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FÖRORD 

Lars Levi Lrestadius hör tili Fennoskandiens märkligaste förkunnare och är en 
av kristenhetens originellaste predikare. lngen annan av Yåra stora predikanter 
har taiat tili sa många under mer än hundra år som Lrestadius genom sina myc
ket lästa och vitt utbredda predikningar. hittills tryckta på fyra spnik. Gen~m 
sina lagpredikningar. som vittna om stor människokännedom och psykologisk 
träffsäkerhet. och sin evangelieförkunnelse. som avslöjar rik erfarenhet bade aY 
mänsklig synd och kamp och gudomlig nad och segerkra{t. bleY han grundare 
av den märkliga lrostadianska \'äckelsen. rnrs totala antal mecllemmar torde uppga 
tili omkring 350.000. 

Lrostadius är en imponerande förkunnare genom sin kraftfulla person!ighets 
hela hängivenhet. Hans brinnancle nitälskan för själar:; frälsning griper. l!an har 
en stark och rik känsla och en originell konstnärlirr begarning atl at clen girn 
ullryck som träffa och rycka med ahörarna. 1-lan iir en pro,askald som med fär[:
sprakande bilder och Jiknelser malar himmel och heh·ete, djii' ulens ond,ka och 
den himmelske Förälderns godhct och kärlek. saml mecl lagens dunder ringer 
tili domedag och med ernngelii ny ckel öppnar paradi".>h port r;;,- hntfärdiga 'j"
lar. Askadlig och gripande är hans blocliga lidanclc,- och fiirso11ings111y,tik ne: 
hans innerliga Kristusmystik med den Tiinwkr~inte J....onungen den hin nrl,-k, 
Brudgummen och hans Brud mecl brudtarnor sorn fa da11:;a pa him111PI• s rena 
gulclgoh _ medan markens blomster. himmelen' faglar. iinfdar och helgon upp
höj a Gucls och Lammets 101. 

Av Sveriges c:a 20.000 lreslaclia11krist11a är flertalet fin,;klaland, t•lkr t'"'P. · 1-
kiga och atskilliga tusen swnsktalanck. Dc,;sa ha liinge a'tundal en ""'n'k ""'lilh 
av Lrostadius. Pä enträgna framstiillningar fran pn·dikanler oeh a idra ,;crn ra 
t illradan av Biskopen lr Bengt Jonwn har u11dcr1t-.. k11ad fiir liinpe -cda 1 !orat 
utarbeta en sadan . .:\Iellankommancle anpelii(:!na görumal. <ir,;kill 1-..un;.d. \Jaj :b 

uppdrag all tili finska Ö\·ersälla SYenska psalmboken. J.... 1 rknhandl11>kc l Jd1 dd
Yis EYan«elieboken samt Biskop Jo11zons uppclrag ali "l""'" pr •-.·, f, d~tta en 
prästmöt:Sm hanclling om Lre,;tadianismen. har. ty\ iirr. 111\ ckt'l fiirrlrij.jl dl'n11a.b11k. 

L:estadius orclnacle ej sina koncept tili IHl(:!On prn•t1lla. en ,;adan hacl'.• han ,ake1t 
ingen tanke pa: ele äro ibland ,.krinrn pa haksiclm1 a1· gamla bn·' od1 111lyg 111. 111 .. 

u lan olika samlingar ha tillkommit sa alt siiga pa en slump. allt eftl'r sum man 
lycka ts komma Ö~'er hans ända tili Ameriku skingrade kmu't·plt'r. .I)c1111:~ ")·a 
postill a är därför icke en översättning <~I na_go•~. ti~igure ut'.lll .l'll. ,ph·s1an.c~1g'. 
n y t l u rva J av de bästa bland samlhga tJllgangliga precl1k111nga1 a1 L~; ta 
clius, dä ribl and elt par ej förut publicerade i nagon poslill~ uch eli l."11'.el . ~?.ru.I 
tryckta. Läsandet och utväljandet, en grnnnlaga sak. har krart mera tid an >J<1h<1 

Översä ttandet. 



. . . ,·alts enligl följande grund-
d1knu1"a1 na .. B • d 

.. ft full objektivitet, har !ir~ 
01

"' ,ali ahetens vag, , sa an a so m 
1 stravan e er b" t underv1sn1ng o • "' 

\ åd na som ge as 8 
· "I tillstånd 

sats: ' • s 8b . · 1 e åt läsare i olika SJ 8 ~ • Ii j amställningskonsl med en del 
p,e mesta udpp )gC:,:tadius' synnerligen ongme t~d rläsare ha svårt alt första. har 

På grun av . . k om många nu 1 a . k f"l'd ·11 1 .. 
k , "ld torneclalsfms a 5 .. kl . " i alfabetis o J , vart1 ia. n-

uttryr P'' a re 'Ii" "Ord/or armgar h 1 .. . . f" 11 boken med ett ll agg i olika predikningar, ar rnm1s-
)~gas 0~fotnoter. Då sadana uttryck upprep~~ryck är svår/örståeligt eller verkar 
\IS , • så ojia nagol ll " [' / . k 
ninrrar ej alltid g1orts, men . dj" kl · garna Iiksorn aven van iga teo ogis a 

" d d l' upp 1 or or arin k 
/riimmande, bor e ei s 11.1 • .. et avser att på samma gå~? ge en ·ort ~amman-
begrepp och /11wud?r~. Ty tiJ!äggh mö'/i en även kunna t1ana som ett htel kom-
jaJtning ai• l,restad1us teologi oc l g 

pendwm i ämnel. 
1 

•11 ed'kningarna ä\'en forrats korta ämnesrnbriker, 
I förtydligande S) fte 1ar h pr 1, .. . d 

\•ilka äro lättare ali minnas för återfmnande ~n pred1k~. a.g." . 
Lrestadius' konstnärliga, färgsprakande sprak med vax.l~.n 0~1 mel~a~ mi~~l s~n

nanvind och rasande nordanstorm iir ej Iäti att göra ~ull rn~tv1sa ~~ 1. ove.~·~a l.tmng 
frAn ett sA olikartat orh böjligt spräk som finskan. En stravan dart1ll rois t den 
eljesl 1ill S) nes omuliverade väx.lingen mellan högprosa och varclagspråk och 
ord som t. e.: himmelen/himlen, människan/mänskan. konungen/ kungen eller: 
~i veta/vi vet, 1 kolen skåda/ni skall se, de kunna/dom kan osv. 

Enär det blivit allmän sed att högläsa en predikan ulan att alls läsa prediko
texten, ~ilket Ltr.itadias alllid gjorde, har här även avtryckts samtliga prediko
texler: han satte alhid Guds egel ord före sitt! - Då det kan vara besvärli rrt all 
i h~t linna l~pliga, •. ångbara psalmer, har här även tillagts psalm/örsla~ att 
am~dll! eller CJ. Samlhga dessa åtgärder ha vidtarrits efter sakkunniaas hörande 
orh h~tyrkan om lämpliga. " " 

Ett varmt lack ber 1' ag få rikt t'll d h " G .. 
f . f" 1 • a 1 pre · emmansag. unnar Jonsson Yilkcn 
ont ores og m1g delta arbete och bes "11 · 

främi'at hoken utgi' · L'k å gen~m ta mng av stort antal exemplar 
vnmg. 1 as lackar Jag var t · ... 5 y · med tort intresse liisi f" 1 k k m mgenior am ettarnen som 

C D ors a orre tur prosten V H K' · · h . . k • ahlbäck, vilka deltagit · k l"' . · · 1v101a oc semrnanere ·tor 
lande och goda rAd främjat s~ke~~·· asmng, samt alla som genom abonnenlsam-

Denna bok utgive& under ödm. k b .. 
uppbyggel.ie och viigledning för ~ on'. ahtt Gud ville låta den liind a tili sa11 n 

nga evig etsvandrare. 

Vördsamt 
Översä1tare11 

INNEHÅLLSFöRTECKNING 
Förkort:r P = Postilla: I = Kyr/wpost. ]/ = ,\ya p. [ 
ko11cept av Lrestadius. [[ = J:e P. Kone. = ejt. 
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FöRSTA SöNDAGEN I ADVENT 

hållen 1853. Sv. Ps. 43 : 1-3. 

NÄR SIONS KONUNG KOMMER 

I veten, vad tiden lider. all stunden 

nu är inne för eder atl vakna upp ur 

sömnen. Ty frälsningen är oss nu när

mare, än da vi kommo tili tro. Nallen 

är framskriden och clagen är nära. 

Lålom oss därför avlägga mörkrets 

gä1ningar och ikläda oss ljusets vapen

ruslning! (Rom. 13: 11- 12.) 

Den helige Paulus skriver sä till 
de krislna. clå han såg all de bör
jacle hli sömnaktiga. Oeh vi ha även 
orsak alt v id kyrkoårets början för
rnana ele väckla atl \akna upp ur 
sörnnen, clå den synharligen med 
vålcl vill hernäktiga clem. "\Tången 
väckl människa vore nog under ele 
försla nåcletecknen* re<lo all clö. 0111 

hon clå genasl finge lämna Yiirlden. 
när Fräbaren har kommit in i hjiir
lal och hon känner sig 'ara eli Guds 
barn. Men då döden ej sa snarl hiim
tal Guds harn. så längc hriillops
clagarna varat, clå komma manga
hancla frestelser på ]jyets viig. och 
därtill komma tviYeL så all en Yiickl 
och till Kanan eller del riilla fo<ler
neslandet vanclrande sjiil ofta l1iir
jar lviv la om si tt tillstånd orl1 om 
hon slutligen skall nå himmelriket. 
då så många avviigar finnas och sit 

många fiender möta på vägen. Hon 
måste ofta sätta sig vid vägen och 

•se Orclförklaringar: Nåclclccken. 

sucka: Hur lång och mödosam blev 
ej denna vandring! 

Slutligen kommer även ancllig 
fattigdom och mörker Ö\•er henne, 
och i detta tillstånd vill mången 
vandrare somna. "\Ien Paulus, som 
insåg faran a\ detla tillstånd. vill 
nu \ äcka de kristna ur denna ljum. 
het och andliga sömn, då han säger: 
"Nu är tid atl \ akna upp ur sÖm· 
nen. Ty frälsningen är oss nu när, 
mare, än clå yj kommo till tro"'. r 
ol rons Li 11,tänd lro ntiniligcn alla. 
all dc l1li "lliga. l soqdiishelt'lb Iill 
>'land ** lYi\ lar ingcn nm ,jn ,ali" 
heL churu sondtga siiga, at ~c rc, 
clan bngc kiinl l\ iYel. \J, n del 1.tr 

cj ranl ~adanl LYiH'l. ,nm dt> \ii< l-1a 
1rn ha under miirka tid, r. Del har 
cndasl rnrit en for111oda11 eller osii
kerlwl ()]]!. hur det slulhgen --bll 
gil 111ed ~jiilrn. niir doden komJ>lL'r. 
"\Ien dc flesla ha i sori .. lo,heten ir kt' 
alls L\ iYlal 0111 ,jn sal1gl·et 11lan de 
ha lrotl all alla lili ,,iJ1<~a. der<.' li\ 
J11a ha \1ll'il ht1rt1da11t SOllt Jit•bl. ~11-
dasl om dcm, snlll lwg.11t 111cncd. ha 
rk undrat. 0111 dc hli saliga. 

\postein men<1r alils<t, all 1i i 
sorglöshetrns Iiilsland trodde. all 
salio-helen rnr helt niirn, ehuru den 

" ,. . 1 var fjärran. "\Ien nu, c a lv1ve an 

"' 'St• Orclförklaringar: Sorglö~. 
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1 1. k1w11pt förrnå 1ro. "'tt 1 '" 01' 1 1 .. 
,a n •" . .. .. I' "hett'n nar· 
all 'i hli sali;:a. ar ''' l':'ll t. Om 

.. J' .· ko1111no 11 10· 
mun·. an 'a " I· l tro . · . . huru< <11 
1 1 '1'c·k1 ·1 l'J lllllllh1'. , 

1 l' ' ' '11 , J ·1 
,J,• lwd1• i ,;or;:lii.;ht'len'. 11 ,;talll . . ~' 

1 .. ~ 001rode,,.,a. .J,. fnl;:a dr sor;: "'a. ' " .. . 
all alla komma Jill ,ammu stall~. 
irk<' har C:ud ,kapal miinni,;ko_r for 
all liriimw dl'm i lwhelet. Lnclrr 
"'rglii,flf'l1·n 1rmlde ii ,;ålumla. al~ 

"'I ' r·· lo1"1tl" V1 t"_j manga ~Ja ar ga or t ...... 

lnHl.J ... ali ,,di;:lwlcn rnr lwlt nara . 
\Ien 1111 kunna 1 i l'j t ro, ali måni:a 
lili saliga . "1 ' 0111 aposll'ln l't'lrus 
-kri11·r till dt' krislna: "Om clen 
riillf:inlii:c nwd krrapp niid hlil't'r 
fr iil-1. lmrn •kai! d!'l clå i:å den 
ni:111lakli)!t' 1wh srndan·n?" ( 111.'lr. 
1: 18 J. l't'frn, kundr sal1111cla t•j lro. 
ali i:udlii•a od1 11ppP11hara ,y11darc 
hli -ali;:a. da t'll riillf:inlii: med 
knapp niid hlir ,ali::. Riillfiirdi~ <\\" 
,,•r här en miinni,;ka som "l:llom 
G11d, nad hli1it riillfiircli;:;:jo~d . 
.. l hiin·n nn, att l't•lrns tiilladc 
a1.r1~ n111 d1•m. '0111 )!Pnom Guds nåd 
hliv1t riillfiinliggjorda. ali iiwn ele 
rne~l knapp niid hli sali;:a. Diirfiir 
•krrver Panlu, tili de kr1"s111a . ) "" I . .. · . som 
inr1a1t• hli snninakti"a. "N .. · 1 

att iukna ui .. " . . u ar trc 
.. f .1 p ur "'lllnrn, tv nallen 
~ r.?m•krrden od1 dagen ä~ nära " 
. et ar: synclens nau t•ller .. k'. 

hd är f" b' mor rt>ts 
or i. t1· dagen har k . 

med kristendo~1en * N .. ~mn11t 
vakna upp ur •ynd .:. u ar tid att 
under o 1·· h asumnen. då vi 

rg os etens tid h . . • 
tungt Det .. . n sov11 sa 

' ar ei underligt att .. 
•va<k•t,... mcJ d .. , sorn. 

rn raua liiran. 

:·tter Jem som va ka t under nen ansa . 
i\1en del är underligare. att nallen. . . 

:· , de bli sömmga som ha sovit 
,nen . k k I"· 

d . natten och 1c e va na t orr 1m e1 . 
iin klockan Lio på förnndd agen . 

När skola vi komma fram den 
lånua vägen till Betlehem, om vi 
,0v~ middagstiden och ej skynda 
oss medan ljuset varar , a tt mörkret 
ej må hinna oss ? Veten I icke, trötta 
randrare. att dagen är kor t i Nor
clrn under vintcrn, att vägen är lång 
till evighelen och smal den stig som 
för tili livel, och att de äro få som 
finna dcn? I månskenet ser ingen 
den smala viigen, hur klarsynt han 
iin må vara, utan därtill ford ras full 
dager. Lägga vi oss vid vägen, ham
na vi åter i världen, dit den breda 
vägen för. ~Ien himlen nå vi icke 
sornnde. Därför skriver P aulus till 
clr krish1a som började bli sömniga: 
''Nu är tid att vakna upp u r sÖm· 
lll'n, ty natten är framskriden och 
dagcn är nära." Sorofoshetens natt 
är förbi och da o-en ä~ kommen med 
k . 0 

·nstf'ndomen, och vår sali o-he t är 
.. 0 1111 narmare än niir vi kommo till 

1
.ro. T! ~lll. har kristendomens ljus 

komn11t 1 vårldcn. * Nu borde envar 
sorn har öo-on ·· .. 

, . "' en oppna se var vao-en 
"ar td] 1 · l 0 
"' .• 

11 rn en. Nu är ej mer den 1~.orkrets tid, då alla famlad e län o-s 
va"garna o 1 d o 
:· "' c 1 en ene ej var klokare 
an den andre 0 d r· ... 
1 · m e a SJalar som 
1a vaknat nu skull r·· 11· k d ·' k e or J 1 va an e sa sa ·na . ' 
ej sk ll S ej Upplysning, så att dc 
\,r u e se vart de ])·· d 
,.1 ora van ra. en orn de hl' .. . 1 somn1ga miu på da-

Sions Konung kommer 
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gen, så hjälper dem ej delta ljus 
som mt kommit i världen. Hur vet 
den sovande vad tiden lider? Apos· 
telns maning att vakna upp ur söm
nen, hör just till oss, just till de 
väckta so111 bli sömniga 111itt på lju
san dag. 

Vaknen därför och stån upp ur 
sömnen, I trötta vandrare, och soven 
icke vid vägen 111itt på dagen! Om 
I skolen nå evighetens ljuva strand. 
så skynden eder, 111edan I haven lju
set, a lt mörkret ej må gripa eder! 
I veten huru kort nådens dag nu är 
i nordanland; och allt kortare bli 
dessa nådens dagar, så att dagen 
blolt är en sky111ning, särskilt när 
d et är mulet. då nådens soL även 
o111 den vore uppe, ej kan lysa över 
trötta vandrare. Den tjocka dimrna 
som uppstiger från avgrunden döl
jer ofta nådesolen bakon~ s>a 1:~a 
moln så att trötta rnndnng~man 
säll a1~ se dess klarhet. Stån alltsa 
upp ur sönmen, I lrÖtt,'1 va1~drare. 
och bedjen den store Korsl~.a~·are_n. 
a tt han ej måtte alldeles dolia. s1ll 

nådefull a anle te för oss, och icke 
utsläcka den ringa gnisla ljus. som 
visat oss dörren till fårahuset. Han 
har sjä lv sagt: "En rykande ve~e 

1 .. k " Hor skall jag icke uts ac ·a · - .. 
alltså, du ljusets Fader, deras bon 
som silla i mörker suckande och 
väntande rnorgongryningen. 
Fader vår. 

Evangelium: Matt. 21: l - 9. 
När de nu nalkades Jerusalem och 

kommo tili Betfage vid Oljeberget, då 
sände Jesus åstad två lärjungar och 
sade tili dem: "Gån in i byn som ligger 
mitt framför eder, så skolen I strax 
finna en åsninna stå där bunden och 
en fåle bredvid henne; lösen dem och 
fören dem tili mig. Och oin någon säger 
nagot tili eder, så skolen I svara: 'Her
ren behöver dem'; då skall han strax 
släppa dern." Detta har skett. för att det 
sknlle fullbordas, som rnr sagt genom 
profeten som sade: 

"Sägen till dottern Sion: 
'Se din konung kommer till clig, 
saktmodig, ridande pa en fö;na. 
pä en arbetsåsninnas fale'.'' 

Och lärjnngama gingo i\stad och 
gjorde sasom Jesus h~de bcfallt, dem 
och ledde tili honom äsnmnan och falen: 
och de lade sina mantlar pa denne. oeh 
han salte ,_jg däroyanp<l. Och folbkaran. 
som yar mYcket stor. brcddc ut sma 
mantlar pa ·Yiigen · men ,;omliga ,;kuro 
b·istar 3 , trädcn och slri·idck pa rngen. 
Och fulkct. l1ade dc «1m gingo förc '. ll· 
nnm och dc som t6ljde dter. rr pade och 
:;ade: 

''ITosianna Da\ ids ,;on! 
Välsignad ,·are han som kon1mcr. 
i llcrrrn' namn. 
Hosianna i höjden!'' 

I dagens e\'angdium honk ,j,' 
atl Friilsarcn !'l'd in i }C'r<1ealem pa 

' oc·h atl lärJtlll""'·n ropadc: en asua ' · " -
Hosianna DaYid~ "on! 1 dage1i,; 
cYangelium star dork. ~j allt. ~-~~ 
C'\·'anrre]isterna ha ~krn1t om F1al· 
saret~s intåg i Jeru~alem. Ernnge-

1. t 'Iattc11" "larkus och Lukas 1s erna '' , · ·' 
omtala. att vårldens barn drcvo ha~1-
del i kyrkan. när Friilsaren k0111 cht. 

1 tt han måste drirn ut handels· oc 1 a 
1 

.. 
männen ur templet oc i stola om· 
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1 1 Fi·uwrlisler· 
kull 1iixlan·11a, ion ·, ' ' ~ l l,. 

<aren iira. De bli misslynla, om lär
jungarna ropa ut Jör. världen Fräl
sarcns mäktiga garnmgar. De hry -krirn :i1 i·11 all fon:;eerna .. •. e1lo 

1111 . .. . , .. borJ<H e . l . 1·1 11'ir larJllll/!•1111.1 
ml:"!~ ~n ~ . ~ . ... ' 
ropa: J1 11,i111111a Darnb ~i~n. . 

"•·d anlcd11i11g hiirar bora 'l ge· 

1111111 Curf, 11,id hc1:i11ka: .. 
1 ml }1'rt1.1lll1•ms inr1l111m' gorn. 

• ? 
11iir 1/rm11·.1 l\0111111g kommer. 

F ii r t! l'I f ii n t 11: f"ad giira 
riirlt!l'll., /lflm, niir Siom Ko111111g 
k111111111·r? 

Ju~ llilr nr~~ ... a;p. all :-;omliga 
1lri1a ha111l1·l i k~ 1la11 01·h 1 n·dga,;, 
cla l:irj1111;:arna ropa: "llnsia1111a 
n,J\ jrf, ~1111 ! .. \ 'ii rld,herra rna 
kla11drad1• ej. all ha11dla11d1·1111 gjor· 
d1· Cud, l<'n1p1·I 1ill 1'11 rii1arkula. 
\ :irldslll'rr.1rna ;.11111 1·lj1·,1 hade ,;ä 
-karpa iii:u11 illl ,,, d" kri-tnas f1•I 
liil11 ha11dlad1•11a dri1a ha 11drl j Guds 
lm,, \11111rligt1is fi11go fariseerna 
-k:il1kt·r ·" drn1 ud1 1 nro diirfiir ei 
'a llnga 11a•d d1·111. ~a giira \ iirltls~ 
1i,.rrar11a . .\iir d1· h r1''l1'u·1 k'' k 

• f\ r-1 ~ an t'r 
~a la111 .'.11• gi~·iglu·J-djiidarna dri1,; 
iandrl .J\1•11 ' k1rka11 ll. l,.t· 11 k . . . t ,1 .i a ·1 

' Iljan• 11d1 kriiuan• 1·11··1 ' r. 1 <l~ 1 ···1 "' , • ' Jt•c ·1 
',. 1a .. 1n fa tlt·I a1 1i1h1t·11. (;: .. ,: 
lu•1,d1a1 ul1·11 fiirl1li111hr I · ''",.,· 
tll' t'i ,,. d1t•r 1 . •k '.' m, 'a att 

iu1u ' niarn· k .. l!••rn od1 kr · .i. · ro-
.. nnnt1111ar11a 1,," *· 

noi: aro tll' k· . 1•1 . 111en 
k . ' ,!J "'' 11h ll rls(IJ,b ft•I v .. , 1.: ·• ' a S(' tie 
· · -'111 ar111 Jacle ro11a. "11 . ngar11a bör. 

.. • w'1a1111a D· . ' J • 
Sll forl'hra1ldt• [ . '11 " ' Son ... 

1 nn,e1·r11· F' "I . 
tl(' 1 sad .. : "11 .. <l a ra saren 

.. or u. va<l 1 . 
\arfor lit'fallr I . c r»a ro1ia 
F . r c u t'J <l • . 

anseenia tai . ~111 att ti"a ')" 
• . ~ a ei att llla11 ' " : 
'• o,.!f· "I . ger Frål-or& ar1n1Zar . 1\. 

. ron111ju"ar! 

siu inte om all djävulens handels
di~ingar driva handel i kyrkan. Och 
denna tidens fari seer Iörhjuda ej 
heller skojarna och krögarna att 
sälja gifter Lredvid kyrkan. Farise
erna själva måste ju få dri cka fly
tande drakgift ( brännvin ), * särskilt 
niir de komma ut från kyrkan. Hur 
kunna dc då hindra krögarna att 
siilja sådant? 

l\'.iir 1m hiirlighetens Herre kom
mrr Lill Iördiirvets slad och hans 
liirjungar ropa: "Hosianna Davids 
Son!"' då uppröres hela sladen och 
1 iirldsträlarna fråga: "V em är den
ne :;om kommcr med sådanl skri ?'' 
Da ;;vara hans lärjungar : "Jesus av 
\azaret. den store profeten". Men 
clet gar herrarnas iira för när. att 
lärjungarna Iörkunna för världen 
Friiharens slora under, och iiven det 
ko,-lar pii deras iira, att Sions Ko
ni.mg har en så dål ig häsl. Denna 
Yarldens l1e1· · f" d · ei · .. iar ar as 1 vaO'n me 
llliin"a 1i:· ·t . J b 
. o ,1s a1, mc11 esus a1 Nazaret 

s1ttrr pa e I , . 
· 11 ar JClsasnrnnas rygg. 

lntc• n1i11 11 · f· .· 
k . . • a1 Jsecrna , vad prof et en 

' nnt· ··s:· .. . . I' l\ · L a,..en !1 ll d ottern S1011: Se 
c 

111
<l. onung kommer till di ()' sakt-

mo '" ricl· 1 b' .' ,.,. ane e pä en åsninna och 
pa Pn '.ll'betsåsninnas fåle ! " 

Fanscern l 
:· . · a oc l världsherrarna 
<110 vana au k 
eft ~e onungar åka i va()'n 

er sex häst·1 . \1 b 
ne f". ' 1 

• · en vad iir nu <len· o1 en ko . 
-.>--- nung ~0111 nder på en 

Se OrcJri;rklari 
Ogar: Drakgih. 
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arbeLsåsninna? En hederlig bonde 
skulle blygas att fara till kyrkan 
med elt sådant ök. Och då han där
till försLÖr deras handel drivande ut 
aHärsmännen ur kyrkan, då förtör
nas världsherrarna ännu mer och 
frå ga : "Med vems tillstånd gör du 
delta? Med vems tillstånd driver du 
ut krögarna ur kyrkan ?" Ingalunda 
äro världsherrarna goda på den som 
stör deras handel. Ty kyrkplanen är 
den bästa handelsplats där mycket 
folk samlas. Där ha allehanda varor 
god åtgång, särskilt på sönd~ge~1, 
då kyrkfolket är samlat. J usl 111v1d 
kyrkan göra djävulens handels
drän ()'ar de hästa affärer. Där supa 
de, där slåss de, där bedriva ele 
otukt, där Lyta de hästar. där lägga 
världens ärhara skökor sin skörlev
nad i dagen. Där göra krögarna 
sina bästa affärer. Guds och ko
nun()'ei1s la()'ar brytas och Guds he· 
liga 

0 

tempel vanl~elgas, då kiipa1.'c 
och säljare, det är : drinkare, kro
aare och kronotjuvar, föra ett så-
b l . 
dant liv bakom kvrkan. Icke iry sig 
världsherrarna därom, hara ele själ
va få ha sin samvetsfrid, så unna de 
även köparna och säljarna denna 
frid. 

När nu Sions Konung kommcr 
för att rena si tt tempel. som skökor, 
drinkare och krögare ha gjort .~ ill .~n 
rövarku la, <lå uppröres hel~. forelar· 
vels stad och frågar: "Vem ar denn~ 
som kommer med ett sådant skn 
och förvillar vår stad ?" - Världen 
är van att se furstar åka i vagn efter 

sex häsLar. Men denne falske profet 
och folkuppviglare kommer ridande 
på en åsninna. Är det inte skam för 
världen, att han kommer med ett så 
dåligt ök? Därför kan världshopen 
ej tro, att han är Sions dollers ko
nung utan en falsk profet, som kom
mer för att skälla på människorna 
och sLöra krögarnas handel. Och ele 
som gå före och efter honom äro 
endast villoandar sorn utbasuna för 
världen rnd han gjort. Fariseerna 
i svnnerhet klandra såelant ropande 
och säga till Sions Konung: "Hör 
du inte, hur dessa ropa? Varför be
faller du ej dem att tiga ?" '\1cn 
Sions Konung svarar: "Om dessa 
tiga, skola stenarna ropa". 

För der andra: T'ad görn 
lärj1111!f,arna. när Sions Konzmg 
kommer? 

I eYanaelict sadcs. ali tie lacle c 
-;ina kllidcr på asninnan, och andra 
liriito hi,;lar a1 träden och ,;tniclde 
på vii~en. där Sions ~~nm~g for 
fram . Och dc ropacle: Hos1a1111a. 
Davids Son!" Att dc lade sina J...l:i
cler på å~nan. hetydcr. a~t J~~u rätta 
hrjuncrar helt klä av ,;1~ for hans 
skull. ""De klä a\" sig allt prål för 

F. ..1 ai·en" "ku 11 \ ft>n clt•lla niin n,; ra ~c . ~ • • 

ej viirldf'ns harn fii•:~~ .. De. J...1~. int~ 
av tiig utan de ga sialrn i g1,111na 
khder orh ]åta Friik1rcn rnrn na
ke,n. Därför skall han beslra ffo dem 
på clomedage~1: '.' J a~,rn r .~rnken. ~ch 
1 klädden m1g icke . LarJ~ngatt~.a 
klädde av sig och Lredde sma kla
der på Yägen. men världens barn 
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hmla ej ,;in grannliit pii vä~en ali 
nedtrampHs av ibninnan. Liir1ungar· 
na hriito fiirska hi,;tar av träden 
och striidde på l'ägt'n Sions Konung 
till iira. '[en världt•ns harn visa icke 
dt·nna hedi•r 111 Sions Konung. i\Ien 
om en viirldslig fursh' kornmcr. Ja 
hiimla eli• granris Iran ,;kogen iiven 
fran en J..rnrb mils a1sliinrl. * 

Uirjungarna gliidjas. niir Sions 
Knnung knnm11·r. och lov,;junga 
friilsarrn fiir alla hans viilgiirning
ar . .\lt'n Yiirldens harn trcka illa om 
ali liirjungarna så ropa 

0

för viirlclen. 
Liirjungarna ropa "Hosimma. Da
~:id~_.Son!" ~lt•n viirlclt•ns harn ropa: 
_DJarnl od1 salan". niir ele komma 

1111 ma~knadrn. Naturligtvis ro ar 
enrnr · f d p ~n~ a t•rs nanm som han tjä-
nar. Lariungann rn11·1 · "H . D . l , ' • ' · osianna 

a1·11 s Son!" Det :ir· Pr1· · .l .. ' 
. 'k ' · ' or 1 ara 
\ ~re S ·aparen och Sions K 
for ha .. , .. onuna 

ns va garningarl " · .. 
0 

det folk so111 d·' 1 dd. ~~nt ar, att 
' .. a ire e sma kJ:· d 

pa vagen od1 instämde i lär' a cr 
nas hosiannarop . . d ' .. Jungar
vid i·ärlden D ,· \Ultd a annu fästat 
k 11 

. e rot e att F' "! 
s u t' lili en briidk ra ~aren 
le föda dem t onung, som skul
folk som på p~lan .. arbete. Samma 
H . a msonda 

o tanna ropad • gen ropade 

Jångfredagen ropat med världen: 

"Korsfiist!" 
Men fariseerna förblevo a lltid i 

sin förhärdelse och kommo a ldri a 

till ånger och bättring. V ad vinn: 
de sålunda på att se fel hos de krist-
na? De vinna ej annat än skam och 
samvetskval på den ytters ta d agen. 
Men de utvalda själar , som h är i 
död tro ropat "Hosianna" och på 
l~ngfredagen " Korsfäst" m en på 
pmgstdagen med bedrövade och bot
fördiga hjärtan åter ropa t : "Ho-
. ,, b d s1anna , som ety er: " F örbarm 

~ig över oss", dessa bedrövade: 

~-~-gran~e och .av världen förtryckta 
s~alar fa sluthgen evigt ropa: "Ho
srnnna, Davids Son ! " 

Vad skola fariseerna då r·opa ... s· K , nai 
JO~s onung kommer andra gånu-

en, icke som nu fattia och f" k d 
utan såsom h .. ' o ora ta ' 
de • .. . ogste Domaren, sillan-
. pa harl1ghetens tron. K k f 

nseerna då b f .. ans e a
bestraffa . e ~ll.a Fralsaren att 
h' d d sma laqungar och för-

JU a em att f' ·k .. de L 01 unna for värl-
11 uans stora ga" . · 

att f . · uungar? Jaa tror 
a nseerna d .• f' o 

ej förm·' .. a orslummas och 
a saga ett ord 

Men de få l" " . 
''Kor fäs;! .. Pa e ra långfredagen: 
de 1\11" i l ... p ngstdagen fing 
Ld · " t]artat ori b" . o 
~ riivade hjärt f ' t or1ade med 

da siO' och b dal]~ngar som avklä-
o re a sma kl ''d o 

gen och l·' t , . a er p a vä-
. a a asn11111 d 

Mn grannlåt an ne trampa 1 .. an raga a 1 .. man och b "d post arna. 
gora.. • ro er, vad sk 1 . 
1 · 8 ma te d ' · 0 a vi 
tade följt f . - e angra. att d 

artseernas r • d e 
: Ka,..,uando 1· a och på 

1Tan5"n. igg,r norr om 
gran•kog,. 

t samt bi·yt .. ar av tr"d . a aven kvis-
skola rao en ttll Frälsarens ära de 

pa· "H . ' 
Sonl" 0 1 . osianna Davids 

· ei vi ho ' 
nung ger d ppas, att Sions Ko-
=•ädse ropae~? kl1:~ft och styrka att 
ann . sa anae d l 

u 1 sista d"d k 0 e eva och 
o s ·am1 o • Jen, sa att fien-
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G~r porten hög, gör dörren bred 
D!tt hjärta till hans boning red. ' 
Lat trones lampa brinna klar 

den cj må få dem att tiga eller för
s tummas av fruktan för världen 

Vi hoppas och bedja Sions. Ko
nung, alt han måtte komma in i de 
troendes hjärlan och driva ut d 
f . d k ~ ien s ·ap som vill göra Guds tem-
pel till en rövarkula. _ Se s· d nu, 

_10ns _ oller, din Konung kommer 
t1ll d1g, saktmodig, sittande på en 
åsninna! 

Och vaka, bed och redo var. 
Han komma vill, han närn1a1· s1g 
A~t med ali nåd bekröna dig. 
Dig vare pris, o Jesu kär, 
Som mig så huld och nädig är. 

Ps. 41: 1-4. 

ANDRA SöND>\GEl\ I ADVEl\T 

Är 1859. Sv. Ps. 48. 

BRUDGUMMEN KOMMER, VAR REDO ATT ~IÖTA HO\'O\l! 

Men när delta begynner ske, då man 
I resa eder upp och upplyfta edra huvu
den. ty då nalkas eder förlossning ! 
(Luk. 21: 28). 

Med dessa ord ville Frälsaren 
mana sina lärjungar a tt tro, att 
deras förlossning nalkas, när den 
sista tidens tecken börja ske. J esu 
lärjungar ha alltid väntat att domen 
skulle komma, då de ledo vånda i 
världen. Och jag tror att alla krist· 
na ha en sådan längtan och för
hoppning, när de lida (betryck) i 
denna världen. 

Men Gud har i sin vishet beslu
lat, att antalet bröder skall bli fullL 
innan världens slut kommer, då de 
kristna få Iida så mycket i världen 
för J esu namns skull. Man kan lä tt 
tänka sig, alt de kristna bli otåliga, 

<lå Kristus ej kommer snarl att 
hämla sina egna bort fran clt'tllla 
sorgedal. De krislna besinna CJ då. 
att Gud h:n nagra sjiilar, om , ilka 
han i sin vishet förutser att <le skola 
omvända sig och komma tili ,.a!ig
hetens kunskap. Och då de kristna 
vänta, att domen snart skall komma. 
och ropa: "Herre. rnrfiir hiimnas 
Du icke vårt hlod p<t dem sorn ho 
på jorden ?" då fa dt• tili srn r. ali 
de måste vänta :innu en liten ticl. 
t ill dess att hrödernas antal blir 
fo lltaligt. För <lessa hröclers skull 
måste dc viinta ännu en litcn tid, 
tili dess deras antal blir Iull t. 

Den himmelske Förä!Jern viii 
ännu föda några barn i sLiillet fö r 
dem som dogo som unga. Hans sorg 



.. /agen i Aclvent 
.4" dra sun r 

]b 

J cr solll unga, iir 
ii\'<'1' d'.'.111. ~0111 .. '. o,.t~t;llvuxrn miin
tiirr<' tlll da 11u,.011 . 1 ... 

'· 1 J"r Och ha1·1' :;org upp 10~ 
111'~11 < 0 · . 1 1 . ·n 1 
• i. 1"· .. :·111 !1·111 fiir ;Lm rll >dl 
ll't\C 01 I 1 t .J 
sliilJrl. ,;Olli ,jtta j han,; fall~ll (lC 1 

· 1 1 lut·1 sJ" mol l'l''H honom om Hl -.en. ' · ri 

J;,~1' hr(i,t och o111fa11111a* ho1~.0lll. 
n., 1·,·;,.,.:i1rr han :;in sorg orh glades 

' ,..., . \'" 
iil'l'I' di·m "'ll' fiiddcs pa nyt~. ~n-
l<'ll diirfiir 1'11 liten tie!. 1 fatnliga 
sj:ilar ,mm kii111p1•11 i cdrr all~:a
lwligusk tro fiirhidunde eder for
lo"nini.d ~nart ,kola giister komma 
från hi111111t•l<'n ali skada li11ru ski>n 
Fr:ilsan'I1' l1rnd nu iir, 0111 hennes 
lampn :ir hrinnandt'. nm hon iir 
rnkandt•, 11111 hon har k\'HI' sin för
ra ,kiinht•l stun 11011 lrncle fi1tl av sin 
Rrllllgu111. rlå lwn hlcl' kyrktagen* 
'"111 hr11d.* 

Od1 d;i nu tien yttersla tiden:; 
lt'l'kl'n ha synts på hi1111nelen. så 
lvft<'n upp t>clra hurnclen. I Jesu 
liirjungar. nd1 h!'rljen. ali dt'll yt
lt'Na titl<'ns wd<'nniidnr måttr fiir
kortas fiir de utvaldas ,kull. lliir. 
Du himmelerb nrh jordt•ns härska
rr. tlt• lirdriil'adt>s sucknr! Fader 
rnr. snm är i himmelen. 

Evangelium: Luk. 21: 2.)_36. 

O"h trrkrn •kolo •kr i •olen ·I . 
månen orh · 1 ... oc 1 1 
k I ' Jarnorna. nd1 pa . orden 

skall ilngc•t kn111111a ii\'er folken J ·h 1 
ola •ta rad!ö,8 \'id h . . · 0

' 1 e 
na• dån d .. a1 .•ts och i·agor-

. a nu ma11111•kor . 
andan a1· förskräckel•e n~h :· uppg1~:a 
det •0111 •kall .. .. angslan for 

1 o1erga l'arlden. t . h' 
me ens 111aktcr •k 1 1 .. · ) Hn-

• .- . o a ial'a. Och da 
tlr l'!8 urd i Or11llirkl.! 

f , 'Människosonen komma 
knll man a se h h' ' 1· h 5 

, d stor makt oc ar ig et. 
j en sk) ' me k ] • • .. d tt beg) nner s ·e, c a rnan M en nar e a f d h . 1 PP och upply ta e ra u-
1 resa ec er u f" 1 • " 
vud;n, ty cla naika.s edef~: odr ossnml~k· 

0 h 1 framstallde or em en 1 • 
c ian .. 1 .• 11 

1 • "Sen på fikontradet oc 1 pa a a ne se. • J k' l 
·mclra träd. När I fan se att c.e,ls JU a 
k' da velen I av eder sia va all 
nopp, L'k • .. 

sonunaren redan är nära. ' asa, nar 
1 _ delta ske då kunnen I ock veta sen > 

1
. .. 

ali Guds rike är nära. San ne: 1gen .. sa!?i,er 
. " eder: Delta släkte skall icke forgas, 
Ja., · 1 h · d förriin allt detla sker. Himme oc J o~ 
skula förgas, men mina orcl skola ~.ldng 
förgäs. Men tagen e~er tili vara for .all 
lata edra hjärtan fortyngas av omalt
lirrhet och clryckenskap och timliga om
s:rger, så alt clen clagen kommer på 
ecler oförtänkl; l y såsom en snara skall 
clen komma över hela jordens alla in
byggare. Men vaken alltjämt, och bed
jcn att I imin kunna undfly alli detta 
!'om skall komma, och kunna bestå in
för ~1iinniskosonen." 

Jesus sade till lärjungarna: "När 
dessa den yttersta Lidens tecken be
gynna ske, då mån 1 resa eder upp 
och upplyfta edra huvuden, Ly då 
nalkas eder förlossning!" Med an
le<lning därav böra vi genom Guds 
nåd eitertänka: 

Var/ör ]esu lärjungar böra 
upplyfta sina huvuden, när 
den yttersta tidens tecken be
gynna ske? 

. J;su .lärjungar känna redan här 
1 nadetiden en försmak av salia
heten d·' ) .. " . ' a c e aro uppfyllda av den 
Hel.~ge Ande. Men <le äro gruv]iat 
anfaktad 1 .' d · .. " . e la e mvartes och i yttre 

lmkenrng. Ej hlott världens hat smä-
e och f" ·f"l' 1 ' 01 0 Je se ansätta dem utan 

Brudgummen lcommer 
, var redo alt möta Honom 

11 
även inre Iiender: djävulens fres
telser och mångahanda trån"mål 
som en sorglös* människa et kän'. 
ner. För dessa Iienders skull bliva 
J esu lärjungar modlösa; och då 
Brudgummen dröjer bli ele alla 
sömniga. Det är skrivet, all Jesu 
lärjungar sovo i Örtagården tyngda 
av sorg, medan J esu svellades blod. 
Vi veta icke om ele vid detta till
fälle hade en andlig sorg, men se
nare blevo de rnycket bedrövade. 
när J esus dog. Och denna stora 
bedrövelse var hehövlig för dem, 
Ly deras bedrövelse vändes i glädje, 
när ele sågo Herren. Och de upp
f ylldes av Helig Ande på pingst
dagen. Då fingo de stor kraft att 
predika evangelium för allt skapat. 

Men då dornen ej kom så snarl 
som de hade Lrott, hörjade de snart 
all Lvivla om sin salighel, så att 

Petrus korl före sin död skrev till 
ele krislna: "Om den rättfärdige 
med knapp nöd bliver salig, huru 
skall det då gå för den ogudaktige 
och syndaren?" (1 Pctr. 1: 18). 
Det är sålunda inte underligt. all 
lärjungarna hli modlösa och trölta. 
då Herren J esus ej kommer snarl 
från himmelen atl hämta de ~ina 
från denna sorgedal. Vlen niir den 
sista tidens tecken börja ske. då få 
ele lyita upp s ina huvuden. ty .'.lå 
nalkas deras förlossning. J estt lar
jungar ha redan länge vänlal do; 
men, men när domen ej kom sa 
snart som ele ville, så började som--* St· Orrlförklaringur : Sorglö~. 

