: Go 
I : 

6: 4 0 

1,200; 

100; 

Söndagen den 77 sept. ' ,15 6. 
Mörtt>ryJ, S tensjön 

Ulriksdals kris t.liga Ungdomsförening 
10: 

Kl. 6 e. m. Allmänt 
Ämne: 

möte i B1asieholmskyrkan . 
Den svenska missionsförsamlingens an· 
svar inför Gud med afseende på tidsläget. 

Föredrag af professo r A. Kolm odin och 
d :r K. A. Jansson. 

I , I 57. 

1,1 60. 
1,161. 
1 , 16 2. 

lil! M, Lilldcas underh ........ .. 
J. J. S.• •Löfte, gm J. J , E ssgarde, 

K :\l1äogen ......... . .. 
Värna syförening"..... . .. ........ ". 
_Onäm nd. " ..... .. ................ . 
. Onä mndiOJ, Bjö rka, gm G. G., 1-10

75: 

( O: 

26: 43 
10; 

lab ..... 13: 50 

Förhandlingarna 
jarlsgatan 35. 

hållas K. F. U. M:s byggnad, Birger
1, 163. 
' ,,64. 
1, 168 

A. H" K almar 
J Offerknvclh, gm . 1. T. B., 
Malmö Ev. MIssionssällskap, 

.... 
r{'sc

3 2 : 

6: 

medel till E. Folk e 60: 
' , 169. 
1, 170. 

A. Q., gm J. F_, Göteborg 
H. J., . Ofl"crkuvert_ gm d:o .... 

5°; 
10: 

Redovisning 1, 17 1. 
1, 172. 

G. och A . B. ,Ofi'crkuvelt . gm d:o 
, Okänd , . .. . ... .... , .. .. . 

7: 80 
z: 

för medel influtna till .Svenska Miss Ionen 
under juli månad 1916. 

Kina, 
r , 173· 

t , ' 78. 

J. L., . Si"mdagsiigg . gm H. L ., 
Stcnstorp '" ... . ........ .. 

,Ofl"erlmverl . gm 3. L., y stad .... 
25 : 
46: 8~ 

", 82. ,Från aflidne G. P ._, Spigltrden, gUl 

Allmänna missionsmedel. C. 'V., L el.sbe-rg .. 300: 

N:o Kr. O. 
., 18S· 
1, , 89· 

K. D., Lule! .. .. 
.. Vinller i Hnssle., .Offeckuverb, 

10: 

1, 064. H . L , El. enli!i, Eh:cuässjön, • tack till iiildur Andersons tlndcrh3.11 

',063. 

l,oMJ. 

lill H erren fö r ullderbar hjälp. 
L . M. F" till M . Nylins unMrh~\I 

3:dje h· . .. .. 
F . F" F:tgeHlal, Sucd s\·a.1l 

10: 

300 : 
10 : 

1,190 . 

1,1 9'

gm S. A., Maries tad . .. 
H. L, Älgarås, lill M. Pelu~rson s 

underhåll 
A. J ., H ojen, .!:iparbössemedel gm 

49: 56 

20: 

1,069. •Ur Guds rilm förrAtb 10: H. I , Algar~s 3: 2S 
1,0iO. J-Jj. S.• Uppsala ..... 25 : 1,19 2• A. K , L-u:l 5: 
l ,oi7· , T ackoAer till I-Icrrell fil t juni•.. 1, 193· K. F. , gm A. E., Lnxå .. \. 
I ,OjS. Fm, tOffcrku\'crt ) ~1ll H . J.• ;\lgar3.~ 8: 50 1,'94· A. P., gm d :o I: 

' ,oi9· . 11. noa i Dal, tackoffe r. gm <\:0 ... 5: 1,1 95· A. S. K, gm d:o I : 

' ,080. _Ofl"erl,uverlJ fr. Ume~, gm L. H .. 12 ; 50 1,1 96. A. L., gm d:o I: 
1,08 2. 
1,088. 

B. R. , Eksjö ....... "" .. 
•Offerkuvert. 2:d ra. !tv,t gm A. H., 

10: 1 , 197 · 

1,198. 
A. H., gm d:o 
,Ofierkuverh fr. Örebro gm S. J . 

J: 

1,089· 
I{öping .. . ......... ... ....... .. .. 

Sv. Utrarnes missionsför. till D. Lan· 
I ~: 9' 

I , Z05· 
Orebro ................. . 

