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Och nu bröder, befaller jag eder åt Gud och 
Hans nåds ord, vilken är mäktig uppbygga eder, 
och giva eder arvedel ibland alla dem som helgade 
varda. Apostlag. 20 :32 

Med dessa "aposteln Pauli" avskedsord, står vi 
nu en skara trons bröder och systrar kvarlämnade, 
efter vår äldste och ·trofaste Guds ords förkunnare, 
August Isaksson Vanhainen, till att kämpa den 
dyrbara troskampen och att vidare frambära bud-
skapet om det ljus, som Gud genom sin nåd upp-
tänt häcr i norden och genom denne vår äldste, 
verkat i många årtionden till många odödliga sjä-
lars lycka och salighet, vilka iklädda den vita kläd-
naden nu f ått hälsa sin trofaste lärofader, välkom-
men till att njuta av den stora glädje och frid, som 
intet öga sett och intet öra hört och som ej är iri~ 
stiget i någons hjärta. 



Den avlidne föddes den 22 juni 1885, i Markitta 
by, och redan som ung grep "Guds Ande och 
Hans förekommande nåd" honom och verkade i 

hans samvete så mycket, att han genom en levan-
de tro begynte vandra på den väg som är helt 
främmande för den naturliga människan och syn-
daälskaren. Men han hade ej vandrat så, länge på 
den nya vägen, förrän de kristna begynte trycka 
honom till att predika Guds ord, och när de äldste 
fann att Gud uppväckt en yngling och begåvat 
honom med de gåvor som så väl behövdes i denna 
kristendom, begynte de trycka honom till det ar-
bete, som han sedan trofast uträttat genom Guds 
nåd i en levande tro, ända intill sitt livs afton. Han 
har genom. Guds nåd fått erfara den varma andak-
tens tid, då alla troende hjärtan varit upptända av 
den eld som Frälsaren kommit för att upptända, 
såväl den tid då den kalla världsvinden har avkylt 
hjärtana, och velat utsläcka den kärlekseld, som 
var kommen ovanifrån. Under alla prövningar 
som mött den~a kristendom under hans tid såväl 
det som mött honom själv, har hans vandel och 
tal visat att vägen till det stora mål varit klar för 
honom, och genom sitt trofasta arbete i Herrens 
vingård, har hans förkunnelse verkat till otaliga 
själars upprättelse. Men hans hälsosamma predik-
ningar har ej allenast hörts i den Svenska lapp-
marken, utan den förkunnelsen har även nått över 
vårt rikes gränser och verkat till odödliga sjä1ars 
lycka och stadsfästelse samt förvissning om, att 



efter en kort kamp och strid, skall även deras vand-
r ing lyckligt sluta. Således har han gjort fyra för-
sändelseresor till Finland samt tre till Norge, och 
säkert finns ännu på de platser många själar som 
med hj ärtats tacksamhet till Gud, ihågkomma den 
hädangångne läraren, och i vilkas hj ärtan .fonu den 
lärdom och förkunnelse klingar klart, vilka · ännu 
kämpar i sin dyrbaraste tro, "Blott jag orkar fast-
hålla däri genom tron, så får jag en gång när dö-
dens klocka slår tolv, möta dem som redan nått 
fram" . 

Nu har den gamle läraren sluppit till vila, ty ar-
betsdagen är fullbordad, hans varnande röst höres 
ej mer, han har lämnat sina vänner såväl som o-
vänner i Guds våld, med ett hjärtelag som ropar, 
"Fader förlåt" . Nu borde alla som motsagt honom, 
alla bespottare och föraktare stanna upp och be-
tänka, att Gud hemkallat den som med sin gåva 
ropat till eder och varnat för det ansvar som står 
framför eder, och veten att ni efter en kort tid 
skall ställas inför den domaren som ej kräver vitt-
nen, där skall du bli varse, att du är helt naken 
inför honom. Och du människobarn som f ått er-
fara i ditt hjärta av den kärlekseld som brann så 
mäktigt, men för vilken världen blivit kär, minns 
nu lärarens kärleksfulla och faderliga förmaningar, 
"Kom tillbaka kära barn," du kan väl ej trivas i 
ett främmande land, där synden regerar? 

För oss trons bröder och systrar som ännu vand-
rar här i denna sorgens dal, det bör stå klart för 
oss att vi ännu vandrar på den väg, där så många 



fiender möter oss, där så många lockelser och :fres-
telser finns, där vårt eget kött och blod vill leda 
oss bort från Kristi kunskap och kännedom. Där-
för skall Kristi stridsmän vara utrustade med de 
stridsvapen, med vilka de kunna utsläcka f iendens 
pilar, Och striden bör vara oss så nära, ja i vårt 
eget hjärta. Så länge stridsmannen använder trons 
sköld och andens svärd, ja så länge svärdet är 
skarpt och blänkande, så länge förmår ej fienden 
göra skada. Men om svärdet blir nedrostat om 
eggen blir skadad, vilket sker då när stridsmannen 
eljest lever än vad Guds ord och kristendomen lär, 
om stridsmannen ger lättnader eller själv tar sig 
sådana, då är svärdet nedslöat, då gör fienden ska-
da och skingrar hären. Därför må det stå klart för 
oss kära vänner, att vi framdeles också, fasthållan-
de i den ursprungliga sanning vartill vi genom 
Guds nåd äro komna, kämpar mot det stora mål, 
dit vår äldste redan nått. Ty Guds ord är ej tid-
bundet att det skulle förändras efter tiden, men du 
syndiga människobarn måste komma så långt, att 
du känner dig evigt förlorad och helvetets egen. 
Då först kan Gud upphjälpa dig. "Därtill hjälpe 
o Gud." 

Och du käre förbarmare, som ej sparat en enda 
blodsdroppe, utan Iät det rinna för oss syndiga. 
barns skull, led oss i din sanning intill livets afton. 
Amen. 

Dödens klocka slog tolv d. 13/8 1965. 

Sten Johansson 
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