2 Evangeliepostilla 

l~ga tvi~la på hans tillkommelse. 
saso:n v1 höra i Petri hrev: "Det 
v~r .~c~e några slugt ullänkta fabler 
v~ fol1de, när vi kungjorde för eder 
var Henes J esu Kristi makt och 
hans tillkommelse." (II Petr. l: 
l6) · Av clessa Petri ord höra Yi. 
att somliga hade börjat tvida på 
Han tillkommelse. 

\Ien nog kommer Jesus snart alt 
hämta sina sorgsna lärjungar hort 
från denna värl<l. Jag vel. alt ''i 
världen liden 1 betryck; rnen rnren 
vid goll mad, jag har övervunnit 
världen!" !Joh. 16: :33) siigcr han. 
Sitten icke nedhöj<la mot jorden 
utan lyften upp edra hll\ uden. niir 
den ,.;ista tidens tecken hli <;ynlign 
pa himmelen ! Soven ickl'. I vi,;a 
jungfrur. när Brndgummen driijt'r. 
[\· snart höre~ ropet: "Se. Rrud· 
gummen kommcr! Gån ut ,111 1110la 

Honom!" 
'iäkert haven I iinnu sa mv•leu 

olja 1 edrn lampor. ali drssa kuuna 
brinna. niir Bnulgummt'n komnier, 
nH'll ,j,~crligen ej så nn L"kt't ali 

del skulle räcka tili ;1l1 girn åt tie 
favitska. yj)ka ha insumnat '"' lt111gt 
att de spilll ,;in olp pa m;~rken. 
Dork ha de \i,.;a ,;i1 111\Tkt n olp. ali 

lamporna Liiirja hrinna. niir ropel 
hiire,.;: ··1 hrudtiirnor ! f([ll en 1 ol.1a 
i eJra lampor? .. Sen tili: da l ,;m·en 
tillsanunan,; med ele fön·l·ska. ehurn 
l haden bort vaka orh ,1ve~1 ru,;ka 

d I .' .·,i ·k·t som snarka 1 svnda-upp e d\ s ' • .. . 
.. , till I ]Jrudtarnor, .1lt 

somnrn. ,en .. d . d·- I 
. . i. .. ··ar tryt::i for e ei. d ol1an CJ uOIJ . 
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Tredfe sö11dage11 i Atlvenl 

h .• l1'tet att I inte kunnen giva aven sa · 
·'t d1·a 1 
a an · 0 h' 

1 haven nu :;ett tecken pa un-
melen, som förcgå domen. ~eck.~~ 
. l 11*. nao dens sol har formo1-J so e . G 
kals i viirlden: endasl i la!1del o~ 
sen* skiner solen ännu. Manen ha~ 
blivil rö<l som blod: det betyde~ 
alt hlodsutgjutclse skall k01~.m1~ I 

värl<lcn. Dödsiingcln skall forgora 
ele förstföclcla bland hedningarna; 
encla~I i hraels harns hus. rnresl 
Lanuucb blod är slrukel pä dörr
triina. förbliva ele förbtfödda vid 
li1·. Tecken i stjärnorna: draken har 
dragil en lredjeclel a1 himme~ens 
~1jiirnor necl på jorden. Nn fmns 
cj liingre många stjiirnor*. som 
duga till vägvisare för van<lrarna. 
när de gå 1ibe. 

Nu äro sålwida den yttersta 
tidens tecken* för handen. Lyften 
därför upp edra huvuden,. I J esu 
lärjwigar, ty eder förlo~smng nal
kas ! Nu återstår för e:.~gh~tsva~:d
rarna endast en halv f1ardmgsvag. 
Om tröttnade knän börja ut~attas, 
så bedjen den store .Korsbarar~~' 
atl han ville styrka d1gnande knan 
och upplyfta trötta händer, att I 
mån orka ämm fortsätta den åter
stående halva fjärdingsvägen. Snart 
Iå de lrÖlla benen komma till vila! 
Snarl skolen I nå fäderneslandet, 
varest ljusen brinna och hröllops
bordet är dukat! Där fån I fira 
Lammets bröllop nu och evinner
ligen. Amen. 

Ps. 42: 4-5 eller 47: 3. 

TRI<:DJE Sö\DAGEN I ADVENT 

Ar 1858. Ps. 44: 2-3. 

ÄR DENNA KRISTENDOMEN DEN RÄTTA, ELLER 

SKOLA VI VÄNTA EN BÄTTRE? 

Jag. lkrn·n. har kallat dig i rätlfär
clighel •.. för atl clu 111i1 öppna blincla 
ögon nrh föra fangar ut ur fängcl,ct. 
ja ur fangen•kapen dem. som silla i 
miirkret. (Jc.1. ·12: 6 a, 7). 

Så talar Herrcns Ancle genom 
profeten Jesaja~ mtm. Han talar om 

•Kri~ti·ndomt'n .. lju~: St· Ord[örklaringar: 
~olrn od1 Gn~,·n. 

•St: llt· .. ~a onl i OnHiirkluringar. 

Messias eller den kommande Fräl
saren, s.om Herren har kallaL i rätt
färdighet till att öppna hlindas ögon 
och frälsa fåugar ur fångenskapen. 
Denna profeten Jesajas förutsägel
se blev också fullbordad, när vår 
dyre Frälsare uppenbarades i värl
den. Då öppnades många blindas 
ögon och måuga dövas öron och 

A-r denna hristendomen den rätta ... 
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många olrons fångar befriades. Så
dant hände i synnerhet på apostlar
nas tid, då de troende uppfylldes 
av Helig Ande. Men ännu alltfort 
går denna profetia i fullbordan, 
när Guds ord predikas så att rnän
niskorna vakna. Då öppnas blindas 
ögon och dövas öron och mången 
otrons fånge, som suttit i rnörker, 
blir hefriad från satans bojor. Vis
serligen uppvakna i denna tid ej så 
många, och otrons fångar vilja bry
ta den Helige Andes band, så att 
de kwma bli helt fria från alla 
samvetets bestraffningar. 

Nog se vi att otrons fångar kom· 
rna i nöd, när döden nalkas. men 
då är det icke lätt att sliga upp. 
när egenrättfärdighetens djärnl gör 
sitt bästa ( att trycka ned) och blir 
en förfärlig åklagare och vill ut
släcka även den sista trosgnistan. 
Och det är alldeles ovissl. vem som 
då kommer att blåsa ny eld i en 
rykande veke. Orn Herren har det 
sagts: "Ett brutet rör skall han icke 
sönderkrossa, och en rykande veke 
skall han icke utsläcka" (Matl. 12: 
20). Men det är ovissl om ege~1-
rättfärdiahetens fångar ha ett sa
dant hjä:ta. all det kan liknas '.i.d 
en rykande veke. Och även del .'~.r 
ovisst, om egenrällfärdighetens lJa
nare ha ett förkrossat 11järla. Hari 
känns ell hjärta som är uppfyllt a\ 
otro. Dock förkrossas ell hårt hjär· 
ta snarare än del mjuka hjärta som 
nådetjuvarna * bära i sitt bröst. 

o:a~f' Ordförklaring:ar: f\Li.clt'ljuv. 

Men Herren har sagt. all han 
icke skall utsläcka en rykande veke 
och icke sönderkrossa ell brutet 
rör. Tag nu vara på dessa ord. ni 
rykande vekar och du brutna rör! 
Så länge rök uppstiger från den 
rykande veken, kan Herrens Ande 
blåsa ny eld i den. Men om den 
slocknar, så har den blivil fuktig i 
denna världens oväder. Och du 
brutna rör, Herren vill icke önder
krossa dig! 

Vi skola i dag betrakta. huru 
haita gå. blinda se. spetälska renas. 
döda uppväckas och huru evange
lium predikas för de Iattiga. i\Ien 
ropen nu I halta. blinda och lemma
]ytta. I spetälska och ( anclligen) 
döda. I dörn orh stumma. ropen 
med så hög röst. atl Je,;us hnr det 
innan han går förhi! Han är red,m 
på 1·äg förl1i; cle 'om ej ropa nu 
lämnas krnr i ,.;itt mörker. Snart 
"år Jesus så långL att ögat l'J ,;er 
~l'h örat ej hör.- Kanske för Yår 
olaeksamhets skull. var triighets och 
Jättjas skull giir Jesu:; tili e1_1 . .11111~11 
Yii rld. rn resl han mottage; hattrL' an 
hiir. Hiir Dn. store iän tili Johan· 
nes. cle sorg,;na lärjungarn<b öd
mjuka hönt'L F ader dr. ~0111 iir i 
himmelen. 

Evangelium: \lall. l l: 2· 10. 

vien niir ]ohannt's i "ill fii11gebl' fick 
höra om Kri,ti giirningar. >ii1.1de l?au 
liud med sina lärjungar och lat fruga 
honom: "·\r du clen som skullc knmn~~; 
eller skola vi förbida nagon ?nnan. 
Da srnrade Jesus och sade 111/ dem: 



Tr e dj e sö nda gen i A dtJell l 

"'Gi111 1illbaka oeh omlalen .för J~han
nes iad J hören och sen :. himda fa .~m 

l 'laita ,,.ii speliilska bhva rena, dova 
.... , ' • , ·' t::" • • r·· 
j,·öra. <löcla uppsllt. och 'för falt1ga. ~r-
~unnus glädjens budskap'.. Och sali ~. ar 
den för 'ilken jng icke hhver en stole
:'ten. '· 

~iir dessa sedan gingo borL beg) nle 
.le>W' Lala tili folkel om Johan ne>: 

··varför 1 ar del T gingen ui i ökn~n ? 
Var dct för all ,e rll rör som dnv~s 
hil nrh dit ai 1 inden ? Eiler var!.or 
gingen 1 ui? Var det för nlt se en m~n
niska kläcld i fina kliider? De som bara 
finu kliicler. dem linnen 1 ju i konunga
palnlsen. Varfiir gingen 1 elä . ul ? .Y ar 
rlct för ali se en profcl ? Ja. Jag sager 
eder : .:\nnu mer iin rn profet iir han . 
Jlan är den om 1 ilkt·n dct är skri1el : 

·:-;e. jag sänder ut min ängel 
framför dig. 

oC'h han ,.;kall hr reda 1 ägen för 
dig.' 

A\' dagens ernngelium kan man 
få den uppfattningen, all Johannes 
skullf' ha varit i tvivelsmål om Jesu 
person. då han sändc sina lärjung
ar att fråga: '' \r du den utlovade 
Friihareu eller skola vi vänta en 
annan frälsare'?" Dcnna fråga ly
dt>r nu så: 

";ir delta den rätla kristen
domen. som zmder dessa år 
lwr 11ppe11barats i Norda11-
land. eller skola ui z·änta en 
hättre kristenclom ?" 

Dt>nna fråga måstc vt gcnom 
Guds nåd dcnna gång besvara 
korthet. 

Enär del har funnits och ännu 
finns så många slags kristendom i 

världen, draga de sorglösa* därav 
den slutsatsen, att man inte kan 
veta vilken tro som är den rätta. 
Men de som i sitt samvete erfarit 
nå uot av saliggörande tro, måste 
erkänna att hedningarnas tro icke 
är en rätt tro ; och vi måste även 
erkänna , att det finns en Gud som 
allena är den ende rätte Guden, och 
att det finns en Frälsare som allena 
;ir den ende rä tte Frälsaren. Så 
måste del även finnas en enda rätt 
och saliggörande tro. Då man i den
na tid bekänner sig vara troende, 
men ändå med sitt leverne förne
kar trons kraft, så börjar mången 
enfaldig kri sten undra i silt sinne 
vilken tro som till sist är en rätt 
tro, då somliga tro och leva i skör
levnad, somliga lro och stjäla och 
somliga tro och sitta fast i världen. 

Vi tala nu inte om dem, som de 
kristna aldrig kunnat erkänna som 
kristna, ty sådana ha icke haft en 
rätt kristens erfarenl}eter, utan vi 
tala om dem, som rätta kristna * 
hava hålliL för all vara kristna, men 
som ej ha varit ståndaktiga i sin 
tro. Om sådana har det redan i den 
första kri stenheten rått olika me
ningar. Man har frågat: Måste de 
kri stna upptaga sådana fallna i för
samlingens gemenskap och erkänna 
dem sorn kri stna? Somliga kristna 
sade redan då, att fallna icke skull e 
upptagas i försarnlingens gemen
skap hurudan bäuring de än må 
göra. Men andra kristna ha upp-

•se d. o. i Orrlförkl. 
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tagi t fallna i församlingens gemen
skap, då de ha varit rätt ångerfulla 
och eljesl ej kunnat tro, att Gud 
förlå tit deras synder. Dock ha de 
första kristna fordrat en rätt ånger 
av de fa llna. 

Då nu Gud har givit så slor makt 
åt de kristna, att de ha makt att 
förlåta synder och binda människor 
vid deras synder, så har man stan
nat i stort tvivelsmål om dem, som 
somliga kristna ha upptagil som 
kristna men andra kristna förkas
tat. Vi vet ej, om de kristna sålunda 
ha varit förblindade då de ej vetat 
vem som är rätt ångerfull. Men vi 
vet a tt hedningarna; som mäta kris
tendomen med egenrättfärdighetens 
måttstock, icke upptaga någon som 
kristen. Och nådetjuvarna åter upp
taga nådetjuvar som histna . Det 
finns sålunda en gräns, där den rät
ta ångern måste finnas. Och den är 
just där varest den förra döda tron 
har tagit slut. När nämligen för lär
jungarna all tro och allt hopp tog 
slut, då hacle ele en rätt ånger. 

Om vi nu ville ge svar på frå
gan: Är denna kristendom den rätta 
eller skola vi vänta ännu en bättre 
kristendom, så måste vi först göra 
veterligt, att de förs ta kristna ha 
alltid hållit för sanna kristna dem 
som ha givit sitt liv för Jesu namns 
skull. Men en så svår prövning har 

' Se Orcl förklari nga r. 

ännu ej förekommit i denna kris
lendom . För det andra måste vi be
känna, att vi ha den tron att ännu 
finns i dcnna kristendom nåcrra få 
själar, som nog skulle kunna

0 

offra 
sitt liv och blod för Jesu namns 
skull. Rannsaken nu eder själva 
med detta rättesnöre: om eder tro 
skulle bestå i den stora striden och 
kampen och om I skullen kuuna 
följa Jesu blodiga spår och med 
glädje och fröjd möta döden för 
J esu namns skull! 

Nu finns ej något bättre känne
tecken på rätt kristendom än endast 
detta, att mången har genom denna 
väckelse kommit till det tillstånd. 
att han med glädje och fröjd har 
kunnat lämna de1ma världen. \'i ha 
det hoppet och den förtröstan till 
Gud. att mången broder och sy,.;tcr 
i kristendomen nu står på Sions 
herg bland de etthundrafyrtiofyra
tw;en tecknade. sjungande den nya 
~angen för Gud och Lammet. lornn
de Gud för delta ringa lju,.; "om 
har uppgålt i Nordanland. 

Kämpen iiven I i eder allra heli
gaste tro intill slutet. ,..ä skolen I 
snarl fä möta edra bröder nch ~yst
rar i tron på den ,.;aliga ori. rnrest 
mesarna sitta pä grenarna 1 fo·ets 
träd. Amen. 

P,;. '15: 6-8 eller '16. 
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F.Ti\HOE SöNDAGEN 1 ADVENT 

År 1858. Ps. 47: 1-2. 

SANN OCH FALSK OVÄRDIGHETSKÄNSLA 

.lng iir fijr ringa 1ill ali dcn nad ~ch 
ali dcn lrofa•lhct. snm Du har heusat 
Jlin tjänurc. (/ lfos .. t!: /() a). 

Så sade brael (Jakob). när han 
rnr i nöd och fara fiir sin broders 
,,kull som kom emot honom, niir han 
n1r pii åtcniig tillbaka till siLL fä
denwsland. Du kom över Jakob en 
kiinsla av ovärdighet. niir han be
tiinkte hur rikt Gucl luule viilsignal 
honom till kropp orh sjiil. IIan kom 
iiven i dödens niirhct. då hans bro
d1•r. hedningen Esau. hotadc att för
giira honom. Under clenna oviirdig
fwtskiinsla hrottacle;; han med en 
okiind en hel natt och besegrade 
Gud sjiih- mPd sin bön. Och Gud 
hjiilpte Jakoh så. att hedningens 
hat förrnndlades till kiirlek. och 
dPIUH'. niimligen Esau. mhte gråta 
vid sin hroders hak ehuru han i 
fiirförlig nede och morcllust haele 
gått emot honom. 

Om Jakobs sjiilstillstånd kan 
man tänka. att hun fick en rätt 
känsla H\' ovärdighet. först därför 
att diiden kom honom nära och för 
det andra därför. att han kände och 
bekäncle hur stor nåd som hade 
vederfarits honom. Dessa håda 
känslan av ovärclighct och känsla~ 
a\· nåd. få nog rum i 1•tt och tiam
ma hjärta. men falsk ovärdighet 

och känslan av nåd rymmas icke i 
summa hjärta. 

Alla Gamla Testamentets heliga 
harn haft en rätt ovärdighetskänsla, 
som Guds Ande har verkat. Men i 
denna tid vill en falsk ovärdighets
känsla tränga sig på många, vilken 
ä r egenrättfärdighetens verk. Den 
rätla ovärdighetskänslan drager 
icke bort från Gud, utan den driver 
de ångrande till Gud. Men en falsk 
ovärdighet driver bort från Gud. 
hindrar många atl gå till Herrens 
Nattvard och driver några att hänga 
sig såsom till exempel Judas gjorde. 
lVIen de sorglösa och nådetjuvarna * 
känna ingendera, varken den rätta 
eller den falska ovärdigheten. Och 
under den falska ovärdigheten lig
ger en förfärlig högfärd som visar, 
att hjärtat icke är förkrossat. De 
känna, att de icke äro värdiga att 
gå till Herrens Nauvard och säga 
sig vara ovärdiga, men i denna 
fa lska ovärdighet finnes en stor 
högfärd och hat till de kristna. De 
säga sig vara ovärdiga som nall
vardsgäster men kunna likväl håna 
ele kristna. 

Alla ångrande få nog känna sig 
ovärdiga till all den nåd och barm
härtighet som Gud har bevisat dem. 

(l!"'t> Ordförkl.: \udt•ljU\' fl'"JI. ~urg]ö~. 

Sann och falsk ovä,dighetslränsla 
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i synnerhet då hedningarna komma 
mol dem med djävulens makt orh 
stor grymhet, när ele ångeriulla 
återvända från hednaland till fä
derneslanelet. Då få ele hotfärdiga 
känna och erfara, huru ovärdiga rle 
äro till all den nåd och barmhärtig
het som Gud har bevisal dem. 

Men hliven icke därför för
skräckta, 1 ångerfulla och till fäeler
neslandet återvändande. ehuru hed
ningarna komma mol eder med stor 
vrcde och grymhet, ulan fortsätten 
atl hrottas med elen okände Lill dess 
alt I övervinnen honom med edra 
böner och suckar. Och hekännen i 
eder nöd och vånda medan I käm
pen i den stora striden och striiven 
under bnslan av eder ovärdighet. 
hekännen clå: "Jag är ovärdig tili 
all den nåd och harmhiirtighet som 
Du har bevisat Din tjänarc!'"* 
Kanske Herren hör e<lra ~uckar. 
när I ropen med så hög riisi att 
ropet hiirs till himmelen. Och hed
jen, atl den store Krigshjälten som 
har övervunnil döden och helvclel, 
ännu måtte ej hlott frälsa cclra :;jii
lar från fiendernas hojor ulan iiven 
omvända hcdningarnas hjärlan så 
all hatet måtte förvandlas tili kiir
lek. och atl de måste gråtande om
famna eder. Så rnåste den slore och 
grymme hedningen Esau göra. 
Han måste gråtande taga sin hrocler 
0111 halsen ehuru han i slor vrcde ' . 
och grymhet gåLL att förgöra s111 

liroder. 

'Sl.i 1·nl. ~u111la fin..;.ku Cin·r'-'ältninp;i·n. 

Bedjen alltså, I alla som vandren 
Lill clet rälla fäderneslanelet. alt 
Herren målle omvända heclningar
nas hjärtan. så att eleras hat måtte 
förvandlas till kärlek, alt de måste 
gråtanele omfamna Eder, och alt dc 
måtle välsigna eder så myeket som 
de förut hava halat. förföljt O!'h för
'm:idat eder. Hör Du 'torc Krigs
hjältf' de bedröYades. ångerfullas 
och nödställdas suckar. clå ele hrot
las med den okänclc hela natten 
iinrla till dess alt moq?;onrodnaden 
uppgår. Fader vår. 

Evangelium: Joh. l: 23-27. 
Johannes SYarade de utsända: 
"Jag är rösten a,· en som ropar i ök

nen: "Jiimnen Yägen fiir HerrPn • «t>•m' 
profeten Jesaja sade.'" Och miinnel' 
rnro ul,iincla i fran fari"':erna. Och dr 
fragatle hnnom och "adc tili hrr1nn: 
· \-,nfijr diiper du da. on t!u 1ckt ar 
\!t .. ,,ja,. t.•j heller Elia>'. 1•j ltt llcr )» of, .. 
ll'n '?'" Johannes "' aracle ,Je•u < rl• ,Jdt•: 
"'.Ta~ diiper i vallen: r>1en m"t• ihl.1. rl 
ede~ ,tar en <0111 T il'k1· k' nnt•n. han 
~0111 kommer efter 1111~. \ ilken~ "'k11r·111 l 

jag icke iir 1iinlig all upplii""· 

I dagcw; 1•vangeliun hlkanner 
Johann~< Diiparcn, ali ha 1 ickt' iir 
, iinli"' all lösa Friilsan•ns skorem
mar. \Ied anleclning a\ dc"a ord 
skola i·i gt'nom Guds nad ' dPmw 
111'11Jpns slmul ill'lr,1kla: 

Ffurn en sa1111iT1gspredikare 
l.-ii11ner sig Ol'iird ig alt lösa 
Frälsarn1s skoremmflr. 

\Ia alla ovärdiga bli ,;inliga ocl1 
alla \'iirdiga bli oviirdiga. 
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Fjiirde söndagen i Ad11e11I 

F ö ,. d e t / ö r s t a: Vilket är 
den riitta oviirdighetens kä11netec
kf'11. 

•\lla Gamla Testamentets heliga 

1 . k"11l "'"' m·:irdirra Lill all den lava a .:i t""' ' ro 
nåd Ol'h liarmhiirlighet som Gud har 
lieyi,-at dcn1. Johannes Döparen ha~· 
Lint oeh lickiint sin oviirdi~het. Vi 
n1a,lr sålunda lro, all del foms en 
l.:·111 o\·ärdinhctskiinsla. men den är ' ~ od 
" ·å r atl skilja från en falsk sa an. 

Den gamlr Israel hade i~kc en 
falsk utan ('11 rätt ovärrlighcls
kiinsla. da han hrolladcs mcd den 
nkiindc. .Johannes Diiparrn hadc 
iin·n en riitt oviirdighctskiinsla, då 
han Linde sig O\iirdig all liisa Fräl
''tr<·ns ,;koremmar. \Ien Pelrus hade 
!'11 falsk miirdi1-d1cl. då viirldsiiran 
kom honom att motsiiga Frälsaren 
nl'h han il'kr Yille mottaga rening 
( gt•nom ali Frälsaren skulle två 
haii,; fiiLLer). Likas[1 hadc Petrus 
1•11 falsk oYiirdighet. då han sade till 
ksu,;: ''Herrc. g<t hort ifrån mig, 
ly jag är eu "yn<lig miinniska!" 

Då Yi sålunda i enlighel mcd alla 
kristua, i>rfarenhct hetrakta den 
rätta orh den falska oyiirdighetens 
natur. så finna vi. att den rätta 
kiinslan av egen ovärdighet tvingar 
ntid~tällda och ångerfulla till Kris
l\i,;. Vi fiirstå således. att dcn fabka 
ovärdigheten är den on<lc andens 
Yerk: det är egenrättfiirdigheten 
~om verkar den. Men den rätta ovär. 
digheten är Guds Andes verk. Pau
lus säger, au lagen är en tuktomäs
tare till Kristus. men egcnrättfär-

digheten släpper icke någon fram 
till Kristus. 

För d e t a n d r a: Vilket är 
den falska ovärdighetens kännetec
ken? 

Den falska ovärdighetens känne
tecken är som nyss sades : att den 
ej låter de å~gerfolla_ komma ti}l 
Kristus. Verkhga hedmngar och na
detjuvar känna ingendera ovärdig
heten, varken den rätta eller den 
falska. Men envar som har ett onl 
och crna gande samvete, börjar kän
na sig ovärdig som nattvardsgäsL, 
och denna falska ovärdighet är 
egenräLLiärdighetens verk. 

I dessa tider ha framträtt många 
ovärdiga nattvardsgäsLer, som säga 
sig vara ovärdiga men ändå icke ha 
den rätta känslan av ovärdighet. En 
sådan har icke e LL väckt samvete 
utan endast ell ont och gnagande 
samvete, som icke förmår dörna 
dem Lill helvetet utan förmår dem 
att uppskjuta den rätta ångern ända 
till dess att döden hinner fatt dem. 
Då säga de: "Hämta prästen, giv 
mig sakramentet." Men de stackare 
som för Ialsk ovärdighets skull icke 
gå till Herrens Nattvard bliva för
aktare av nådemedlen och förtram
pa Kristi blod under sina fötter. De 
vilja icke låta hinda sitL samvete 
och de vilja icke giva löfte om bätt
ring. De vilja löpa (fria) som hjor
ten i skogen. Alla avfallna ha nu 
blivit ovärdiga nattvardsgäster. 
Alla de vilkas samveten lagen har 
cndast litet fått röra vid, och alla 

Sann orh /alsh ovärclighetskä11sla 
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de vilkas samvete har somnat efter 
väckelsen, äro nu ovärdiga natt
vardsgäster, som ej vilja besvära 
Jesus med sitt ropande* och icke 
tära på nattvardsvinet. De vända 
Herren ryggen men icke ansiktet. 
Men när det blir nöd, säga de: 
"Stig upp och hjälp oss!" Vem vet 
om J esus från Nasaret då är så 
nära, att han hör deras rop och 
klagan. 

Vi ha ännu ett exempel i Bibeln. 
sorn visar au nådetjuvarna icke äro 
värdiga nattvardsgäster. Judas var 
en riktigl svår nådetjuv, som gick 
Lill Herrens Nattvard såsorn en an
nan gamrnal kristen. Icke blygdes 
han att låta J esus två sina fötter. 
och han blygdes ej heller all kyssa 
J esus. Så göra nådetjuvarna äv~n i 
denna tid: de kyssa Herren i Natt
varden och säga: J ag iir icke en 
förrädare. All utvärLes rening taga 
de emot men hjärtal förblir otrnget. 
Därför 'säuer Jesus Lill sina liir-

" 
0 

.. ] ·k · rke jungar: I aren rena, c 01 1 

alla!" 
Nu hava Israel oeh Johannes 

Döparen visat oss, huru clen rätta 
ovärdigheten skiljes frän .den fals~a 
ovärdigheten. När den al~re b~.~
dern Esau som var en hednmg. h~~
jade hata och förfolja Jakob for 
d "l . elses skull. som denne en va s1gn 

0 
.. • d 

hade fått av sin fader, da borJa e 
· .. d' t1'll all den Israel känna s1g ovar ig 

nåd och barmhärtighet, som Gud 
hade bevisat honom. Då brollades 

• e Ordförkl.: "Rörelscr" ! 

han med den okände i bönen ända 
till dess att han vann över Gud i 
sitt hjärtas vånda och dödsfruktan. 

Så även 1, som kommen från hed
naland och vandren till Fadern. då 
hedningarna komma i stor vrede 
emot eder, kännen då huru ovär
diga 1 ären till a 11 den nåd och all 
den barmhärtighet, som Gud har 
gjort mot Eder. och kämpen rned 
den store okände hela natten till 
dess att morgonrodnaden rim1er 
opp i edra hjärtan och nådens sol 
går opp ! Då får ni även kraft ali 
hedja för hedningarna och säga till 
dcn okände: '"J ag släpper Dig icke 
förr än Du välsignar mig"'. Och I 
skolen se Gnds Lamm. som hortta
o-er världens svnder. Och I fån åter 
känna. all I ä;·cn n\ iirdiga ali lö•a 
han,; 'koremmar. 

Och cletta iir rlen riitta O\ iirdig
hetskän,;]an. som tYingar edcr tili 
Kristus all siika n:1d IHb honom. 
Ja .. · har del hoppet. alt den store 
Kc~·shäraren ännu iir -.ä tidmju~ 
och saktrnodif?,. alt han ,;kall trn 
edra fiittcr. pii Yilka ,;yndens d~1mm 
hopa,.; varje clag. si1 ali. y~11<lnng,.;
männe1b fiiller !.Ii'"'' nkt1gt rena. 
. de trärh in i hriillop>Nllen. mnan ' • 
Edra rvrrgar :ini iinnu sa st\·~·a. ali 
I ickc k1~men biiJa e:>der all trn edra 
fötter. Föllerna hl i inte rena endast 
F . ed atl ni torkar dem med gran

t a1111 . . J .. llo i·sa 
ris i nnan ni sli~er m, I )\'O • l s . .--
Ien. Utan ni maste ~~ta !e~us .t\a 
d . fo"tter då han ar sa odmJuk cra ' 

11 
... 

och saktmodig alt han vi t1ana 

:,: ·11 - 11 
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Betraktelse på Julafton 

c<lcr. - Huru ovär<lig du än var, 
·11 . ll Guds Son skulle Petrus. l1 a . d 

1 ... <l"' "a· h·ir du 1cke del me ielJana 10 • ·' ' • 

1 Olu ·lu icke låter honom tva 1onorn, ' 
clina fötter. Fiirsl dit hlir du ren 
orh Yiirdig utt stiga in i den sal, 

arest Herrens Nauvard hålles. 
V . d 
_ Husbonden har anv1sat e er en 

l l . sal uiJpbyggd och ställd i ord-s o , 0 ok 
· a där skolen I fa äta pas a-111110, 

lamm med Jesus. Amen. 
Sv. ps. 41: 5-7 eller 40l: 7-8. 

BETRAKTELSE PÅ JULAFTON 

Ps. .52 eller 53. 

DE TROGNAS LÄNGTAN FULLBORDAS 

[ gamma ncjcl voro elä nugra herdar 
ulc pii marken och höllo vakt om natten 
ii1er sin hjorcl. Da stod en Herrens 
iingel framför clem. och Ilerrens härlig
hct kringstralade dem: och ele ble,:o 
myeket för~kräckta. Mcn ängeln sade tili 
d~m: "Varen irkc förskräckta. Se. jag 
hadar ecler en 'lor glädje. som skall 
\Cclerfaras nllt folket. Ty i dag har en 
Frälsarc hlivit föclcl iit ecler i Dm ids 
,tacl. och han iir Messias, Herren. Och 
delta skall för ecler vara tccknet: r sko
lcn [innn ctt nyfött harn. som ligger 
lindat i en kruhhn." 1 delsamma sågs 
rliir jämle iingcln en slor hop av clen 
himmelska hiirskaran. orb ele lovaclc 
Gud och sade: 

"\ra rnre Gud i höjdcn. 
ocb fricl pa jorclcn. 
hlanrl miinniskor tili vilku han har 

lwhag!" 
(luk. 2: 8-J/ .. ) 

När Guds Son föddes till världen, 
funnos inte andra som kunde taga 
emot honom än några kreatur. Lik
väl väntade vid den tiden mången 
Messias ankomst men i orätt hemär-

kelse. De väntade en jordisk fräl
sare som skulle frälsa dem från 
hedninaamas välde. Men en andlig 
Frälsa1~e som skulle frälsa från djä
vulens våld förstod ingen att vänta. 
Ty då funnos ej andra botfärdiga 
själar än Simeon och profetissan 
Hanna, vilka väntade Israels tröst, 
och Sakarias, Johannes Döparens 
fader och hans hustru Elisabet samt 
Josef och Maria, Jesu moder. Dessa 
få själar väntade Guds rike, men 
alla andra voro sorglösa. Men en 
sorglös människa känner ej att hon 
är under djävulens våld. Därför 
förstår hon ej atl vänta eller alls 
sakna en andlig Frälsare. 

Människan måste först uppvak
na, innan hon börjar vänta eller 
sakna en andlig Frälsare. Ocb ge
nom en rält väckelse lär människan 
känna, all hon har råkat i djävulens 
våld. Genom väckelsen lär hon alt 
känna, au hon hamnar i helvetet, alt 

De trognas längtan jullbordas 

hon hamnar i evig pina, om ingen 
Frälsare kornmer au hjälpa henne. 
Detta är rätta anledningen, varför 
väckta människor längta, sakna och 
sucka efter Frälsaren och varför de 
väckta bli glada, då för dem predikas 
ljuvligt evangelium om Kristus, så
som även himmelens änglar sjöngo 
av glädje, när syndares Frälsare var 
född till världen. Men de sorglösa 
kunna ej glädjas varken över Fräl
sarens födelse eller hans uppstån
delse, utan de ha på julen sina 
fröjder. De sorglösas julglädje är 
att få äta läckerheter och dricka 
vin ocb kläda sig i granna kläder. 
Och om någon satte i gång dans, så 
vore detta just Frälsarens födelse-
dagsglädje för dem. .. . 

Och för ett sådant sorglosl lff, 
för världslig glädje,köttetsförnöj~~
se för ätande och drickande. for 
ar~nnlåt och dans finns i de sorg
lösas hus icke rum åt Guds 5~:1 · 
Han får bättre ro bland kreatur an 
bland sorglösa människor. 

M ann.. u märkligare iir vad her· en f' 
<lama predika om Frälsarens o-

Ett ringa barn har Hcrren ]~]i,it. 
alt barn åt Gud 'i bhrn ma. . . 
Till himlen Han oss arY~riilt g1nt. 
att clär vi Honom ]o,·a flt. 
1 sonen Faclerns hiirlighet 
vi se och hans barmhärtighcl. 

---. -1- 1 D ·, Trt'cljt• fin~ku po!-ltillun. t'r JU prt'l. 

delse. Herclarna hörde av änglarna 
den första julpredikan om den ny
födde Frälsaren, och den verkade i 
deras hjärtan så mycket att de ge
nast gingo att se var den nyfödde 
Frälsaren var. Och herdarna funno 
den nyfödde Frälsaren liggande i 
en krubba. Och de kände utan tvivel 
glädje av den syuen, då de omtalade 
det som hade blivit dem sagt om 
delta barn. 

Om nu alla skulle gå alt se. rnd 
som har skett i Betlehem. skulle de 
få kraft att med större nit sörja 
för sin själ och herdarna att rnka 
över sin hjord och ropa på lsraels 
berg med så hög röst. att alla Yild· 
djur skulle förskräckas och fk 

Och det är vart hopp och dr till
försikt till Gud. atl dt fa ~jälar som 
i Jaa sucka jämte tljuren "kola en 
uan; och helt snart •e hans härlig
het på S1ons her):!:. "arcst iingla_i_-na 
sjunua med ljuvli~ och rncker rn~t: 
";\r: vare Gud i hiijden, och fnd 
på jorden. tili männi~korna ell goll 
behag!" Amen. 

Sa krnn, 11 J,·,u. k.irlc brikl'. 
· ..• 1. Di11 r'ittl:inli!!hl'l. cqy os~ a ~ . 

I niid cwh 'an111nt. F~11ienb l1ke. 
/)11 t'\ igl ii r 'a r ,,,f i~hd. 
P ·1·· l"ll'L' llt-rn•1i,; '''"1 rad. 1 ~ ' 'k nåd! Hans helga na11111. lian' n ·a 

(P. B -n) 

Ps. 50 eller 51. 



JULDAGEN 

Ottcsång 1859. Sv. Ps. 55. 

ENDAST TRON PÅ GUDS SON GÖR SALIG 

Texl: Joh l: 1-14. 

r bcgi nnelsen var Ordel, och Ordel 
rnr hos Gud, och Ordet 'ar Gud. Della 
\ar i hegynnelscn hos Gud. Genom det 
har allt blh it tili, och utan del har 
intet hlivit tili. som är tili. 1 det var 
Ii\. och live! \'llf 111änniskornas ljus. 
Och ljusel lyser i mörkret, och mörkret 
har icke fatt lllakt rHirmed. 

l~n man upptriidrlc. sänrl m Gucl; 
hans namn var Johannes. Jlan kom sa
snm etl 'iltnt'. för ali villna 0111 lj uset, 
pa d!'l ali alla skulle komma tili tro 
gt·nolll hnnnm. kkt• rnr han ljusct. rnen 
lrnn skullc \'ittna nm lju:;et. 

llct sanna lj usct. det som lyser över 
alla männi,.kor. skulle nu komma i värl
rlen. 1 'iirldcn rnr han. och genom 
hnnom harle världcn hlivil tili, rnen värl
drn 'illr irkc veta av honom. Han kom 
tili sitt eget. oeh hans egna logo icke 
<'mol hnnnlll. \Ien at alla dcm som logo 
emot honnm gnv han makl att hiiva 
Guds harn. at de111 som lro pa hans 
namn: oeh de harn hlivil födda, icke 
a\· hlod. ej heller D\ köttslig vilja. ej 
hellcr av nagon mam; vilja. ulan m 
Gud. 

Och Orclet 'url kött och tog sin bo
ning ibland oss. och vi sago hans här· 
lighel. vi sago likatiom t:'n eniödcl Sons 
härlighet fran sin Fader. och han rnr 
full 8\' nad och ~anning. 

1 vår upplästa evangelietext talar 
aposteln Johannes om ordet som 
vart kött. Och många högt lärda 
män ha grubblat över delta bibel
ställe. De ha nämligen velat förstå, 
hur det var möjligt att ordet blev 

kött. Men ingen har ämm kunnat 
förklara detta bibelställe så klart, 
att någon enfaldig människa skulle 
kunnat förstå del. Det hör visser
ligen till våra trosartiklar att Sonen 
är född av Fadern i evighet och atl 
han föddes av J w1gfru Maria, när 
Liden var fullbordad. Men då vi 
med vårt förslånd icke kunna fatta 
den naturliga avlelsen, hur skulle 
vi då med förståndet kunna fatta 
den övernalurliga födelsen och den 
övernaturliga avlelsen? Men redan 
på Johannes tid funnos några lär
da, s. k. världens vise, som grubb
lade mycket över huru Guds Son 
var född av Fadern i evighet, huru 
han avlades av den Helige Ande 
o. s. v. Men ju mer de grubblade 
över delta, dess mer foro de vilse, 
ty de ville försl vela och sedan Lro . 

Mot dessa högt lärda världens 
vise eller filosofer sk.rev Johannes 
sill evangelium, så all de k.ristna ej 
skulle vilseledas genom falsk lära. 
Denna falska lära beslod i synner
het däri atl Jesus från Nasaret icke 
vore någon gud utan en människa 
begåvad med större förstånd än 
andra människor. Och detta större 
förstånd kallades Guds visdom el
ler logos (grekiska) som betyder 
både vishet och orcl. Apostelu' Jo-
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hannes skrev sitl evangelium mot 
dessa världens vise som förnekade 
Kri sti gudom och visade all Ordet 
eller Guds vishet fanns till redan 
före skapelsen. Och detta Ord vart 
nu köLL. 

Men denna hemlighel kan ingen 
människa fatta eller förstå . utan allt 
beror av orn du vill tro alt Jesus är 
Guds Son född av Fadern i evighet 
och avlad av den Helige Ande i 
J ungfru Marias sköte. Della trodd,~ 
icke judarna ulan de trodde, atl han 
var J osefs son. Men aposleln Petrus 
var den sorn först kmn till Lro atl 
J esus var Guds Son, och sedan dess 
hava alla kristna hafl samma tro 
som P elrus. Och denna Lro har an
setts så nödvändig för de krislna. 
alt den sorn ej lrodde alt J esus iir 
Guds Son bannlystes eller uleslöts 
ur försan~lingen; han ansågs som 
en turk eller hedning. 

Men vad hjälper nu <lenna tro. 
all Guds Son har tagil mandom- alt 
han vandrat här p~l jorclen, alt ju
darna ha beskyllt honom för all 
vara en bedragare_ alt den r~mer
ska landshövdingen Ponlius Pila_l'.16 

dörnde honom Lill döden. vacl ~ial
per denna tro, om den en<last s1lter 
i huvudskallen "? Tro d u hara vad 

1 . d"k t all denne apostlarna ia pre. 1 a · .. . 
. d Ponli us Pilatus domcle u 11 JU e som . .. .
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döclen blev oskyld1gl domd 11 o-
den. Tro du bara, all han sa nner-
1 · d o korsel att han hleY 
igen og pa ' d från ele 

åtcr levande och uppsto . . r 
döda, ehuru mången nu CJ ens tio 

detta utan förmodar, all han var 
vid liv rnen blev skendöd. Men vad 
hjälper dig den lron, alt han san
nerligen var död och vaknade åter 
till liv, om du ej lror delta med 
samma sinnelag och rned samma 
försrnak av den hirnmehka salighe
ten som lärjungarna kände under 
påsken, då de sågo honom åter stå 
levande framför tiig? Även om du 
tror. att han blev sa plågad och 
korsfäst för dina synders skull. tjä
nar den lron till intel. om du fort
farande lever som en hedning"? Ty 
meningen med Frälsarens oskyldiga 
lidande och död var nalurligtvi:;. 
alt detla skulle så gå dig till hjärlat. 
alt du däriaenom skulle bli 01miind ,., . 
och födas pa nytt. 1\- del kan CJ 
rnrn dig till nagol gagn. orn du lror 
alll smn är skriYel om Kristw•. om 
du icke Linner någon miirkbar for
iindring j ditt cget h1iirta. om du 
fiirhlir samme hedning ,;om du \a

ril. 

Tv om du riill rannsakar Guds 
ord. skall du finna. all hos liirju~1g
arna <igdc en s~ nhar fii~·iindnng 
nun. nwdan Friibarcn lag' gn.1Yen. 
Försl föllo d,· 1 hoppl1ishel. I __ <lella 
tillstand nublt' de µ:rata rwh 1amra 
si". Di>nna sorg i hopplii,;hcl ,'·ar 

I "' 1--· .. 1. 1· ··, 1·111dri1t" som ele muste 
t en 01~" t ' t" · 

erfarn u< h Liima i ,;1tt hjiirta. Drn-
na liirjungarna,; ,;urg och hopplns
het motsvarn r nu t'tngern oc·h snicla
. ·cren eller den phlgit, som Luther 
~01"' . l Tv 
fordrar av alla sma troenc e. J 

I l · ··1 hade eri sann svnda--ttt 1er sja ' · ' · 
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sora. innan han kunde !alta tron: 
Ell~r är ni så oförstånd1ga. all n~ 
"ntc kun falla all Luther har un_der 
:org hcgrundat (<letta)? Och _Ju~t 
detta Luthers bcgrundandc vai o~
sak tili han~ omviindclse och nyfoo
delse. Och om Luther ickc hadc s~ 
"rubhlat. sa vorc vi ännu i dag 1 
~iheclömct. Luthers grubblande 
öppnacle först hans ögor~, så all han 
fid.: se <len fa Jska salighctsgrund 
varpå påvediimel slocl. 