H . D., !for:!, .Tacko Ocl" .. 
' 9; 
10 : 

3 ' 

dins undcrhl11 600: 1, 206. Marias sparbössa, ,at! hednaharnCIl 
1,°9°. 
1,°9 ' · 

P . G. P., Mölndal .... 
E. 1..., ]-.·JÖlnda[ 

200: 
10: 

m~ få höra 
e, Stensjön 

om 
... . 

Jcsus" ~1l1 G. 
5 : 

1,°93· , Herrcns del ... .. :W, l,zo7· K. P., Dergon;irla, gm H. F ., K u mlll 10: 
' ,099 . 
1 , 100. 

A. A ., 
M. K ., 

_Offl1 rku\'ert t 
.OlTcrku\'Nll . . 

2: 70 
2: 50 

1,::1:08. 
I ,z I 2. 

Vik<lryd., syJörening 
(i. l, J\t aricstnd, , Ett IVfIC'solTcl' 

100: 

',1 0 l. 
',1 02 . 

C. 
C. 

L. 
A. 

5: 
r: 1, %13· 

lill I-I elTeu) ...... .... ... .. 
. Ofit·r lnn:{'rl , gm A. G., Åhll~.. 

'5 : 
5: 75 

','07· 
1, 108. 

G. G., Hcrrlj\l ll~tl ...... . .. .... 
J Jörte mis~ i o ll s l u rcllilll: , resel Jid rag .. 

So: 
20: 

' ,zI 4· 
1,2 16. 

, Kollekh gm d:o 
Grylg6ls missionsförening 

'5: 
20: 

1,1 °9· 'J'oftcryd s llli$sionsRlreuiug ..... I S: 1, 21 7. Sötldags~k(llan i Gryteöl gm K. P., 
I , t 10. 

I,tll . 

K ollek t i Tnftel )'(l gm A. G. 
1. 1<., lIult, ~[(i l l i n~:\1"yd 

:n : 
10: 

'1<) J.jusfallsb:l.nun ar .. =_-----'7: 4,019: 48 

1, 112. 

" I T7. 
.. Onämnd , .. 
M. S., l.n lp.!I. 

25: 
25: 

Särskilda ändamål : 

l , ' 18. A. N., Dalen, Kimstad. 10: 1,0i I . SyfUreniHgen i Ljuugby, lill l . Ack-
J , T:!I . ~ Oniilllml. , Trall;\.~ ................... . 10; ,,-eli, :llt lJ.iwii.nd:ts efter godlli. n
1, 1 22. Underslilt ers llli ~ siol1~ l örenill g .. 100: u:\ude ........ . ..... . 90: 
I , I 23. K . N., N)'J:Uld, )lipnrböliscmcdch, I ,O j:!. E . N., Gisebo, till A . Bergs galu · 

J.:nl O. N., Hållulld 3: Iml>cJlvcrksamhel .... 10: 

1,1 14
I, T 29. 

• Offcrku\'crb gm f-T. B., H O("a 
) J J esu namn ! . ........... ........ . 

10: 

25 : 
1,°73 ' 
I ,O i4· 

S. R., J kpg, till d:o . 
Redbergslids syförening (ör e"ang. 

5: 

1, 13 1 . . Offerku\'crt Irån Väaner i Forshcnh Wang H oag-san i 1-1. Ringbergs 

l , '3 2. 

gm W. C . ............. . 
E. IL Hj o, till M, Ringbergs \HI -

iS: 
1,0iS· 

distrik t 
R edbcrgslids syfb relliug till läraren 

75: 

dcrh~lJ, gm A. A., Sthlm 100: \Vang-en-chaos underhåll .... i5: 
T, '3 3· A . A ., S thlm, till d:o 3°: 1,083. R änta ;'!, H . L:s fo nd, l :sla half· 
I , t 3j. ,OJTe tkll\'ert fr. Skelldte!u gm S . :'tret 1916, till Rob. Dergliug, aU 

N., SkelJe fteh .2 S: användas efte r godtliooande. 2:! 5: 

T~p";;"rt 1:803 : 60 Transport 480: 
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N:o 	 Kr. o. N :o Kr. O. 
TraDsport 4 ~0: Transport 223: 