I mån tro att äwn i ptncns lära 
forclras omviindclse, hiillring och 
nv fiidelse lika\ iil som i luthcr
d;mwn. 'Ien diir finns en liten fin 
skillnad mella11 luthersk nyfödelse 
och den nvfödclsc som fordras i 
p<lwdtimet.. Ty Luther lär oss, att 
miinniskan hlir rältfärdiggjord och 
salig genom tron allcna. Men i på· 
\'edömet liircs. att människan ej blir 
salig enbarl genom tron, utan att 
ii\'en gärningarna höra med till rält
fiirdiggörelse11. Detta är just kärnan 
i på\'edömel, att kärlcken måste 
Ljiina som gruncl för tron. Men den
na fina skillnad i läran var likviil 
så stor. att Luther på intet vi,; kan 
förlikas mecl påven. Ja. denna fina 
skillnad i Eiran iir så slor. att när 
l.uthers viinner sökte or<lna så att 
l.uthl'r ~kulle förlikas mccl påvcn. 
så skrev Luther till sina vänner: "I 
haven företagit eder att förlika 
Luther meil påvcn. mcn märken väl 
att Kristus icke kan förlikas me<l 
Beliar.'' 

icke förstås så, all människan får 

1 hur som helst och hara tro att eva . k 
hon blir salig. Ty Lut.!ier var ic_ -e 
en man som levde sa ogudakt1gt 

50111 man nu lever inom lutherdo
men, utan Luther fordrar först sann 
bättrina sann syndasorg, sann om
vändel:~ och nyfödelse. Och icke 
blott en sådan ny Iödelse som alla 
laalärare fordra och framhålla som 
de~1 rätta, nämligen en självgjord 
bäurina, utan Luther fordrar en 
sådan ~yfödelse, som man känner i 
hjärtat, han fordrar sådan tro ~on: 
gör människan glad och mod1g 1 

själva döden, sådan tro som .har 
kärleken till följd (frukt) men 1cke 
som grundval. 

Luther har icke lärt: "Synda 
fritt, hara du tror", utan han har 
lärt: "Tro försl, så övervinner du 
synden". Luther har ej lärt: "lnte 
hehöver du grubbla, inte behöver 
du ha några bekymmer om din sa
lighet, nog blir du salig med mindre 
gråt och tjutande". Så lära denna 
världens visa sedelärare: "lnte be
höver du gråta och skrika som lär
jungarna. inte behöver du grubbla, 
fastän Luther har grubblat. Endasl 
skenheliga tro att de genom sådant 
självplågeri kunna vinna salighe
ten. Nej: om du hlir sorgsen, så tag 
en sup, så flyr sorgen. Handla bloll 
ärligt och hederligt, så nog sörjer 
Gud för rcsten. Gud vore en falsk 
Gud, om han skulle döma hederliga 
och välfrejdade människor till eviga 

Men denna Luthers troslära skall straff. Sålunda: när jag handlar 
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räll mol envar, så behöver jag inle 
Jrukta efterräkningar". 

Så tänker och talar såväl mången 
lärd som olärd i denna tid. Men så 
tänkte ju även hedningarna. Sedlig
hel och dygd var ju även hedning
arnas salighetsgrund. Nog visste 
även hedningarna, att dygden belö
nar sig själv och varder ytterligare 
belönad. Men om till saligbet ej 
skulle behövas mer än dygd, sä Yore 
del en lätt sak att bli sal ig. Då 
skulle även alla hedningar bli sa· 
Jiga, ty hland hedningarna ha fun . 
nits synnerligen många som ha le
vat sedligare än de döpta hedning· 
arna *, som nu kallas kristna. Alla 
som ha bliYil döpta kallas nu krisl
na. Men hur många sådana finnas 
som kuuna anses vara sa1ma krist
na? För övrigt kan envar begripa: 
att om till saliahetens uppnaencle CJ 

b .. 

skulle behövas någonling annat an 
den så hörrt prisade dygden. som 

b 0 • 

består i all aöra rätt a t enrn r, sa 
skulle ingen Frälsare hehövas .. En· 
dast nåara råa tjuvar och skoJare 
skulle aå behöva nåd. därför att dc 
inte brytl sig om dygd och sina sk_yl· 
dighet~r. Med ell ord sagt: ele gnn-

.. . ·· ,01-t' <lc enda. sta ogarm ngsman ' 
,,;om skulle behöva niid oeh svnda-
förlåtelse. 

Ho vet, kanske Frälsar~~1 h_ar 
k . "[l .. ]d l })]Oli for IJU· omm1t l1 var e1 

. k 11 Eiler vacl vars och skoJares s u · 
. I 1 ei· sku lle Gucb lror m? - nga un a . 

.. f··a . f ttio-dom. hlrva Son hchova o as 1 a "' 

<)Se Orrlförklaringar. 

försmädad, pinad, korsfäst och dö
dad för ärliga, dygdiga och heder
liga människors skull! Allra minsl 
för deras skull som göra rätl mot 
var man och leva dygcligt. Inga
lunda behöva sådana hederliga. 
dygdiga och ärliga människor sär
<leles blygas inför vår Herre. Ty de 
ha ju en säker och stark salighets
grund i själva dygden. som belönar 
sig sjäh- och varder ytlerligare he
lönad. 

Om vår Herre inte Yill släppa 
dem in i himmelnket. dä de k01n· 
ma klädda i silke och sammet med 
hästar och vagnar och ri<lande följe. 
så yeta ele nog Yägen tili en annan 
herrgard. varest man rnottager alla 
evighetsvanclrare med helevenhet 
oeh slor artighel, rnrest husbomlen 
Lao-er emot mccl hatten i hand 0"11 

sii;er: ''Välkomna. gode herrar och 
fruar! J ag vi I] hoppas. att l wkc 
luiren till dcssa ,,·iirmare som tala 
om harnet i krublian. cle,.;sa "ärm~· 
re som sueka 'om k reat u r. son~ gra. 
ta och tjuta for en diid~d JUcle~ 
·kull som säua sio- n1ra kn~tna och 
~ ... , r _r- .. , - "'"Vi 
äro rdel skryrnta1e · ... 
.. ·o 1'110-·' ,,.:1'rmare". ,;vara dc: \ I 
at ~« · ' . f 
ha njort riifl mol cnn1r nd_1 n ia 

l "1 · ]1"0-t Y1 ·iro hederlrga oeh C\l < \ g< <'. ' • . ·JI 
iirlio-a m~i11111,.;kor, v1 _ha uppl~ t 
vår: plikter mol rnra likar oehn10l 
krcaturen. Vi hoppas att .mgcn ,ka.~1 
k l)eck,·l l·1 oss för nagot hroll . unna ~ ! ' · · d 

''Bn f" s:io-cr hushon en. 
- - ' · '." · " del är 
l . te1· kalla si" ' ] uc1fer . 

SOlll a " 
"ljusbringare ... 
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Var hamna nu dc, som Lala om 
liarncl i kruhban, och de som tro, 
all iinglarna hava sjungil för de~, 
cwh ele som Lro all della barn ar 
Yiirldens Friilsare? Bl iva inle <le en
faldi"a hcrdarna skamligl hedrag
na. <Ll ele lro sig ha hiirl iinglarna 
sj'un<>a. när ele endasl hi)rl - säsom 

,... . "' (<l "d Yiirlden ,;[iger - srnnesang·· o s-
sang): da ele tro. all en fallig skiika 

_ såsom försmädarna säga skymf
an<le - har kunnal bliva moder åt 
hela världens Skapare, och förk un
na sådana galenskaper för hela 
stadens invånare ?** (De skola 
dock icke komma på skam, Ly Gud 
skall samla <le fatti ga herdarna Lill 
eviga hyddor, varesl de få fira j ul
högLid i <len stora härli gheten. 
Amen). Ps. 56: 4--7. 

ANNANDAGJLL 
Ar l8.SL Ps. 149: 3- 5. 

\'IARTYRERNAS LÖN 

~aliga iire11 1, n~ir miinniskurna för 
niin ,kull 'miida och fiidölja eder och 
,-anning,-Jö,t ,-iiga allt ont mol eder. 
Cliicljen' 1wh friijclen cclcr. ty ecler lön 
iir slor i himmelen ! Sa fiirfiiljdc mun 
ju nck profctcrnu '"lll \'C1ro fiire eder. 
!llall. S: 11- 12). 

\led dessa onl manar Friilsaren 
,ina hirjungar ali lro, all clcras lön 
[ir slor i himmclcn, niir viirl<lsmän
niskorna liata och för[iilja dem för 
rällfardighclens skull oeh ljugande 
s[iga alli onl mol dem för Jesu 
namns skulL \frn fi.irst troclde ickc 
Jesu liirjungar. alt ele skulle bli 
fiirfiiljda fiir Jesu namns skull; 
utun de lrodde att k•rns skull<' bli
vu en jonlisk konung. oeh alt de 
genom Kristus skulle lili rika och 
ärude i världen. N u fiir tidPn fi nns 

• '."'1· Orclfitrkluringnr! 

det ingen som tror, alt han genom 
kristendomen skall bliva rik och 
ärad i världen. Men det finns rnån
ga, som varil så oförslåndiga att de 
Lrolt, alt om de skulle göra en sann 
ånger och bättring så skulle de hli
va fauiga. Men jag tror inte alt nå
gon bliviL fauig eller rik för kris
tendomens skull. Men gudlöst le
verne har gjorl många Iauiga. När 
denna väckelse uppstod, tänkte ing
en. all viirldens sorglösa rnänniskor 
sku lle hörja hata och förfölja de 
väl'kta för rällfärdighelens skull. 
Men tiet dröjde ej länge innan dc 
sorglösa hörjade hata ele väckla. 
Om ele viiekta ha<lc varil stumma 
hundar oeh låtil de sorglösa sova i 
fred och fara huvudslupa till hel-

.~" .\ \· .. lutninµ;t·n forknmnwn. 
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velcl, så hade ele kanske fåu vara 
i fred fö r världen. 

Men då el e väekta hörjade Lala 
till världen om hättr ing, clå vrcd
gades världens Lrälar. Draken bör
jade visa ina Läncl er mol ele krisl
na, då han ej längre fiek råda i fred 
över värl<len. Om djävulens trälar 
iinnu inte kunde med lagens makt 
suga <l e k r islnas blod såsom i den 
första kri stendomen. så har dock 
viljan varil god. Vlen Gud har sko
nat J esu lamm, så all djiirnlens trii-
1«r icke ha få tt riva fåren efter egel 
behag. Men vi veta icke. \ad härrf
ler ännu kan hända. 0111 Gud \ ill li
let pröva de kristnas lro. <lå ele Yisa 
vilja sova med de få, itska. oeh om 
ele laglärda och far iseerna hämla 
eld från helvetet. så all ele se ali 
göra korv av <le krislnas hlod. 

Men vi ha del hoppet o<'h <len fiir
tröstan till Gu<l . att han skall slyrka 
de krislnas tro, så all <le orka hiira 
alla de plågor som djä\ ulen Ol'h 
världen brin rra över cl f'm . Yi lro all 

Hjälten som ~j äh har kii mpat intill 
döden mol dj äv ulen och hehrtet 
och kämpal <len goda kamprn .. ?en 
store Korsbäraren ~om iiyen foru l 
har slyrkt de svagas Lro orh hjärtan. 
kan ännu styrka <lignande knän o<'h 
lyfta trölta händer. sa ali de ~rka 
strida och kämpa i <l en stora stnden 
och karnpen mot värl<len, diidcn orh 
helvetels makt, väl vetancle all den: 
na ticlens lidan<len intcl lietyda 1 

jiim förelse me<l <len storn iira. gliid
je och salighel som väntar eder pa 

3 E'van.geliepostilla 

anrlra sidan om graven, Yarest det 
utlovade Kanans lancl hörjar. 

Sa!iga ären L när människorna 
förfölja eder för rii11färcli1d1etf'n,
skull och ljugande siiga allt ont 
mot eder för milt namns skull. 
Gläcljens och friijclen ecler. ty eder 
lön är slor i himmelrn. s,1 fö;·foljde 
man ju ock proft>trrna som voro 
före eder. Sen. I Gucls liarn. oeh 
lyften upp etlra hmudt>n! Tv vita 
kliider skola givas al dem SOl;l \'llI1· 

nit rnartyr-kronan nd1 palmer i clc
ras händer. Tillbecljen den store 
Korshiiraren rnrs tiirnekrona har 
fiin andlats till iirekrona. ehuru 
den sallcs tili han på hans hm ud ~ 
Bi>djen. I ksu ltirjunµ:ar, snm ha
wn fiilil Kristus orh lran•pat han
lilodi)!a. spär t 1 ll Golg,11,. k11 lie! 
Bedjen ali 11a11 malle c.n,1 eder kr·J, 
nl'h .sl\ rka tili ali slrida lld1 t.1ppcri 
k:impa trous ~ocla ka·nr 1,11!1 ·.11 -

den. sa ali 1 111;'.lllen nrd elf '1 blP
di!!a 111arlvrkrona11 f1ilj,1 Brndgurn
m~n tili hriillop<salt'n! Hiir oss. Fa· 
drr nir, so111 :ir i hi1r111<' •'ll. 

faangrlium: \latt 2:3: 34- ·w. 
Jesu" sade: 
:.'ie. clarfiir ,,im'er jar tili ~1kr profe-

ler och \i~t· l11'11 ~krittl1r !(' "-tu~1 hga t.l\ 

clem ,J..olcn J driipa o..!1 k'''.'fo't'.l. ''"" 
1. . ·1\ ile•11 ;kolcu 1 g1<>h 1 .,dra •10111 )O"(J ' ' 

. t' r tich [iirfiilj'il i r ran d,·n l' llJ ..; ynagog11 . _ 
11 

•• . . 
-iaden tili dl'll undra 0,:h '" ,ka o\e1 

k .. llt rii tt fiircl1rr t hlnd .;um ar 
eclt~r ornm .. t a . \' .:· 

l 
. t ~ t 11 ,1. 1. orcl l' n. iinda rfra.n rlen rn ll· 

u "Ju , • • k · · B 
f .. "J · Ahel'< hlucl intill :-in an m; . a-
arnrg~ . l I d l1·111 s " Ulll 1 rlriiptcn k' . ·on'" 1 o . ' .. 

ra ·11n' ', .. let och nltaret. Sanncr ligen 
mel an tcmp 
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.. . d . AllL della skall komma sager pg c ~-r · 
öi·er detta slakte. d .. 

Jerusalem, Jerusalem, du son~. ra~~r 
profelerna och slenar dem _som. ~ro s~ ; 
da tili dig! Huru ofla har iag ~? e ve .. a 
församla dina barn, likasom h~nan !or
samlar sina kycklingar under srna 'dng
ar! Men 1 haven icke ve!_at. S_e, e erl 
hus skall kommn att sta ?verg1Yet_ och 
öde. Ty jag siiger e~er_: Harefle~· sk~len 
1 icke få se mig. rnt1ll den tid d,1 I 

~ägcn: 
'Viilsignad yarc han som kommer. 
j llerrens namn.' " 

I da11ens evangelium bestraffar 
b 0 f"" Fräbaren Jerusalems invanare o_r 

alt dc förföljdc profclcrna och v1-
sar, all på förföljarna lSkall komma 
allt rättfärdigt hlocl som har utgju
tits alltifrån dcn rättfärdige Abels 
blod_ Del är inle roligt för ele krist
na att höra och se, att clet rältfär
diga blod som luule utgjutits under 
fyratusen år måste slutligen komma 
6vcr de sista kristnas förföljare_ 
Det är inle roligt för ele kristna att 
höra och se. all eleras bloel verkar 
såclant fruktanisvärl slraff att mån
ga tusen hedningars blod utgjutes 
tili hänmd för varje kristens blod_ 
eftersom den rällfärdigc Ahels blod 
muste blirn hämna<l ännu fyratu
~en år efteråt. vilkct rnr fyrtionde 
släktledet efter Kain. 

Om de kristna ha<le makt över 
denna Guds striinga riittfärdighet, 
så skulle de säkerligen spara hcd
ningarnas blod, i synnerhet som de 
höra att en en<la rättfärdig mans 
blod blir hämnad med flera tusen 
hedningan; blod. Då den rältfärdige 

Abels blod ropar hämnd över mör
darna, då skall tuse~tals hedningars 
blod utajutas på JOrden, och det 
fyrtiond~ ledet av Kains

0 

släkt får 
Iida ett större straff, da Gud så 
fruktansvärl straffar dem som ha 
utgjuttit de kristnas hlod-

Vad skola vi tänka om dem, som 
enliat vår uppfattning icke förföljt 
de kristna men ej heller stått på 
deras sida, när deras liv var i fara? 
Nikodemus hade icke förföljt de 
kristna, han hade icke umgåtts med 
mördarna, men han hade ej heller 
stått på deras sida då han hade 
kunnat rädda J esu liv. J ag tror att 
Nikodemus och hans trosbröder äro 
i samma håla som andra Kristi 
mördare_ Hela Bibeln visar, att Gud 
hämnas förskräckligt de kristnas 
blod ända från den rättfärdige 
Abels blod. 

Men de krislna ha ingen glädje 
av att Gud så straffar och hämnar 
strängt deras blod. Men därav ha 
de kristna glädje att Gud har givit 
dem troskraft och styrka så atl de 
förmå Iida och utstå alla plågor, all 
de förmå tro så myckel att de kuu
na offra sitt liv och blod för J esu 
namns skull, all de förmå vara gla
da i fångenskap, i mörker, i dödens 
dal och vid gravens hrkidd, atl de 
mäkta gå i elden för J esu namns 
skull. Där haven i prövning, I som 
gån i martyrernas fotspår, I den 
korsfäbtc och törnekrönle Konung
ens eftcrföljare, om I orken följa 
hans hlodiga spår till Golgata kulle 
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eller Huvudskalleplatsen. Men om 
I soven i Örtagården, där Föräl
dern* svettades blod, så förmån I 
icke tillräckligt länge följa med i 
detta förbund , innan I ären färdiga 
att förneka Jesus. I haven ännu icke 
motstått synden kämpande ända tili 
blods. Men det veta vi att rätta 
kristna icke ha sparat eller älskat 
sitt liv intill döden. Apostlarna 
hava prisat sig saliga, då Herren 
ansåg dem värdiga att Iida något 
för J esu namns skull. 

Och det är vårt hopp, all här 
finns några, kanske blott få själar, 
som skulle kunna lämna föräldrar, 
barn och kära makar för Jesu 
nanms skull, om de blott kämpa i 
sin dyrbaraste h·o intill änden. 

Tron icke, I få utvalda Jesu efter
följare, att den onde lämnar eder 
i fred utan att anfäkla och förfölja 
eder, ty hans vrede är förskräcklig 

mot dem som älska J esus och tro 
på honom och offra sig för J esu 
namns skull. Tron sålunda och 
kämpen, att l måtten vinna det 
eviga livets krona! Döden är ej hel
ler långt borta. Snart få vandrarna 
komma tili den sladen, dit förföl
jarna icke slippa. Snart kommer dö
dens ängel att skära borl vinträdets 
grenar från jorden. Snart komma 
gästerna från himmelen att se. vem 
som nu vore färdig att gii genom 
döden för Jesu namns skull. Den 
som icke älskar sitt liv intill döden. 
han får de \'ita klä<ler. som marty
rerna ha fåu bära ända till den 
himmelska bröllopssalen. Och döds
såren hliva äremärken i himmelri
kel, rnrest de som hära martyTkro
nan få ~ilta tili hords med Abra
ham. Isak orh Jakob evinnerligen. 
Amen. 

r~. 150: 5-6. 
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P~. 63: 10· -15. 

"TILL FALL OCH LPPRÄTTELSE fÖ[{ \1 \:\G ·\-' 

Därför sänder ock Gucl ÖYer de~n 
yjJI farelsens makt, sa all ele sälta 1.~0 ull 
löanen för atl de skola hiiva domd_a. 
alla d;ssa som icke harn satl lro _tili 
sanningen utan funnit behag i orall · 
fiirdighete;L (II Tess. 2: 11 12). 

".~c Ordförklaringar. 

Vi höra , ad .Jen heligc Paulu_s 
säoer i an<lra Lre1t•I Iill Te~salom-
'- ~ all Gud låter :;oml1ga tro Ke1na. d .. 
Jöuner. för alt alla de :;kola omas 
so~n icke Lro sanningen. Gud har 
visserligen icke velat. att de skola 
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lro liigncr. utan det iir djäv~~~n 
, 0111 corrar sina lriilar ali Lro og
;lt'I' i ~~nnNhl't sådana lögncr om 
rl<' kri;;trn1 solll spri<las i världen. 
D<'l iir Guds vilja a li alla kri stna 
skola yäncla sig till Gud och kom
ma tili sanningens knnskap ; men 
rlj ih ult>n rill ali hans Lrälar skall 

11:0 • ali ele kristna iiro villoandar 
o<"h falska prnfetcr. 0C"h när ele Lro 
liig111·r som herlningarna spinn: 
kring c!Prns hals, hur kunna ele cla 
Lro sanningen '? Dr sorgliisa äro så 
liitt-inniga ali rlc Lro lögncr som 
nfta iir denh eget pilhill. Om dc 
soq!.lii~a riill fiirslncle Guds ord. 
skull<' ele LYi\t•lsulnn komma på den 
riitla Yiigen oeh upphiira alt lro lög-
1wr sn111 d_järn]en ingiYer dcm. Ju
darna missförslodn profetcrnas för
ubiigclser. Det Yar cleras egen kölls
lign ,·ilja som så förvände deras 
lankar. såsom dr sorglösa även i 
cl1·1111a ticl fiirviincla Skriften enligt 
sitl förviinda sinne sig sjiilva Lill 
fiirtappelsl'. Djiivulen hade försl 
fon·iint clerm; iigon. så ali de för
aktade Jesu lankar: ly djävulen ut-
111ålade för clem ali den sista villan 
sku llt> lili viirre än dt>n försla. om 
folket hörjacle tro att Han uppstorl 
fnm ele diida. 

'lu lro de sorglösa att de ha en 
riitt tro 1wh rätt Hira. och atl de ha 
•·n falsk tro som fordra en rätt 
ånger od1 rätt om\"än<lclse, hjli.rtat:; 
oeh sinneb än<lring. och att denna 
hjärte- och sinnesiin<lrina måste ske 
k .. 1 0 

ann Jarl. ,;å att en människa som 

är r ä tl omvänd eller känt en sådan 
förvandling även måste veta huru, 
när och på vad sätt de t har skett. 
Men nådetjuvarna kunna ej förkla
ra hur detta har ske tt, därför att nå
gon omvändelse ännu ej skett hos 
dem. Men då deras hjärta är så be
drägligt alt del ljuger , lro de hellre 
lögnen än sanningen. De tro att de 
redan äro omvända, ehuru någon 
omvändeh e aldrig skett. Och då de 
med oomvänt hj ärta tillägna sig 
Guds nådelöf ten, mena de att Gud 
är dem nådig, ehuru Guds ord vi
sar. att Gud är nådig endast mot de 
ångrande men ej mot obotfärdiga 
syndare. Men av naturen dygdiga 
människor tro hellre de t egna hjär
lals lögner än Guds ord. De ha den 
hedniska Lron, a lt de kunna leva 
dygdigt, ehuru Guds ord visar alt 
ej ens en omvänd människa kan 
leva (helt) dygdigt, än mindre den 
blott naturliga människan, som in
super det orätta som vatten. Det na
turliga förnuitet inger dem att tro 
att de äro fria från all orä tt, och 
därför anklagar dem ej samvetet, 
då den onde har genom dygden för
dolt deras synder. Men den onde 
kan även genom nåden överskyla 
synder, så att människan i det till
slåndet tror sig vara en ängel. Bor
ta äro alla synder, alla frestelser, 
alla ouda lankar, då syndaren bl ir 
ängel. - Den onde har förvandlal 
sig till ljusets ängel! Om syndaren 
i del till:;tåndet börjar tro sitt hj är
ta och icke tar Guds ord till rätte-
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snöre, så lror han lögner och ]Jlir 
bedragen. Så överskyler den onde 
all a synder med nåden. 

En människa kan även bli bedra
gen så, att hon efter att ha erfarit 
ett nådetecken* tänker så här: då 
sali gheten gives av nåd allena, då 
rnä nniskan intet förtjänar med goda 
gärningar, är det bäst att sluta upp 
med alla goda gärningar. så att 
man inte gör något onl men ej heller 
något gott . I det tillståndet tänker 
människan: jag vill inte göra upp
så tlig synd men inte heller gott. då 
jag intet vinner därmed. Hon tänker 
vidare : vad gagnar del mig att jag 
hj älper de eländiga och plågar min 
kropp för deras skull; inle blir jag 
bättre därigenom, då niiden ändå 
gives för intet. Men det är gamle 
Adam* som väcker sådana tankar, 
och han har även förskönal sill an
sikte så, atl den som ej Linner hans 
knep är färdig all tänka. ali del ii r 
en ängel som talar så. \Ien akta 
di g, o mänska. atl du inle hörjar 
tro ditt hj ärtas lögner! Ty Gucls orcl 
villnar, a tl för den ~0111 kunde gura 
golt men icke aör del. räkna;; detta 
;om synd . Eh~ru du ej förtjänar 
sali gheten med goda giirningar. sii 
förtj änar du snart förtappelsen'.. nm 
rlu inte gör det aoda du kan gora ! 

Så listi gt är ;änskans hjärta Lill 
a lt ljuga, a lt om hon börjar tro cless 
löaner och icke tar ledning a\ Guds 

b elo 
ord varken i tron eller levernel, a 
blir hon säkert bedragen . Den sorg-

ICl' -je Orclförk]ari ngar. 

löse:; samvele gör dryckenskap och 
brännvinshandel lovliga, men i kris
Lendomen ser han bloll vidskepelse 
eller djävulens verk. J udarna trod
de all Frälsaren var en falsk profet 
och stor trollkarl som stod i för
bund med djävulen. Hedningarna 
trodde atl de krist.na voro besatta 
a v onda andar. V ad kan den stac
kars blinde göra och tala annat, da 
hans ögon blivit förvända. Han kan 
ej tänka annat om kristendomen än 
vad judarna och hedningarna redau 
förut ha tänkt, nämligen att den är 
en besynnerlig vantro och en ond 
andes förvillelse. Och som judarna 
forclom sade. all de kristna rnro 
gudsföfämädare och föraktare ay 

guclstjä11sle11. hcclerliga människors 
fiender 01'!1 fiirhiixade ll\' oncla an
dar. sa täuka iinnu alla clopla hed
ningar och judar med oomskurna* 
h3iirta11 all rle,;'it krislna som 11\1 
framtriill iiro falska profeter 01 h 
yilda hundar snm iL"ke ge ht><lerliga 
111ii11111skor samYebfncl. Da nämli· 
"t'll di>n natur! iga miinniskan be
~·aktar ,;ill 11aturl1ga tilbtlnrl som 
kri;.tendom. måslt hon lietrnkta 
kristen<lomen som skrock ol'h falsk 
liira. Så fiin :inder cljiivulcn män
skors (igon och hjiirtan. all morker 
blir lju~. oräll blir rätt och lodigt. 
kristendomen bhr ,,kruck och hed
ni:;kt jj, blir riitt krntendom. Della 
kommer därav alt miinniskan iib~.ar 
löanen. Och Paulus säger ali d'.ir-

f .. 0 l Gud sa"nl över dern n llor ia r 
fare lsem; makl, för ntt all a de skola 
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döma:; som icke hava salt tro till 
,;anningen utan funnit behag i orätt

färdighetcn. 
I darrens evangelium få vi höra, 

att Frii~arcn iir satl för somliga till 
fall och somliga till upprättelse och 
1ill cll tccken som hlir motsagt. 
Della skola yj närmare hetrakta, 
,-cdan vi upplyft våra hjärtan och 
händer mol höjdcn och hedit den 
11ngc, den gamlc, den ende, den 
store Korshiira r<'ll, ali han ville he
va ra d<' fa llna från ali sjunka, de 
,;orgsna från all [alla i tvivel, de 
nrrltryckta från ali falla i evig för
lappelse. Låtom oss ropa ur ödmju
ka och ångNfulla hjärtan, att den 
ni1derike Hcrrcn Jesus målte be
rn ra alla sorgsna, ångrande, för
krossadc. nedtryckta, tvivlande och 
fiirsagcla från l~lt falla i Lvivel, att 
<le hellre måttc bli upprättade, upp
hyggda. styrkta och veclerkvickta, 
ropunclc mol höjden, atl alla soru
lfo\a, stolta och höga rnåttc bli sla~
na och ödmjuka, så att även de må~
tc lära känna sanningen. Hör, nåde
fulle Förharmare, alla sorgsnas 
ångerfullas. gråtandes, förkrossa'. 
des O<'h nedtrycktas suckan ! Fader 
vår. 

Evangelium: Luk. 2: :33-35. 
O~h 1.~an' fader och mocler förundra

rlc s1g. over det som sndes 0111 honom. 
~ch Sm.ieon välsignndc dem och sade 
llll l\~una. hans modC"r: "Se. denne är 
~utt tili fall eller upprlitteh•e för mllnga 
1 _hrael. nch tili ell teckcn 80111 skall 
hhrn mot,agt. Ja. ocksä genom elin själ 

skall ett svärd gå. Så skola rnånaa 
hjärtans tankar bliva uppenbara." b 

Vi höra av vårt heliga evange
liu111, vad ga111le Simeon sade, när 
han såg världens Frälsare : "Se 
denne är salt till fall eller upprät
telse för 111ånga i I srael och till 
ett tecken so111 skall bliva motsagt." 
I anslutning härtill skola vi genorn 
Guds nåd clenna stund be tänka : 
Hurn Kristns är satt till fall fö r 
dem som f örhärdas för kristendo
mens skull och till upprättelse fö r 
dem som genom kristendomen om
vända sig och till ett tecken som 
blir motsagt. Give Gud sin n åd , a tt 
dessa ting må klarna för våra ögon 
och att även alla sorglösa må tte 
inse huru de störta sig själva i för
tappelsen, då de strida mot den 
Helige Andes verkningar. 

För d et för s ta: Hurn Fräl
saren är satt till fall för dem som 
Jörhärdas genom kristendomen. 

Det synes föga troli ut att som· 
1
. b 

1ga 111änniskor förhärdas o·er1om 
kristendomen. Men sådant ha~- m an 
~ett redan, när Frälsaren själv bör
iade predika kristendom: ju 111er 
han förmanade judarna, dess mer 
förhärdades de. Varav kom det sig, 
att Judarna förhärdades när Fräl
saren började förmana d'em och un· 
dervisa de111 0111 rätt ånrrer och om· 

:· d l ? D k b va'.~ e se. et 0111 sig därav, att 
Fralsaren tadlade dem för orätt· 
färdighet och skry111teri. Om Fräl
saren hade bett dem och saat: 
"K·· . d b ara JU ar, kära kristna hröder. 
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omvänden eder och gören bätLrinu" 
så hade de håna t honom och sa~t ~ 
"Läkare läk dig själv, vet du ej 
all v1 aro Ahrahams barn och att 
vi ha en fader , nämligen Gud? Vi 
behöver inte göra mycken hättring, 
ty vi äro redan föru t goda. Genom 
löftena äro vi Guds harn." Men då 
Frälsaren börja cle förebrå de111 orh 
kalla dem skrymtare. huggormars 
avföda, ell h oriskt släkte och vit
menade gri fter, vredgades judarna 
över så danL tadel, isynnerhet då 
han sade: "I ären a v clen fadern 
cljävulen." Även när Stefanus före
brådde dem , a tt de hade oomskur
na hjärtan, blevo de så förbittrade 
att de tillslöto sina öron och gniss
lade rned tänderna. 

Judarna voro även skaqJs) nta 
att se fel i F rälsarens van<lel. För~t 
och främst var han smutsig. han 
tvådde inte händerna niir han gick 
alt äta, för det andra \ ar han ~;ab 
batsbrytare, för <lel tredj c var han 
en trollkarl som utd rev <l ji\y]ar med 
belsebub, för del f järde ' a r han r n 
[alsk profet, en folkuppvi glare som 
ledde rnänniskorna på fcl Yäg. för 
det Iemte tog han en hundpiska orh 
<lrev ut ur kyrkan <le köpa re oeh 
säljare som där <lrevo handel. \Ien 
den största orsaken Lill cleras vrcdc 
var all han rri"orde sig tili Guds Son. 

b d" Det var ju naturligt att så clyg 1ga 
och fromma som judarna vredga
des på en sådan landstrykare som 
vandrar krinu land och rike och 

b . k 
skäller på hederliga mänms or. 

:.\~_en nu säga denna tids judar och 
dopta hedningar : Vi göra inte så: 
om Frälsaren skulle komma all un
dervisa och råda oss, skulle vi kys
sa honom, omfamna honom och 
gråta vid hans hals* och giva houom 
det bästa vin vi ha . Men jag fruktar 
at t om Frälsaren började skälla på 
dessa döpta hedningar och tadla 
<lem så som han gjorde med judar
na, då de gåvo honom kindpustar 
rnen icke kyssar. så skulle de för
hanna honom och siiga: Gå här
ifrån . landstrykare, gå hort och 
skäll inte på hederliga människor. 
gå el in väg. eljest driipa vi dig! 

Och Ya<l annat kunna de än ne<l
gas. då falska profeter komma orh 
ka lla dem ,eclesamrna skökor och 
iirliga tjuyar. nyktra clrinkan' och 
hederl1ga hrännvinskrögan'? Säd<1-
na kristna orh hundar borde kasta" 
i föngelse. Somliga förbittras över 
att de oskvldigt bli ned,k:illcla. ,;a 
att ele förh~nna oeh !Jl' dcm fara till 
helvetel 'om intc ge hederliga rniin
niskor samvetsfrid.* \Ien de känna 
iind<l icke ali dc förhiinla,; genom 
detta andliga hat. D0 åter som 
kiinna. att dera,; stiillning kanske 
inte iir <lcn rätta. då de nedga,; sii 
snirt. siiga till dc kri,.; lna: Ni måste 
s\ ara fiir nirn sjiila r. da ni rctar 
o,;s. De ,;tackarc kiinna. att ele ge
nom delt a amlhga ha t sjunka ännu 
djupa re i helvetet än varest···de a' 
naturen höra hemma. \'Ien diavulen 

·sC' OrdCiirkl. : Riin· lsl'r. 

• 1.w OrdWrkluringa r. 
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'un hor j dcm spjiirnar sä hårl 
;,:1101 sanningen. at.l dc fil g~llfob~r 
neli <'genräll fardighcten sllger .. at 
hurnclct. Mcn intc slipper ele dar
for ur hehctt'ls järngallcr och <lei; 
.;rnrlc ~nwdcns* halsjärn. - Sa 
Jilir mr Friilsarcn till fall för alla 
dt>m ,.;om fiirhiirdas gcnom krislen
dnml'll. 

F ii r d" t 11 11 rl r a: Hur är 
Friilsarc11 sall tili 11pprii11elsP för 
dt'm som {!,f'llOTll riill clngPr och 
/in11ri11u !'nnrla si~ tili dPn rätta 
/;riste11dome11. chu.nr varjc männi
,ka iir ay nal1m•11 l'll \Tl';lens barn 
1wh fiirsl slritlrr mol dcn Hclige 
-\ndt·, wrkningar <1 myckct hon 
fiirmår. Del har lihiil hiint förr 
\)l'h hiinder iinnu. ali somliga Yin
nas nch maslt' iidmjuka sig. då 
-a111\Tll'I 1 aknar ge110111 miinniskor
na, fiirnianingar iwh hjiirlat hlir 
,,i sjukl ali dc Pj nwr orka slå emot. 
Paulu, rnr fiirsl inig ali hala och 
fiirfiilja de krislna. llH'n niir Je~us 
ropaclc: ··:::;aul. Saul. rnrfiir fiirfiil
icr clu mig. tll't iir dig svarl att 
"pjiirna mot uddt•n '". hl<'Y han så 
kraftlii" att han cj orkade slå . .'h 
dt>t hinnnclska ljuset lilc, han så 
lilind ali hans kamratcr måste leda 
hono111. Hans naturliga förnuft Yar 
,;a fiirhlindat. ali han ansåg kris
lt•ndonwn rnra rn fa 1 sk Eira och 
t'll wrk av en ond ande. Och när 
han sii hatade d~ kristna. trodde 
han sig gi)ra Gud en tjänst. I sitt 
hat oeh sin förföljelse var han så 

blincl ali han trodde sig :förtjäna 
salirr}~clen genom all ulgjula ele 
kris~nas blod. Men när Guds 
stränga räLLfärdigheL ljun?ade in i 
hans ~amvele genom den h1mmelska 
rösl, som hördes ovanifrån sägan
de: "Jag ~ir Jesus, som du förföl
jer". blev han genasl blind. 

Såsom Iisken förblindas vid eld
sken, så förhl in<las plötsligt en 
människa som förut följL det na
turliga förnuiteL, varigenom hon i 
sin blindheL var så förståndig och 
vis, all hon trodde sig bätlre än nå
cron präst veta var vägen går till 
hirnmelen. Det (blott) naturli ga 
förnuflel vilsele<ler somliga till en 
hednisk tro som säger: Lev dygdi gt 
och läs Hitigt, så blir du salig! 
"\Ien när samvelel riktigl vaknar_ 
tar del naturliga förståndel alldeles 
slut och anclra kristna måste leda 
hennc. Den forne vise mannen som 
förut Yar ivrig i sin gamla lro och 
som hade foll förvissning att han 
ha<le judarnas gamla tro, vari han 
\ar upp[oslrad. och all denna var 
den rälla och saliggörande lron. 
forlora<le denna tro genom en him
mclsk väckelsc och fick en ny tro 
strax efter ångern. 

Så måstc även den forna döda 
tron taga slut, när den Helige An<le 
cftcr uppvaknandel upplyser män
niskan lill insikt, aLL den förra döda 
Lron ej var annat än eLL fåfängl l i
Lande på Gud, endast nådetjuvnad, 
då människan utan hjärtats ånger 
tillägnar sig Guds nådelöften och 
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Järtill litar även på alt hon levat 
dygdigt. Men var är det skrivel, alt 
en icke ångrande gives nåd? Det 
nalurliga förnuflet skriver den la
"en alt rnänniskan blir salia,, ulan 
b ' 
ånger, sorg och kval, bara hon le-
ver dygdigl och lilar på Gud. Men 
delta är ej annal än en hednisk tro. 

Luther, i vars lära Yi uppfostrats, 
har sjäh· varit i ånger och tvivel, 
och han fordrar först en sann ånger 
o~h sorg över synden och för det 
andra en levande tro på Kristus. 
Men när ha nådetjuvarna känt 
ånger? När ha de hait den sorg 
som är dter Guds sinne? Ty Fräl
saren säger. aLL genom mycken lie
drövelse måste mfömiskan ingå 1 

livel · när ha nådetjuvarna hafl den 
bedrÖvelsen? Frälsaren säger: "'l\iir 
en kvinna föder harn. har hon lw
drövelse.'' Niir ha 11arlctjmarna 
haft födslosmiirla? "'Drn porl iir 

trång och den väg är smal, som för 
till livel." När ha nådetjuvarna gått 
in genom den trånga porten? Vi 
ha hört all himmelens porl är till
sluten för dem som ickc ångra ig. 
vlen för de ängrande. sörjande. 
grålande. förkrossade och betryd.
ta, som bliYil å fattiga att de ej 
längre ha annat än tårar och suc
kar. har Frälsaren hfoit till upp
rällelse och uppbyggelse. till veder
kvickelse och nådastol. till för~o
ning och salighetsgrund. för dem 
som ha så stor smärta för sina 
svnders myrkenhct. ali dc mastc 
krypa pa knä. rulla sig i stoftel. 
ropa orh klappa. sä all den na<lt>
rike Herren Jestl>'. ,·ilken ele 1 sin 
l1linclhet ha förfiiljt, hatal. -miidat. 
fiiraktal 1 od1 mntsagt. malte fiirhar
ma ,j~ iin•r rlPm twh friil-a .J, n 
tili t•\igt li1. \mcn * 

p,_ .)0: l 

BEHTAkTl·:L:-.E l'A \)·\HS UTO\ ~ \ 
p ... { -> 1 ei ler lf>( . 2 

1 L r husforhorsprrclikan W,J(J 1 '· " -
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J esus sade till folkel '.. . . and 
"Ännu en liten t1cl ar liusct ibl 

d I l \•en Ii· usel. pa eder. Vandren me an 1a 
1 f .. kl JllCC del alt mörkrel icke ma a ma 

1 d · .. rkrel ian eder · den som van rar ' mo · r 
vet i-'u icke varl han gill". Tron pa. iu-

. ;· u l hhvcn set, medan I haven 1 J uset, Sd a 
ljusets barn." (foh. 12: 35. 36). 

11 .. "'11 llll huru f111 skillnaden ar 
01 t .. 1 J 

j l 11 kri,len och en Yar u'-
me an e · ... i·k· . 

.. · ·k· De kunna yara Jal11 1 ai 
nm 11111~ <1 • •• •. • ·b . 
. 1 l ·onfoka cwh nodrnnd1ga a1 l-

:e~.e jc kunna iita 1ilbanu11ans. dc 

- \\~lurnio~en förkommen. 
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Betraktelse på Nrärsaftonen 

k f .. ·dac• och aå tillsammans, unna a1 .:i , ti i• 
niir så fonlrns. Men supa oeh s ass 

]] ·· ch trolla tillsammans c er svara o . . E 
tillsa111mans. det kunna de icke. n 
,·ärldsmänniska anser ej drycken
'kap som :;ynd .• ei h~ller sv.ord~.~ 
och lilet slagsmal, eJ helle1 sk~1 
lnnad och grannlål. Men en .kns
tcn flyr långl horl från s

0

adant 
viirldsligl Yiisen, därför alt sada:rn 
Linv i synnerhet skilja honom Iran 
dr1~ riitia krislcndomcn. Just tlessa 
.wui hemsrnder som världsmänrzi
skrm ej alis anser som synd, de bli 
,q nnerligen t1111ga pri en kristens 
.1~1ml'l'le därfiir att de förslöa sam
l'etet. rnl.·a sorglöshet och ntsläcka 
hons 1111dakt. Vi vela l. ex. huru 
iiH·n dygcliga oeh ärbara världs
miinniskor am iincla söndagen ej till 
att läsa Guds ord utan missbruka 
den till korbpcl, lättsinne, dans 
och spel och dryckenskap. Och del
ta världsliga väsen anse ele ej alls 
som synd, diirför att det är så 
rnnligt alt alla miinniskor göra så. 

\Ien skall en kristen kunna göra 
'a? Skullc han kunna sova sin natt 
med gott samvete. om han levde 
sa '? \lånne ieke denna tanke snarl 
skullc uppslå i hans sinne, när han 
skulle biirja granska sitt liv då han 
går tili Yila: Val'kcrt har du åter 
förnött denna Guds dag i fåfänglig
het. i världsliga tankar och syncliga 
förlustelscr. Vad gotl har du vun
nit av lirännvin~supande, av korl
spcl, av hesök hos andra och annat 
sådant? Naturligtvis har du vunnit 

samvetsfrid, naturligLvis har du fått 
ny upplysning av Gu~s ord, ~änkt 
på dina synder under angerns tarar, 
utgjutit dill hjärta i bö~er, ~atur
licrtvis har du läst och S]tmg1t bot-
" psalmer! 

Ehuru vårt liv är kort oeh be
svärligt, ehuru det förrinner fort 
sorn skuggan, så atl vi ej veta när 
denna nådetid är förbi, när stun
den är kornmen att vår livstråd 
klippes av, likväl om vi hade levt 
så alt vi kunde dö med tillförsikt 
och o-}äd1'e, så hade livel ieke levls 

" . k 0 helt förgäves. Men det syns 1c ·e oa 
oss, att vi vore just nu beredda att 
dö ( rned årel som dör). - Det ser 
ut som om vårt hjärta hade så hårt 
fastnat i världen, alt det ej mer slip
per löst därifrån. - Här krypa vi 
och vältra oss i smutsen oeh gräva 
jord rned våra naglar oeh tro oss 
där finna en skattgömma. Men vad 
finna vi till sist, när maskarna 
börja gnaga våra ben? Vår största 
omsorg gäller magens föda, men 
hur det går för den stackars själen, 
när kroppen börjar förmultna, där· 
på tänker ej mången. Vi ha redan 
för länge sen glömt att vi äro vand
ringsmän till evigheten. Vi har allt
för tidigt lagt oss till vila på vägen. 
ehuru vårt liv är helt kort och vä
gen är lång till salighetens land. 
Dit nå knappast <le som vandra 
raskt medan ljuset varar oeh innan 
mörkret hinner oss. Vi äro alltför 
modiga att vanclra i mörkret, ehuru 
vägen är smal od1 bottenlösa av· 

Vandrar Du i mörkret eller i ljuset? 
43 

oTunder äro på båda sidorna. Den 
~0111 tar ett enda steg åt sidan, sjun
ker utan ett ord ända ned till öro
nen. Men vem skall då draga upp 
oss ur syndens grav, då de förbi
crående ieke göra den välgärningen, 
~tt de skulle sträcka sina händer 
och försöka hjälpa oss upp ur det 
djupa fördärv-::t med en hjärtlig 
varning.* 

Det är ej mycket bevänt med vår 
kristendom, så länge vi äro fåfäng
liga oeh snikna efter denna värl
den. Vi vill bli rika, njuta goda 
dacrar äta läckerheter, dricka det 

" , i · som smakar gott, bära grann at, 
men för kristendomen vill vi inte 
Iida något. För kroppens skulL 
50111 efter en liten tid blir maskars 
föda, arbeta vi och sträYa med ali 
möda att den må bli väl född. men 
för sj~len gör vi just ingenting. Gu.d 
vet hurudant slutet blir på ell sa
dant liv. Om Gud inte genom sitt 
ord och sin Ande kraftigt rör vårt 
samvete till sann bättring och våra 
hjärtan till andakt, så dö vi säkert 
i våra synder. Om ej Guds Ande 

blåser sin levandegörande Ande in 
i våra hjärtan, så dö vi evinner· 
ligen. Om det ej blir en ändring i 
vår vandel, om hjärtats lankar och 
strävan ej snarl börja vändas bort 
från världen åt motsatt hålL så få 
vi kämpa och förgås med världen 
för evigt. 

Gode vandringsman. sitt icke och 
sov på väcren utan vandra raskare 
och skynd~ dig. om du vill hinna 
tili människor innan natten k01n
mer! Vet du då inte. att denna väg 
som du vandrar, är en farlig pl_als 
yarest skogens ulvar tjuta omknng 
dia och månrra vägsklil finnas. och 

t" " J d"" l där Yägen är trång, iar, 1arn :n 
laut ut sin snara för alt fanga dig. 

ö 0 •• 

Och du sitter och soYer pa '~gen. 
d ... k ·t ( och nadens ehuru agen ai 01 • .. 

• 1 t) Slu111ra icke 1m yagen. ar tar s u · ' 
<>ode yanclrare. utau rnndra ra~~t. 
"'~ , tt du hinner till miinm~kor fore 
s,1 ,\ ·· k k 11 
·olnedrrilnuen. innan mor ·n·t ·01 ; 

s " " . d .. 'Da . då du icke scr ali \an ra. 
me1. 

1
. .. 1, ·om 

.i.. 11 du säua: "Sa 1ga aro t l s 
~"a " .... \ '11 n111dra medan lju,;et ar. ' mt . 

Var mitt ljus på ]iyets liana. 
var mitt ljus i dödens dal. . . 

L o . fri friln syndens \ an,i. 
at mig, .' uerns krnl. 

la crens hot och an,, k 
" 1 . del landet na l as. mer oc1 mei . .. . 

där allt mörker skrngra.t. a L 

"'l är solen da1. ty Du sia v' c 

29 . J-3 eller 180: 4. 5. Ps. · · 

·~e Orcl förkl.: Själanircl. 
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m.ARSDAGEN 

S1. ps. 65 eller 66. 

NAMNET JESUS - VÅR SALIGHET 

l'etru' sägrr: lnlel annat numn Iin
ne' unrlcr hinunelen bland människur 
gi1rt. gcnorn 1 ilkel 'i kunna hiiva 
friilsla. (Ap . ./: 121. 

Ltan Lviwl haclc Petrus förmo
dat. ali nagon annan frälsare skulle 
finnas, sOlll kunde fräba männi· 
,kosliiktet. När Petrus var i otro 
od1 lYiYel. vagadc han Länka att 
nagon annan frähare Iunnes, som 
kundc friilsa miinniskosläklel från 
dcss olyeka. i\len han fann icke nå
got unnal nanm än endasl Jesu 
munn. Ehuru hun tvivlade starkt 
ali del kunde vara en rätt frälsar~ 
~o'.11 id .. c kundl' hjälpa sig själv 
1 ran diiden och frän fiendernas 
hiindl'r. ha r lum doC'k ickc funnil 
nagot annal namn än Jesu narun. 
Oeh ju mcr han Liinktl', dcslo mer 
hlev han ön·rLygad om, atl inlel 
annat namn finncs i vilket yj skola 
hliYa ~aliga. 

.. :\u l\ iYla ingu andra iin denna 
1arlclcns Yise pa all Jesus fran Na
zaret ii~· dcn ende riittc man som 
dt'.ger. tili frä_bare. i\len ångerfulla 
llH1111uskor tv 11lu cnda::.L pa, att Je
i:-us kan ~aga <'mot sadana syndare 
s~m ~le, mnan de hiiva bättrc. Där
pa tndar mangen olrons Htiae d ' b 'om 

et passar att lro på hans namn och 
om man vagar tillräkn·1 ~1· 0 11· . f" ... . ' V b ans 
orlJanst. mnan man Iår en bättre 

ånger, större nitälskan, svårare 
samvelskval och större nöd e.fler 
Frälsaren. 

Men vi ha sell, atl sådana otrons 
fångar finna sin frälsare i världen 
när de inle komma till Frälsare1~ 
då de känna sin uselhet och ovär
dighet. Egenrätlfärdighetens dj ävul 
ullröttar olrons fångar och trycker 
dem till jorden, då de inte tro när 
Jesus från Nazarel är inom räck
håll. Till sisL finna de den bästa 
glädjen i världen, i grannlåt, dryc
kenskap, skörlevnad och vällust. 1 
denna belägenhet finna de ett annat 
namn eller en annan frälsare som 
icke är så helig och rättfärdig som 
J esus och som ej vill se dem som 
sucka, ej höra dem so~1 tjuta och 
eJ se dem som äro illa klädda. 

Haven 1 funniL nåo-ot annat 
namn, i vilkel 1 skolenb hiiva sa· 
liga? IIaven 1 funnit nåaon annan 
frälsare i himmelen, på jorden el
ler under jorden, som kan hjälpa 
eder från synden, döden och djä
vulens våld? När alla Belials bäc· 
k~r- börj~ ~Lrömma och alla djupets 
bol1or hoqa sliga och botlenlöshe
tens hav hörjar dåna och djupets 
b~·unn.hörjar sjuda, haven I då fon
~~tl nagot annat ( frälsare) -namn 
an Jesu namn? Jag lror och bekän· 
ner, att värkta, sörjande och ned-

Namnet lesu s - vår salighet 

Lryckla själar icke hava funnit nå
got annat namn. Men de som icke 
äro ångrande, ej heller lroende, de 
finna elt annat namn i vilket de 
Lro sig bliva saliga. De finna nå o-on 
annan Irälsare, någon annan n~än
skoson eller någon hondjärnl som 
duger till frälsare åt dem. Hor
domsdjävulen duger åt somliga. 
världens ära åt somliga. bränmi
net ål somliga och stora ägodelar 
åt somliga. 

1 dag är del Frälsarens namns
clag. Och de få själar som ieke 
finna något annal namn under him
melen i vilkel de skola bliva saliga. 
horde på Frälsarens namnsdag frå
ga Nya Testamentels ÖYerstepriisl 
som har hand om liYels kyrkohöc·
ker, de borde i dag fråga om dcras 
nanm finns i kyrkoboken. Della i 
synnerhet av det skälet alt apostcln 
Johannes skriver i Uppenbarrl~c
boken, atl ele hava fatt elt namn 
som ingen annan kiinner iin han 
själv. Vero vet hur mångas namn 
som under detta år skola stnkas ur 
kyrkoboken. Men måtlc den store 
namnbäraren, som denna dag ha r 
fått frälsarenarnnet. sLödja <le rnl'k· 
lande, styrka de modlösa. hjälpa 
de fauio-a och nådehun(Trandr. ali 

b t"' " 

de måtte utbärda iinnu dclla ar! 
Hör, du store namnhbirarr, dcras 
suckan som binnu ej ha fåll namn 
och stryk icke ut deras namn. innan 
de dö eller utan prästbetyg flylla 
till etl annat rike. Facler vår, so111 
iir i himmelen. 

Evangelium: Luk. 2 : 21. 

.. ~>ir sedan ålla dagar hacle gall till 
anda och han skulle nmskäras, ga'" 
honom namnet Jesus. det namn 0 0111 

hacle blivit nämnt av ängeln. förrän 
han blev avlad i sin moders li1. 

I det upplästa evangeliet höra 
vi . att barnet, Guds och \larias 
son, blev omskuren på åttonde da
gen och fick nanmet J esus. \·ilket. 
var sagt av ängeln. innan han a\'· 

lades i moderfo·et. 
Vi böra sålunda genom Gurb 

nåd hetrakla: 

Hurn G11ds San har /ått nanm. 
in11an lwn 1•ar al'lrul. 

Gud har redan i cYighel utrnlt 
sin ende Son tili s\'ndares Friilsare 
od1 givil honom t'll munn snm <ir 
cin•r alla namn. atl i Je,;u 11,111111 

skola alla kniin huj<1 sig. dera,; som 
iiro 1 himmelrn. på jorden 01 h un
dcr jorrlcn. och alla tungor skola 
lieLinna ali Jrsu:; Kristu~ iir Herre, 
Gud Fadern tili 1ira. Diirfiir har 
namnel girits åt honom tusen ar in
nan han födcJe,;. oeh cll'lla namn har 
den Heligr Amh ~i\' l lwnom ge-
110111 Da1 ids n·un, n:imligt•n nam
nel Kristus. cll'l iir "clen smordr··. 
såsnm Paulu~ siiger: "Han iir 
smord med Hei g \ndt._" Della 
namncl Kristus har ,aluncla gi1 its 
åt FriikHell illsl'll ar innan han 
födclcs och har genom David bli\'il 
kii11t för a lla judar. \fen namnct 
Jrsus har gi i its honom av ii ngeln. 
innan han blev aYlad i sin moders 

sköte. 



Nyårsdagen 

Nog tro alla kristna .nu, al~ så 
ha r skell. Men världens v1se tro icke 
all Marias son har Iåu namn innan 
han föddes, liksom de icke tro att 
Marius son iir sannerligen Guds 
Son. Världens visc kunna säga, 
all Maria var en drömmcrska,* hon 
har <lrömt och trott sina drömmar 
och att namnel kommil däraY. Men 
dc kri~tna ha fnin Yiirldens begyn
nelsc haft dcn tron, all Gud har 
gi\'it namn åt alla ulval<la och i 
svnnerhct ut dcm om vilka Gud 
r~dan i fiin iig har scll, alt de skola 
hli ulvalcln reclsknp nll prcclika ocl1 
lcda synclarr till anger och biillring 
sibom till rxcmpcl 1\Toscs och pro
fetcrnu oeh Johannes Döparen, åt 
vilk1•11 namnrt gaYs innan han var 
fiidd. 

Gud hur iinclrat nagra heligas 
namn. Yilka hadr fittt ctt hedniskt 
namn. $li kalla<lcs Abram för 
Abraham. orh Jakob fick namnet 
[,;rael dä han kämpude med den 
okiinde. och Saulu kallacles Paulus 
när han hleY kristrn. Dessa ha fått 
nya namn rcclan hiir på jordcn. Men 
den so111 vinner seger. skall även 
få clt nytt nanm. oC'h delta nya 
namn är inskriYet i livcb bok. · 

I dcnna ti<l girn föriildrar hcd
niska namn åt sina harn. Nanmet 
i sig själYt giir visserligen intct till 
~aken. Mcn vi hönJe nu all Gud har 
m~?ra~ he.~h~.inga.rs namn, då någon 
n~~rklig foranclnng har skett i deras 
h1arlan. Huvudsakcn är all envar 
måtte minnas för vilket ändamål 

rnan givil honom namnel och vad 
han har loval genom delta namn 
redan i dopet. När Gud gav Jakob 
elt nylt nanm och kallade honom 
Israel, så hade delta bet ydelsen: 
"Mannen vann seger över Gud." 
Petrus betyder klippa eller berg. 
häll, och Kristina betyder kristen 
( kvinna). Om nu envar förhölle sig 
i enlighet med silt namn, så borde 
Israel övervinna Gud med sina bö
ner, Petrus borde vara hälleberget 
på vilket Kristus bygger sin för
samli11g, och envar som bär namnet 
krislen borde också vara en kristen. 

Och då Kristus, av vilken alla 
kristna ha fåll sill namn, är smord 
( av Anden), så borde alla kristna 
nu på Frälsarens namnsdag besin
na, huru slort och heligL delta namn 
är och huru mycket delta namn in
nebär, och börja härefter vaka och 
slräva, så alt detta höga namn icke 
målle slrykas ut ur livets bok. Nog 
är det lätt alt säga: J ag är icke 
kristen, men del är svårare alt be
känna sig som kristen, ty genom 
denna bekännelse bringar den onde 
många i (samvets)nöd. De väckta 
kunna omtala och bekänna sina 
~ynder huru fula och skamliua de 
•• 0 b 

an ma vara, men när de borde be-
känna sig som kri::itna bereder den 
onde svårigheter, elmru Paulus sä
ger: "Genom hjärtals tro bliva vi 
rällfardiggjorda och .,.enom mun-

b 

nens hckännelse hliva vi saliga." 
(Rom. 10: 10). 

Minnens nu. alla krislna, huru 

Namnet Jcsus - vår sct/ighet 

dyrbarl och förpliktande det krist
na namnet är, genom hur slor 
smärta Kristus har förvärval detta 
höga namn åt eder, och huru stort 
ansvar som vilar över eder! Om I 
genom ovaksamhet eller sömnakLig
het så uppfören ecler, att detta vack
ra namn utstrykes ur livets bok, då 
giva alla djävlar i helvetet ecler ett 
förskräckli gt namn som är skrivet 
i den svarta boken. * 

Huru man än må skälla eder som 
skökor, tjuvar och villoandar, gör 
delta ingen ting, så länge 1 haven 
det ljusel alt I veten eder hava ell 
vackert, högt och ärbart nanm i li
vets bok. Men om delta namn stry
kes ut, så får ni ett fult namn som 
berövar eder all heder och ära. 
Minnens all Gud har givit Kristus 

"det namn som är över alla namn. 
för att i J esu namn alla knän skola 
böja sig, deras som äro i himmelen. 
och deras som äro på jorden, ocl~ 
deras som äro under jorden, och 
för att alla lungor skola bekänna. 
Gud, Fadern, till ära. au Jesus 
Kri tus är Herre." (Fil. 2: 9-11) . 

Och då nu ell nytt ar börjar i 
dag, på vilken världefö Fräbare 
har fått Frälsarenamnet (Jesus) , så 
borde varje kristen tänka. all delta 
är ( lroligen) sisla arel för honom, 
all han snarl får lämna denna 
sorgedal, all han snart far lyssna 
till det nya namnet. som bliYil ho-
110111 givel i himmelrikel och som 
med stora bobtäwr inskri,·its 1 \j. 
YCb hok. Amen. 

p,, 6 l: ] -~ cllPr <161: 11 -6. 
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l's. 1 <J'j eller l(i6: ;, (i. 

;\l\1"L E11' AR "' 

Och han framslällde dcnna liknel,c: 
''En man hacle ett fikonlräcl plantcrat i 
sin vingård: och han kom och. siiktt• 
frukl därpl.l. rnen fann ingcn. Da .sade 
han lill vingarclsmannen: 'Se. nu 1 tre 
i1r har jag kommil och sö.kt frukt pa 
della Iikonträcl. ulan ali f111na nag0

.
11 · 

llugg borl del. Varför ska ll dt•l clur· 
jiimte fa utsuga jorden '?' Me~ y111gard 5: 

manncn svarade och sade ull honom . 
'llerrc, litL del slä kvar ocksu detla iir. 

'S1· Ordförkl.: Svarla hok<'n. 

fur alt 1a"' undt:r 1 iclt·11 llhl gran1 nlll· 

krin" del ~ ... h gi;d.i dd. ka11h:i11da ,kall 
del :a tili 11 ä,ta ur kir.1 frnkt ''.·~~"'" 
ickl' "' ma du da hugga linrl dt't. 
( f,uk. J:I r, 11 1 

Denna 1 iknelse om del ofrukt· 
hara trädet hnr Friiba ren fram
slii lll som eli cxempel pit hur 

' ri aa ·'\r vinrranlens herrc skona1 
llHl " < " 

~ pn:d. JIU !"t•ptuug1•sima. 



,Yyti r s rla gen 
I" " 
dc ofruktliara lriiden, förrän han 
lwfaller all ele skola huggas ne<l. 
Od1 ,j finna av alla ornsländig
hel<'r. atl delta ofruktbara lräd va r 
ell lcvande träcl, ty ingen skonar 
lorra träd så liinge i sin lrä<lgå r<l. 
\T<·n så liinge ell fikonlräd är le
rnm!e och här blad m·h hlommor-
1 ill 1·i11gardcns hctTC skona del i 
hnpp ol'h fön iinlan all del ska 11 hl i 
fruktbiirarnle. vlcn \ ingardcns he r
rt' skonar cj alltför län~e del ofrukl
bara lriidel. T) 1i hiira vad Johan
ne,; diiparrn siigt•r: "Mcn redan är 
\ xan ,;all tili rolen a1 triiden_ och 
1 a rl orh eli 1 räd ~om ieke här go<l 
frukl lilir avhuggl'I ot'h kaslal i 
eldt>n". \Ien vi hiira iiwn i liknel
sen i Luk. lrcdje kapitel , ali vin
gar<lem; hcne i lre itr hade sökl 
frukl pii <lella fikonlr ii<l ulan alt 
finna någon. Oeh då sade han lill 
Ying~rdsmannen: "Hugg bort det, 
va rfor skall <lel <lärjiimlc få utsu"'a 
. 1 '1" M 0 

JO n en· l en vi1wårdsmannen 
ba<l: ''Herre låt del sli kvar också 
delta år, för ali jag un<ler tiden må 
griiva omkring clet oeh göda del." 
0: ur~<lerbare Yingårdsman, huru 
nadenk <lu är och tålmo<lig med 
delta ofrukthara lräd: ehurn <l lt "<l , . e a 
tra st~r t väg~n oeh fördäna r jor-
den, v1ll du andit gräva omkrin" 
n~h .. göda <let. Vien om <letta träd 
'.:l har fru~t. ens <la <let får stå kvar 
annu eli ar, ,kall det ovillkorliaen 
a~h~gg~s od1 kastas i elden. \å 
na<l1g ar nu vingårdsmannen mot 
det ofrukthara fikonträclet, all han 

har ,,;konat de t lre år och ännu eLL 
fjärd e å r, tills ha n Iår gräva orn. 
kring det och göd a de l. 

Men rnå det lorra lriidet icke 
tillägna sig något fa lskt hopp av 
delta ofruktbara fikonträd, ly Fräl. 
saren ha r sagl : " T y om man gör 
så med del friska lrädet, vad skall 
<l å icke ske med de l torra ?" ( Luk. 
23: 31 ) . Må nge t torrt tr~id lror. au 
också del skall bli skonat, <lå del 
ofruktbara träde t ej höggs ned. 
Men hoppas icke, du lorra träd, att 
du skall skonas : du skall avhLJ'"'as bb 

vid första tillfälle, ty du har re-
dan länge varit färdi g atl brinna. 
Den onde behöve r bränsle i Nor
danland , där vintern är så lång och 
kölden varar m ånga m ånader. Hur 
s~ulle annars dj ävuls-gubben klara 
s1g här i Nordanland , om det ej 
funnes bränsle i skogen. Men ej hel
ler han tar först färsk a träd tili 
bränsle, ty del färska tr ädet brinner 
inte lika bra som det torra. Men 
torra enar och Iörtorkade granar 
lar han försl till bränsle . Del torra 
trä<let behöver såle<les ej tänka, alt 
det skall skonas. Men även det 
f~irska trädet hu(J'" es ned orn det 

. bb ' 
CJ nu börjar bära frukt , då vingår-
dens herre kommer f1'ärde "å ncren 

h . f' b " or· e1 rnner någon frukt_ 

Frälsaren talar även om m urk-
11: lräd som bära onda frukter och 
sadana ti·a"d o d ' ·1 ° . som pa O'run av 1 ia-
ltgh l 1.. . b 

0 
e )Ol'Ja murkna dem ha r vin-

"ar<l , h ' ~ ens erre aldrig skonat. He r-
1en kla"ar .. o o • " aven pa nagra ställ en 1 

l 11" u et t a r 
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skriften, a lt han ned!agt mycket ar
bete på sin vingård och ej funnit 
anna t än beska bär, och noa finns 
det sådana även här. Men "om de 
vinträdsgrenar som bära beska bär 
säger han i UppenbarelselJOken_ al; 
han skall lägga de heska bären i 
Guds vredes vinpress, och blodel 
från denna vinpress skall rinna 
sextio stad ier väg, då han pressar 
<le beska bären i sin vredes 1i11-
press. H erren Lalar också på några 
bibelslällen orn höga lräd, som sko
la (avkortas) ''förne<lras''. och 
låga träd som skola "upphöjas". 
Ty de höga träden hin<lra solen alt 
lysa på de låga, därför iimnar Her
ren "förnedra'' ele höga lräden. Då 
del blåser hårL falla ele höga lrii
den först, huru tjocka slammar de 
iin ha. Men det murkna lrädel -om 
bär ond frukt och lieska här. skall 
avhuggas och kastas i elden. 

När det nu i dagens evangelium 
talas om vingården_ diir s<°n äl vin
lräd som fi konträd finnes, horcle 

alla vingårdsarbetare beclja clen sto
re Vingårdsherren, all han iinnu 
delta år ville skona de ofruktbara 
träden, så länge de förbliva levan
de. för alt den store vingardsman
nen må gräva diken omkrina dern 
och göda dem. att ele tillä\~lllH, 
må bliva fruktbärancle. Och ·,]u 
ofrukthara fikonträd. k01n ä1en du 
ihåg_ all detta är treclje iiret dä 
1 ingårdens Herre kommit för atl 
si)ka frukt av <lig! \ ingånlsherren 
har redan sagt till 1 ingårdsmannen: 
-'Hugg horl del- varför skall dct för
därva jorden." Vlen den nåderike 
1ingårdsmannen heder nu för dig.. 
all du rnåtte skonas iinnu delta i1r. 

och om du icke under denna tid 
hlir frukthärande. då skall du lili 
adrnggen ! Kom nu ihag del du 
ofru~thara fikonlräd ! O('h du nadt>
rike 1 ingi.ircl,;man. hed :innu for 
delta ofrukthara fikonlriid, all dl'l 
målle skona,; iinnu ett ilr. ( Amen). 

Ps. 167: 4-6 t>ller 175: 9. 10. 

Sö\ll\CE\ F.l·TEH \)A.11 
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DOPET MED HELI G \\DE OCH F:l.O - Fl('i.L:'\l\CE:\~ Bo\D 

ProfeLen Eli sa ~ad e ti li en hcdn ing 
so111 var spetälsk : "Ci1 hnrl och ha rl a 
rlig sju ginger j Jorda n. ,-a :<ka ll chll 
köu alcr hii va sig likl. och du skall 
hiiva ren ! " Men clenne hedning \ aa· 

1 R va11 ge/ieposti/la 

man hlt·1 1 retl pa pr11fl'lt'll rwh •atle: 
·· "\ rn iC'ke äh arna i ~~ ricn b~ittre iin 
alla lsrads f l od~r'?'" ( // /\on. ;, ](}~ 
]/ ). 
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Söndagen e/ter J\ ' ytir 

l · . -s att alla Della exempe v1sai os , .. .. 
hedningar vredgas då dcm fore~.ag~ 

.. •dan .,:irninrr som stoter "es en sa .,, " Nl 
d" f" · ·t·· ncl LJcdnino-cn aaman cras ors a . i-. " • 

hadc hört att i Israel skulle frnnas 
en proiet som kundc bota all~handa 
sjukdomar. Då det i Syrien ei .!an.ns 
någon som kuncle hota spetals~a, 
heslöt dennt> hedning ali fara t1ll 
profelen Elisa. Han .tiinkt:. att pro: 
frten sk111le lägga srna hander pa 
honom oeh Eisa några trollformler 
<isom trollkarlar pliiga göra. Men 
då profetrn Elisa ej kom att häha 
honom mcd rnrkra ord ulan upp
manade honom att gå oC'h två sig i 
flodcn Jordan. hlr\· hcrlningcn vred 
ot'h sade: "Finns del ej hiittre vat
len i Syrien iin i Jordan?" Profe
lens or~I wrkade i hedningens Iör
hlindadc förnuft en så<lan molvilja 
,;orn om någon kristen hiir hade sagt 
tili en hedning, alt han måste hörja 
göra bättring för sin omsorg om 
huken. * Och jag tror atl alla hed
ningar skulle hava nedgats för del 
onlet1:. skull. 

Den naturliga männisl..an tror, 
att en kristen miinniska måste till
tala henne me<l vaekra och ljudiga 
orrl. såson1 ni sjiiha H'l hu rudana 
tankar ni hade om kri~tenclomen, 
när ni fiirsl hiirdr talas 0111 denna 
\·ii<·kds('. Om kristendomens art 
vore s<'ula11 ali ljuvliga evangelii 
predikningar skulle \erka rätt väc
kelse. ha<le siikert kristna od1 hed
ninp;ar fallit eder 0111 halscn. \Ien 

• :-;1 · Ordförklarinµ:ar. 

Johannes predikade i J udeens öken 
synden sorn synd, och i Jordan döp
te han och kallade de heliga farise
erna huggormars avföd a och för
kunnade, atl efter honom skulle 
komma den som hade varit före 
honom och som skulle döpa dem 
med Helig Ande och eld. Så förstå 
vi varför dopet ell er tvagning i Jor
dan skulle vara en verksam läke
dom för alla spelä lsk a som vilja 
bli renade från syndens spetälska. 
Dock blev Naaman holad från sin 
spetälska när han forsta gången 
doppade sig i Jordan. 

Vi kunna nu frå ga som Luther : 
"Hur kan vatlnet åstadkomma så 
stora ling?" Valtnet är e lt ämne, 
varme<l kroppens orenhel borttva
ges. Men när del blir fråga 0111 syn
dens spetälska som når ända till 
själen, då förblindas förnuf tet om 
del vill förstå hur dopel kan verka 
syndernas förlåtelse. Detta är ej en 
sak som förnuftet fattar, utan vi 
måste mottaga det med tron. 

Vi skola i dag hetrakta huru 

Frälsaren döpes. Men de få själar 
som hetrakta huru Frälsaren döpes 
må upplyfta sina ögon och se 0 111 

den Hrligc Ande kommer över ho
nom som rn duva, och må de cl ärav 
förstå att om <len Ileli ge Ande icke 
kommer över den döpte, så verkar 
clopet intet. Bcdjen alla döpta. a tt 
den Helige Andc måtte komma över 
edcr så att I rnåtten kunna tro, ly 
dopet verka r syndcrna;; förlåtelse 
och giver evigt 1 iv åt alla dem som 

/Jupet mPd Helig Ande orh elrl 
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tro. Hör, du dopets instiitare, de 
botfärdigas suckan. Fader vår, som 
ä r i himmelen. 

Evangeli um : Matt. 3: 13-]7. 

Däreiter kom Jesus fran Galileen tili 
Johannes. vid Jordan. för all lala döpa 
sig av honorn: rnen denne ville hindra 
honom och sade: ''Jag behövde döpas 
av dig, och du kommer tili mig!" Da 
svarade Jesus och sade tili honom: "Lål 
del nu sa ske; ty det höves oss att sa 
uppfylla ali rättfärdighet." Da till~tadde 
han honom det. Och när Jesus \ ar döpt, 
sleg han slrax upp ur vallnel: och se. da 
öppnades himmelen, och han sag Cuds 
Ande sänka sig ned sasom en durn och 
komm a över honom. Och frän himme· 
Ien k01n en röst som sade: "Den ne är 
min älskade Son. i ,·ilken jag har fun
nil behag." 

I dagens heliga evangelium höra 
vi att J esus kom till Johannes och 
h~d a tt hli döpt. Han som icke hade 
någon synd behövde visserligen 
icke få syndernas förlatelse genom 
dopet, men han ville giva syndarna 
ett föredöme och helga delta sak
rament. 

Vi skola n u genom Guds niid be
lrakta dopets nytta och nödziändzg
het, då Luther säger att dopel._ver-

f .. i· [ e f1 .. 1lsar kar syndernas or a le 5 ' '. 

från död en och djävulen samt giver 
evigt liv å t alla dem som tro. 

1. På vad säU verkar dopel syn
demas f örlåtelse? 

2. Huru dopet f rälsar / rein 
döden, och . . 

3. Huru dopet giver ev1gt lw. 

1. Dopet verkar syndemas för-

låtelse. Hava nu alla döpta fått syn
dernas förlåtelse? Alla döpta lro 
det icke, och även de som lro, kun
na ofta vara vacklande i tron och i 
levernet. De bruka icke alltid yara 
förblivande i sitt (dop)förbund, 
och somliga lila på den nya födel
sen som har skett i dopel. l\len de 
få själar som äro döpta icke blott 
med vatten utan med Helig Ande 
och eld få tro. all de i nya födel
sens bad hava fatt alla ynder för
låtna och Llivit Guds barn. 

2. Hur frälsar dopel f rån döden? 
De som förbliva i delta clopför

lrnnd genom den Helige An<les för
nyelse kunna genom strid och ka~1p 
vara befriade från clen andhga 
diiden och äwn från den eYiga dii
den. om de förlilirn fasla i sin lro 
intill änden. Dopel lwfriar de tro
ende in·en friin djiirnlen Hl all d1ä
rnlen icke har niigon m J..t iin•r 
dcm. som genom Gud.; nåd ii,·er
,·inna Jj<ivtt!eib oeh , iirldew• fres
tebrr. 

,j, !lur gii·er dop1'/ eri{!l lit åt 
alla dem som tro ol'h )!.t'llOlll Guds 
nåd hava liliYil förv ssadc om srn
dernas förlåtel"<' t\ diir ~rndernas 
förlatebe iir clitr :ir ock 11~. od1 "'1-
)icrhel. Och ,;om llibcln sager. all 
d;n riillfordiw· skall le.'a a\ ln>, sa 
.. d f". ·[·~ ·li"l ali tll"l'll annan ar et oJ~,u t' r-. 

lever av sin tro iin den som genom 
1) :1'l tri11" och leva nde lro en sann ' t" .. . .. .• 

bl'vil rii ttfardiggjord. Dan a r CH?l 

1. i tt den rä ttfärdige ]e,·er av sm n . a 
tro. 



Söndagen efter .\ rar 
.12 

\'·ui betvder dopet '? Det betyde~·, 
att d~n ga~le Adam* genom ~.aghg 
ånger och biittring. skall dr~1.1k~s 

1 I"d - Denna Luthers fo1kla-or i c o as. . .. 
ring iir äYen hell nödYiind1g for de 
kristna ali minnas. ty om den g~mlc 
Adam irke hlir nedsänkt oc~ d.odad 
i Jordans ström genom daghg anger 
ol'h hättring, sii blir han snart herre. 
Maniren har för gamle Adams skull 
fiirlo':·at sin tro orh farit till hel
\'ctct. 

Nu håller dcn himmelske För
iilclern på att tv<'t sina harn i .Tor
dam; stri;m, utt ele måttr hliva rena 
tili dess ali gästerna komma från 
himmelen. "/ iirl'll renn. dock icke 
alla.'" 

Gån 1111, alla srnrta tallare till 
Jordans ström orh låten Föräldern 

två eder och rena e<lra själar. ty 
det blir dock inlet av edert eget 
tvättande. 

Men skrik icke, ni småUingar, 
för den skull att Föräldern tvår 
eder med kallt vallen och låter där
till tvål komma i ögonen, ty eljest 
blir ni inte rena. Föräldern vill att 
hans barn skola vara rena. Inte 
kan han visa svarla barn åt gäs
terna. 

Kommen atl två eder, att den 
himmelske Föräldern målte kunna 
visa eder åt gäslerna som komma 
från himmelen. Vem vet, kanske 
gästerna komma snart från himme
len. Snart får ni bada i livets älv, 
så att ni måue bliva vita och rena 
och glänsande som änglar. Amen. 

Ps. 184: 2-4. 

TRETTO!\DEDAG JUL 

P~. 68: 4-5. 

STJÄRNAN S0\1 VISAR VÄGEN TILL HIMMELEN 

''Jag 'er honom mcn icke i clenna tid. 
jag ,kaclar honom men kkc nära. F:n 
'tjärna triider fram ur Jakob och en 
'pira höjer ,jg ur l'fael.'' ( 11 .\!os. 
2·1: 1 i). 

Så talade <len he<lni~ke lrollkar
len Bileam som blev kullad all för
hanna Israeb shikte men genom 
Guds mäktiga ingripande måste 

0 Sc· Onlförklarin~ar. 

\iilsigua. Han såg även fjärran 
kommande tid Frälsaren skymta 
för hans ögon. - Han såg liksom 
i dimma en stjärna träda fram ur 
J akoh och en spi ra höja sig ur Is
rael. Men vad del var för en stjär
na och hurndan spira del var, kun
de han cj förklara. Om vi taga 
andra bibelställen tili ledning, fin
na vi att stjärnan hetyder ett and-

Stjärna11 .11om l' Lsar vägen tili himmelen 

ligt ljus. som visar resande var vä
gen går till himmelen, när de Iär
das i mörker. Om denna stjärna ej 
skulle vägleda dem som färdas till 
evigheten, skulle de fara vilse. Att 
denna stjärna höjer sig ur Jakob. 
betyder au del andliga ljuset kom 
till världen ur 1 akobs släkte. Ty då 
alla hedningar under gamla testa
menlet voro helt och hållet i mör
ker, fanns alltid i J akobs släkte ett 
litet ljus, ehuru endast få gåYo akt 
på det ljusel. 

Den spira som Bi leam såg, bety
der ett andligt rike sorn har fått sin 
begynnelse i Israel. Men allt detta 
var så avlägsel. au fjärrskådaren 
rnåste erkänna: '' J ag ser honom 
men icke nu, jag skådar honom men 
icke nära." 

Denne hedniske trollkarl ha<le 
kommit för att förbanna Israel. 
Men när han kom niirmare och hl'
lraktade deras skönhet, maste han 
välsiirna dem. Det har hänt mangcn 

b 1 .. 0 l som genom hörsägen iort nago o~1 

kristendomen att han har kommil 
för att förbanna. rnen niir han när
mare betraktat kristendomen måste 
han säga som Lrollkarlen Bil~a~i: 
"Välsignad vare den som valsig
nar dig, och förbannad var~ dni 
.mm f örbarznar dig." Såsom .. Bileam 
hade farit åstad för all forl~anna 
Israels församling, så har m~.ngen 
världens trollkarl gått åstad for atl 
förbanna de kristna. När del n~-
t 1. 1.. f 1 er· o 1'tt naturl1-ur iga ornu te ans u 

ga tillstånd vara kristendom. bc-

traktar det den rälla kristendo
men* som vidskepelse och verk a\ 
en ond ande. Men när den natur
liga människan som gick åstad för 
all förhanna de kristna kommer 
närmare och hetraktar kristendo
mens väsen och dess verkningar. 
får han den förvissningen a lt del 
icke är rådligt att förbanna de 
kristna. 

:VIen rnången världsmänniska är 
så förhärdad. att ju fler gånger han 
::.er de kristna dess rner förbannar 
han dem. Della andliga hat kom
rner oftast över dem :;om an:;e sig 
ha le\l dygdigt. Då deras cl~ gdig
het klandras, 're<lgas ele sii att <le 
hörja forhanna och fiirebra. Sa 
giira ucba nalletjmarna. niir dera' 
tro klandras. De Hedga, pa alla 
, 0111 yi] JH pri.irn der<1' tro. Den le
rnnde krislen<lomen hlir ,a nwtliju
dande och fiirfärlig for dt• th-gdtga 
Ol'h micletjuyarna. att de lwllre ~·a1~a 
hu,·ucbtupa tili heh etel än de horJa 
··111ura uch "iira hiittri11g. Hdlre um-
< t" t> 1 . 
i iinda sig full fjiicl radl' hl'l n~n~ar 
ellcr ~adana som ha le' 1 '. nkl1gt 
uro,·a s\'nder iin ele clYgd1ga och 
~åcletjm:an1<i. ,ilk<ts ,al~ghebg1:u11d 
. . h ·11d ·k·illl'n 1 \' de frnn.i s1tter 1 m ' ' · . 

snart alt dcras it'YCl'lll' mgalunda 
:ir eli kristc>l ]j,. tll'h gcnom ele 
kristnas :;amlal 1 mcd dem) *. få ele 
~na rt den Yisshrten. at_t de .. eftl'r eli 
. 1 l 1 · . ·a"kert ua tdl fortappel-sac an n ' " .. · 

·nrren :in<lrinir och liattrmg 
sen. om ' " ' " 
~förkl.: ~ri._tt•ndonwn 

~r Ordförkl.: ~amlnl. 
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hlir a\·. Mcn sede~a111111a skökor ~ch 
:1·rliaa 13"urnr som cj alls kiinna sma 
' ,., 1· d frl. dr vrcclgas högcligen c a e 
klanrlras för honlom O\h tjuveri. ly 
dnas hcder iir så ~lor atl de med 
,j 11 iira fara tili hclvelct. Därför 
siiger ock Friilsaren, ali rnånga hed· 
ningar komma från iister och viisler 
ol"h sknla silla tili honls mcd Abra· 
Jrnm. fsak och Jakoh i himmclrikeL, 
men rikcls harn skola kaslas ui i 
miirkrrt. 

Dr miin fnin iislcr som kommo 
nll siika dcn ny fiidde Friilsaren 
rnro nckså hedningar: orh en okiind 
stjiirna ledcle dcm tili Betlehem. 
:'\frn .Trrusalems inrånare som hacle 
hiillre kunskap om den kommande 
Friikm•n gingo icke cl it. ehuru ele 
hiinle ali sljiirnan hacle synts. Så 
skn dd iinn.u ali riktiga h~clningar 
onwiinda sig hcllrt' tili clcn rätta 
kri,-tendom<'n iin munkristna som 
ho hr<'ch·icl kyrkan och hiira Guds 
ord n1 rjc siinclag. l\1en så mycket 
stiirn' ansrnr drahhar clem som ofta 
hiira Guds ord oeh ändå icke gå tili 
BPtlt•hem orh tillliccija den ndiidde 
judakonungt•n. · 

fch alltid hsl'r den konunrrens 
stjiirna Yid himlaranclen. Men i ~les· 
;a tidPr har hans. stjärna hörjat lysa 
1 nordanland* ~<isom samma ;;tjlir· 
na* då lyste i Österlancl. Den lvsle 
rla som \ iigvisare f<ir dern som .för
dades i miirkt>r. ~amma stjärna 
horde iinnu vara YiigYisarP för alla 
~om av hjlirtat "iika Fräktren. Gi-

·~,. 11. u. i Ordfl-lrklarin;rnr. 

ven därför akt på himlens stj ärnor, 
I Iattige färdemän som haven gjort 
många farliga färder genom töc. 
ken och oväder. Given akt på stjär. 
nan, när viigen tar slul och ni måste 
övernalla i skogen bland ulvar och 
lejon. Given akl på stjärnan och 
bedjen att Herren ville lå ta sin här
liga sol lysa för dem som sitta i 
mörkrets dal. Och vi hoppas och 
tro, ali han hör alla bedrövades, 
liinglandes och eländas bön, vår 
Fader, som är i himmelen. 

Evangelium: Matt. 2: 1- 12. 
När nu Jesus var född i Betlehem i 

Judeen. pii konung Herodes' ticl. då 
kammo vise män från österns läncler 
tili Jerusalem och sade: "Var är den 
nyfödde j uclakonungen? Vi hava näm· 
ligen sett hans stjärna i östern och hava 
kommit för alt giva honom vår hyll· 
ning." När konung Herodes hörde del· 
ta. blev han förskräckt. och hela Jeru
salem mecl honom. Och han församlacle 
alla överslepräster och skriftlärde blancl 
folket och frågacle dem var Messias skul. 
le föclas. De svarade honom: "I Betle· 
hem i J ucleen: ty så är skrivet geno111 
profeten: 

'Och <lu Betlehem. clu judiska 
hygcl. 

ingaluncla är clu minsl blancl 
Juda furslar, 

l) m dig skall utga en fursle 
>'0111 skall vara en herde för 

mitt folk Israel.'" 

D? kal~~de Herodes hemligen tili sig 
ele '•~e mannen och ulfrägade clem noga 
''.m llden da stj ärnan hacle visal :;ig. 
!:'edan Iät han dem fara lill Bellehem 
och sade: "F'aren i1stad och forsken no-

Stjiin1an som visar viigen tili himmelen 

ga efler barnet: och när l ha,en fun. 
nit del, så läten mig veta della, för all 
också jag må komrna och giva del min 
hyllning." När ele hacle hört konungen> 
ord, foro ele åstacl; och se, stjärnan 
som ele hade sell i östern gick framför 
dcm. tili dess atl clen kom över det 
ställe där barnet rnr. Där olannade clen. 
Och när ele si\go sljärnan. uppfylldes 
de av mycket stor gläclje. Och de gingo 
in i huset och fingo oe harnet med 
Maria, dess moder. Da föllo de ned och 
gavo del sin hyllning: och de logo fram 
sina skaller och framburo t\l del skän
ker: gulcl. rökelse och myrra. ::iedan 
fingo ele, genom en uppenharelse i 
drömmen, befallning att icke älerviinda 
tili Herodes: och ele drogo sä en annan 
, äg tillbaka tili sill lancl. 

Vi hörde i vårl heliga evange· 
lium, att vise män från Ösler kom· 
mo alt uppsöka och tillbedja den 
nyfödde judakonungen. och all en 
okänd stjärna som hade framträtt 
på himlen visade dem viigcn. Följ
aktligen böra vi denna ~tund genom 
Guds nåd betrakta: H11ru Gud fpder 
hedningar till Fräl.wre11. 