C. 	 E. J" L inuesbe rg, ti ll e vangelis ts I, l 'S . M. S ,) Lulc!l., . lill de nöd!. i Kiua_ 25: 
underhåll ..... ...... ............ . . 50 : ' ,11 6. . En Iilen skårf till de nöd \. i Kin,n 

Bröderna L .• Örebro, Iii! V. \Veslcl' gill A. N., Dalen, KiOlS! ad, 5 
fOr kapellet i Puchowfu. 500: Mosebok, 33: 12 ............... .. 5: 

1,096. A. B. gm M. K. , Norrköpiug, till l, 12 $. c. J . ,till de nÖd l. i K ina• • gm 
Anna Eri ksoos Kvinnoarbete 3: 1-1. R , Ha fv;!. 3: 3° 

O. S" gm d:o till d:o 	 2: 50 1,126 . G. L" till d:o gm d: o 10: 
O. 	 S. , gm d:o till Malia Petterson! I, ' 27, P s. 33: , 8-20, till d.o gm 1.1:0 3°: 

Rarnhenl ....... ... ... .. .......... . 2 : 50 ' , ' 30. , Onämnd ., • I Jesu namn rör nöden 
1'1. U . B. & I. för Paotsais under· i Kiua", gm F.M., G lemmi:lllebro 100: 

håll gm C. W" BärstOl. Hack\'nd 35: 1, 134· Syst rarue S., ,till de nödL i Kim ... 20: 
1 , 119. H. L., Sthlm, ti ll Ans nnd cr h1n . 60: I , ' 35 . ~ l st~llet för blommor p! ii.lslmde 
1, 120. H. L., ~thlm, för Allna Erilcson~ föräldrars graf. till d:o ......... 5: 

bibelkvill tlOl .... ..... ... . So: I J 142, A. K., K\'amängcII, Jl'pg•• till för
1,136 . J, E. L., H Oganiis, till H. Lil1dcl'.~ m!m för de nödl. i N. Kinn» .. 5: 

verlt s:unnet. 5: I , '43. E. D., Göteborg, ~ Herrel1s tiOlld e. , 
H . 	& . K, ' Herre ns tionde», till ar lill d:o 10: 

betet pi M iencbih s tation ... 2,: 1, 145· K . A., HlI. lsingbor~, till 0:0 .. l a; 

• T:lck 	 för uönhörelse:t, till A. 'Bergs 1, 146 . K . J" till d:o . .. ...... .. 10; 
gntlll;.apcll, gm S. S., Lyckås 1, ' 5 f . .OlltimmJa T, gm M. j. , S toregAnlclI, 
g1\rd .. .......... . . ..... . ...... . 15: Gl'is!>)t ter, till rl :o .... .. 10: 

I , [44 . P . E , V.,r '1 S thlm , för Chang lI sio I , I S2. . Onlilllnli., Aliugs:\s, till d:o ...... . . . 25: 
Hai undcr juli mAnad 20: 1, 153. A. & E, J., SotIOl, . T1Il:koO·el', ti ll 

K & J. T., Handsrjord, till evau  nödens " fhjälp:moe i J( iJ\ II. _ ...... 5: 
gelist på V~ ruer \VC'ster!; slnliol.l 100: 1, '5 '1· A. G., .. till de nr,dl. i Kina., t::1l1 

Vilihy FClllöresförcning, till c\'all~e · .M. S., Visby .. ...... ... ...... ... .. 4' 
lisatio llsarhete i I-I. Linden.; di 1, 155· . l llstunlade vid söndagsskolfes t i 

lilrik t Hus:lby fö r uödl. barn i Kio:u, 


I , '59. , Olferk lwerh fr. skolbarne.n i Berg t::m J. J., E SlIgii rde, I< l1ll iingen ,6: 
hem, till Maria Pctlcrsolls l.mrll 1, 165. , J. T. B_, .. t ill de nödl. i Kina, 1 : 
hem i Killa, gm A. B, Lychås 1, 166. ~Onllmnd S-a_, ~ t ill de gm röfvar · 
gArd . 5: 17 !les härjningar lidande I!ristna pli. 