Give den nådige Herren Jesw; 
vilkem stjärna nu har uppgatl ... <~tl 
alla hedninvar målle hiirja folJa 
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denna stjärna som visar dem rn~en 
till himmelen. 

Första betraktelsen. liPdningar 
f rån öster stwlera himln1s stiämor. 
Få människor studera stjiirnorna 
rätt. De miinni skor Yilkas skall ii~· 
i jordens sköte se ne<låt o!'h ha. CJ 
Lid atl upplyfta sina ögon mol lrnn
len. Ty de söka så ivrigt den skall· 
crömma vari de tro sig firma en slor 
~katt undangömd, all dc inte korn· 

ma ihåg att lyfta sina ögon uppåt. 
Och fastän de flesla mänskor söka 
den skattgömma som enligt allmän 
gamma! sägen horde iinnas i jor
dens sköte, finna <le den dock irke. 
ty rle underjorcliska* eller jordiiga· 
ren har gömt den inbillade skatten 
under jorden. Och om det funnes en 
såclan besvärjare som kuncle tala 
med jord-anden, så säges en sådan 
få den stora skatten som andra för· 
gäves söka. "\Ten fast jurdanden, 
skatt gliinser som guld uncler jor· 
den. är den ej annat än en kolrnila. 
när den tages upp ur jorden orh 
betraktas i solljuscl. Så hli alla he· 
dragna som siika den giimda skat· 
ten i jorclen. :\fen dr få människnr 
som siika den fiinlnlda skallen i 
himnwlPn brnka alltirl se uppat. 
ehurn \ ärldsmiinni,;kor rn säga atl 
dr :iro clumma som siika en ,;kall· 
uiin1111a i hi111l1·11. Dtt kan ii,en hiin· 
Ja att de s0111 siika de11 fiinlolda 
skallen i himnwlen falla i nago11 
grop. da ele lia ra ,e 111~pal. ;\Ien 
fastiin djiirnl<'ns :in~dar 11 ..;kratta. 
n:ir <'11 11101 hi1nmrlen skiiclandt' 
mii n niska fo llcr. sa ku1111a dt' dock 
il'ke hindra lwnnr ;111 resa sig upp. 
Om clt>ll nwt Jiim•n,.J.-n skådandt• 
<lC'h stjiirnforskar!'n gar fi'.r~iktig.t 
c)('h nwcl fiittr ·1w kiimwr l'ller_ rn: 
gropa rna finnas. sk 11 l le dt> __ eJ :;a 
;lfla falla od1 djii' ulens _anglar 
sku llc <'j lw ,;;\ stor a1il ed111ng ali 
,;kratta åt dem. .. 

De Yisc från iisler hadc upplaekt 

·...;l. Onlfiirkl. 
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,. 11 okiind slj<HIHl och diira1 för;;tå 
de cnlirrl den gamla Lron, all en ;;lor 
ndi miiktig konung iir föcld tili värl
dcn. Och lcdda i1\ sljiirnan fördas 
dl' en lång, :ig från åsler åt del M~l 
clit stjiirnan lt•der. llur litngt dc ,,. 
•<"' lwm iir fran fktlchem. fiirsl~ts 
diin11 ali somliga jordmiilarc ha 
lll'riiknat ali de hade fiirdats ell helt 
;lr innan dc kommn tili J<•rusalem 

niirmare 1.000 mii, kanske mer 
ett sii limgt avstanrl ali dP ej 

kiirnk 1iigt•ns slut. De hittadc ej 
IH'lll'r raka 1iigen till lktlehem ulan 
fiirirrmlc sig till Jerusalem, vurcsl 
dt• troddc sig sknla finna dct kungu
liarn rnrs 4jiirna de hade sell. 

\'i 111åstc nu minrnb atl i ]l'ru· 
<a lt·ms stad hnddr för del fiirsla 
Yiirlclsht•dt•rn. fiir d<'t andra egen
riillfiinlighelen 01·h fiir drl tredje 
dt'll diida trnn. Yärldshedern är ko
nung llnodes ,;nm hlC'1 riidd. när 
dr 1ise hiirjarle lala om dcn nyföd
dc konungens sljiirna. llerocles orh 
alla 1i.irldsht•rra l'IHl mrd honom 
hlt•1n riid<lu all deras ära l'iirgiis om 
dt•n konungrn för viixa upp. llero
dC'~ elll'r världsiiran* hörjade se
dan fråga den diida lrons priislt•r 
-0111 hadt• liisi biheln. varcst Kris
lll"' skulle fiidas. Dcssa wta norr 
-tiil11•t diir Kri;;tus skulle födas. me~ 
~i~ilva gå de intP dit att sr honom. 
l'huru de nu hiira att kon111wen är 
födcl. ;\wn 0111 de till hiilft;n tro 
ali Kri,tu' iir fiidd i Betlt•hcm. "'~ 
ele icke dit: världsäran O('h d~n 
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egna (:;jälvgjorcla) biillringen hin
dra dcm. - Och Herodes eller 
viirld:;hedern vill genasl clräpa 
Fräbaren, och därför utfrågar han 
noga när stjärnan visade sig och 
ber de vise noga taga reda på vem 
OC'h vad del harnel ä r. Han säger 
med munnen att han vill också kom
ma och ge del sin hyllning, men i 
hjärtat ämnar han döda del. Sådan 
är nu viirlclshedern. Och ehuru den 
cliida lrons priister och skrifLlärde 
cj själva gå Lill Bellehem, omtala 
de <lock enligt konungens hefallning 
varest Kri:;tus skulle födas. - Men 
Yärldshedern drar diirav den slul
satsen, all om ell sådant barn vars 
föde]ge omlalas i bibeln får växa 
upp. så Iörlora alla världsherrar 
sin äreslällning, varför de hesluta 
all i hemlighet diida del. innan del 
växer upp. 

11ndra betraktelsen. Den okända 
stjiiman som de uise se på himlen 
l'isar dem uägen till Retlehem. 
Evangelisten har LydligL visal att 
~tjärnan gil'k förc och slannade över 
den plats varesl Maria var med bar
net. Därav framgår all. om ej stjär
nan hade vägletl dem, hade de ej 
hillat tili Betlehem. Men fastän ele 
1ise männen eller stjärnforskarna 
sågo sljiirnan, står det icke skrivel 
i evangeliet att andra människor 
sågo den. Endasl stjärnforskarna 
son1 stu<lera stjärnorna sårro den 
och förstodo att det var en ;lor ko· 
nungs stjärna. Så iir del ännu, all 
endast <le som studera stjärnorna 

Stjiirnan HJ/11 l'isar l'figrn tili himm efen 

( Ordel~ himlaljus) kunna se Fräl
:;arens stjärna. - Men denna stjär
na skall alltid visa vägen för alla 
Iattiga resenärer som hege sig från 
hedniskt mörker på ångerns och 
hättringens väg. De skola Lrols allL 
slulligen nå del ullovade landet ge-
110111 många faror och fresteher. 

Om nu denna Kristi morgon
stjärna skulle slockna eller fördöl
jas bakom mörka moln, hur skulle 
del då gå för fattiga resenärer, då 
de färdas under nallen många iar
liga resor varesl världens hårda 
hlåst, snöyra och slormväder sopa 
borl vägen - och då grymma 1ild
djur och lejon ryla på båda sidor. 
och vältarnas döttrar* Iresta rned 
hedräglig skönhel och hjuda trölla 
vandringsmän lill sig och lova dem 
allehanda läckerheter. härliga häd
dar och ljuvlig sömn. Lyssnen icke. 
I lrÖlla färdemän. till 'ad viittarnas 
dötlrar viska i ed ra öron. De giya 
eder sömndryck, om ni går mrd 
dem och sedan röva de eclcr rbl'· 
kost och edra ägodelar. Del iir hätt
re alt lio·o-a på en hård slen eller en 
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klippa och vänta, lills morgonstJar-
nan uppgår i edra hjiirtan. än all gå 
tili vältarna. * 

Och vad värn funnes för lrÖLla 
rnndrare om denna sljärna skullc 
försvinna, då andliga lejon hörja 

•sr OrdförkJaringur. 

riva ocb sönderslita eder med t1i
vel. såsom hjörnen försl driver <le 
förskräckla Lill en mosse och där ri
ver och sön<lersliter dem. J ag vel ali 
Lrötta vandringsmän ej slippa förhi 
tvivlens mosse. Men om en annan 
människa ännu mer nedtryrker' 
den som håller på ali sjunk.a nec. 
där, så gör hon mer än Frälsaren 
oeh apostlarna ha gjort. Somliga 
göra det i god avsikt men ulan and· 
lig vishet. För dessa fattiga och lrÖL· 
La fardemän är clärför Bellehems 
sljärna" den hiisla väg1isaren. Den 
som följer dess ledning torcle alclrig 
gå så Yilse. ali han t>j tili sisl når 
Betlehem. 

T lrÖlte färdt>miin. giYt'll därfiir 
akt pii himlens ,;lj•irna! Släppen 
aldrig henn<' ur sikte! T~ lång iir 
1·ägen tili 1'.attan,; land. o .. h kori iir 
nåclens tid. Den 1iig 'om fiir tili li1Pt 
i.ir smal. cll'h 111~1nga farl1ga stiilll'n 
finna,; pii Yiigl'll. Fortriittt>n,; icke 
ali raka rwh kiimpa. ,;tirrt'n CJ pa 
jordcn utan ,en uppåt. 1Lir "'!Jiirna1~ 
;;kridrr. ol'h fii]Jl'll den. s.i när 111 
Betlelwm. clii r drn 11\ fiidde J ,nwls 
konung ltgger. ( lc·h nffn•n 111 honom 
erlra hjärtan" guld ol'h myrra od1 
heli" rökelsf' . .-der kn111111g tili gåYa 
och ~·iilhehaglig luki. orh t1llhedje11 
honom 1111 oc·h tili e1ig tid. Amen. 

S1. ps. 69. 

~ Ö\er<lrin·u Ja~i ... kht·I. 

~ Gu<I~ orcl. 
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FöRSTA SöNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN 

Ps. 207: 1-3. 

Hl H. 11 AN FöH.LOH.AR OCH FINNER FRÄLSAREN 

lla1 Gucl fiir iigonen rwh i hjärtal 
alin dina jj,,clagar: oC'h tag dig tili 
1 arn. ali du irke ,aml 1 tkPr tili nagon 
') nd ""h giir emot Gucb• hucl ! (Toh. 
/: 6). 

~a förmanade dcn gamle Tobias 
sin son. \Ien da de kristna knappt 
kun ha Gucl för iigonen. sa kan en 
,;orglös miinni~kn del iinnu minclre. 
~omliga cliida trons hekiinnare 
mt•m1. ali de kuuna ha Gncl för ögo
m•n orh i hjiirtut. \Ien del är cljä-
1 ult'n >'lllll så hedrar nadetjuvarna. * 

\y clageth ernngelium ser man, 
ali t•j heller ]e,u föräldrar kunde 
,i\ ha Jestb fiir iigunen. ali ele ej 
hade fiirlurat honum ur ::.ikte. Hur 
kan då en suq.dii' miinniska och en 
nådetjm hu Jesus för iigonen så 
'"m hiir manas tili. Della iir nlldeles 
umiijligt. da ej t'lh ele kristna kunna 
,å mkn. ali de a lltid hacle Gud för 
iigonen. \Ien vi \'Pl ali en sorgli)s 
miinniska alltid har elcnna världen 
fiir sina iigon. Gud liir ej ofta vara 
i deras tankar. od1 i hjiirtat är Gud 
aldrig. ,å liinge miinniskan levcr i 
'orgliishet. Hur kan Gud komma in 
i en siidan miinniskas hjärta som iir 
fullt a\' nnda anclar'? Om dock en 
sorglö" människa skullt> -iika Jesus 
i H1nrens lempel ! \len hon "iikf'r 

• :-'t· Ortlfiirklurinxar. 

honom slundom bland bekanta och 
frän<ler, nämligen i ;;ådant ;;ällskap 
som är fjärran från Gud. Därför 
komma sådana sällan all höra Guds 
ord; de [örakla gudsLjänsten och 
Herrens nattvard. De säga: "Nog ha 
vi böcker hemrna, vari vi se Gu<ls 
orcl. Om vi leva därefler, behöver 
vi inle tvivla på all vi bli saliga." 

Men Davi<l nöjde sig ej därme<l 
att han hade bibeln hemma. ulan 
han skyn<la<le till Herrens gårdar 
såsom svalan till sitL bo till sina 
ungar, och han säger att fågeln har 
funnit ell hus och svalan sitt bo, 
när han fick kornma till altaret. 
Davicl var så glad all vara i Her
rens hus, all han ville vara <lörrvak
tare <lär. Davicl var Israels konung 
oeh än<lå höll han del ej för ringa 
tjänst att vara dörrvaktare i Her
rens hus, men nu vill inte mången 
vara dörrvakta rc i Guds hus. Som
liga silta clär ;;åsom på hela stenar 
som dcn :;varte sme<len* lägger un
der stjärten på clem; somliga måste 
gå ut när Gud:; ord börjar bränna 
deras :;amveten. Somliga hedningar 
~kynda ut från Ilerrcns hus, clärför 
att dc ej kunna silta stilla då den 
onde kittlar i dcras kiill. Och andra 
aler måste gå ut att smörja sina tar
mar med flytantle djävulslräck.* l 

Hurman fiirlorar orh finner Frälsaren 

en kyrka varifrån djävulen driver 
ut sina trälar innan predikan är 
:;[ul, har dörrvaktaren det arhet
saml, då han måste öppna dörren 
för alla som djävulen utdriver före 
gudstjänslens slut. Naturligtvis 
fruktar djävulen, alt de få fallande
sjuka om de silta stilla i kyrkan och 
åhöra predikan. Därför driver han 
ut sina tjänare. 

Men de åter, vilka djävulen inte 
alls släpper till kyrkan, läsa hemma 
i boken, varvid den svarle magis
tern förklarar bibeln för dem sii. 
att dryckenskap blir lovligt, skör
levnad blir lovlig, bränminshandel 
blir lovlig, svärjande och slagsmal 
hlir lovliga. Luther har skril'it all 
djävulen kan predika evangelium 
bättre än nåuon präst. Och i <len 
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kyrka där djävulen predikar. s1tta 
alla kyska skökor stilla. alla ärliga 
tjuvar gråta av kärlek. harmhärtiga 
kröuare Iälla ormali1rar. nyktra 
dri1~kare bli så gudliga all ele höja 
knä för brännvinskriigarcn genasL 
när de komma ul från knkan och 
sticka ut tungan som <len oncles 
dragoxe och sä ua : "En droppr ! 
B "' k.. J , v=in 1 ara en droppe. -are esu .. ' .. · 
B 

' 
.. K ·· 1r for ara en droppe. roga ren < 

drinkaren en kär Jesu viili. men en 
nykterhetspredikant är fiir d_rinka~-

1 l .. c1··· J 1 . Y'lll da re oc i uogare en iavu e1 s ' : 
han hindrar Guds harn all nJula 
av hrännvinel som är Gnds griida. 

Då nu djävulen har myeket ~tl 
1 1 ei 0 1 an sk1c->Cslyra i Herrens rns, a l< • . 

kar ut somliga som ha komm•l 111 

och inte alls släpper in somliga, så 
är del t.roligt att han skulle vilja 
bränna upp alla kyrkor. där Guds 
ord predikas så alt åhörarna få ont 
samvete. Eiler om somliga få ancllig 
glädje och fröjd, hörjar djävulen 
av avund fälla ormatårar: de ang
randes tårar bränna även hans sam
Yele. Och i synnerhet om nådernl
parna* börja gnälla. hoppar den 
onde genast upp ur bänken och 
skyndar med väldig fart ut ur kyr
kan. och alla hans tjiinare följa ho
nom, ty nådevalparna ,1öra honom 
så att han inle hör rnd prä:;len sä
ger. Eljest lyssnar djiirnlcn noga ef
ter om man skäller honom i hrkan 
som ski)ka oeh tjuv. sii atl han se
clan kunde fraga f'fter "111 .ira 1 ge-
110111 atal1. \Ien inte ptter han h<ira 
niir nadernlparna horja gn.illa. D.ir
för iir 1kl !iii,t att alla tien omle an
den' ljiinan· ga fran b rkan till de'" 
all t'll annan pribl komme ,;mn pn
dikar ,<)vai kt•rl nch '.im ligt., lt ali~ 
b,.la ,;kiikor fa grata twl• alla drin
kare fä skratta och alla llt'derliga 
krii~arr fu gliidjas. Da •a iin•n alla 
fr1ic'.ka odi uliotfiird1,..a -kåkor korn
nn tili h1111111rHkl'l. nwn liotfiinli
"a'. siirjanclt•. iwdtryekta i;.1~rshärarr 
~rh ele som ,uck.1 j 11ndl1g fott1!!

clom diimas till heln•tet. 
Skynden cliirfor. ,,1-0111 Da1icl sii-

. Bl ·e l"almen alla mesar och acr 1 · • · • ] * 
" I . ·· ·parrnr ol'h näklergn ar sva OL ~no~ 
~bnden ol'h ,1riiYt'll. _liingten och 
·1 . 1·11 tr,·o-ua l1oel. lln1 1 nadr-1 en 1 . ,..,, · 

~förklnringur. 



(>() 
... .. I ge11 e/ler Tret1011tledage11 1' ur:;ta .sont n 

ralpar tili Herr;ns gå.~·dar, ~01.11· 
mcn. innan en sadan fordela1e ~v 
nåJen kommer som ger sovel al 
hundarna och kaslar Iiskhen ål bar· 
nen. Vi hoppas och hedja, att. "Som 
fogla r små. när dundra ma, och 
djuren sig förskrbicka,. de .. skynda 
fort va r på sin orl all s1g for faran 
liicka ". så ~kall dörrvaktaren slul
]irrcn, när Herrens stora dag kom-
~ d .. 

mer, sliippa in dem som me sor-
jandr orh sHrgadc hjiirlan klappa 
pH k yrkodörren. 

Ernngrlium: Luk. 2: 42-52. 

\iir Jesw• rnr loh ar gammul, gingo 
dl' ocba dit upp. "'""11 sl'd 1•ar vicl 
högtiden. \Ien niir de hude rnrit mecl 
0111 alla hiigtid:.;clagarna och 1 ände hem 
igt·n. ~lanuade go~~t·n Jesus kvar i Jeru
>'ulem. ulan all hans föriilclrar lacle 111är
k1• diirtill. De mcnad1• all han var med 
i rt'>'<iillskapel nrh rnndracle >il en clags
l1·cl urh ,-iiklt' eftt'r honom hland fräncler 
n('h 1 iinnn. \iir de cla irke funno ho
lllllll. 1 iinde dt• tillhakn tili Jrrusalern 
n<'h >ijkte cfler honom. Och e[ter lre 
clagar lunnu ele ho110111 i helgeclomen. 
cliir han >ali mitl ihlancl liirarna och 
hiird1• pu drm och f rugadc dcm; och 
alla '<1111 hördc lrnnom hlc1 o uppfyllda 
11\· hiipnarl ö1 er han,- försländ och han' 
'' ur. \iir de nu fingo se honom där. 
lörunrlrade ele ,;g högcligen och hans 
mnclt'r sadt' tili honom: "Min son. 1·ar
lör gjordc clu "" delta? !:'e. clin fader 
nch jag hai a 'ökt e!ter dig mecl ~tor 
nro." Da 'adt' hnn tili clem: "Varlör 
behöHlen 1 •Öka eflcr mig? Vissten 
1 rla iC"ke all jag biir 'ara diir min Fn
cler bor?" 'Ien ele förstodo icke det 
•nm han talude tili dL·m. 

Sa Cöljde han med dem och ko111 ned 
tili Na,aret: od1 han var dem under-

dani"'. Och hans moder gömde allt del
ta i 

0

sill hjärta. Och Jesus växte tili i 
åldcr och vishet och nåcl inför Cud och 
människor. 

Evangelisten Lukas berättar här 
atl J esu föräldrar hade komrnit Lill 
Jerusalem för kyrkobesök, och där 
miste de Jesus, sorn de började söka 
bland bekanla och Iränder och sluL
liuen fmrno honom i kyrkan. Med 
Jedning av dessa ord skola vi i dag 
betänka: 

Hur /öräldrarna kunna /inna 
f esus, när ele ha förlorat ho
nom? 

Give Gud atl de foräldrar, som 
sörjande söka Jesus måLLe finna ho
norn i Herrens Lernpel, då de förgä
ves få söka honom i världen bland 
hekanta och fränder. 

L Hur förlorar man fesus ? 
- Kära föräldrar! Ni hari sorglös
heLens Lillstånd förloral J esus. Låt 
se var ni Iinner honorn, då ni i 
väckL tillsLånd saknar honom. Ni 
har förlorat honorn under kyrko
resa, då ni i sorglöshetens tillstånd 
korn till gudstjänsten enligt seden 
vid högtiden. 1 olrons Lillstånd kom 
ni till kyrkan endast för högtidsse
dens skull, icke för att i Herrens 
hus få upplysning för eder själ utan 
därför att ni enligt gamma] sed 
skulle få uppbyggelse för eder 
mage. 1 sorglöshetslillståndet korn 
ni till kyrkan för au roa edra ögon 
med grannlåt och världens fåfäng
lighet och för all visa edra avgudar 
för världen: vackra och Ieta hästar 
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fodrade med säd, med målade slä
dar. kläder av fint kläde, silkesdu. 
kar på huvudet, silverpipa i mun
nen, ur i Iiekan och brännvinsflas
kan under armen. Denna grannlåt 
följde eder Lill kyrkan enligt hög· 
tidsseden för all världen skulle se 
hur rikaochvackra ni är. Om någon 
faLLig vandrare skulle möu eder på 
kyrkovägen och inte känl eder Yad 
för slags herrskap ni var niir ni kom 
körande med bjällror och piskan i 
hand ropande: "Bort salan ur vä
O'en!" skulle han ha tänkt: "Vad är 
b k" d 0 d det för herrskap som ·or me sa an 
fart; det är nog höga världsherrar. 
jag måste ta mössan av mej och 
lrn"a mej för dem". Om en enkel 
ho~dpojke skulle komma från .. ( syd; 
ligare) Sverige och skulle mola ~~ 
mycket herrskapsfolk på kyrkova
"en skulle han tänka: "Här iir myc-
b ' k ket herrar som kommer med vac ·er 
välsi"nelse till kyrkan: de sviira 

b d . 
linnu på kyrkvägen och here a.s1na 
hjärtan med__Qj~,* sa att 
de kunna viil tjiina Gud med an
dakt!" _ Innan präslen sagt amen. 
rusa de ut ur kyrkan. De få sådan 
huncrer efter världsgudens nåcL alt 

b . . ··1 
ele ej kunna vänla på Herren,; .va -
· l 0 do1· 11red1kan SJfflle se utan masle un ' 
ob • k · -k · sOlll ga ut och taga s1g en -~ 1 sup. · . 

hiillre släcker deras törsl efter na~I 
iin Guds ord och det vbilsignadc vi-

neL .. 
Mecl sådanl liv ha sorgliisa for· 

"ld I" l J .:1· rskill under a rar or orat esus o;, , 

•s,. Ord förklaringar. 

kyrkoresor, då ele kommo tili hr
kan endast för högtidssedens ~k~ll 
och edan under resan Ljäna den 
gud som bor i buken men icke clen 
Gud man skall tjäna i kyrkan. Helg
dagen göres till supdag, srnrdoms
<lag, slagsmålsdag. skojarnas dag. 
dans- och krögardag. Så har man 
levt även på denna plal:; alldeles vid 
kyrkan såsom i djupaste hehetet. 
och sa lever man fortfarande. Srnr
<lornar och dryckenskap och för
lappelsens larm hörs pa en fjär
dingsvägs avstånd. Är del underligl 
all ele sorglösa genom :;adanl lewr· 
ne förlorat J esus ?* 

2. Låt se Nl/' rle finna f <>.sw;. niir 
ele börja .lftkna honom ?' 

'iär de sorglösa rnkna upp ur 
,,, ndasömnen. finna de all de för
l~rat J esus oeh då höt']a de all sör
jande ~öka honom. \Ien ~.nte forstå 
de genasl , ar rle sknla ,;oka Jesus. 
De tro all han finn,. hland loekanla 
oc·h fränder. \Ien kan ni. ,-(1rja1~de 
f .. "ld . . ft'1'1·s1·1 1 ·1 r ni ,.ka 11 ,;oka ora 1a1 ~ · ~ · '" . . 
Jesus'~ [ olrosti!lsliindl'l l~ar n1 rnt~ 

k l Je,LI' 1, cder frak1re Hll 
~a na ·· , · . .. 
då a\ Jenna 'iirld<'n · ' .loran11~·111'· 
flaskan. i ( för\'aring,;) k1slan. I bt'.-

k ** \Ien när samvetet \'ak· 
en . . 1 . "k k 

ll'ld<'- då fiirsl hiiq,u t' 111 '"' a -
' I ·;ker ni hunom hland 

sus. or 1 nu :-,< .•. .-:· . ~ .... 
hckanta O!'h fnindl'r. \ler'. fo1~<11(, 
"k . 11i ho110111 hland ,-adana lot. 

so ·ei \[• 
cj ha st'll ho110111. en 

kania so1·n· . . . .. . ni skall fin-
fiir~lär n1 antlrgen ',11 . 

~förkl.: J>iid ..... yntlc·r! 
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s(1ktc ni inte honom i templet utan 
pä krogen. Då hade n~ bråL~_om att 
springa från kyrkan t1ll krogaren, 
ui hade inle tid all vänla på Her
rcns välsignelse. Ni hade bråttom 
ali höra djävulens välsignelse på 
krogen. Försöken äntligen söka J e
sus i Herrens Lcmpel, kanske han 
finns där ni inlr tror. Da\ id skri
Yer 0111 sig själv. ali fågeln har fon
nit eli hus och srn lan sitt bo i Her
rens hus. Om 1 ~iirjande söken 
Jesus, siikcn ~dutligen i lentplet. 
Kanske hun slannadc krnr i kyr
kan. då ni r;il'k ut i viirldcn. Ni får 
nog fiirYånas. om ni finncr honom 
diir ni ej ens hoppadcs. Mcn hanna 
diirför intc honom. ali han har or
sakat eder för myrkct besvär. Ty 
del iir cr egen försumlighet. då ni 
inle alltid har haft Jesus för ögo-
IH'n. --

llliren nu 1 sörjande föräldrar 
som haven mislat Jesus och bedrö
rndt' söken honorn. Vet ni var ni 
skall Iinna honorn'? Ni har mistal 
honom under kyrkofär<ler i sorglös
hctem; tilbtiind. Nu måstc ni i viickt 
tilbtånd åtenända tili Guds lempel 
och söka Jcsus där. 

Aterviinden dä rför. 1 sörjande 
fiiräldrar. da Jesus har försvunnit 
fiir eder. vänden åter tili Ilerrens 
gårclar såsom David. när han var 
sorgsen. flydcle tili Hcrren,; altare 
ol'h sjunger där. ali fågeln har fun
nit ell hus oeh svalnn sill bo, när 
han fick laga sin tillflykl till Her-

rens hus. Vänden sålunda åter till 
Herrens hus, 1 bedrövade själar som 
saknen Jesus. Vänden åter 1 små 
fåglar, 1 svalor och snösparvar, 
näktergalar och sädesärlor ! * Skyn
den, sträven, längten, ilen till edert 
bo, när åskan dundrar hårt på Sinai 
berg? Gömmen eder i det levande 
vinträdets sprickor, när höken för. 
följer eder! Om en mes skriker i 
hökens klor, så förfölja alla mesar 
höken. De skulle nog rädda den 
olyckliga själen som skriker i hö
kens klor men de kwma icke, ty hö
ken iir slor och mesarna äro små 
Iåglar. Men de ömka den stackars 
olyckliga som skriker i hökens klor, 
såsom konung David sjunger: 

"Som fågeln fri och snar 
Tili kända nästel far 
Alt clär i fricl fä vara 
För oro. vålcl och fara. 
Sä sj älen tili clig längtar 
och till diu altar trängtar." 

(Sv. ps. 207: 3.). 

Hur passar denna Davids syn för 
de sorglösa sorn skynda sig efter 
världen, somliga till krögaren och 
finna där sin bästa glädje, somliga 
till skökan och finna där sin bästa 
glädje. De ha ingalunda någon gläd
je i kyrkan, i synnerhet när de små 
fåglarna, om vilka David säger ali 
<le finna sill ho i Herrens hus, bör
ja sjunga och kvillra och lova den 
slore Gu<len för den försla solstrå le 
som väeker dem i deras bo. Har ni 
inte hört. hur svalorna kvillra i sina 

•5,. Ordförkl.: Faglar. 
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hon, när solen går upp? Men ni sit
Ler döva och slumma i Herrens hus, 
ni kanske förebrår Jesus, all han 
vållal eder stort besvär då ni måste 
söka honom i templet. Men de sorg
lösa finna ej Frälsaren i lemplet, 
men i världen tro de sig finna Fräl
saren. Men de botfärdiga, bedröva
de, tvivlande som i sanning söka 
Jesus, när de känna alt han har för
svunnil, och benådade själar, då de 
genom ovaksamhet ha förloral Je
sus, kunna finna honom i templet, 
varesl han gärna bor och lyssnar 

till hur svalorna och mebarna och 
näktergalarna kvitlra och lova den 
store skaparen för den försla strå
len som väekte dem ur sömnen. 

När nådens soi går Ltpp vid him
laranden, då sjunga de (kristna 
·om fåglarna), och lacka för delta 
ljus* som har kommit och säga: 
Amen. Halleluja! Tack och ära och 
lov vare den slore Skaparen och 
Lammet, som var döu och se. han 
lever i de lroendes hjärlan. Amen. 

Sv. ps. 208 eller 210. 

ANDRA SöNDAGEL\' EFTER TRETTO:\DED \GF:l\' 

(1849 1 p,.., 482: l 

JESL NÄRVARO HELGAR HE\L\IET 

HERREN Sebaol :;kall pa clella herg 
göra ett gästabucl för alla folk. ell gä,.~a· 
bud mecl feta räller. mcd starkl \111. 

ja mecl feta, märgfulla rätter. m<>d ,-1arkl 
vin. väl klarat. (Jes. 25: 6). 

De andliaa aåvor som Herren lo-
"' "' 'ei • var åt alla folk, liknas här v1 sa-

dant som människan bäsl tycker 
om nämliaen vin och märgfulla riit
ler som 5°maka bra. Till gästahud 
Lillreder man de häsla läckerheter 
80m finns i landet. Härav gör nu 
Herren en liknelse, då han vill visa 
vad goll 50111 kornmer av krislen
domen. Andligl vin gavs ål lärjung-

arna pa pingstdagcn. dä de uppt~·Jl
da av Helig Ande hiirjade pred1ka 
mäktigt pä nya tungomal. Anclligt 
\'in o-ives ännu <H ,omliga troende. 
dä tle fa känna andli~ gliidje oeh 
de,,a andliga drinkare~ fo ihlaml 
·maka drt gnda rinet pa delta 

"' ' .. . hero·.1 Denna '<irlde1i,; Jrannnns· 
handlare hlanda hriinm in .. ~ned -~·al-

i l l liel·ilt t'J lilott lor hrann-Len oc 1 < ' ..... 
. 1 utan ijyen för rnttnel. Darlo1 

\lll(" 1 f"" , .. 
iir del ej undcrligl. ali c e orc arn1 

-•i.; 1• Ordfi.irklarln;!ar. . 
·~c Onlförkl.: anrlli:,!U dnnkan·. 
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Gucls griida (för \innings skull) · 
Drras samvetc iir tjockare än en 
dragoxes hud, clii drinkarnas husl
nrrs och barns tårar ej hränna de-
1 as sa111vetc. 

\1en nu i:;äger Hcrren genom pro
frten .Tcsaja ali han pa delta herg 
skall göra eli slorl giislahud för alla 
folk och diir giva dem klarl och rent 
1 in saml feta riitter. Om nu alla 
folk skull1· samli1' pa Sions herg 
all 111oltaga ,.;ådana liickerheter och 
drieka sig fulla a1 del sÖla vin som 
ej iir blandat rnecl vallm oeh ej med 
drn döcla lrom; clriigel, ej heller med 
lhtandt> drakgi ft. ula n iir klart och 
renl Yin. ,..i[dant som del kornmit 
från 1 inpressen och fritn ele vinbär 
( drurnr) som ha 1 uxit pa del le
rnncle 1 intriidet. J ag fruktar blott. 
all tili delta giistabud som Herren 
har tillrett på Sions berg ej korn
ma andra iin några hunger-gäster. 
som ej ha smakat Guds gröda sedan 
de sist 1 oro pi't bröllop. Då åto ele 
nog märgfulla riittcr och drucko 
rent och ohlandat 1 in. Men varjr 
dag är i.1·ke l1röllopsdag. Då få tig
garna silta vid hröllopshordet och 
iita ft'la rätlt'r, smör och honu1w. 
1111'11 diiremellan rn ele fasta och tu:. 
ga harkl1rii<l. ~\t inte fiir mycket. ~i 
tiggan, o('h lntn~ri~a gii~Le~·~ niir ni 
kornmrr tili hriillopshor<lt'l. utan iit 
Pndast så 111yt·k1•t som hruden lnr 
iiir srd all iita. när hon har krot~a 
pii l~u,f·~1di>t ol'h troJo,ningsringar på 
llll"JI' 111gt'r. Hon äter sä litct atl Je 
andra li'J ali hon '1ältt•r. \'1cn hon 

är ej heller vidare hungri g, ty hon 
lever av kiirlek. Hon ~ir ~inuu så 
hlyg alt hon ej vågar rnycket he. 
trakta sin brudgurn i folks närvaro. 

Må nu bruden bedja, när bröllop 
hålles, atl icke fienden iår förvilla 
henne med siu list till otrohet eller 
köld mot sin brudgum ! Må bruden 
bedja Herren J esus, :;om ensam kan 
förvandla vatten till vin, att han av 
nåd måtte låta rinna en droppe klart 
och renl vin i den fattiga och av 
världen föraktade brudens mun, så 
all kärleken måtte alltid förbliva, 
ej blott mellan jordiska äkta makar 
ulan även mellan den himmelske, 
store och hlodbestänkte brudgurn
men Jesus och hans fattiga brud. 
Hör, o himmelske Konung, alla de 
eländas och nödställdas bön, deras 
~om ropa till dig, vår Fader. 

Evangelium: Joh. 2: 1-11. 
På tredje dagen var elt bröllop i 

Kana i Galileen, och Jesu moder var 
där. Också Jesus och hans lärjungar 
blevo bjudna till bröllopel. Och vinel 
begynte taga slut. Då sade Jesu moder 
tili honom: "De hava intet vin." Jesus 
sv~rade henne: "Lät mig vara. mocler: 
mm stuncl är ännu icke kommen." Hans 
moder sade da tili tj änarna: ··v aclhelst 
han säger tili eder. clet skolen [ göra."' 
\ u slodo diir sex stenkrukor. såclana 
>om judarna hade för sina reningar: 
de T) mde ln\ cller lrc batmitll 1 ar. Je
,·.u, sade tili dem: "F) llen krukorna 
nwd 1 allen."' Och de fyllcle dem äncla 
~!~I brädd1;11. Seclan ,acle han tili dem: 

Chen nu upp och hiiren tili övertjii
,~~.ren." Och de gjordc sa. Och över
lJanaren smakacle pii valtnel. som nu ha
de hli1it 1in: of'h han 1·i,ste icke rnr-

lesu niirl'aro helgar hemmet 

ifran del h_ade konunil. 1ilket därcmol 
tjänarna 1·1"sste. ele so1:'.1 ha·d·e ösi upp 
vallnel. Da kallacle 01ertiånaren på 
hrudgumrnen och sade tili hono1n: "'Vian 
brukar eljesl alltid [örsl säua [ram clet 
guda vinel. och scdan. när gästerna 
hava fätt för mycket. clet som iir sämre. 
Du har gömt del goda 1 inet äncla tili> ,, 
nu. 

Della var del försla lecken som J em~ 
gjorcle. Han gjorde det i 1'.ana i Gali
leen och uppenbarade sa sin härlighet: 
och hans lärj ungar lrodde pa honom. 

Med ledning av vårt heliga evan
gelium och i anslutning lill det re
clan sagda skola vi denna stund ge
nom Guds nåd betrakta: 

Varif rån /år /alligt bruclfolk 
bröllopsvin? 

Give den nåderike Herren Jesus 
sin nåd, att alla i anden fattiga par 
som ha bjudit J esus till hröllopet 
måtte få behålla honom som gäst. 
så länge bröllopet varar här och se
<lan evigt i himmelen. 

1. V arf ör skola de gi/ta s1g. 
som är så f attiga ali de ej ha räd 
att skaf Ja bröllopsvin :' T1 iYebutan 
var det ett fattigt bru<lpar som hade 
rett till bröllop i Galileens Kana. l) 

för de rika fattas aldrig vin. Ett 
rikt brudpar skaffar redan i för
väg så mycket vin all del ej skall 
laga slut. Men ett fattigt par kan 
ej på en aån" köpa så mycket 1·in. 

~ b .. 

och därför tryler vinel innan g<'.~ler-
na fått sig nog. Dädör fra1m;talle~ 
frågan: Varför gifla ele sig som. eJ 
ha rå<l att skaffa vin? Somhga 
mena all de fattiga kiro så i vrign ali 

5 Eua11ge/iepostilla 

:i.fta sig för ~or~oms skull eller pii 
ol un? av kottslig lusta, eller att 
s~m! 1 ?a gifta sig av högfärd. då de 
ei v1lia tjäna för rimli" lön. Da de . f ' 0 0 
CJ a sa slor lön som Je anse si" 
göra skäl för, få de lusl att bli hu:. 
IJöncler och husmödrar. Tiinkancle 
att elet är tungt att sländ igt vara en 
annans träl. uppsäga de arbetet OC'h 

hörja <lels spela herrskap. dels för
söka sig på affärer oi·h dels gifta 
sig oeh hålla bröllop. Somliga klä 
sig riktigt grant och ga all spcla orh 
dansa. och när köttets lusta vaknar 
genom världsgliieljen ol'h briimll'i
neb 1·erkau ga ele 0111 natten dtcr 
dan~en all gi.)ra hor. \i:ir så oiikta 
harn fiidas. gä ele 1illsa111111ans som 
kreatur. ehuru Je ha intl'l att gilta 
-ig på. 0C"h da dPL lil1r 111.inga harn. 
rn·h fattigdom kommt•r tili. ,..;iga de: 
"Gud har gjort oss fattiga ". Han 
pa:,sar jw;t tili atl hiira alla, ,ymler. 
l1äde hor<lonH'tls. fafa 1gh;,hcten,, 
liittjan' nl'h dry1·kcnskapcn,.. ,rndn 

0111 1i äter skulle tala nm ,rndltg 
fatti<rdom orh lråga: \ arfor 1 ill dl 

<' 

, anden falliga giflil ,ig. t•lmrn d,• 
ej ha riul all ,kaffa hrol~of''' in? sa 
biira i·i olisen·era. ,11, de 1 a11dt'n fat
li"a efterslrih a and igt iik1t•11skap 
a~.., kiirlt'k. hiirlt'kt'H 11 ngar de111 ali 

·1·1.1 .1• 0 ol'h halla l1rollnp .• in·n 0111 a1 c ~ r" 

Je ej ei1' lw kliider ali ,;kyla krop-
l 1110111 n·'i"rn trasor som pen 111e1 '"',.. . .. 

1 .. '"1 0111 hiiJterna. I• or dcs>-a lniso1 
ian"'' k 1. 

d ele .;;k·i sk) la dc,; ·nm 1gas-
1 anne ,v ' · . 

.. 11 .1 ·k'i'll·t Ji.icl:;nkels hundar 
te sla etlc. ;, ' ' .. . 

] . l ·'1 ,fom och lljJphorn C) atl 
rys 1g P' '' 
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skä Ila, fastän dessa tiggare hota ~lt 
slå dem med sin slav. Men om L1g
rrarna vore alldeles nakna, bade 
dessa hundar* ej så mycket atl skäl
la för. Nu framkasta de rika åler 
denna fråga: Varför äro sådana an
gelägna atl gifta sig som ej ha något 
atl skyla sin nakenhet med? Ja, de 
skynda sig alt gifta sig fast de inle 
cns ha klä<lcr all skyla kroppen 
rned, ej heller skydd mot oväder. 

2. De anclligen fattiga bjuda ]e
ws tili bröllop. Ehuru de ej ha råd 
all skaffa bri)]]ops\'in rusla dc dock 
tili bröllop. Och när vin fallas, sä
gcr Jesu moder: ''Dr hava inlel 
\'in". Biide för brudparcl och giis
trrnu iir det tråkigl, om vinel allde
lrs saknas. \Ien vad är all göra? 
Eu falligt hrudpar har cj råd alt 
köpa Yin. oeh om inle Jesus skulle 
förharma sig ÖYer dem, finge de 
vara utan hröllopsvin. Me11 någon 
tanklös tordr fd1ga: Hadc inle delta 
hnulpar kunnat klara sig ula n vin? 
- Tngalunda. ly Yincl viirmcr hjär
Lal och viickcr kiirlckcn. Om inle vin 
haclc- skaffals, hadc de rnu dricka 
kalh \allen. varav hjiirtal lilir kallt. 
Och 0111 iikla makars hjiirlan äro 
kalla. så kan iiklt>t1'kapsdjiirnlen* 
lriinga sig mellan dem. Na!!-nt tro 
all äktenskap~djävulc-n ligger under 
siingcn. 1\Ien del iir inle sant. Äkten
skapscljiivulen ligger niimligen i hu
ken.* o\'h om hjiirlat yllerligare 
kallnar. diirför att de intc ha vin 
som skulle värma deras hjärtan. 

·~t.· d. o. i Ordförkl. 

slipper äktenskapsdjävulen ända 
till hjärtal och verkar där så att det 
blir slut på all glädje. 

Om Herren Jesus inte hade skaf
fat delta brudpar del bästa vinet, 
hade det gått dem som det har gått 
med alla som inte ha bjudit Jesus 
till bröllopel, och vilkas äktenskap 
har förvandlats till etl helvete på 
jorden. Somliga par äro rika och 
skaHa tili sitt bröllop så mycket 
brännvin, atl alla bröllopsgäster 
bli druckna. Men äktenskapsdjävu
len kommer ändå mellan dem. När 
brännvinet stiger dem åt huvudet, 
slåss de och riva varandras hår. De 
blinda stackarna förstå ej varifrån 
äktenskapsdjävulen har sluppit mel
lan dem. Så går det för de par som 
inte bjödo J esus till bröllopet, när 
de gifte sig. De måsle dricka bränn
vin, varigenom det blir oenighet, 
gräl och slagsmål mellan dem . Men 
när paret har blivit så fattigt all de 
måste be Jesus bereda bröllopsvin 
åt dem, Ilyr äktenskapsdjävulen, 
och Jesus som är äklenskapets ängel 
försonar stridande rnakar rned kär
lekcns l1röllopsvi11 som värmer de
ras hjärlan och gör dem glada. En
var som smakar del vin som Jesus 
gör av vallen uppländes av kärlek. 
i\llcn den som drickcr del vin som 
den onde har kokat i kopparkittel 
kan inle iibka andra än världen och 
sill eget kött. Han halar sin maka 
och sina barn som han horde älska 
cj bloll mcd naturlirr ulan även meel 
l 

. b 

mnmelsk kärlck. 
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3. ]esus bereder åt det fattiga 
bmdparet det bästa vinet. Vi ha 
förmodat alt detta brudpar var fat
tigt, enär vinet så snart tog slut vid 
deras bröllop. Men tvivelsutan voro 
de släkt med Jesus och hans rno
der, orn inte lekamligen så dock 
andligen. Jesus räknar som sina 
släktingar dem som göra Faderns 
vilja som är i himmelen. Men de i 
anden fattiga äro särskilt kära för 
Frälsaren, därför all sådana i an
den fattiga brudpar måste bjuda 
J esus till sitt bröllop. J esus själv 
är lekamligen fattig och har intet 
all giva till bröllopsbordel. Men när 
det blir brisl på vin, nämligen så· 
danl vin som uppmjukar hårda 
bröst och värmer kalla hjärtan. då 
förvandlar han vatten till vin, ej 
för atl gästerna skola bli druckna 
ulan för atl han skall uppenbara 
sin härlighet. EvangelisLen betygar. 
att J esus genom della teeken uppen
barade sin härlighel. och hans liir
jungar började tro på honom. 

Det är sålunda vissl och sanl, atl 
de brudpar som bjuda Jesu,; till 
bröllop få smaka del bäsla vinet 
som han har sparat tili sist. Del iir 
sådanl vin sorn värmer ka lla hjiir
tan och uppländer mellan makarna 
en brinnan<le kärlek. Den Lar horl 
vreden och avunden och försonar 
slridande makar saml förvandla1 
hatel Lill kärlek. Sådanl vin borde 
ele makar smaka vilka genom bränn
vinet fått mellan sig äktenskapsdjä· 
vulen som för många makar har 

gjort äktenskapsbudet bitlert och 
50?1 har k?mmit många hustrur att 
grata, sknka och klaga över sitt 
hårda öde, aLt hon måste råka i etl 
så olyckligL äktenskap, ehuru fler
Lalet hustrur själva äro skuld tili att 
männen bli drinkare. När hustrun 
är hemma som en hondjävul, måste 
mannen bli drinkare och björn och 
handjävul genom brännvinet. Men 
innan ögonen öppnas ser ingendera. 
att det är djävulen tiOm kommer 
dem att kivas och slåss. Mannen 
skyller på hustrun och hu,;trun på 
mannen. så länge båda äro blinda 
och i den ondes rnld. Men om ele 
en gång skulle bli så fattiga i anden. 
atl ele måste klaga sin nöd för Fräl
saren och bju<la honom hem som 
gä l. så skulle ä\'en de :;äkerl få 
smaka del bäsla Yinet som brud
gummen har sparal tili si,-1 :\Ien 
1ara\' forslå hlinda makar delta"? 

,\ y:;aknad aY krislendom giir de
ra" liv bitter! orh modw•amt. De tro 
all iikte11skapsdjii1 ulcn lii:.gcr undcr 
sängen. mcn lian iir i flaskan och i 
huken och ulgiir il'ke Jcirr iin iikten
skapeb iingel droppar i hji1rlal en 
droppe al' dl'l liiisla 1 inl'l som hrud
gummen har spara· ttll si,.L. Den 
;rnturliga kiirlekeH iir s11m rntlen 
som CJ Lfinner 1iig 1ill l11iirlal. rnnan 
elctla rnlten gc110111 kn.;lenclomen 
fönand]a, tili yi11. , \ lla makar som 
; ha hjudil Jcsus tili hröllopct ha 
~~LL erfara ali briinminel inle iikar 
kiirleken utan tYe<lriikten mellan 
makarna. Men det vin som Jesus 
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1 . rl a1· rnllen iir del hiisla vi-
111 r <!JO } . , .. [ tiJl 
ne! som hrndgu1111nt'll lH 1 sp~1 a 
sisl. Del iir r<'lll ohlandal v111 ~o!,1~ 
nyss ko111111il från vinpr~ss~'.l och at 
ti.lh·<'rkal al' dl' riida 1'111bar (ch:u
rnr) som viixa på del levande ::.n
lriidet. Della I'in l'iirmer kall.~ hjar
lan ol'h uppmjukar lulrda hrosl och 

yerkar kärleken. - Bedjen, I fat
tiO"a drinkare, att den rike viuhand
la~·en som förvandlar valten lill vin, 
måtte spara del bäsla vinel till sist, 
~å atl I mån få glädjas oeh fröjdas 
vid Lammels bröllop nu och ev111-
nerligen. Amen. 

Ps. 486 eller 490. 

THED.JE :-iöNDAGEl'i EFTER THETTONOEDAGEN 

fä 265: 4-5. 

EN HÄTI TRO 

l1t'frt•11 l'ri.'111/c• hiil'itrn1n1111en SOlll 
""lc: "fa[!. iir j11 sjiifr 1•11 1111111 snm strir 
11111/rr 111u/rn,, li<'/iil". och Herren sade: 
"/ l.<rarf hur jn[!. icke hns 11ri[!.011 /unnil 
r•n .~ri .'i/Or lrn ". 

l denna hövilsmannens tro finna 
vi i sanning l'll före<liime i ödmjuk
licl. som ickr <ll1'åg del hesviirligt 
att vara under andras IJ('fiil, ehur 
det iir liesviirligt fiir den gamle 
Adam att slå nnder andra männi
skors kommando. Dol'k iir del den 
s111ma trons kiinneleckl'n ali ulan 
knot stå nn<lt•r l'll annan miinniskas 
liefäl. \Ien nu iir kiirlcken cj sådan. 
ali någon giirna ville :;tå under en 
annans kommando. lcke allenast de 
sorgliisa viii vara frihcrrar, ulan 
iiven några kristna vill vara fri
herrar. ty det är miidosaml för <lcn 
gamle Adam ali tjäna. Nu vill ej 

många slå under andras välde, ehur 
Jesus prisade den mannens lro, som 
sade: "Jag är ju själv en man som 
~tår under andras befäl". Och Her
ren sade: "Jag har icke fwmit så
dan Lro i Israel". Och ho vel om del 
nu heller finns sådan tro i Israel. 

Vi veta nämligen att högfärden 
tm råder på jorden: alla vill nu 
vara friherrar, ingen skulle vilja 
Ljiina. Barnen vill ej tjäna sina för
äldrar. ehuru vår Herre och Fräl
sare har tjänal sina föräldrar tret
Lio år. llan ville återgälda deras 
möda. och sålunda uppfylla all 
mänsklig rättfärdighet innan lian 
hörjade uppfylla den himmel;;ka 
rättfärdighetcn. Men denna tid s 
harn vill vara sina egna herrar, in
nan <le kunna stå på Lvå hen. Vem 
vet om Jcsus finner sådan Lro i h-

E,, rätt tro 
6!J 

rael som hövilsmannens. Au slå un
der andras välde är mycket mödo
saml för gammel-Adam. Somliga 
frih errar Laga sig LrÖsl och beskydd 
av della Guds ord : "Varen icke 
männi skors Lrälar!" Andra uppge 
som hinder delta: "J ag kan inte räll 
fylla min Lj änsl, därför kan jag inle 
tjäna". Men sådanl är ej annat än 
"ammel-Adams förevändningar. Ty 
" om du i din tjänst gör allt vad du 
kan och förslår, så är du fri från 
sarnvetsförebråelse, men om du är 
lat och vårdslös. så är det mecl skäl 
du hestraffas. 

Ja()" frukta r all J esus ej längre 
finne~· sådan lro hos Israel. som hö
vi Lsmannen hade, Ly han erkände sig 
vara ovärdi()" att mottaga J e;;us i ~itt " ... 
hus ehuru han hade trogel lpnal 

' d • l iiverheten och därtill ha e sac an 
omsor()" om sin tjänare som o111 sill 
egel 1i:rn. Var finn;; nu s<ldanu miin
niskor, som gärna ol'h ulan kt~ol 
slå under en annan miimiiskas 1 '.~.1 · 
de och troCYel Ljäna sin nii:;la lur 

b r· Herrens skull? Och var mtis nu l'll 

sådan husbonde, som har en såd<~n 
omsor.,. orn sin tjänare :;0111 0111 s1lt 

b .... 

eget harn? Mången Yill CJ 1l'.'.na_en 
0 1 1,1111 •1 hn"fard annan. c 1 genom c c ' [' 

1 k.. l' f ··hel förlorar nuingen ?n - o~ls iga II .·· .. " frihelen 
aYen sm Lro. Den kou,,.h,,a 
.. . l d d ·=1·ll" trons frukl. a r m .,.a un a en 1, 0 • 

ulan °under den köusliga fnheten 
1 .. 1. . ... 1 . kl ei 110 .. rrfiircl oeh ( 0 Jer s1g sja VIS l , " .. 

.. ld k'" 1 k E' 1 ller horclom ar va r s · ar e . J 1e .. .. 
... • f . ·:· are nodvan-f]arran, da all1ga tJan ... 

d . ·1 · . • ··k1 l ' kap och J an-1gL VI Ja 111ga a. e1 8 

genom bli friherrar. Vi veta ock 
ali hövitsmannens tjän>L var ännu 
hårdare och tyngre än någon annan 
LjänsL ty en krigare måste så lyda 
överheten, alt om överhelen befaller 
honom att gå till ell ställe, där liYet 
är i fara, så måsle han gå dit. 

I krig duger det ej all säga: "Jag 
gar inle di t. där man dräper mig"': 
ulan där döden är nära, dit må,;te 
krigaren gå. Därtill behöYs i san
ning en sådan Lro som Herren ej 
funnil och torde ej heller foma 
mångenstädes i hrael. l jämförelsc 
med dessa krig$män är andra tjä
nares stiillning som herredagar. l1 
de behöva ej ga dit diir man diidar 
dem. Oeh likliil har 111angen en ,.;t 

dålig lro. all miinni,knfruklan 
hrin';,ar honom i lriildom om Lm 

<' 1 .. 
oar i t1"ii1i:-t. Della .ir •'J 'en ratt.i 
.... 1 I" lron, frukt ula11 hiigbir< •n,. all· 

jaib n«h uluklub fru_~.\- \i. Cl<: h,~:·· 
du tider na IL1' Ol h 'J.l 1 '' ,tl !t l 111 
hi•111iiktiga 111;111ga. ni..1 ,lc Gud ,[r· f 
f .. J la11 :1 ·1tl 111,lll"fll slolt 111an a Ya r l ..._ "''" - , ,..... . 

niasle J.Ji fi 1·11de1is lraL 1.i lian '') 
forslar all t;wk.1 ftir de11 •nhet h.rn 
fall g1·m1111 kn,tendomt·n: da al!.a 
knsl1~a ha dt>n J.igt'll ,1ll lll!(t'll tral 
skall lu111,b 1lund dc kr ,1n:1· \fen 
· I . · krl'' J.l1r f1en· clrn :-io1n 1t•:-oe~ n:-- i r- ~ 

.:·1 ,: i del andhg,1 som dl'l dens l1,1 · · a 
lebmliga kriget. 

l~edj;n. alla kri,t11<1. all H.erre1.1 
. ·k niille ,;traffo tN> med kng. s<l 
1t e 1 ··1 Ja Jnn . 1 1 i fiendens lra a r. , 
all 1

1 
J •. I ., >[ > r S)'ll• " , 11 · kristna "IYll n ie en. 

at a a - "" d · l dvn 
1 et liar han me s1tt ege . ' ner 1 
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1 1 ~ ] '"·t oss från andlig träldom, 
1 ou o~ " d ... 
··1 all 'i e1· behöva stå under 1avu

~' 1 ° d lens nlld. om vi genom rnns na 
1 · 1 d" l och tro 0 et manligen. 11ä !emo 1g o 

,trida mot fienden, rustade me? 
1rons sköld och Andens svärd pa 
högra och Yiinstra sidan, ly n~ slun
da hårda tider. håde i lckamhgt och 
andli1?:l aYsecnde. Snarl priivas Ste
fani lro. snarl kommer Hcrren att 
,(ika ,..ådan lro i hrad som hövits
mannrn hadc. Ilör alllså hö' ilsman
nrns bön, Faclrr Yår i himmclrn. 

Ernngt>lium: Mau. 8: 5-13. 
'iär han diireflc>r kom in i Kaper

nnum. lriiddc en höYilsmnn fram tili 
hono111 orh hnd honom och sade: "Her
n·. min tjiinare ligger diirhemma lam 
oc·h lider s\'art." lian sade tili honom: 
"~knll da jag kumma och hota honom ?" 
llii, ibmanncn svarnde orh sade: .. Hcr
rc. jag är icke 'ärdig att du giir in 
undcr 111itt lak. :\Ien siig allenast ett 
on!. sa hliYer min tjänarc frisk. Jag 
iir ju 'jäk en mun som star under 
andras hdiil: jag har od.. krig>m1än un
dt•r 1nig. och 0111 jag siiger tili en a' 
clcn1: 'Ga". sa gar hnn. eller tili en an
nan: "Kom •. sa kommer han: och om 
jug siigt>r till min tjlinare: "Gör dct·. 
da giir han sa:· \iir Jcsus hörclc delta. 
liirundracle han sig och sade tili clem 
'"111 liiljdc hnno111: ··sannerligen säger 
juµ t•cler: l l<rael har jag icke hos na
~on lunnil >a stor tro. 0C"h jag säger 
eder: "''.langa skola komma fran öster 
nch \tistcr ol'h fil vara med Abraham. 
l•uk nl'h Jaknh tili bords i himmclsriket. 
lll<"n rikt:b harn >koin blirn utka,tade i 
111iirkrl'l diirutanför: diir sl-.all 'ara grat 
od1 tanclagni>»lan ... Och Jesu, sade tili 
hc;,·it~manrwn: "'Ga: stbotn du tror. ~a 
111a 1let >k<' dig.'' Och i 'a111111a stund 
hlt:\ tjiinaren lri>k. 

Med ledning av vårt heli ga eva 11• 

uelium skola vi denna stund eftero 
sinna och betrakta: 

Skall väl Herren Jinna sådan 
tro i Israel som hövitsmannen 
hade? 

1. Vilka äro de trans /rukter 
och kännetecken, som bevisa att 
hövitsmannen hade en rätt tro? För
sta kännetecknel 'ar atl han hade 
en sådan omsorg om sin tj änare 
som om sitt eget barn, ty icke 
månuen husbonde gör så i denna 0 

tid. Mången husbonde uppsäger sin 
1jänare, när tjänaren insjuknar och 
ej länure orkar arbeta för husbon
den. Och icke mången husbonde i 
denna tid går långt att söka läke
medel åt sin tjänare, då denne iir 
sjuk, utan många husbönder låta 
sin tjänare ligga sjuk som en hund
valp utan alt hjälpa och ta vård om 
honom. Men så snart hövitsmannen 
hörde att Jesus från Nasaret hade 
kommit till den landsändan, gick 
han strax att bedja den himmelske 
läkaren för sin sjuke tjänare, då 
han förstod atl jordiska läkemedel 
ej mer hjälpte i delta fall. H är 
ådagala<le hövitsmannen sådana 
lrons frukter. som vi ej finna 
mångenstädes i Israel. Ty även 0111 

somliga lrnsbönder söka jordiska 
läkemedel åt en sjuk tjiinare, så gå 
få hushönder till J esus för all bed
ja för sin tjänare, ehuru del är en 
krislens skyl<lighet all göra så. 

Andra kännetecknet var. all den
ne hövibman kände sin ovärdif(-

En rätt tro 

hel: "Jag är icke värdig a tt Du går 
in under mitt tak." Någon annan, 
den döda trons* bekännare* och nå
detjuv, skulle i delta fall siiga: 
"Om blott J esus skulle komma in 
under mitt tak, skull e jag med gläcl
je mottaga ?01~om och,!ljuda h~n~m 
det bästa vm iag har. -vien hov1ts
mannen kunde ej vara så fafäng 
och lättsinnig ali han skulle ha an
selt J esus som en jämlike. som en 
syndig männi ska kan hjuda hem. 
utan hövitsmannen kände. all Gud~ 
Son ej var en rnänni skas jämlike. 
Han kände a tl elt syn<ligt krealur 
ej är värdigt a tl taga Guds Sun 
under sill syndiga tak, ehuru Guds 
5011 var s~t nedlåtande att han nog 
hade kommil under det syndiga 
kreaturets tak. om del eljesl ej hade 
trott atl dess tjänare skulle lili 
frisk. Men hövitsmannen hadt' _ t'n 
sådan tro. a li Jesu ord verka lika 
mycket på Jjärran rnrande soi:~ på 
närvarande. H övi t5nrnmien kandC' 
alt Guds Son är allsmiiktig Gud 
och allestädes närvarande. orh den: 
na tro :fanns ännu ej hos mangen 1 

lsrael på den tiden. ~ägon ~un.de 
väl i denna hövitsmannens m a 1:d ig· 
het finna nå cron otro. clå han C') rn· 

"ade taua e;ot Jes us under s1lt la~: 
~ch skulle nå"Oll under sadan ovar· 

" d ·1··c1·, nolla ... a dirrhct kunna me g a Jt 1 ,... • 0 
• d d . dä han e1 Guds Son pa ome agen.. . .7 

• . 1 11 1 s1ll hus. vagade taga emot 10no1 · 
~·r . . l ... "'iira en he· 
'V en v1 maste rni " o<'h 

stämd skillnad mellan sa nn 

'S1· d. o. i Ordförkl. 

falsk ovärdighet, ty i den sanna 
ovärdigheten finns en 'ann tro. som 
visar sig så att J esu ord wrkar 
lika nwcket som Jesu:; själv närrn· 
rancle .. En sådan lro hade nu hö
Yitsmannen. Ylen en falsk oY;irclig· 
het verkar så mvcken otro. att män
niskorna ej tro- ordet utan 'ill ali 
Jesus själv lekamligen skall komma 
oeh lägga handen på dem. Så fres· 
ta ele otrogna Fräl:;aren 'asom t. ex. 
Jairus som ej trodde att Jesus skul
le kunna bota hans dotter. då hon 
redan var döcl. Och nog fre,;tar 
även mången botfärdig män:1iska 
Jesus med sin otro, då hon ei tror 
or<let. tror icle att orclet verkar "å 
nwrket 'om Jesus sjäh- niinaran
de. _\[en hiivitsmannen lit'vi~aJe 
,.j 11 lro än~n genorn ordct: .. hen 
jag iir en människa undcr andra, 
liefäl." Yi veta siikerl. ,11t de "11m 
•·i ,jl[ ~t<i umler andra,.. 1el~'.il. ~'"0 
hiigfanliga och iil>'ka den k.otblig;a 

!. :1 1 J .. \. 1·1 1·3 vara fnherrar. n 1t' en. t - . •• 

::;adana ha icke c•n räll tro aH'll om 
d<' lwkiinna tron. t\ deu ralla t_ron' 
frukl iir urlm jukht'L uch Ulllll rgn et~· 

l k · ··1 kropp.;Ji. 1 1 F, n 1 roem e «111 \ .u, ' ie. , . 1 T 
.:· 1 ·11 =imL fr t .t lll en .. u· 

"l'll ''" "' • . . 1 " .. I •. "V1 =iro fodda fna oe 1 
darna ''11 

l • ' 1 "! 
. .:·1· . ·· l ik\,il hlno <" .;a · 111oens (1 d ,11. d '· 
d "1ill lriilar ill hednint-ar. ty ~ \O· 

a. l]i«t ay.;eende syndens trala1. 
ro i ani "1 . .. J .. ·1"' ·n ,jn frihel. 1 . ]e ierurn •· ' r- ' 
e rn 111 ( G J · ~011 hade fåtl f!iirn 
~ !rn Olli ,Ul ' - .. j . 

! .. ·. från HnJen.; 1rnl1 om. ~a 
de111 11.i · l ·k· k . ppsh" 1 k de i]yen uncYI ·1 1 io , b 

HH \ ·I le yoro så stolla atl 
1riildom. en ' 
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dc uppeggadc Ronrnrna mot sig. 
0111 dc hadc mottagit kristendomen, 
hade deras rike liestält. Men de 
fiirföljdc de kristna och hlevo så 
hiigfördiga alt dc cj mer ly<lde nå
gon. - Ävcn nutiden~ friherrar få 
taga varning a\ dem O('h oe:;inna, 
hur det gick för judarna. \'Ien de 
hade ej den riitta tron. ehuru de 
mentc atl ele hade den riitla tron. 
'Ien hövitsmannen hadc en riitt ro. 

2. Jlä11ne Herren skall f irznn 
s11da11 tro i lsrnel? Vi vet ej om han 
skall finna. nwn det veivi att många 
,kola komma från Öst och väst ocl1 
;ilta me<l Abraham, lsak och Jakob 
i himmclriket, och rikets harn sko
la kastas i mörkret utanför; där 
,;kall rnra gråt och Landagnisslan. 
Herren tonlc ej i dessa tider finna 
j J,;rael sadan tro. :;0111 hestar i 
priirningen, uton1 hos de fa själar, 
\'ilka libo111 dennc hövitsman ha 
lilivit oYiirdiga att rnottaga Gud, 
Son under sitt tak oc·h i delta oviir
diglwtstilbtånd dol"k tro fast. att 
frsu onl wrkar lika myckct soni 
Jesus sjiih geno111 sin .lekamli"a 

•• 0 b 
narrnro. saso111 höYitsmaniwn trod-
cle. 0<'h 0111 alla liotfard iga. liedrii
Yadt' od1 tYivlande förmådde tro 
som denne hii\ itsman. atl ctt enda 
J ~~u ord är så kraftigt som J esu~ 
~~-al\ att hota sjuka, så skulle <le 
fornsso ,.;nart hli friska. i\Jen alla 
ha e~ sådan tro. De sorglösa tro 
alls tcke. o111 de ej se teeken oeh 
under. och även ele väckta \ ill :;e 
tecken och undcr, innan dc förmå 

tro att Jesus med elt ord helar de
ras hjärta. Men Jesus själv har sagt, 
all intel annat Lecken skall givas de 
otrogna än profeten Jonas Lecken. 
Så skåden nu profeLen Jonas tecken 
I otrogna, och Lagen vara på hö: 
vilsmannens tro, I tvi v lande. När 
egenrättfärdighetsdjävule11 sargar 
edra hjärtan och oroar ederL sinne. 
så tron då, så so111 hövitsmannen. 
att ett ord ur J esu mun driver bort 
alla djävlar och helar edra hjärte
sår; annars nödgas han säga: "J ag 
har ej funniL sådan tro i Israel." 

Den so111 lror att ett ord ur Jesu 
mun verkar lika rnycket som han 
själv, förnimmer förvisso en salig 
kraft av detta enda ord som går ur 

J esu mun. Och vi tro sannerligen. 
alt fastän mången troende känner 
sig ovärdig all mottaga J esus under 
:,itt tak, skall dock ett ord ur Jesu 
mun hos honom verka så mycket 
:;;om Herren J esus själv geno~1 sin 
lekam liga närvaro, och mången tro
ende skall komma från ösL och väsL 
och silta mecl Abraham, lsak och 
Jakob i himmelriket, :fastän han 
känner sig ovärdig att mottaga 
Guds Son under sitt tak. 

Så säg allenasL ett ord nådiae 
H ' "' errc Jesus, du store Korsbärare, 
du <le sjukas läkare och de tvivlan
des hugsvalare, s~t hlir mitt hj iirta 
helat och mitt samvele renat, och 
alla ~roppens och själens plågor 
upphora. 

Och det är vår förvissnino- ali 
0 "'' manga redan genom delta enda ord 

l:..11 räu tro 

ha kommit från Öst och väst all 
silta med Abraham, Isak och Jakob 
i himmPlriket. ehuru Herren visser
ligen ej har funnit sådan tro j i,. 
rael som han finner hos dem som 
känna sig ovärdiga att mottaga Je
:;us under sitt tak. Men de tro lik-

väl, att ett enda ord u r J esu mun 
ger häba åt deras sjuka hjärta och 
deras sårade samvete. 1\len rikeb 
barn skola kastas i mörkret utan
för: där skall Yara gråt och tanda
gnisslan. Amen. 

Ps. J:30 ellcr :).SI. 

FJÄRDE Sö\DAGE\ EFTER TRETTO\D.\GE\ 

Ps. 310: 1. .J.. 

JESUS HJÄLPER I STOR:\I OCH FAR\. 

Herren satle en grän,, för harnl Dch 
sade: "Härintill skall du komma men 
ej vidare. här skola dina stolta höljor 
lägga sig!" (Job. 38: 11). 

Av dessa ord höra \i. att Gud 
har salt en gräns för havets biiljor. 
som de ej få överskrida. Och om 
ej denna gräns funnes för ha 1 ens 
böljor, så skulle <le översvämma allt 
som finns på jorden. Men delta 
ord är sagt ej blott 0111 det natur
liga havet, utan del är sagt i syn
nerheL om det andliga haveb eller 
det bottenlösa havets höljor som 
finns i en rrudlös rnänniskas h1ärta. 
Detta bou:nlösa ha' ,;jude1 med 
ständigt brus av synd och ond,;ka. 
Om det var Gud som hade uppYäekt 
stormen, eller någon ande som rii
der i vädrel vet vi inte. Men del 
vet vi säkert' att de bottenlöshetens 
böljor som s~alla i en gudlös män
niska hjärta ej äro framkallade av 

Gud. Utan den ande som rader 1 
denna Yärldens Yiider har utan tl'i· 
vei uppväckt stonnen i en gudlii, 
mänmskas hjiirta. 1 are4 hotten]ö,,. 
hetens biil1or lirusa >om e1 kok.:n
cle for,;: cll"h det ~er 111 ,om 01 1 

1n)(ell i::rii11' rnn satt f.ir d1',,;;1 
hiiljor. ;\är n<imlii::t'll dett,i bottel'· 
liisa hai' hurja r koka. ko11111' .. all 1 
<iwrn10diga oc h ,;kiindhga nrd ut ur 
munnen I sY1111erhet k ikar 11\llten 
(ö,;heten,, vita ,;k11P1 ur d·r .... mun 
som i sitt h.1iirta hii1-.1 hat mol J, 
kristna. vilk 1 d1 g.1rna ,;· :re drunk
na i hottenl1i,;he1t·11' h:11, ehuru dc 
"udlösa oeh nomY~imla som ii1 er· 
~iodigt ro pa dPttil hai sjiilrn halla 
JU ali dnmkna cliiri. \lPn ele· a~ta 
~j Järpå. hara de f111g<' s\' i_le knst-
1rn förga~. Sa stor arnnd~Jukka h~1 
den ondet' änglar. all dc CJ _a ·ta pa 
sin egen sjii 1. ba ra de fmgc dc 
kri:;tna i olycka. 
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Ehuru ele männi:skor i de11~1.~ tid 
sorn biira audligt hat i sina .hJat}an 

k.. att de j det ullstand 110,r anna. c ' . .. 
0 

de"'nu iiro, rnåste ev1gt forga_~, l_~e-
. . <le dork eJ· all denna forhars11rna l .. . 

delse kommer av det hat de • Jara l 

sina hjärtan och även låta ga ~t ur 
munnen. niir de höra all de knstna 
råka i olvcka. När ele kristna an-

:·11 . a\. drlclen få de gudlösa 
:-O.cl H~ ' 0 G 

gliiclje. ~iir Jesu Hirjungar halla ~a 
ali förgås j det höljande havcts va
gor. dii fä djävulens iingla!· skralla. 
\fon ho vet hur liinge ele fo skratla, 
innan ele själva komma i nöd. Ehu
ru det ser ut för våra ögon :;om om 
ingen gräns rnrt• sait för gudlös
ht'ten. måste ri dock tro att Gud 
har sait en griim; för det böljancle 
lun eb vågor: "Härintill skall du 
komma men ej liingre. här skola 
dina stoltu höljor liigga sig!" 

~a ,Jipper ej heller människors 
ondska över den griins som Gud har 
sait. l'lrnru den koka r förfärligt 
ihland o\'h hrusar fram ur hjärtat 
som havsvågornas \ ita skum. Ty 
David har skrivit att deras strupe 
iir som 1'11 iippen gnn. oeh me<l sin 
tungu lisma ele. Ty ele gudlösa och 
fiendn tili J esu kors tro. att J esu 
liirjungar nu drunkna i drt böljan
de haveb \agor. da den ande som 
härskar i viidn'n har uppviickt en 
slorm på ha\el. diir Jesu lärjungar 
ro med ån11-esl. \Ien så liinge Jcsu" 
är med i håten. går clct ingen nöd 
på lärjuugarna. ehuru han sover. 
Han kan snahbt vara uppe. när lär-

jungarna ropa i sin nöd: "Herre, 

hjälp oss! Vi f?rgås!" .. M~n .. den 
ondes änglar ha mgen nod sa lange 
de arka supa och slåss, göra hor 

och stjäla saml :förtala de kristna 
och liksom krigsmännen bjuda åt 
J esus ättika blandad med galla. Ty 
vi veta redan genorn bibelns erfa. 
renhet, atl fienderna till Jesu kors 
o-]ädjas över de kristnas olycka. 
Men en gång kommer den tid, då 
ele skola se i vem de hava stungit, 
rhuru denna världens gud har för
mörkat de icke troendes sinne, så 
all de måste lro lögnen. Därför 
ljuga de så, atl de även själva tro 
sina egna lögner och bedraga sig 
själva. Och skamligt bedragna bli 
de blinda stackare som glädjas över 
de kristnas olycka och tro, atl den 
lilla båt, vari J esu lärjungar ro med 
fruktan på det böljande havets vå
gor, skall snart sjunka i tvivlens 
vågor. Men även om den ande som 
har makt över väder och vind 
skulle ha uppväckt denna storm, 
tro vi icke att lärjungarna förgås 
i denna storm, så länge Jesus är i 
båten. Även om han skulle sova, är 
det vår förtröstan till Gud, a tt han 
vaknar fort. nä r lärj ungarna ropa: 
"Herre, hjälp oss; vi förgås!" Då 
stiger han upp och stillar s tormen 
och det blir alldeles lugnt. Ropen 
nu. I Jesu lärjungar, som hållen 
på att ro rned stor möda på denna 
Yärldens böljande hav. Om I, såsom 
Yi hoppas, haven Jesus rned i bå
ten, så ropen i eder nöd ! Kanske 

lesus hjälper i storm och fara 
75 

han vaknar för att stilla detta storm
väder som den ande som råder 
över väder och vind har uppväckt. 
Hör Du store stillare av vind och 
väder de nödställdas och förskräck
tas bön, Du vår Fader som är i 
himmelen. 

Evangelium Matt. 8: 23-27. 

Och han steg i baten. och hans lär
jungar följde honom. Och se. då upp· 
stod en häftig storm på sjön. sa ali 
vägorna slogo över båten; men han 
låg och sov. Da gingo ele fram och 
väckte honom och sade: "Herre. hjälp 
oss; vi förgås.'' Han sade tili clem: 
"I klentrogne, varför räclens l ?'" Där
efler stod han u pp och näpslc Yindar· 
na och sjön, och del bb alldeles lugnl. 
Och människorna förunclradc sig och 
sade: "Vad är denne för en eftersom 
både vindarna och sjön äro honom 
ly<liga ?" 

Med ledning av vårt upplästa he
]io-a evano-elium skola vi denna b b 

stund o-enom Guds nad betrakta: b 

1. V em har uppväckt denna 
svåra storm på havet? 

2. Vad skulle världens hop lw 
gjort, om f esu lärjungar hade 
drunknat? 

Vi hoppas dock att Jesus ya~nar 
"d ch st11la r av lärjungarnas no rop o · 

stormen innan de drunkna. 

l . V em har uppväckt denna 
storm? Vi hörde i evangelie: .. ~~t 
"Jesus näpste vindarna och sJOll · 
Om det hårda vädret hade upp
väckts av Gud skulle Guds Son 
. k • . .' v1· ndarna och 1c e vagat napsa 

sjön, utan han skulle ha bedit sin 
Fader att ovädret skulle stillas. 
Men därav att han näpsle vindarna 
förstår man att detta oväder ej var 
från Gud. Men den ande som rå
der över vädren, som även på J obs 
tid uppväckte en sådan virvelvind 
att huset där J obs barn befunno sig 
förstördes, samma ande hade tvi
velsutan uppväckt denna hårda 
stormvind, ehuru somliga den döda 
trons hekännare mena att man till
skriver den onde alltför slor makt. 
om han även kunde uppväcka 
stormväder på haven. Nådetjuvar
na tro icke att den on<le har någon 
makt på jorden. \1en Paulus skri
ver dock tydligt om .. luftens härs
makt. den andemakt som nu även 
iir verksam i de ohörsamma ·· (E/ 
2: 2. jf. 6: 12). 

Och 0111 denna makt ej har så 

stor makl j , äclret i naturlig bety: 
del,e. sil har dock denna andr 1 

sanning så stor makt 1 det viirlds
viicler :som verkar i otrons harn, att 
han kan uppväcka eli starkt s_t_orm· 
väcler på delta höljande ha' for at~ 
[.. .. a Je"u hr1·un"ar. om de eJ orcror , c: • ""' •

11 l Jc- . i1ecl i lnten. som kan st1 a Hl e~u:- 1 . '" . 
.. 1 wirl dl' rncka honom '"\tunnen . ..,., ~ '" l 

. 1 ·1"tt niidro11. l sannmg skul t' 
lllt'( ~ l .. 

·1lla di"ihulcn,- iing ar garna s~ 
nog ' 11 r·· 0 1 

J ·u hrjun«ar sku e orgas 
ali es ··a' . :eli skulle därtill 
delta ova e1, - .. k 
.. ·ka alt Gud ;jiih hadc uppvac.·t 
Olb d "n«hr u1t
detta oväder. Den on es a " ' .. ': . 

. . höra, att den ande som i~,,e 
te1 CJ ,.a:· dret skulle ha uppvackt 
rar 1 
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detta väder. ty därav fö)jer, att det 
är den onde som vill förgöra Jesu 
Jiirjnngar och icke Gud. Men fien· 
clerna tili Jesu kors ha den tron, 
all det är Gud som har uppväckt 
delta oväder, och därav sluta de 
all Gud har vredgats på dem och 
icke djävulen. Om nämligen den 
onde hade vredgats på Jesu lärjung· 
ar. vilket han i sanning har gjort, 
så skulle fienderna tili J esu kors 
ha anlcdning tYivla på att det är 
Gud som har vredgals på Jesu lär
jungar; ehuru dc förföljare, som 
tro sig göra Gud en tjiinst. när de 
dräpa Jesu lärjungar, ha a lltid trotl. 
att Gud hatar dem då världen ha
tar dem. 

:.Vien Guds ord motsäger detta så 
hestfönt. all ej ens djävulens änglar 
kunna så Yiinda oeh förvränga hi
lieln, ord. att iiven Gucl hatar .<lem 
'om \·iirlden hatar. Världen har 
nlclrig kunnat äbka dC' kristna, utan 
iivcrallt clär sann krislendom har 
framträtt, tliir har iiven nppstått hat 
orh förföljelse från världen. Där
fiir har ock tlenna världens gud 
Hcdgats på Jew lärjungar. Och elen 
ande som rär över världens väder 
har uppYärkt denna stormvind. och 
han är ju,;t samma ande som i 
otrons harn verkar hat och förföl. 
jelse mot de kristna. Och de skulle 
sannerligen få stor glädjc, om Jesu 
lärjungar skulle förgås i detta ovä
der. - Mcn korsets ficneler borde 
ej glädjas alltför tidigt, ty Jesus 
är ännu i båten. och även om han 

sover kan han snabb t vakna och 
stilla stormen, fastän de stackarna 
ha sådan otro att de rädas. Men 
jag tror dock att J esu s vaknar så 
snarl de ropa i sin nöd. Och jag 
vet säkert att de ropa, och tror 
även att .T es us hör deras rop och 
sti ger upp att slilla stormen, som 
vädrens andemakl har uppväckt. 
Och jag hoppas att J esu lärjungar 
skola oskadda nå den andra stran
den på andra sidan av havet, och 
må sedan världens stormar brusa 
på denna världens böljande hav så 
myckel han vill. 

2. Vad sknlle världens hop ha 
gjort, om ]em lärjungar hade om
kommit? Vi förstår väl, att världs
hopen skulle få stor glädje, orn Je· 
su lärjrmgar skulle förgås i delta 
hårda oväder som fienden har upp
väckl över dem. Vad önska väl den 
ondes lrälar hellre än alt de skulle 
drunkna som med stor fruklan och 
bävan ro emot världens vind . Den 
ondes lrälar frukta alelrig atl de 
drunkna på denna världens böljan· 
de hav, ty de ha för de l första en 
stor håt. varmed de segla med värl
dens vind, och för de l andra är värl
elens vind förlig för dem. Men Je~u 
lärjungar ha för det första en liten 
båt och för det andra ha de mol· 
vind. Därför har världshopen ali· 
tid en så glad förhoppning, atl J esu 
lärjungar snart möta fara och un· 
elergång. 

Vad skulle nu världsträlarna 
göra 0111 Jesu lärjungar hade drunk· 

le.sus hjälper i s torm orh fara ,, 
nal i del hårda ovädret? Vad skulle 
de väl göra annat än hålla gravöl 
med supgille, såsom deras seel är. 
Om nämligen en mänska födes, äro 
de färdiga att "dricka dop-öl", och 
när en mänska dör, så "dricka de 
gravöl" . Därav ser man bätit alt de 
ha buken till gud . Och jag har 
märkt, att världens barn alltid sam
las tili att supa, när de tro sig vin
na något gott. I glädjen dricka ele i 
förväg, innan de ha vunnit det 
goda de hoppas. Ty värlelens harn 
känna ingen annan glädje än denna 
köttets förnöjelse, ehuru Paulus sä
ger: "Den som sår i s i tl kötls åkec 
skall av köttet skörela förgängelse'". 
Så tror jag att världsträlarna skulle 
ha samlats att dricka gravöl. om 
J esu lärjungar hade drunknal i stor
men. Däri ha de sin glädje. men 
en mycket kort glädje, ty Gucls tYe· 
eggade svärd ljungar nu ÖYer värl· 
den. Och vem har nu uppväckt del· 
ta hårda väder i världen? Om GtH! 
har uppväckt det, så skulle viil nu 
ha crivits åt världen en påminnelse 
om Guds vrede, del vore da tillfälle 
alt börja tänka efter hur 1~_18 •11 hi,'· 
tills har levt i världen: i glad3e. f~
fänglighet, skörlevnad, fros~en , 

· · J t · ·ede och dryckenskap, gmg ie • \ 1 · .. · 

avund.* Vem vet om ej iinnu storre 
nöd kommer över världen än iiv:-r 
J esu lärjungar, som nog rädas [or 
undercråncren och därför väcka Je-

e 
0 M ·· ·ldstr:i1·1 r· sus med nödrop. en va~ - ~- ' 

{ •• 0 • f kta 11aaol aven na orsta eJ a tt ru c ' 

~lförkl.: Döcbsyndn. 

om Gud nu vore vredgael på värl
den och elärför slraffar meel krig, 
hunger och sjukdom. 

J uelarna haele så stor tillil till 
Gud, när fienden redan hade om
ringat eleras stael, att de blern över
moeligare ju närmare tilaelens un
dergång ryckte. De troelele att Gucl 
skulle genom något under räelela 
dem från fiendens våld. "Ylen ele 
kristna hade icke en sådan tro, utan 
de flydde för sitt liY bort från för
därvets stad. Ty ele visste mycket 
väL att Gud hade vredgats på elen 
stad. vars invånare hade ulgjutit ele 
heligas blod och förföljt de kristna. 

1\'u sluta vi denna betraklel,;e 
med den önskan, att alla 00111\·;in· 
da och opånyttföclda måtle böija 
akta på tidens tecken. som judar· 
na ej ha velat akta på. i\ar haY 
och vindar brusa i \ ärlden. och 
folk re,-er sig mol folk. <iro Ja icke 
,;aelana tidens tecken för hand1·11. 
, 0111 ange ali någon ,-tor föriindring 
-k 11 ,;ke i värlclen. \,-k att denna 
' a . f · 1 •·· fiirändring ,;kulle ,-ke iirst ' l)Ul"· 

tana oeh forst sedan del yttre ! 
\Ien det är \ ar trii,;I. att den ,;!ore 
sti!laren a\ storn1 orh Yindar. som 
meel ett onl har ,.11llat storm~n pa 
havet. kan annu ,-tilla dt>n harda 

.11 yinden ,-0 111 den onde storrnen oc ... . . 
. ·kt f"ir ·1tt [ol"''Onl Jesu har upp\a< ' ' '"' 

liirjungar. . , .. 
S. 1.. Je ·u,; :1r 1 halen. a\"en a ange .::. · ~ ... 

1 l -kulle sorn. skola larjlmg· 
0111 !Ul s .. k 1 . · ·· d l · de vac ·a JO· arna eJ vara 1 no · ) . . 

eel <itt ropanele. De ropa t nom 111 -
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sin nöd: "Herre, hjälp oss; vi för
gås!'' _ Trodde ni, sorglösa hed
ningar, all Jesus sover så tungt, att 
han ej hör sina lärjungars rop? 
Tror ni, att Jesus ej mer vaknar ur 
sin sörnn? Tänk icke i edra hjär
tan, ni fiender tili J esu kors, att 
Jesu lärjungar förgås i det hårda 
oväder, som den onde har uppväckt 
över dem. Förr skall ni förgås i 
edra synder, än Jesu lärjungar för
gås. Även om Lvivlens böljor ännu 
ihland slå över dem, för vilkel även 
Jesus Leslraffar <lem, då de äro så 
klenlrogna, vad angår del eder? 
lnle blir eder lielägenhet bättre för 

det, att lärjungarna i sådant oväder 
frukta att de skola förgås. Ty ord. 
språket säger, att alla äro visa på 
land, när en olycka händer på 
havet. 

Men ron, ron, I få själar som 
ären med Jesus i båten, ron och 
ropen: "Herre, hjälp oss; vi för
gås!" Och han stiger upp och stil
lar stormen, och I skolen oskadda 
nå andra stranden på andra sidan 
av havet, och där skolen I sjunga 
en ny psalm till Gud och Lammet. 
Amen. Halleluja! 

Ps. 505: 1-5. 

FEMTE SöNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 
( pa originalspråket) 

Ps. 2.5: 1-3. 

OGRÄSET BLAND VETET 

"Säden är mycken men arbelarna äro 
h: ht•djen förden~kull <iden, Ilerre, 
att han >iinder arhetare i ~in säcl". 
(/,11k. JO: 2.) 

Nä1 Herren Jesus vandrade o-e. 
nom Herrens åker*, som dock :ar 
full med ogräs, insåg han väl, huru 
litel en arbctare kunde uträtta på 
ell åkerfäh, som var så lån<Yt och 

. b 
hrett, att mgen människa kunde se 
( andra) ändan därpå. Denna åker 

·~·· Ordförklsrin~ar. 

var likväl redan förut plöjd och 
bearbetad av profeterna, men vid 
Frälsarens tid nästan alldeles igen· 
växt av ogräs. Johannes döparen 
försökte rensa Lort ogräsel, men 
han kunde endast bereda Herren 
väg genom den stora åkern, sorn 
var full med Lörne och tistel. lcke 
under då, att Herren som nu gick 
genom den stora åkern på den väg. 
som döparen hade berell, tyckte det 
vara alldeles oförsvarliot att åker· 
bruket var så vanvård;t och illa 

Ogräset biand vetet 
79 

skött att nästan hela åkern var 
överväxt av ogräs. Därför sade han 
till sina lärjungar: "Säden är myc
ken men arbetarna äro få; bedjen 
fördenskull sädens Herre att han 
sänder arbetare i sin säd." 