E. 	 L- \V , l.idköping, lill Oscar S. M. le:s arhcts rälb .. 
Carli:os kapellbygge .............. . 200: 1,IGj. A. H., Kalmar, . till de nöd l. _ 10: 

1, 180. 1):0, d:o, till Gerda enrIco rör 1,1 74, H. J, fo,lo tala, till d:o ..... ...... .. 12: 
undcrh åll af bibelk villlla ' , 175· H. j., A rse t, lill d :o .. .. 5: 

1,188. Rollcld vid Säbylund-Folk~ l orp!l 1,l i G. A. H, Ärsel, till d:o, gm H . 1., 
Ungdomsfören ings konfercns till Å rset .................. . 5: 
V. W eslcrs kapell byggoad Cm 	 1, 177. C. 10,.1. , Ystad, ,till mission:ire roa i 
A. p" lCumla i 5: 	 dc hemsökta tmktema ar Kil):! . 10: 

1, 2°9. .. FiidelsedagsgMva flåu tvcnne ~yslr"r" 1, 18 1. E . L - W, Lidköping, I lilI de uöd l. 
till l\'I:\fi a Nyl ins verksamhet gm i ICina ................... .. l a: 
S. L., Ystad 	 100; 1, 183. 1. F. , MlIlIsjö, ti ll 1.1 .0 .. .. .. 50: 

1,21 0. A. L., Malm berget, till <1:0 gm d:o 10: 1,833: 8, 1, 184. J L L ., Broby. l il l d :o .. .. 10: 
1, 186. • T ill de nödlidande ldncse l·na~ . .... . 
1, 18j. A. & H. J.. _till de nöd\. i Kina_Missionshemmen : 
1, ' 99· A. A., A lingsås, ..till dc nödl. i N. 

1,067. J Ur Guds rika fö rråd:t ti li Barnens Kina, som utsatts för röfvarncs 
Hem ....... 5: härjningar•..... " .......... . ..... " .. SO: 

_U r Guds ril.a fö rr;\d:t t ill Robcrts- ',200. G. och A. \V_g, Lugnet, R ögle, 
lund 5: ~ till de uöd!. i N . 1(io':\1 .. , ,,. 6· 

1,084. • H cmmets sparbössa .. , Robertslnnd 16: ;6 ' , 20 1. A. F ., H ålland, till d:o ............. . 5: 
H. 	S., Wiinll~s, .till DlI lboet». 25: 1, 202 . J. O., Lagmauseretl. till d:o .. ...... . 5 : ' , 1°4. 

1,1:::8. H. B., H of"a, till Barnens Hem, 1, 203. O. Å., Askeby, .OOerK\lVert .. till d:o 8: 50 
Matt. 25: 40. 10 : o t: ;6 ' ,20 4. _InsamI. vid symöte i prostgiJ'dt:IH 

gm o. k. Askeby, till d:o.... . I : 50 
I J 21 l, B. V., ti ll d'o gm G. \V. , R ögie 2'Nödhjälpsmedel : 
I,:ns· G. G., Ups.:da, till cl:o .......... .. _.. _. _..!.~:_. 870: 
30 

A. L ., R nmsh!ill, _till dc nödlid nllde '-Sumrilä-;~der ju li -mA~",;'dk·;.-6,7·85:·36 
i Kiml:t ............. S: 

1 ,081, , OnUlIlUlJ., Mariestad, . lill de hung- Med varmt tack till hvarj e gifvare! 
"nue i N . Kina. ............... ... 5: 

1,08 5. S. K, Sthlm, . t ill de uool. i N. "Se, Herren, Herren kommer med kraft, och
!\:ina.... ....... .... .. .. 10: 

1,086. L. G., Hall .Marb y, ti ll 1.1:0 50: hallS arm är väldig. Se, hans lön iir med honom." 
1,°94· . Till de nöd\. i N. Kina ., gm K. Jes. 40: 10.E., Norrköping . ' S: 
1,095· . Insum l. i Fröuerga :t , t ill d:o, gm 

M. 	 K. ............. .. 7: 

I , IOS· E. S., Sthlm, till d:o 10: Visa tidningen för edra vänner och 
1,1 06 . E . J., K !Ubrårla, Skede, till d:o. 20: 

1 , 113 . ,Ouämnd. t ill d:o I : bekanta, och uppmana dem att prenu
1, 11 4· UlIervac'ls (rifön;amling, liosnml. vid 

K inamölen till de svl rt hemsökta merera å densamma! 
provinserna i Killa.. .... .......c:.:...._~'~0~0~:_ 

Transport 2%3: 

Stockbolm , SveDska TryCkeriaktiebolage l, 1916. 