Det måste utan tvivel vara åker
brukarnas fel, att åkern är full av 
törne och tistel. Ty ehuru jordmå
nen kan vara hård och tung att 
upparbeta, har man likväl sett att 
den flitige arbetarens möda icke 
blir alldeles obelönt. Uti det utlo
vade landet var jorden visserligen 
mera fruktbärande än här i kalla 
Norden, varest solen aldrig står så 
högt på himmelen som i det förlo· 
vade landet och himmelens dagg är 
här i norden ganska ringa emot vad 
den var i Kanans land. Den flitige 
arbetaren kunde i Kanans land 
skörda trettiofalt på den siimre 
jordmånen, ja, ända till hundrafalt 
på den bästa jordmånen. l'vlen här 
i den kalla norden får åkerhruka
ren tacka Gud, om han får ,;körda 
åttonde eller nionde kornet. och 
ibland får han ino-enting av hela 

JI, b 0 

sin a1<er. Antingen är jordmanen 
så hård, att den icke kan bära nå
gon frukt, eller också är säden så 
dåli.,. att den icke kan gro. eller 
ocks1 fryser åkern genom nattköl
den, eller också Iår åkermannen 
hara låna-halmen i stället för korn 

b "l och kärna. - Hör du store sac ens 
Herre de fattio-a åkermännens bön. 

' b 0 

då de ropa till dig, Fader var sorn 
iir i himmelen. 

Evangelium: Matt. ]3: 24--30. 

]esus sade: "Med himmelrikel är del. 
såso111 när en man sådde god säd i sin 
äker; men när folkel sov. kom hans 
ovän och sådde ogräs mitt ibland \'etet 
ocb gick sedan sin väg. När nu säden 
sköt upp och satte frukt. så \'isade sig 
ock ogräset. Da trädde husbondens 
tj änare fram och sade tili honom: 
'Herre. du sadde ju gocl säd i elin aker: 
varifran har den da fålt ogräs ?" Han 
svarade dem: 'En O\·än har gj ort det
la." Tjänarna sade tili honom: 'Vili du 
alltså att \'i skola ga aslad och samla 
clet tillbopa?' 'vien han srnrade: ';\ej: 
ly cla kunden 1 rycka upp \'elet jämle 
ogräset. när 1 samlen delta tillhopa. 
Lalen båda slagen \'äxa Lillsammans 
intill skördeliden: och när skördetiden 
är inne. \'ill jag ,-äga till skördemän· 
nen: 'Samlen försl tillhupa ogrä,et. och 
binden del i knippor till att hränna• 
upp. och <amlen «'nan 111 \'t'll'l i min 
lada.'" 

Aposleln Petru' :;adde pä pm~st
dagen och fick :;körda mer än hund
rafalt. \Ien sä hade han ocba eli 
[örlräffligt ubädeskorn. Och Yi 
ma:;le ocksä komma ihäg. atl t!ker· 
jorden yar a\ andrn arheta,re :·öre 
honom upparhctad . .;ii;;om rnr f ral
"are hetygar. ali .. andra ha\'a arli.~
lal fiire eder. ill'h 1 fan ,;klirda . 
\Ien nog kommc dct orbi~ myc· 
ket an pii ubiiJt>,.;kornet. 1y har 
säde.;mannen diiligt ubiideskorn. 
:;å kan han 1cke riinla nagon ~'.m· 

. . k"i·J En del akNlirukare aro Jl!O 5 () • 
'

0 
· ·d ·ll·,· sa all de icke rensa ul· 

~a \ Cll :--. · • .. 
sädeskornel, ulan kasla ut~~del pii 
åkern så orenl som :Iel ar. 'som 
aldrig bliYil sållat. Sadana aker-
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i>rukare ~a sjiilva ogriis i sin åker. 
Ar det då underligt, all <leras åker 
:ir full med ogriis '? Den som köper 
sill ulsäde av andra. kan aldrig 
1 ara säkcr på sin årsväxt, om han 
icke låter den gro först i sill egel 
hjärta. Men biisi 1ore del, om åker
mannen kun<le få ~ä<l av sin egen 
åker, ~om hör vara rensa<l och fri 
från ogräs. Annars finnes del ing-
1•11 åker, som iir alldeles fri Irån 
ogräs. Del kunde man se redan i 
apostlarnas tid. Om sii<len vore 
aldrig så ren och fri friin ogräs
frön, så kunna dock ogräsfriin koi11-

111a från annat håll: viirlclens väder 
1wh vind kun fiira ogriisfrön på 
!lcrrens i'tker. SådanL ii r förhållan
del rne<l listelfriin som iiro mycket 
liitta; de följa n1ed denna viirldens 
1iicler och viucl. 

i\len om ol'k ingen vin<l skulle 
l1låsa från 1ärlden. sa kun dock 
ovii1111en så ogriis i llcrren:> åker 
när människorna sova. J u:>l då få1'. 
ovännen ti 11 fo llc atl så ogräs* i 
l lerrens åker. Men varföre skola nu 
miinniskorna sova. nii r de veta atl 
ovännen vakar, och jusl då när d" 
sorn. får han tillfälle ali så oo-räs
friin i Herrcns åker. Orn hels~ nå
g~n ~-on• vakande ol'h hölle upp
~•kt over Herrens åkcr! \1en nfr 
ingen iir vakcn. huru "år del 1.: .1 

J 1 o o "' c a. 
0 • \et gar sa. all ovännen kommer 

od1 ,;år ogrä,, \len rnrför skola då 
all~ vara betungade av i;ömn '? Sf'n 
1 ieke, att ovännen lurar hakom 

åkern i skymni ngen ? Sen 1 icke, au 
han har säcken full med ogräsfrön? 
Sen I icke, all han vill göra så·. 
ningsmannen skada? Han vill göra 
såningsmannem; möda och arbele 
om inlet. Och ändå soven I ! lngen 
människa Lorde Iinnas på hela 
åkern som orkar vaka. Det är min
sa nn inle underligl, a ll åkern är 
full av ogräs, då alla människor 
ligga och sova i syndaslummern. 
Finnes här någon själ som är vaken, 
så må han nu vaka över åkern, att 
icke ovännen må få tillfälle att så 
iinnu rnera ogräs än han så ll. 

Men icke nog därmed , att Her
rens åker är full av törne och tistel, 
som ovännen har sålt, när alla män
niskor överlämnat s i <Y ål sömnen. 
.. b 

Aven ulsädet lycks vara odugligl, 
ehuru den heliga säden alltid och 
i alla tider varil ren och fruktbä
rande. Den himmelska säden har 
alllid livskrafl och grobarhet i sig 
själv, när den ulsås rätt och är ren
sad från alla ogräsfrön. Men när 
den kommer i dåliga händer, så 
kan den rena säden skämmas borl 
och blandas med allehanda oo-räs
frön, som skämma borl hela ~tsä
<let. Så höra vi omtalas i Nya Testa
rnenlct, att fariseerna hade skämt 
liort <let rena Gu<ls ord med män
niskostadgar, och så ha<l e samma 
rena Gu<ls or<l blivit hortskäml i 
påvcdömet med människofunder, 
och dädör kun<le det ingen frukl 
hära på jor<len. Luther rensade 
ogräset från vetel. Men under ti-

- . ·. ·:·_,.,: . : ... ~.":"-.;~·:: ·:, ~.;;~ .: ": ~ .. 

Ogriiset bland vrtet 

dernas lopp har den himmelska 
säden å terigen blivit blandad med 
ogräs och människofunder, och där
för kan den icke bära någon frukt. 

Nu fordras alltså för Herrens 
åker, all säden skall vara ren och 
fri från ogräsfrön. För det andra 
fordras del, atl åkerjorden skall 
plöjas djupare än hittills skett; ty 
de som nu plöja åkern ha endasl 
höka t upp ytan men ha icke orkat 
gräva på djupel. Den otrogne gård:;
fogden sade därför: "Gräva orkar 
jag icke och tigga blyges jag." Och 
varför orkade han icke gräva? Eme
dan han icke var van 1id sådanl 
tungl arbete. Det koslar på en lat
hund all gräva jorden. det koslar 
på en Iin herre alt tigga. Hellre 
låter han sin herre:; gäldenärer för
falska skuldebreven och skriva fe111-
Lio för hund ra, än atl han skullr 
taga sig före att gri"iva jordcn i 
Herrens åker och därtill ligga de 
<lyra utsädeskornen av sädens Her
re, .för alt å tminstone få några n'11<1 

utsädeskorn, som iiro rensade och 
sålla<le i den slora logen. 0111 1ilkcn 
Johannes döparen ~äger: .. Han 
skall rensa sin loge uch agnarna 
skall han uppbriinna i evinncrlig 
eld, men vetet skall han föp;amla 
i sin lada'' . 

Här om någonstädes iir Uerre1h 
åker full med törne och tistel. Tliir 
har ovännen fåtl så sitt ogräs ulan 
fruktan för några vakande miinni
skor. Här få de andeliga svi nen 
grasscra friu i Herrens åkcr. Diir-

6 EvangeliepO.'itilla 

för ser åke1·11 ut - · som en svm l1aa 
- "I d"" .. .,e. 

, ... ~" om I huren Herrens ord. 
sa J~rharden icke edra hjärtan ! ,, 
Det ar H~rrens röst som sägcr i da
gens hehga evangelium, att ovän
nen -ådde ogräs i Herrens åker. 
Emedan alla människor ioro 50. 

vande, vågade han göra en sadan 
illgärning. 

Nu är det hög Lid atl miinniskor
na vakna upp ur syndasömnen. Nu 
iir del hög tid att tjänarna vaka 
över Herrens åker. Det iir hättre 
att tjänarna vaka, än att ele sedan 
1 ilja rycka upp ogräsel. Tv sådanl 
ogriisets ryckande har 1iil .skelt pa 
Guds hefallning i Josua tid, men 
nunirra gar dct icke an. enwda11 
ugriisel har fått ,tlltfor d_1upa r(il· 
Ler. \Ien finw; hiir nagon kri,1<·11 
sjiil ,0111 sorjer diirtiwr .• llt Hern 11' 
.:iker l1li1 it sa 01cn iixt a1 ogrib. atl 
lfrrn·ns nnganl blivit sH fiirlram
pad. all törnen oeh t1stla r ,1a som 
en grn1i,;kog pä 11111rken, han biije 
si11<1 knän i Jcsu namn och anrn
pe S:idens Herre 0111 hjälp nch [,j. 

sl;\1111. all lwn 11u'illl' siinda trnp1a 
arlwta re i ,-in <id. all han målll 
liira den olrngnc gardsfogde11 ali 

grii1 a djupa re 1 Ilerrens akl'r och 
diirjiimle t1gga na•~ra kappar 1!'lc 
tili ulsiide i Hern•ns akl'1·. all lian 
rnatte håll<l -ina ljiinan· rnkand1>. 
ali 01ii1111cn i .. kc far 1ill[iillt' ali s<I 

0griis i Tlern'I1' åkt'r. ali siiden, 
1 ferre 111åt1e LI skörda almin,;lonc 
några 1etekorn i sin lada. l liir. o 
1 Ic~-re. fattiga arlH'lares l>iin. ,orn 
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arbeta i din säd och vänta på r~gn 
från himmelen och sucka efle1~ lum
melens daarr om natten och naclens 

bO • k H 
~olsken om dagen, atl ic e errens 

åker må varda alldeles överväxl a, 
törne! Amen. Ps. 458 eller 239: 
3-5. 

SEPTUAGESIMA 

*Ps. Bl eller 204: 3-5. 

HERRENS VINGÅRD OCH DESS FRUKT 

Evangelium: Mali. 20: J-16. 

'1ed himmelriket iir det. sasom niir 
rn hm;hondc· hitticla nm morgoncn gick 
ut för att leja at >ig arheture tili sin 
l'ingard. Och när han hade kommit 
ÖH·rcns med urbctarna om en 1 is~ dags
pcnning. siindc han dem tili sin 1i11-
gårcl. i'iär han .-edun gick ut licl treclje 
limmcn. fick han ,.;c någrn anclra ,otå 
"P"lolö:;n pa torget: och han ,adc tili 
dcm: 'Gan ock l till min 1 ingard. sa 
!>kall jag girn eder me! skiiligt iir.' Och 
ele gingo. ii.ter gick han ut 1·icl ,.;jälle 
timmen orh vicl nionde och gjorrlc 5am-
111aluncla. Ocbå 1id elfte timmcn gick 
han ut och fann da migra andra sta 
diir: och hun sade till dcm: 'Varför 
stnn I här hela dagen sysslolösa ?' De 
srnra<le honom: 'Därför att ingcn har 
lejt 05s.' Da sade han tili dem: 'Gan 
nck l tili min 1ingiircl.' \är clct 5a hade 
bli1it afton . .-ade 1ingarclens herrc tili 
>'in förrnltarc: '!\.alla frnm arb!'tarna 
ol'h giv dem <lcra.- lön. men liegynn 
nw1l de sistu och ga "' tillhaka ända 
tili ele första.' Da nu de kommu fram, 
o;om vnro lej<la 1icl t>lfte ti111mc11. fiC'k 
rnr och en av dem full clagspenning. 
När scdan <le första ko1111110. troddc ele 
att de skullc fa mcr, mcn orksa 1·ar 

• Inlrdn. hi•hanrtlar en nyttr ... 11•xt. diirfö1 
:)8lt "Olll pn•d. JI på ~yar:-.dugt·n. 

och en av dem fick samma dagspenning. 
När de sa fingo , knorrade ele mol hus· 
honden och sade: 'Dcssa sista hava ar
betat allenast en tinune, och du har 
ändä ställt dem lika mcd oss, som hava 
burit dagens tunga och solens hetta?' 
Da svarade han en av dem och sade: 
'Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom 
du icke överens med mig om den dags
pcnningen? Tag vad dig tillkommer 
och ga. Men at denne siste viii jag 
girn lika mycket som at dig. Har jag 
icke lov att göra såsom jag vill med det 
sorn är mitt? Eiler skall du med onda 
ögon se på att jag är sa god ?' - Så 
skola de sista hiiva de första, och de 
försla hiiva de sista." 

Vi hörde av evangeliet, huru 
vingårdens Herre lejde arbetare till 
sin vingård från morgonen ända 
tili aftonen. Och vi se på solen, att 
del nu redan lider mol aftonen ocb 
de yttersla tiderna*; del tord e ej 
vara lång tid, innan aftonen kom· 
mer. Men ännu slå några fåfänga 
på Lorget och säga: "lngen har lejt 
oss." Och vingårdens Herre säger 
Lill dem: "Gån även I Lill min vin
gård, och vad skäligt är skolen I 

•se Ord (örkluringar ! 
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få." Låt se vad de nu göra, då vin
gårdens Herre har lejt dem? Vi ha 
förut talat om arbetarna i vingår
den; denna gång bör vi betrakta: 
Vilken frukt kommer från vingår
den, och hurudan är denna frukt? 

Ack, att den store vingårdsher
ren måtte finna någorlunda frukt, 
när han kommer för atl söka frukt! 
Han klagar genom profeten, att han 
förut ej fwmit annat än beska bär; 
men nu väntar han bättre frukt än 

förut. 

Första betraktelsen: 
Kommer det mycken /rukt f rån 
vingården? 

Vi vel det ej ännu, innan alla 
vinkvistarna ha avmejats. Manga 
bär äro ännu ej mogna, och omog
na bär ha ingen smak. Nog äro i 
vårl tycke några vinhär i rätt god 
början, om de hara finge ,·äx~. i 
fred. Men kråkor och skator nlia 
fördärva vinträdels grenar. De 
kunna visserli aen ej äta dessa hii r. 
men de träckat> på dem; och 'ilken 
människa vill ä ta såclana bär på 
vilka kråkor och skator ha träekat. 
Och jaa lror alt clen onde själv 

t> · · • 1 atl har släppt dem in 1 vm?an en 
fördärva bären. Det fnms iiven 
maskar som kallas ''Tuonis hun
dar" ( "dödshundar" l · som tii ra 
vinbären och orsaka stor skada. 
Men jag tror alt den fjäriL. vars 
larver "dödshundarna'' äro, ei tor
de mer lärraa så mycket ägg som 

.. . • 
00

0 d D :· · en stor forut 1 vmgar en. el a1 .... · 

och i världens tycke vacker f1ai iL 

från vilken de rnaskar komma sorn 
kallas "dödsmaskar". Del är den 
rnask sorn aldrig dör, varom del är 
skrivet i Uppenbarelsehoken. Ty 
denna mask gnager i evighet deras 
samveten. vilka här ej blivit inym
pade i det sauna vinträdet. '\1en 
även de vinbär och vinbärsgrenar 
som äro inympade i det sanna vin
trädet, vill denna mask gnaga. förr
än bären ha mognal. '\Ien ju mer 
vinträdets grenar suga must ur 
stammen, dess fortare mogna de. 
och sedan har denna mask ej mer 
lusl att gnaga dem. Men vårl hopp 
är. atl de bär som nu växa i vin
gården. snart skola mogna, om Her
ren «iver dem mera regn från l111n
mel:i1 och låter nådens soi skina. 
;\Ien Je vinbär som nu växa i Gu<ls 
vinaard. bli, ty\ iur. eJ alla full-

e - ~.. .. -
mogna. Somliga forslon~.s a\ ma~-
kar. somliga bli net.ltrackadt' a\ 

krakor oeh ,;kator, som'1g.1 bär ska
das ll\ frosl. sålunda ,,_.:ir en del av 
. 1.. 1 fo··1·lorad Vinb;1r,.,J1lom· vm iare1 . 

morna äro ,-isserligen rnekra rn1d
sommarti<len. men niir ~konlet1den 
kommer. och vinliiir,;h1star~1a. a\· 

. 1-' -~i· m·rn ntl del eJ fmn,; meias. c a ~' ' . .. ... 
• , . 1 :1•1. som det 1 bo1pn 

!:"U 111anga h • L • 
0 

••• _ 

fanm' hlommor. Om m gar o~h iak-
.. <lc lilommor ,;om v1d n11cbo111-11<u l... . 

tnar äro i sin ~kiina~Lt.' -agn1.1.g. ~a 
·k 11 . finna. ali knappt halfter~ 
~ a 111 . r· 
· d , fi·ukt J auaust1 m11' ei 
!H em gc . t> . . d 
. .. a li;1·1· <om <lct ncl m1 ;;om-sa mang, ' • . . 

f blommor. Vara\ kommc1 
mar anns , -k· 

? J 1:·,·ay att yarfrosten s a-det. o. c a ' 
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dade somliga blommor. och som
li"'a förstörde tidigt regn. Blom-

"' mornas natur är nämligen sådan, 
all de ej utan frö ge någon frukt. 

När nu blomman är i sin skö
naste fägring, då innehålla de ett 
sådanl frö. varav blomman blir 
fruktbar, och sådanl frö finns i alla 
hlommor, det må \ara vinbärsblom
ma eller hjorlronblomma eller 
åkerns hlommor. Om nu regn in
träffar hlomningstiden, så förstörs 
hlomman på så sält, all regnel borl
tager fröet ur blomman, och så<lana 
hlommor hli icke fruktbara ulan 
endasl ett lomt skal. När ni ser så
dana ax som ha loml skal, så må ni 
vela. ali del är rcgncl :;om vid blom
ningen har bortspolat fröel, som 
finns i alla hlommor. Sålunda går 
myeket av de frön förlorade, som 
siidens Herre har i början såll i 
jorden. Vinhärsblommorna iiro 
iiven Irost-ömrna liksom hjorlron
hlommorna. Därför går en del av 
dem förlorad vid blomningen och 
en annan del vid skördetiden, så 
att endast få vinbär slutligen åter
stå fiir vingårdsherren. Ehuru vin
gårdsherrcn lejl så mycket folk atl 
grärn diken och göda fikonträdens 
riitter och vallna hlommornas rötter 
så går likväl hans möda förlorad'. 
om vingården härefter ej ger mera 
fr~kt ä~1 den hillill::; givit. Och nog 
glads f1endcn iiver all vingårdsher
rens möda går förlorad. Men vin
gårdsherren blir hedrövad däröver. 
och alla trogna arhetare i Guds vin-

gård gråta, då de se hur mycket av 
de vinbärsblommor gå förlorade 
som vid midsommar stodo i sin skö'. 
naste blomstring. 

A n d r a b e t r a k t e l se n: 
H urudana äro de röda vinbär, som 
slutligen kvarstå? 

Herren har iörut i gamla Testa
mentet klagat att han ej funnit an
nat än beska bär i vingården. Och 
vem vet, hurudana de vinbär äro 
som m1 växa. Men de äro ej ännu 
helt mogna. Men vi hoppas, alt om 
Herren låter sin nådesol lysa och 
skär bort de ofruktbara grenarna, 
så alt solen bättre kan skina på de 
grenar som hära frukt, så skola de 
bära mera frukt. När Herren rensar 
dem såsom han lovat, att han vill 
rensa dem som bära frukt, så hop· 
pas vi att de få vinbär, som växa 
skola smaka Herren väl, när de bli 
fullmogna. Vi hoppas att Herren 
skall smaka av vinträdets frukt, som 
har vuxit i Nordanland. Växen allt· 
så, röda vinbär, växen och mognen, 
förrän frosten kommer. Snart kom· 
mer dödens ängel att skörda vin· 
trädets frukter. Alla frukter som då 
ha besk smak, såsom mjölon, orm· 
bär, hönsbär, dem lägger vingår· 
dens Herre i sin vredes vinpress och 
pressar dem så, all blodet från den· 
na Guds vredes vinpress skall flyta 
sextio stadiers väg. Men den store 
vingårdsherren, som med mycken 
möda lejt arbetare i sin vinaård, 

- 0 
gravl diken och c>Öll fikonträdens 

.• b 

roller, han bevare de få här som nu 
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växa, som äro inympade i del san
na vinträdet, ur vars hjärta de suga 
must. Bevara dem för snöstorm 
frost och oväder, atl de måtte hin'. 
na mogna innan skördetiden kmn
mer, så a tl vingårdsmannen måtte 

ha några röda vinbär alt sälla fram 
på bordet, då gästerna komma Iran 
himmelenl Hör, du slore vingårdens 
Herre, de arbetares bön som äro i 
tungt arbete. Amen. 

Ps. 38: 8-10 eller 567: 4-6. 

SEXAGESL\1A 

Ps. 401: 1-3 eller 1: 7. 

FYRAHANDA JORDi\IÅN 

Vem trodde vad som predikades. och 
för vem var Herrens arm uppenbar? 
(Ies. 53: 1.) 

Profeten J esaja klagade, alt ing
en Lrodde vad som predikades. Ty 
de för vilka det predikades. voro 
förhärdade, så att de ej brydde sig 
om att höra Guds ord, da del pre
dikades så atl det gick emot deras 
förstånd. Och alla den tidens profe· 
ter klagade, att den tidens männi· 
skor ej trodde vad de predikade. 
Försl efter profeternas död biirja<lt> 
somliga tro, att profeterna hade pre· 
dikal rält, då de sågo all deras för· 
utsägelser ain<>o i fullbordan. Ej 

0 b 

heller på Frälsarens tid trod<le 
månaen all hans predikan var sann. 
Och 

0

när Luther började pre<lika 
häLLring för de påviska, trodde inte 
manga all hans predikan och lära 
var räll, utan han ansågs som en 
villolärare. Men efter Luthers <löd 
fick hans lära en vidsträcktare ut· 
bredning. Så ha alla an<lliga lär~re 
haft anledning spörja såsom JesaJa: 

"Vem tror, vad som predikas?" Vi 
ha iakttagit att somliga försl på 
dödsbädden tro på vår predika1L 
och de flesta ha då mibt bekänna_ 
atl vi predikat rält. \Ien den hekän
nelsen har ej hjälpt <lem. da <le ej 
ha Lrott förul. Somliga ha lrott vår 
predikan endast någon tid. men då 
världens frestelscr kommit. ha dc 
upphörl all tro. $omliga lro. <>LI pre
dikan iir riill. men giira ej dårdtt'r. 
De uppskjuta sin hiillring Iran tir 
tili år och från dag tili dag. tilb 
del lili r forsent. Och d<t måsle de 
,:1·0·1 • .. de hehana mi!!. i .. ke''. Som· 
,( OL' t' '-

Jiga kiinna ali de <'J fiinn[1 tru ,:a 
m)cket. all dt> ~kullt• hl_i. !·ri,1. V1 
masle fraga nwd J l'"lp. \ em lror 
Yår predikan. od1 för n•m iir Her· 
rens ann uppenbar?"' 

Vi vel ej i·em ,;om trur dr pre· 
dikan. men ,:asom profrtcrna ha 
predikal ehuru ingen 11:oll dera,; 
predikan. sit måste ock v1 pred1ka: 
iiven om ingen mer tro<lde. !) v1 
.. ··vei·tyaade 0111 all den ud en ur o . o 
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"åna kommer. att de måste tro; då 
" " öaonen öppnas och de se att pre-
dikan varit riitt, alt viigen till him
melen blivit framställd för dem. 0 
ali de trodde här i nådetiden, innan 
nåden:; dörr tillslutes. 

Då vi nu idag söka förklara 
Frälsarens predikan om fyrahan
cla åkerjord. så bedja vi att den 
store trons begynna re och fullbor
dare ville förläna oss riitt förstånd, 
så ali envar målle förstå till vilken 
åkerjord han hör. De få själar som 
ha öron till alt höra, ha ulan tvivel 
förstålt, att i den stora åker, vari 
:;ädens Herrc har sått välsignad säd, 
finns mångahanda jorclrnån, där sä
den går förlorad. - Bedjen 1 åker
män. att den store sädens Herre som 
har sått den goda säden. måtte be
vara åkern så alt säden måtte hörja 
gro och bära frukt. Och clen säd 
som i år på få ställen erhållits, tor
dc vara så dålig att den ej gror. om 
den sås. 0 du sädens Herre, hevara 
oss. att cj ali säd måtte gå förlorad, 
hevara åkern för frost , snöstorm 
och ovädcr, för att de få vetekorn 
som du sparat. måtte gro och giva 
frukt. att utsädet ej må taga slut. * 
Hör. du sädens Herre. de fattirra 
"k - " a ·ermannens suckan, Fader vår 
som är i himmelen. 

Evangelium: Luk. 8: 4--15. 
Oa n~ mycket folk koin tillhopa. j 

dPt att mbyggarna i de stir><kilda 8 tä
derna hegävo sig ut tili honom. ,ade 
lrnn i l'll liknelse: 

'"En säningsman gick ut för att sa 
sin säd. Och när han såclde, föll somt 
vid vägen och blev nedtrampat, och 
himmelens fåglar åto upp det. Och 
somt föll på stengruncl. och när det 
hade vuxit upp. torkade det bort, efter
som clet icke clär hade någon fuktig
het. Och somt föll blanel törnen. och 
törnena växte upp tillsammans elärmed 
och förkvävcle det. Men somt föll i god 
jord. och när det haele vuxit upp. bar 
del hundrafalclig frukt. " Sedan han ha. 
ele taiat delta, sade han med hög röst: 
"Den som har öron till att höra. han 
höre." 

Då fragade hans lärj ungar honorn 
vad denna liknelse betydele. Han sade: 

"Eder är givet att lära känna Guds 
rikes hemligheter. men åt ele andra 
meddelas ele i liknelser. för att ele 'med 
seende ögon intet skola se och mecl hö
rande öron intet första '. 

Så är nu detta liknelsens mening: 
Säden är Guds ord. Och att den såd
des vid \'ägen, det är sagt om elem 
som hava hört ordet, men seclan kmn· 
mer cljävulen och tager bort det ur 
deras hjärtan. för att de icke skola kum
ma tili tro och hiiva frälsta. Och alt 
den såddes på stengrundcn. clet är sagt 
om clem. som när ele få höra ordet. 
taga emot det med gläclje, men ickc 
hava nagon rot; ele tro allenast tili en 
Lid. och i frestelscns sluncl avfalla ele. 
Och att den föll hland törnena. del är 
~agt om dem. som när ele hava hörl 
orele~. gä bort och låta sig förb iiYa~ 
ay r~keclomens omsorger och njutanelet 
av hvets goda och så icke föra nägol 
fram tili mognad. Men att den föll i 
dcn go.?a jorden. det iir sagt om deni. 
som nar ele hava hört ordet, behalla 
det i rättsinniga och rroda hjärtan och 
hära frukt i sti\ndaktighel. 

Frälsaren predikade för folket 
0111 fyrahanda åkerjord. Men folket 
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förstod intet av denna liknelse. Ej 
heller lärjungarna förstodo liknel
sen, men de hade lust att förstå him
melrikets hemligheter. Därför frå
gade ele Frälsaren vad denna lik
nel se betydde i andlig mening. Om i 
den slora fo]kmängd som var sam
lad hade funnits någon som hade 
trott a tt i denna liknelse fann~ 
Guds ord, så hade utan tvivel en 
sådan frågat, hurn denna liknelse 
skall förstås i andlig mening. Men 
vi förstå, att sorglösa människor ej 
anse sådana liknelser för annat än 
lappri och fabler i vilka ej finns 
någon sanning eller Guds ord. En
clast lär jungarna hade lust att veta 
och förstå denna liknelses andeme
ning, och för dem uttydde Je;;us 
liknelsen . Då nu Jesus själv har ut
tytt denna liknelse för lärjungarna. 
vill vi med ledning därav utlägga 
dess viktigaste stycken som hiira till 
den rätta kristendomen. då vi ge
norn Guds nåd i clenna heliga stuml 

lala om 

Fyrahanda åkerjorrl. 
Vid betraktandet av denna him

melska åkerjord borde alla riitta 
åkermän bedja sädens Herre. ali 
någol sädeskorn må falla i go<l jorcl 
och att det må bära välsignad frukt. 

1 :a. Hnrudana äro df' männi
skor, vilkas hjärtan äro som f'n 
trampacl väg, vari clen välsigrza~e 
säden ej kan gro? De äro en~~gt 
Frälsarens förklaring sådana man
niskor, som höra; sedan kommer 
djävulen o<'h tar bort ordet ur ele-

ras hjärlan, alt de icke skola tro 
orh hli frälsta. Här hör vi, alt eljä
vulen som liknas vid en fågel. tar 
hort ordet ur ele sorglösas hjärtan. 
~å att Guels ord ej verkar något i ett 
sådant hjärta. Djävulen liknas på 
detta ställe vid himrnelens fåglar. 
sorn flyga runt världen och upp
sluka ele frön som sås vid vägen. 
Denna säd blir först förtrarnpad. 
det är de fåfängliga tankar, sorn 
flyga fram och åter, de nedtrampa 
Guds åker. En människa vars tan
kar flyga världen rw1t har ej tid ali 
uppmärksamt höra Guds ord. Och 
vem är det sorn hjälper dern att 
flyga? Ingen annan än den onde 
är det sorn för dessa tankar värl
den nmt. även då Guds ord predi
ka,;. En väckt miinniska får ofta 
erfara. hur fienden mitt under pre
dikan 1ill föra lankarna världen 
nmt. :\Ien en surglös månniska kän
ner ej, att djävulen tar burt ordet 
u r Jwnne~ hjä rla. ty hon ,;iller Jo, 
och ~tum i Herrens hus. Gud~ ord 
"år :;om eli sus över huvudet cller 
n d in aenom ena örnt ol'h ut gcnorn et 
anclra. så att intt"l <1' hela predikan 
blir kvar 1 minnet. fi'rnuftet cller 
för,;tandet. iin mindrc 1 samvetet 
eller hjärtat. Hur lan, dt·1~ .. ,;org
]ÖSI'' san11·et1' yakna, da d3avulen 

t . hort ordet ur hans hjärta allt-
ai k ? H. l 

rfter ,;om dct predi ·as. m1 ~~1s 
. . ·ta f'a• ular plocka hort den val-
S\ al ' l'.' d bl' 
. le -äden alltefler som en 1r 

~1gnac · ~ . k h 
sådcl. Den sorglösa miinms ·an at." 
CJ heller kommit i Herrens hus J 
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avsikt, alt uppmärbaml lys:sua till 
prcdikan för all därav få uågon 
upplysning för sin själ, utan som 
pa Friilsarcns tid största hopcn kom 
a\ nyfikenhet. så samlas även nu 
största delen a\ de sorglösa i kyr
kan för alt nyfiket gapa oth >isa 
:sin grannlåt. Ej ha de kommit med 
del ;;inne ali med hjärtlig åstundan 
mottaga ordet. ele ha ej kornmit för 
att ordet målle få verka i dem :sam
\Clels väekebe ellcr sann ånger, 
ulan största delen har kommit för 
ro skull. Somliga ha kommit för att 
smäda och hegabha, somliga för all 

få någol ali anmärka liksom farise
f'l'lla på Jesu tie!. Ej under. all cljii
\ulcn tar bort ordct ur derns hjiirta. 
ali de ej må tro oeh bli fräl:sta. 

2 :a. Hurudana äro de märmi
skor. l'ilkas lzjärtnn äro som sten
gnmcl. där den viilsignade säilen 
fiirtorkas, emedan där ej f i1111s rul
{!<>11 f ukti{!het? Sädens Herre har 
sjiih ullyll delta ;;tiillr så: Det är 
sildana miinniskor, :som n(ir dc höra 
nrdet. mottaga dc det med gläclje, 
1111•11 ele ha ej rot. de lro till en korl 
l id. mcn dä frestcl:ser komma, a,. 
falla <le. Delta ställc a\:ser dem. som 
i fiirsta väckel:sen mollaga ordet 
mcd gbdje. så:som vi :sell ä\ en här 
intr(iffa. 'langen har mottagit ordet 
mcd glädjc, då för honom predika
des c\·angelium så, att ordet hlev le-
1·ande. Alla 0111 sin själ hekymrade. 
alla he<lrövade och botfärdiga, 
anamma ordet med glädje, då för 
dem predikas om den korsfäste 

Frälsaren. Orclet blir levande i de
ras hjärtan , och de bli glada. Man 
har nu sell och hörl, att det gått så 
för mången. De ha även lroll till en 
tid, men under frestelse ha de av
fallit. Frälsaren säger, atl de ej ha 
fuktighet, och i utläggningen säger 
han, att de ej ha rol. Med foktighet 
förstås en hjärtli g sorg, sådan som 
synderskan hade som grät över Jesu 
fötter i spetälske Simons hus. Den
na hjärtesorg över synden ha som
liga väckta ej haft utan endast döds
fruktan, som drivit dem att med 
glädje anamma evangelii predikan 
om tron. Men en sådan lro är ej 
Leståndande för det andra av del 
skälet, att de ha ingen rot. Det bör 
enligt vår åsikt förstås sålunda : De
ras samvete har ej rätt vaknat, eller 
om del ock någon gång vaknat, har 
denna samvetsväckelse likväl ej va
rit bestående. De ha sålunda ej haft 
sådan fuktighet eller sådan sorg 
som lärjungarnas, som gräto och 
jämrade sig eiter Frälsarens död. 
Och de ha ej sådan rol och samvels
väckelse som Paulus eller David 
och Luther. Vi kunna även tänka, 
att Frälsaren här åsyftat sådana, 
som är "mjuka ulantill" ( ytligt 
veka) men hjärtal innersl är hårt 
:;om lorr mark oeh stengrund. Även 
<lär gror utsädet, då evangelium om 
Kristus predikas, ty även de mot
taga ordet med glädje, men i fre:s
telsen avfalla de. Deras hjärta är ej 
ett förkrossat hjärta · del är innerst 
1 

0 , 

1art ehuru det utanpå är vekt. 
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Sådana gråta nog, då det pre
dikas ljuvligt, men skratta även, 
då lättsinnigheten råder. Om en 
kristen börjar gräva djupare i deras 
hjärta, reser sig själviskheten oeh 
de säga: Den där villoanden fördär
vade den Helige Andes verk i mig. 
Men då Frälsaren säger : De tro 
till en tid. måste även vi tro, att han 
åsyftar människor som äro sant 
väckta och ha med glädje mottagit 
evangelii predikan men ej ha fuk
tighet eller sådan hjärtals sorg so111 
David , lärjungarna och andra bot
färdiga. Och de ha ej rot eller så
dan samvetsväckelse, som visar sig 
i vaksamhet, självförsakelse och 
kamp mot synden. Därför avfalla de 
under frestelsen. Sådana exempel 
är här gott 0111, som ha trotl till en 
tid men i frestelsens stund avfallit. 
Och vad är del :som bragt de111 på 
fall? lntet annat än hordom, Yii rld~
kärlek, världens ära . själviskhet och 
girighet. 0 , atl dessa stacka re ännu 
i nådetiden insåge i vilket u~elt tdl
stånd de äro. "Betänk. 'arifrän du 
har fallit, och gör de försla ii;iir
ningarna!" 

3 :e. H urudnna människor äro 
de, vilkas hjärta är som en rlker. 
där törnen förkvävn l'elel? Siid.~ns 
Herre har själv uttyll detta sialle 
så: "Och all den föll bland törnena. 
a\ser dem som när de hava hört 
ordet, gå borl och låta sig förkväva:s 
av rikedomens omsorger och llJLI· 

landet av livets goda och så ic~e 
föra nå.,.ot fram till rnognad" . Har 

b 

målas för våra ögon sädana rnänni
skor, som iakttaga kristendomens 
yttre bruk och bekänna tron, men 
hjärtal är fästat vid världen så . att 
de på intet vis kunna slita sig lö:sa 
från världen. Ej hlott världens sorg. 
som åstadkommer döden, - den är 
som maran över dem och trycker 
dem till jorden - utan äYen rike
domen eller denna världens ägo
delar ligger de111 i hagen dag och 
natt; de ville först sarnla sig värH•
liga ägodelar och först sedan bättra 
sig. Den tredje tiynden som avhåller 
dem från ånger och tro är liYCls 
vällust. såsom giftermål och annat 
sådant. Livets vällw;l avhåller de 
unga från ,ann kristendom. oeh 
yärldens sorg hindrar de fattiga att 
komma till salighetens kunskap. De 
rika åtcr kunna för rike<lomens 
skull CJ lös;;]ita sig fran Yarlden. 
~Ien alla de,,sa a1i,;e ,,ig ha omsorg 

0111 sin själ. De ;irn CJ iiYcrtygat 
sorgliisa ( förncka re). ,.;0111 supa, 
.,. ·a· 1·a aiira hor (ll'h släs,. lll<lll dl' s c • ri . 

iiro sadalla ,<;Olll efterh;irllhl knslCll· 
domens sed. ll 1 den äkt'r 1 an·st 
tiirne förhiivcr vctet fi1111,.; st;·a.11. 
nien axet är cj annat ;in skn l Krb
tendomet1' yttn• hrnk 111kttaf'1 dc: 
men j hjiirtal fi1111" •'J ,.;;rnnmg. <'J 
heller rätt ånger. ii11•11 o111 dc skulle 
hesöka hiinemiiten: och .. mycket 
finn,, hiir sadana. ,;nm k:111tanka ha 

01." om sj.iilens sahghet. men oms " . 1 .. 1 .... ···1 ·ali"het har eJ h int ljat-
s 1 a ens ' " o •· 11 · k Ack p·i hur manga sta en tats sa · · - ' .. · ... 

o • de11 ,.a··1si<>nade saden fo1 lo-
gar eJ • " 
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rad, och huru ]itel sädens Herre får 
för sin möda. 

D.o vi för del första betrakta den 
d .. 

stora världshopen, vars hjärta. ar 
som clen trampade vägen, hos ~1lka 
Guds ord ej verkar något, eJ en~ 
så mycket all man skulle. sta?.na. l 

syndaloppel och börja söqa for sm 
själ, då Yi för det a~clra be~·ak~.a 
clem som tro till en t1d och hkval 
adalla i frestcbens slund, och för 
tiet tredje betrakta dem, hos vilka 
den u-oda sädcn blir förkvävd av 

t> • 
viirldslio-a omsorger, nkedomens 

0 0 0 0 • 

ol'h vällustens törnen, sa atersta eJ 
många själar som i sanning bära 
frukt för himmelriket. - Ocl1 fast
iin dödens iingel med hlottal svärd 
stiir över folkcn, såsom Johannes 
säg honom på en hlekgul häst, lik
,·iil kuuna människornu leva i sorg
löshct och upµenbar gudlöshet, var
med de smäda sin skapare. Men 
niir di.iden kommer, då känna ele 
nog sin olyrka, men då är del för 
sent. De måste slut1igen döma sig 
själva och hekänna. att de ha van<l
rat på en ond väg. i\Ien <let hjälper 
ieke mer all ropa och klappa, då 
nådens dörr iir tillsluten. såsom 
mången <löende i dessa tider har 
klagat: Gu<l hör ej mcr mina böner. 
Betiinken nu alla sorglösa. avfallna 
ol'h a\· världsliga omsorger, rike
domar och livets vällusl förkvävda. 
hur korl nådelid ni har, och hur 
lång evigheten Lir, och huru dyrt 
återlösta själar gå förlora<le för 
edt>r sorglösh~ts skull. för eder 

motslrävighets skull. Frälsaren har 
i dag målal för edra ögon vars och 
ens belägenhet, så att ni borde kän
na igen eder själva och se i vilken 
åker ni är. Men då djävulen tar bort 
ordel ur hjärtat, alltefter som det 
predikas, så finns ej hopp att såda
na vakna förrän möjligen i döden, 
då ej mer finns nådetid och ej nåd 
all ångra sig, såsom det har gått 
med många döende även detta år, 
alt nåd till ånger ej givits dem, som 
uenom en hastig död borlryckts från 
~ärlden till evigheten. 0 Jesu, hjälp 
oss atl undfly villovägarna ! 

4:e. Det finns ännu en fjärde
del av den stora åkern, och den kal
las den goda jorden, vari den väl
signade säden ger hundraf aldig 
skörd. Men detta ställe bör ej så 
förstås att fjärdedelen av mäuni
skorna' bli saliga, ty ej heller på 
apostlarnas tid blev fjärdedelen av 
människorna kristna, och ännu har 
ej fjärdedelen antagit den kristna 
läran ens i yttre mening, så mycket 
Iärre äro de som i sanning bli sa
liga. Men vi hoppas ändå, att del 
ännu finns en del i Guds åker, som 
verkligen bär god frukt. Dessa äro 
<le i sanning botfärdiga och troen
de. som höra ordet enligt Frälsa
rens utty<lning och gömma del i ett 
"Oll h1"ärla och bära frukt i tålamod. 
b . 0 

\1ärkligt är all <le bära frukt 1 ta· 
lamod. oeh vi vet att tålamod be
hövs innan del blir rätt frukt. l 
dcnna onda värld behövs storl tåla
mod, innan kristendomen blir ht>-
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stående. Och det är sant, alt mång
en har genom otålighet förlorat sin 
tro. Men vi hoppas alt det ännu 
finns några själar som bära frukt i 
tålamod. Det finns ännu några, om 
ock få själar som bära Jesu kors 
i tålamod. Och de få själar som 
bära frukt i tålamod, borde bedja 
den store Korsbäraren, att han ville 
komma dem till hjälp och styrka 
deras lemmar, då de börja tröttna, 
alt han ville utgjuta några nåde
droppar av den Helige Andes vin, 
då deras knän börja digna under 
korsets börda, så all de allt fram-

gent måtte orka bära frukt i tåla
mod för himmelriket, att de måtte 
orka slrida och kämpa i sin heli
gaste tro intill änden samt slutligen 
komma i åtnjutande av tålamodets 
frukt i himmelriket. varest allt li
dande upphör, där Herren avtorkar 
deras tårar och giver dem livets 
krona. Där få de själar som här ha 
burit frukt i tålamod för Guds rike. 
njuta frukten ay livets träd. som är 
i Guds paradi,; nu och i eYighet. 
Amen. 

Ps. 159: 3-6 eller 476: 3-5. 

F \STLAGSSö\D,\GE:\ 

Visitationspredikan i Vittangi lS.12. p,.._ S•J. 

ENDAST JESLS FÖR FRÅ.N \TöRKER TILI LJl _, 

Niir Jesus gick 1 iigen fra111. fiek han 
"e en man som 'ar födcl hlind. (}oli. 
9: 1.) 

Evangelisten Johannes skriver, 
all J esus en gång såg en 111~ 11 s?m 
var född blind och hade vant blmd 
i trettio år. Men J esus tog och smor· 
de hans öaon och befallde honom 
att gå och ~å sig. Och när han hade 
tvagit sina ögon, så öppnades h~ns 
öaon och han fick se dagens l1us, 
o~h blev mycket glad samt började 
lro på Guds Son. 

1
. d 

·· d ebme Aven jag har selt enn 
man överallt där jaa vandrat, och 
jag skulle vilja leda honom till den 

Läkaren som ensam kan Öppna 
hlindas ögon. Men den blinde stac
karen är sii envis och sjiilvklok'.. att 
han ej låter leda sig. Han har. nam
ligen från barn<lomen levt l d~n 
falska tron. ntt han $t'I" bra. f~st~n 
l n inrrenting scr. Han iir alltJfran 
ia " . • . dra . :· da harmlomen sa van atl van 8pa ·· ·k · t för i mörkret. att han anser moi ie 
]. 0 l d~t lian e3' vei hurudant 
JllS. C l ' ' 
. .. . tror han ej heller att 

l3ti,;et ai • · f ·t 
1 .. ·et det. Hnn tror s1g se, a, · 

am ia ' · K ke denne .. lian inrrentmg ser. ans . 
an " b ·· den 
bl . de stackare har ott aven i -

Jll ' . . 30 40 
f .... n1l1"nir beklagbgtv1s ' , na 01,a o h ·· 

]] . 70 år men ar annu 50, 60 e e1 ' 
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ej fåLL sina ögon öppnade ens så 
myckel, atl han skulle ha sökt skaf
fa sig ögonsalva. Del är mycket 
ledsamt, atl han är i andlig mening 
så blind, alt han ännu ej lärL känna 
siu blindhet, och detta är än vär
re. Om han bloll själv märkte att 
han är blind, lik den blinde som satt 
vid vägen och ropade: "Jesus Da
,·ids Son, förharma dig över mig, 
all jag må få min syn" Men, Gud 
bäure! Många finnas i demrn för
samling som ännu ej veta att de 
äro blindfödda, ehuru Guds ord be
tygar allestädes, atl alla människor 
äro av naluren vredens barn och all 
deras själar gå förlorade, om ej 
bättring sker. Men varav veta väl 
de stackars blinda delta, då ingen 
finns som skulle omtalaL för dem 
hurudan mänskan är av naluren och 
hurudan hon hör bli så alt hon skul
le hörja söka skaffa sig ögonsalva. 
:\Ien såsom Paulus ansägs som dåre, 
när han började för världens vise 
Lala om sin omvändelse, så beLrakLa 
ännu världens vise krislendomen 
som dårskap och vidskepelse. 0 111 

även. hä1." .. någon började ha omsorg 
0111 sm sial, skulle världshopen anse 
honom on~ en slor galning, den hop 
~;om tror s1g vara vis, ehuru den i 
andlig mening cj vel mer om kris
tendomen än en nyss född hund
valp. Ty såsom valparna födas blin
da, så är även varje människa blind 
född och har van<lrat som blind in
till den dag, <lå Jesus kommer med 
ögonsalva och helar hennes ögon. 

J ag måste säge eder sanningen 
ty mitl samvele fordrar, att jag skali 
vitlna om sanningen. Jag ser av alla 
omständigheter, all 1 haven vand
ral blinda intill denna dag. Ni har 
alldeles falska salighetsgrunder. Ni 
har aldrig haft rätt omsorg om eder 
själ. Buken har hittills varit eder 
stora omsorg, men icke eder själ. 
Om inte till denna församling, kom
mer någon gnista av det ljus, som 
Jesus har kommit att tända i män
niskornas hjärlan, så vet jag ej hur 
del skall gå med eder Lill sist, om 
icke den store Ögonläkaren får 
öppna .. edra blinda ögon. Hör, du 
store Ogonläkare, alla botades bön, 
Fader vår som är i hemmelen. 

Evangelium: Luk. 18: 31-43. 
Jesus sade till lärjungarna : "Se, vi 

gå nu upp tili Jerusalem, och allt skall 
full.bordas, som genom profeterna är 
sknvet om Människosonen. Ty han 
skall hiiva överlämnad åt hedningarna 
och hiiva hegahbad och skymfad och 
bespollad, ach ele skola gissla honom 
och döda honom ; men på lredje dagen 
7kall han uppslå igen ." Och de förstoclo 
mtet härav ; ja. delta som han taladc 
var dem sa fördolt. alt de icke fatlade 
\'acl som sades. 

Dä han nu nalkades Jeriko. hände 
sig a~l en blind man salt vicl vägen 
och l1ggde. När dennc hörde en hop 
människor gå där fram , frågade han 
vad del var. Och man omlalade för 
honom all del Yar Jesus från Nasaret 
sam kom på vägen ! Då ropade han 
och sade: "Jesus, Davids son förbanna 
cl.~g ö.ver mig." Och ele som g\ngo fram
for lllls.ade honom strängeligen all han 
skullc l1ga; men han ropade ännu myc· 
ket mer: "Davids son. förbarma clig 
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över mig." Då stannade Jesus och bjöcl 
atl mannen skulle ledas fram tili ho
nom. Och när han hade kommit fram. 
frågade han honom: "Vad vill clu all 
jag skall göra dig?" Han svaracle: 
"Herre, låt mig få min syn." Jesus sade 
tili honom: "Hav elin syn; elin tro har 
hjälpt dig." Och strax fick han sin srn 
och följde honom och prisade Gud. O~h 
allt folket som såg delta lovade Gud. 

Skriften säger, att vi genom myc
ken bedrövelse måste ingå i Guds 
rike, (Apg. 14:22). Men här finns 
ju knappast någon som skulle veta 
av denna bedrövelse. Kroppens ve
dermöda känner ni, men själens be
drövelse är obekant för eder. Och 
J esus säger : "När kvinnan föder 
barn, har hon bedrövelse" ( J oh. 
16 :21). Men har ni någonsin haft 
sådan bedrövelse? De naturliga 
födslosmärtorna känner ni. men <le 
andliga föd slovåndorna äro okända 
för eder. Aposteln Paulm; säger: 
"Den bedrövelse. som är efter Guds 
sinne, kommer åstad en hiittring 
sorn leder till frälsning" (II Kor. 
7:10). Men ni har aldrig hafl en 
sådan bedrövelse, som iir efter Guds 
sinne. Om en ko, ett får ellcr en ren 
<lör, då får ui bedrövclsc. mcn ni 
får ingen bedrövelse eller sorg iiver 
atl ni har korsfäsl J esus genom 
edert onda leverne. Intc får ni nå
gon bedrövelse ellcr sorg övcr ali 
ni har plågal eder Föriilcler* och 
smäclat hans tårar oenom drycken
skap, svorclomar. ~tuk l och giri~
hct. -•s,. d. n. i Ordförkl. 

. Även för dig, du blinda försam
lm~, ~ar J esus gråtil och bedit och 
utgjul1t sitl blod och ·uttit i hlods
bastu* och lidit helveteb plågor, 
men du har smädat hans tårar och 
lrampat hans blod under dina föt
ler. Förgäves ha Förälderns tårar 
flutil för din skull, förgäYes har 
blodet droppat ned från hans pan
na för din odygdighels skull, förgä
ves har han blivit >årad för elin 
olydnads skull. Du har sjäh sluc
kit spjutet i Förälderns hjärta. Den 
himrnelske Föräldern har blottat 
sitt bröst och Yisal sina förhärdade 
barn sina sår och sagt dem: "Sen. 
dessa sår har jag fålt för eder 
skull". Orh lilodet frim des;a sår 
stänkcr ä\·cn pii dc fiirhannade 
som rne<l sYn<len' rn'><l kni\ miinla 
>in Fiiriil1lcr. \[Pn ele t\a >in.i hiin
der och sitt ansikte mcd :ittika urh 
«alla. för atl Fiiriildcrn' blod, som 
har stänkl pi'1 dcm. icke ma srnas 
för rärlden. 1\· dj:irnlen som 
har eggat <lc hlindc1 od1 fiirhiirdade 
harnen ali miirrla den som har fötl 
dem och trampa pa Ha11' liriist. 
fruktar hiig1•ligen fiir,-oning;,;hlodet 
som stiinkn fran For;il1!Prn:.; hjiirta. 
sa att han fh r nwd r ·uktnn och 
tjul fran den ,.jitl i ,ar,; hj:irta en 
enda droppt• a' Fiir;ildt•rrb J.lml har 

>Liinkb. 
\Ien ui ],]inda slal'kare. ni har 

mördal edcr Föriildt'r med "):11· 
dcns och liderl ighcteu,; '""~.a knn · 
och Fiiriildern" !ilod luu ,-!ankt pa 
cder gc:iom del niiclens rop. \'a ro111 
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ni har hört rykten. Men ni har 
tvättat edra hjärtan med bitterhet 
och galla och torkat bort varenda 
droppe av Förälderns blod som 
stänkt på eder, så att ni ej ens har 
något spår av den rätta kristendo
men. Liksom världens skökor tvät
ta ansiktet med brännvin, så ha 
även de andliga skökorna i denna 
församling tvagit sina ansikten med 
drakgift och blottat sina bröst för 
alla orena andar, så att de må få 
göra hor med avgudarna. 

Se, hellre vandrar denne blinde 
stackare dristigt mot evigheten; han 
tror också all han nog hittar rätta 
vägen, fastän han ser ingenting. 
Ibland känner han med fötterna 
efter den gamla stråten, där hela 
landsändans folk vandrar fram · 
och då denna gamla stråt är väi 
trampad och jämnad, tänker han 
med sitt förnuft: "detta är lands
vägen. där hela landsändans folk 
vandrar, denna väg som är så väl 
jämnad är ej någon oräll väg". Och 
varifrån skulle den blinde stackarn 
få den .~anken att en hel landsväg 
skulle fora de resande vilse? Ty då 
den onde har vänt den stackars 
blindes ögon aviga, ser han även 
alla andliga ting avigt: mörkret 
blir för honom ljuset och orätt blir 
rätt. Hur kan den stackars blinde 
veta eller förstå, att själve den 
onde har berett den landsväg, som 
f?.lke.t .~andrar. Om någon ropandes 
rost 1 oknen säger honom: "Denna 
stora landsväg. som folket vandrar, 

är. en orätt väg", så reser sig den 
blmde stackarns mörka förnuft där
~n:?t och ~~ger t~Il den som ropar 
1 oknen: Du lJuger; denna väg 
har hela denna landsända vandrat 
före mig, denna väg ha alla värl
dens herrar och skriftlärda färdats 
före mig, på denna stora landsväg 
ha även de gamla färdats före mig, 
och alla som ha vandrat denna väg 
ha även kommit väl till rätta, det 
har ej gått någon nöd på dem, inga 
motgångar eller vedervärdigheter 
ha mött dem". Oaktat vägvisaren 
nu säger: "Vid och bred är den 
väg som leder till fördärvet, och 
många äro de som gå fram på den; 
och den port är trång och den väg 
är smal, som leder till livet, och få 
äro de som finna den" (Matt. 7: 
13 f), så tror den stackars blinde 
ej detta, utan han tänker så: "Inga· 
lunda går hela folket till helvetel. 
församlingens huvudmän och leda
re veta säkert bättre, var vägen går 
till himmelen, än denna vålnad* 
som ropar i öknen och söker inbilla 
människor att hela folket vandrar 
den väg som djävulen har vand
rat". Denne stackars blinde har ta· 
git exempel och upplysning av för· 
samlingens slyresmän, som säga: 
"Inte är brännvinshandel någon 
synd, intc skadar dryckenskap nå
gon, inte betyder svordom och 
slagsmål något". Då församlingens 
styresmän anse krögeriet som ell 
lovligt näringsfång och svärja sig 

•se Orrlförklaringar! 

Endast J esus för fr. .. , 
an mori•er tili l jus 

själva till helvetet för brännvins
böters skull, så tänker denne stac
kars blinde, som har samma tro 
som församlingens huvudmän: "Det 
är en satans lära, att inte bränn
vinskrögarna och drinkarna skola 
ärva Guds rike", fastän de båda 
svärja sig till helvetet. Och då för
samlingens ledande män ha den 
tron, att helvetet inte finns, så tän
ker även den blinde stackaren, som 
vandrar samma väg som hela lands
ändan, att "helvetet finns ingen
stans; hara människan lever sed· 
ligt och räddar sin penningpung 
från brännvinsböter genom mened, 
blir man nog salig". Då djärnlen 
har vänl den blinde stackarns ögon 
aviga, så förvänder han även Skrif
ten, då denne i sin blindhet söker 
läsa den. Han tänker nämligen att 
inte allt är sant som står i Bibeln. 
Och någon blind stackare. som har 
en död tro i skallen och djävulens 
tro i hjärtat, tänker som sa: ''J ag 
är Guds barn. ingen hehöver döma 
mig; inte är Gud så hård. att han 
fordrar det omöjliga". En och an
nan blind stackare är som en "hund
turk". som har en god nos ali vädra. 
varest han kan finna något iitbart 
och drickbart och varest han kan 
tillfredsställa sina köttsliga hegii
relser. 

Detta är nu den blinde stac:karns 
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skepnad, som jag har sett vandra 
mot evigheten. Och om icke Frälsa
ren kommer att med ögon-salva bota 
denne hlinde stackares ögon. så 
far han säkert huvudstupa tili hel
vetet. Ocb det sorgliga:ste är att han 
är född blind. Andliga kYacksalva
re ha lagt sorglöshetens plåster på 
edra samveten. så att samvetssåren 
ej skola lukta och rinna var förrän 
i evigheten. Ni ville hel l äta hara 
sötsaker och bära grannlåt. men om 
någon kristen ger eder beska läke
medeL så spoltar ni ut dem oeh 
säger: "Detta är tomt skällanJc. 
inte är det Guds ord''. ;\lånne inte 
Frälsarens tårar skola en gång 
bränna edra samwten och svida i 
edra hjärtan. till drs:- ni må;;te he· 
tala den yttersta skärn·n. nm ingen 
föriindring skt'r 1 °dra h_1iirtan Ol'h 

edra sinnen. Om 111 intr • t1d hcr 
om ögonsalrn av Frii ,-.:n•n. ,;a gar 
det galet för cdPr bäcl0 i tiden oeh 
i cvigheten. Om irke ;,ann anger 
och bättring sker i edt' ·. sa g<i rdra 
sjiilar förloradt'. Ja" kan 1 j annat 
än ,;uc:ka tili var Hern· Je,-n,- Kris
tus. att han m:Hlt' fiirha rmcl ,-jg 

öwr denna olycklig.i «ir,-aml111g 
och öppna Pdrn hlinda stackare" 
Ö"on. innan dt' nNllllllil för 1•ngl. 

!'.' 

Amen. 

Ps. 7.S:4· 7 eller ·ll.'J: 1--~. 
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Ar 1855. Ps. 34.5: 1-4. 

JESUS GER SEGER I FRESTELSEJ\ 

".\Iin son. 1 ill du 1 ara en Guds 
tjiinare. sft red dig all frcstas!" (Syr. 
2.· 7.) 

.\ v dessa Syraks ord hör vi, a tt 
envar som \'ill vara en Guds tjä
nare. bör bereda sig all hli frestad. 
Ty man har iinnu cj hörl atl djärn
len skulle fresta v[irl<lern; barn. Det 
finns ej etl enda exempel i skrif
ten, att djänilen skullc ha frestal 
sina egna. som troget tjiina honom. 
Vien Guds l1arn frcstar lian rysligt. 
s<isom fallct Htr me<l Job, David 
oeh Luther; och till och med Guds 
~on har djiivulen frestat. Därav se 
\'i oeh förstil. att Syrak erfaril nå
got då han skriYer till sin son: 
"'Iin son, \ ill du vara en Guds 
tjiinarc. så red dig att hli frestad." 
llilrav syncs det som om Syraks 
son ännu inte klint till cljävulens 
frestelser. 0l"h 'i vei, att <le sorg
]i)sa ej Yet storl av djiivulens fres
lt>lscr. Ty fiendcn 'ill ej fresla dem 
som troget Ljiina honom med tankar. 
orcl od1 giirninirnr. Visserligen anse 
de sorgliisa del som en stor frcs
tel~e ( = prörning) om hrännvinet 
tar slut eller en hibl tappas horl 
Pller någon annan motgång möter 
d('!ll. 'len delta är i>j en såclan fres
telse, \'arom Syrak tular till sin son, 
ty han tahtr om clPn unclliga och 
inrc ( prörningf'n) fre;;telsen. Såda-

na inte frestelser ha ej syndaträ
larna, ty alla sorglösa säga: "Vi 
ha med den onde intet att skaffa." 
Vi vet även, alt de sorglösa världs
trälarna ej ha med den onde att 
skaffa, ty ele känna ej den ondes 
frestelser. Och varför skulle den 
onde fresta clem, sorn lrogel tjäna 
honom? Men Guds barn frestar 
djävulen förfärligt natt och dag, så
:;0111 de heliga klaga. Då fienden 
ej lät Guds Son vara i fred, vad 
skall han då göra med andra Guds 
barn, vilka han tror sig övervinna. 
såsorn lian ock övervunnit några. 
t. ex. David, då denne gick in till 
Batseba och begick äktenskapsbrolt. 
- Men David fick samvetskval 
över den synden och en sann ånger, 
då proieten Nathan bestraffade ho
nom, och därför förlät Gud denna 
synd. 

När är del nu djävulen så fres
lar de sorglösa? J ag har ej hörl 
dem klaga, ali Iienden frestar dem. 
Men dc väckta och troende klaga 
slorligen, alt fienden ej ger <lem 
nagon fred. Då llU djävulen endast 
frestar ele kristna, på vilka han är 
rysligt vred, för alt ele slitil sig 
från honom, så få alla sorglösa och 
nådetjuvar La delta kännclecken på 
sig. alt dc ej ha något att skaffa 
med djävulen. ty de äro just dj;1 
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vulens och världens älskade spena
harn och silla såsom andra still
samma barn i den ondes sköte eller 
uppfylla lroget hans ingivelser. De 
blinda världsbarnen känna ej andra 
frestelser än gamle Adams kraft 
allena och skörlevnadens verknina
ar, vilka de emellertid anse lovliu: ". 
Gamle Adam förbytes i <leras tycke 
till en sanningens predikare. hor
domen till kärlek, girigheten till 
ett lovligt näringsfång, dryckenska
pen förbytes till himmelsk glädje, 
brännvinet till etl läkemedel, äran 
till välvillighet och cgenrättfärdig
heten till fromhet. 

Enär det i dag är fråga 0111 Guds 
Sons frestelser, om vilka ele sorg
lösa ej vet någol, så skola Yi i dag 
förklara, vilka fiender de ;iro som 
hindra de sorglösa från ånger. Ty 
samma frestelser, om vilka i dagens 
evangelium är skrivet. komma ÖYcr 
alla väckta och kristna. Och för 
samma frestelser falla ele sorglösa. 
ehuru de stackare ej kiinna dem. Vi 
se att himmelens iinglar tjäna dem 
som genom tron och skådandet av 
Guds Lamm övervinna den on<le~ 
frestelser. Himmelens änglar glä<l
jas då de kristna övervinna fres
tclser. För himmelens änglar blir 
<let glädje över en enda syndare 
som omvänder och bättrar sig. i\ck, 
att nu även i dag någon syndare 
Omvände och bätlrade sig, så skulle 
himmelens änalar få stor gliidje av 
honom! Vi h~ppas och hedja. att 
Guds Son, som övervunnit alla f1en-

7 Evange/iepostilla 

rlens frestelser, beder för de få sjä
lar s~m äro i stor frestelse, emedan 
han ar frestad liksom vi, dock utan 
~.yn<l . . Hör, du frestelsernas store 
overvmnare, <leras suckar som äro i 
stor frestelse, Fader vår som är i 
himmelen. 

Evangelium: vian. 'l: 1-11. 

Därcfter hlc1 ]esus a1 \tulen for,] 
ttpp i öknen. för alt han skulle fre>tas 
a1 djii1 ulen. Och när han hade fa,tal i 
f)ftio dagar oeh fyrtiu nätter. bb han 
omsidrr hungrig .. Da tr~idcle fre:-;taren 
fram 1wh ,;a1le till hon01n· .. \r du Gu.J, 
~on. "" hjurl ali rle-sa "lenar hli1 a 
hröd.". \lrn han "·ararll' och i'ade: 
..Det cir ,-kri1 et: ·:ilänni>kan skall le"1 
il'ke all1·na>l <n hriid. utan a1 allt del 
:--om utgar a\ Gud~ mun. ·· D~ircfter 

tog dj ci1 tden hnnunl llll'.J ;ig t ill dl'll 
lwliga >tadcn och stallde lwnu•n uppc 
p:1 lwlgedomen; 111ur ul'h Htde tili ht« 
nom: "'\r du l;ucls 'ioi. ""'" ka:->1a di~ 
ned. del ar ju •kri1et· 

'Han >-kall giva sina iingl1tr befallning 
Olli dip:, 

ndt .J., ,kula hiir.1 dig pa hamkrna. 
"" ali du il'kl' 'loll~r din fot not nag<m 

i.;.ten." ·· 

Je;.11' -adc tili h1111w1 : llet itr nl'k 
skriid · "J)u skdl 1c~1' lrt';.lfi llerr\'ll. 
elin Gurl." ., .\tcr tog djärnlen honom 
rncd -ig. upp pa eli • 1T~1·t h'.;gl herg. 
odi , i,-ade ""'h"" tila nl.cn 1 'arldl'11 
urh deras härlighct orh ''."'" 1111 lw· 
""111 . •· \llt delta 1 ill jag g11 a d1i:: 0111 

du foll~r nl'cl urh tilll.'.e'.ler n11g._ ll~1 
•acle Je•m' tili ho1w111: (,a horl: :in~nn: 
;, det iir ,-kmet· ·11crren. dtn {,~d 
•knll du tillhctlp. och ho110111 •. nllt ii.1 

:;kai! du tjiina: .. Da liitn.~iadc dp1 ul~n 
1 ·e :; 11 .,Jnr tradde fra111 ot h houom: o<: 1 :; · ~ 0 

hetjänudc ho110111. 



98 Första sö11dage11 i Fasta11 

Vi hör av vårt evangelium, huru 
Jesus fördes av Anden i öknen för 
atl freslas av djävulen. Men då vi 
redan visal, att de sorglösa ej ha 
sådana frestelser som de väckta och 
kristna, vilka känna likadana fres
telser som Kristus, så kuuna vi ej 
för dem framställa dessa frestelser 
så, att del skulle fönda dem till upp
byggelse. Ty de sorglösa borde först 
vakna förrän de kunna känna så
dana frestelser som de kristna ha 
erfarit. Somliga sorglösa tro all del 
är den onde som freslar clem, då de 
krislna komma och hestraffa clem. 
De säga att värlclcn hatar dem, då 
dc krislna framhålla Guds stränga 
rättfördighel. Nå<lctjuvarna* ankla
ga de kristna*, att dcssa äro krist
nas förföljare, som ej giva heder
liga människor samvetsfrid. De 
kristna låta ej nådetjuvarna i fred 
gå till helvelel. De fördärva nåde
Ljuvens veka hjärla och uppreta sin 
nästa till nc<lc, och därav får nå
<letjuven ett onl och gnagande sam
vete. Han får ett ont och hårt hjär
ta genom ele kristnas dom, så all 
han ej mer kan tro, att han i sådant 
tillståud kan bli salin-. 

'O<l b Sa ana frestelser känna ele sor"'-
1.. 0 d '"' osa pa e orter där ens några krist-
na firmas som ej ge de sorglösa 
samvetsfrid. Den onde viinder dc
ras iigon aviga. sa alt de hålla de 
kristna för frcstarc od1 födöljare. 
Mcn på orter clär inga krislna fin
nas. ha ele sorgli)sa ej sådana fres-

~se Orrlförklarlngur ! 

telser. Där iå de sorglösa i fred 
fara till helvetetet. Några sorglösa 
fiunas, som djävulen frestar på 
delta sält: när hedern och egenrätt. 
färdigheten bevarar somliga dygdi. 
ga skökor. från horsbrott i gärning, 
och om i denna situation någon 
frestare kommer och vill förföra 
henne till sådant, så strider hon 
mot sådana frestelser och befaller 
denne narr gå sin väg. Mången kysk 
sköka klöser och luggar den narr 
som komrner att förleda henne tili 
horsbrotl och tänker sedan att hon 
har övervunnit frestelsen. Men med 
vems kraft har hon övervunnit des
sa frestelser? Mången har efter sin 
väckelse erkänt, atl hedern och 
fruktan för fattigclom, om det skul
le bli avkomma, ha bevarat henne. 

Men det är ej en sådan fres
telse, del talas om i clagens evan· 
gelium. Ty frestaren har ej sagt tili 
de krislna: "Gå nu och gör hor eller 
gå nu och stjäl, gå alt supa och 
slåss ! " Den onde gissar väl, att 
Guds Son icke är som Absalon, 
son gick uppenbarl inför hela Is
raels ögon all göra hor då en den 
ondes sköka bad honom o-öra så. 

b 

Men frestaren lade sådana fres
Lelser för Kristus, i vilka icke i och 
f?r sig hade varil någon synd, om 
Cud hacle befallt göra så. Exem
pelvis den försla Irestelsen: "Säg. 
att dessa stenar hiiva bröd!" Del 
naturliga förnuftet Iallar del ej som 
synd, alt man Jlå lovliot säll stillar 
. 1 b 

sm mnger, även 0111 man av sten 
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och lera heredde bröd. Men det 
hade blivit synd, 0111 den onde hade 
fått tillfälle all anklaga och säga: 
"Du gjorde nu såsom den onde be
fallde!" Det hade blivit den onde 
till stor glädje, 0111 Guds Son hade 
gjort som den onde befallde. 

Vi se hara i denna försa111lina 
hur stor gläclje det blir för den o~: 
des änglar, om någon kristen o-ör 
som de bjuda. Om en kristen t. ~x. 
smakar kyrkvin på krögarnas be
fallning, så äro den ondes änglar 
färdi ga att ropa: "En kristen Log 
och drack vin; sådana äro de krist
na ! " Men om en sorglös människa 
skulle dricka fast ell kvarler eller 
en halv kanna brännvin eller rom 
på en gång, därom säges inlet. Och 
hur skulle väl krögarnas välvilliga 
anbud bli en frestelse för den sorg
löse och nådetjuven? Det är ej en 
frestelse för den som anser supe
riel för lov ligt och nöclvändigt. i\Ien 
de kristnas förmaning till drinka
ren, att en drinkare ej skall ärrn 
Gudg rike, gör drinkaren ont. Ty 
den onde ingiver drinkaren, alt 
denne villoande kommer och hincl· 
rar honom alt njula Guds hårnr. 
Så är del även med en skamlös 
sköka. Då föräldrarna viii avhålla 
henne från skörlevnad. sa vredgas 
hon och betraktar dem som frcsla
re, som vill hindra henne att njuta 
av köttels förnöjelse. Men sin fres· 
lare och syndapartner, som påskyn
dar hennes fani till helvetet, älskar 
hon. Sådana äro de sorglösas fres-

t~lser, ehuru de egenlligen äro var
mng~r och kärleksfulla förmaning
ar fran Gud, föräldrar och de krist
na. Men en blind syndaträl anser 
dem som förförelser. Då föräldrar 
draga skökor från deras skökolä
ger, så anse dessa sina föräldrar 
som fiender som vill hindra dem 
från otukt. Då föräldrar vill aaa 
somliga barn för stöld. så ,Tedg~s 
dessa små tjuvar på föräldrarna. 
som hindra dem alt stjäla. För så
dana skökor och tjuvar Lli föräld
rarna och de kristna frestare. Ly 
de hindra dessa skökors och tjurnn; 
lyckliga och saliga köttsliga för
nöjelse. som ele älska och i Yilken 
syndaöYning de finna sin gliidjr orh 
salighel. Sådana äro dr soq~lö:<a:< 
fresteber: Gud förrnndlas 1 dera;, 
ögon till en freslare. föräldrarna. 
ÖYerheten orh ele kristna fön·<rnd\a,; 
i nådetjuyens ögon tili fre::-lare. 
Alla som yjJl hindra de ;;orglö"a 
i deras syndalopp. hli clera, tres
tare. 

Dessa hlinda ,;la<'kare nedga,; pä 
dem som arliet<1 Jl<· dt'ras friilsning. 
men ,-erkliga frcslare iiro dcras hii,;
la Yiinner. ~a l. ex. iir tjun'tb liiisLP 
, iin dcn snl'l giimmer hans tjm·· 
gods. skökans lia,;l<' 1·iin <ir den ,;om 
fre:;lar henne till otukl. krögaren 
iir drinkarem; liiisle 1·iin. ,;om ,;lii<'· 
kcr hans brinnande lwgiir. Sadana 
frestare som göra många :<jiilar 
olyckliga och hjälpa sorglösa med 
hasl till fördänet. dem unscr en 
sorglös syndaträl ej som fre:-lare 
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utan 50111 hjälpare och bästa vän

ner. 
Men en dygdig mä1miska vill på 

allt sätt undvika grövre synder, och 
därför undviker hon även dem, 
variuenom man blir ärelös. En 
måttlig drinkare smakar litet för 
hederns skull, men ej så mycket att 
<let upprör sinnet; men en måttlig 
<lrinkare inser ej att han blir en 
frestare för en fyllhund och till 
anstöt för sina egna barn och gör 
dem till värre helvetets barn än han 
själv är. En dygdig sköka undviker 
också köttslig beblandelse men 
hindrar ej andra därifrån. Ty hon 
vill ej hela hund eller falsk profet. 
Om en god vän hjuder en måttlig 
drinkare mer än vad <lenne tror 
~ig tåla. då känner han frestelse 
men kämpar däremot. Och, som han 
själv tror, hesegrar han alla frestel
ser. Så kämpar även en dygdig 
hora mot otuktsfrestelserna, men 
ej med trons sköld och Andens 
svärd, utan hon klöser med nag
larna, sparkar rned fötterna och bi
ter med tänderna sin frestare, men 
låter ändå övervinna sig. när en 
mycket listig frestare kommer i en 
friares skepnad och stjäl först hen
nes hjärta . Och slutligen får han 
göra med den dygdiga skökan vad 
han vill. Mot sådana frestelser har 
hon inga stridwapen. 

Nog få även kristna flickor akta 
sig för dessa falska profeter som 
komma i fårakläder men invärtes 
äro glupande ulvar. De låtsa s1g 

vara botfärdiga, bedrövade och öd
mjuka, och så bli krishrn flickor 
bedragna. Ty sådana narrar stjäla 
snarl hjärtal och få dem snart att 
samtycka till sina gärningar. Mång
en har frestaren redan så bedra
git. Bevaren edra hjärtan, I få sjä
lar. I J esu trolovade brudar, som 
förnimmen den ondes glödande pi
lar ! Sätten trons sköld emot pilar
na, huggen med Andens svärd, sät
ten salighetens hjälm på huvudet 
och rusten eder med alla rättfär
dighetens vapen, för att I måtten bli 
bestående i den förfärliga striden! 
Ty fienden går omkring som ett ry
tande lejon sökande vem han får 
uppsluka. Fienden är dock ej så 
farlig då han kommer i lejonets 
skepnad, men när han gör sig till 
ljusets ängel, då är han mycket far· 
lig för de kristna. Därför säger jag 
ännu: bevaren edra hjärtan, I trog
na själar, I Jesu brudar, att icke 
den listige frestaren får stjäla edr~ 
hjärtan och därigenom får eder 1 

sin snara. Fienden är ej så farlig, 
då han bjuder de kristna hat, för· 
följelse, skymf och död. Men när 
han bjuder någol gott, då är han 
farlig. Nog öppnar fienden sedan 
avgrunden för de kristna och låter 
därifrån uppstiga en så giftig rök 
alt de måtte förkvävas. Men alltid 
ha de kristna dock ell litet hål, en 
trång port, varigenom de kunna Ily 
till det levande vinträdets sprickor, 
då åskan dundrar hårt på Sinai 
berg. Men den ondes trälar ha ing· 
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en tillflyktsorl. När nöden kommer 
över dem, måste de stanna på sin 
plats. De måste säga: "De behaga 
mig icke." Den ondes änglar kom· 
ma för att betjäna de ogudaktiga 
och hederligt ledsaga deras lik tili 
helvetet. Men den fattige Lasarus' 
själ föra änglarna till Abrahams 
sköte. 

Vårt hopp är, att de få ut:Yalda 
själar som här frestas, föraktas och 
smädas för sin tro och sin kärlek, 
snart skola befrias från alla fres
telser och alla vedermödor som de 
här få lida av djävulen och hans 
anhang, när den store Stridshjäl
ten som har övervunnit alla djä
vulens frestelser och ännu på kor
set ropat: "Eli'. Eli'. lama' sabak· 
ta'ni", kommer de utvalda själarna 
till hjälp vilka världens blinda hop 

frestar här i sorgens dal. smädar. 
hatar och föraktar, när de bära 
Jesu kors, följande Jesu blodiaa 

0 •• b 
spar från Ortagården till Golgata 
kulle. Där få Jesu lamm vila Yid 
foten av Jesu kors. skådande de 
blodiga såren ur vilka försoning:;
blodet flyter, och slutligen få de på 
Sions berg sjunga lov- och seger
psalm bland änglarna och de utya]
da. Då upphöra alla frestelser. alla 
tårar aYtorkas och alla djävlar fly 
ned i aygrunden. Då skall ele utrnl
das. segervinnarnas och de saliga 
själarnas jubel höras i himmelen. 
Och himmelens änglar skola kom
ma att tjäna dem som djärnlen här 
i världens öken frestat hårt. och 
Guds barrn• åklagare skall ty,-tna. 
Amen. 

P-. 39] : 2. 3. 

\i\DR \ Sö\D\GL\ 1 F\'."'H\ 

Avskedspre<likan i J-,.aresuando 184-9. p,. :3(J'l · 

HURlJ VALPARNA ÄTA S;\ll LOR 

·'Och se, jag vei nu. af/ l icke mer 
skolen jå se mii/ ansikte. l alla. blarul 
vilka jag har gåll omkn'.np: och l~~edikat 
om riket. Därför betygar jag for ed~t 
nu i daa, atl jag icke bär ,;kulc.I for 

0 1 · k 1dun nagons blod. T) jag iar 1c c tt1 • 

l . . r·· k ro··r ecler alll r ragtt 1111g all or unna 
Guds rådslut." ( Apg. 20: 25-27.) 

När den helige Paulus begav sig 
Lill Jerusalem varesl han vissle att 
mycket lidande och motvilja vän-

tade honom. höll lian för fiir:;a~· 
linaen i Efr,-1i,; ,.m av~kcdsp1:ed1-
ka1~. Fran denna a1·;;kedspred1kan 

1 . t·1crit na"ra on! >'0111 passa. rnr iag •"' "' .. 
för alla lärare tili ämne for a1-
skedspredikan. om ele alla. hade .ar; 

b t t •?1 tro<>el i Gucb forsamling 
e a " "' . 

som Paulus. Men jag .kan CJ t~ga 
åt mig alla dessa Pauli ord. l) J~g 
känner att jag har varit en onyll1g 
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tjänare för den slora sv~gh~Ls och 
fattigdoms skull som är 1 m1g. J ag 
har ej så kunnat uppbygga Guds 
församling som jag hade bort. Om 
gud skulle genom mig l~a verkat 
något gotl tili sin församlmgs upp
hyggelse. så har det skett genom 
Hans den Högstes kraft. som har 
\'iigleu några själar på den väg som 
ele cj förut kände. Ylen några ord 
ur Pauli avskedspredikan torde 
kunna tillämpas på dessa tider. 

iir han först hadc sagl tili för
samlingens ulvalda. atl de ej rner 
skulle få se hans ansikte i denna 
1 iirlden. bcgynte han mana dem , 
alt de skulle girn akt på sig själva. 
Och slutligen sade han: '"Jag vet atl 
sedan jag har skilLs från eder, svå
ra ulvar* skola komma in bland 
eeler. och att ele icke skola skona 
hjorclen." Dessa Pauli ord Lorde be
"anna sig ( ännu) ; om del förut 
funnits svåra ulvar som ej ha sko
nal hjorden, torde. sedan jag skilts 
från eder. ännu svårare ulvar kom
ma som ingalunda skola skona hjor· 
den. Dessa rysliga ulvar sarga och 
riva hjorden överallt clär de få till
fölle cliirtill. Ingalunda skonar var
gen hjorden. i vi\ken skepnad han 
iin nalkas. vare sig i en människas. 
i hjörnens. rävens cller ormens 
skepnad. \fonniskorna lro att ul
ven är fruklans1 är<l, när han kom
mer i rnrgens eller i ormens skep
nad. Men farligare är han i rnänsko
skepnad och ännu farligare i iingla-

41 St• Ordför\...lnrinµur! 

skepnad. Ty alltid kan hjorden akta 
sig för dem som äro fiender tili 
sanningen, men när själve satan för. 
vandlar sig Lill ljusets ängel, då är 
det ej lätt alt undfly honom. Vi 
låna ännu några ord ur Pauli ay. 
skedspred ikan, som kanske passa 
här. Han säger nämligen till för
samlingen så: " J a, hland eder själ
va skola män uppslå, som tala vad 
förvänt är och skola locka lärjung
ar att följa sig." (Apg. 20 kap.) 

Nu säger jag som Paulus: Jag 
vel a tt sedan jag skilts från eder, 
komma bland eder svåra ulvar som 
ej skona hjorden. - Dessa svåra 
ulvar ha redan föruL sargat ocb ri
vit Guds församling, och nu vakta 
de endast när herden far, så att ele 
skola som förr få riva de svaga 
lammen, som ej själva kunna mot
stå den ondes brinnande pilar och 
ej kunna fly för si tl liv, då de ej 
ha någon på jorden tili vilken de 
kunde fly. Men ej allenast ele för
färliga vargarna vilkas blodiga gap 
redan är öppet, vilka med uggle· 
ögon speja efter någon försagd ei· 
ler klentrogen själ atl sluka, utan 
äYen bland eder själva uppstå män. 
::;om tala vad orätt är för att draga 
lärjungar efter sig. Dädör tänker 
mången klentrogen själ: huru skola 
ele värnlösa barnen nu klara sig. 
som lämnas liksom får utan herde. 
Vem skal\ föda dem då de gråta av 
hunger och jiimra sig i fauigdom? 
Vart skola ele fauiga och eländiga 
fåren fly, <lå förskräckli11:a ulvar 
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öppna sill gap och vilja sluka dem? 
Varl skola mesarna och svalungar
na fly, då höken förföljer dem? 
Vart skola bedrövacle, fattiga och 
betryckla själar fly, elå den andliga 
ulven börjar genorn tvivel riva och 
sarga deras samveten, då ~yndahör
dan trycker de botfärdiga till hel
velet och ingen rådgivare finns som 
kunde råda dem eller lrösta med 
1~oda ord, tala till dem nåelens orel 
~ller droppa nådedroppar i deras 
mun, gjuta olja i hjärtesåren. för
binda samvelssår eller hämma hlod
flödet ur de eländiga och bävande 
fårens hj ärtan, vilka ulven har rivit 
och sargat? 

Dessa fattiga. eläneliga. nakna 
och betungade värnlösa barn. som 
si tta och o-råta av köld och sviilt pii 

0 . 

denna världens kalla gok de ha CJ 
annan tillflykt än alt lyfta upp ,;ina 
darrande händer mol himmelen cwh 
ropa med så hög riisi. att r~is~en 
höres till himmelen. all den 11ad1ge 
Herren J esus, som är alla fattiµ:a 
värnlösas rätte Fa<ler. 1 illc> 1) fta 
dessa värnlösa och nakna stal'kare 
upp från världens ka lla golv: att 
han ville Lvå clem rena med lnds 

vatten ta ua dem i sin famn och 
' 0 . 1 > lära dem dia hans a1 nåcl fl) tam < 

bröst, dock ej så hastigt ali nåden' 
mjölk går i vrångstrupcn. utan alll-
f d ·t·'l·k·11·e orka e Lersom essa svaga ' " ' 

svälja. 0 käre Föriilder*. hu~·u 
mycket blod har ej (]utit ur Ditt 

hjiirla, då Du födde clessa nakna 

*Se Ordförklarinµ;ar! 

stackare, böjde Dina knän. tryckte 
Ditt ansikte mol jorden och sucka
de så tungt, att hjärtat hrasl av 
ångest. Men ju ,;törre ångest För
äldern haft, dess slörre är Hans 
kärlek till den nyfödde. Ju mera 
blod flutit ur Förälderns hjärta. 
dess mer brinnande Hans kärlek 
tili de nakna stackare ,;om gråta 
på världens kalla golv. 

I elen store Skaparen~ hägn liim
nar jag i dag alla de fattiga, elända. 
nakua och belungade själar. som 
tilläventyrs vaknat genom mitt ro· 
pande eller genom mitt förmanan· 
de fuunit, att deras förra leverne 
ej 1arit etl rätt leverne, ol'h om 
nå"Oll ueuom milt skällande Yiint 
tilUJaka"' tili den store herden. Jag 
iin·rEimnar i Guch. hiinder liwn 
1!<>111 som 1Tedgats genom dl'lla ,;k:ll
lande. Och ja1:; siiger dt>m ,;ä,;om 
Paulus i sin aysked,;preclikan. 1ag 
iir il'ke skyldig till ni\go11" _blod. :;it 
all ingen m· de män 'om lör iletta 
sbllan<l<> hata mtg ,-bll kunna :w· 
klaga mig pa domeclagen. ali Jll~ 
irke nirnat ck1·1 ellcr sagt d~1.n 1 

Yilkel "or~ligt tilbtånd deras ,;plar 
iiro. om l'j liiiltnng 'kt>r. Och llll 

k .1 .,· ·ilh wiia s11111 den knna· 
~ () a ' . .. ~· J 

,. ·k·1 binnan ,;0111 iar en na e· m1,. ···a 
.. l * om ii libom hon vore noJ a 

\<l 11). lc• 11·1lfc>,111ulor ,;nm falla från 
lllt'f ( ' . • 11 f" . 
1 lerren,; liord. Gniillen mte a. 1 o1 

k I . lenlpar. utan sitten. n1rc et. n,t( , nå-
1inten. l'akten och ;;1111srn;, olllfl . 

. ]" ·kulle falla Iran e1-
rron "11111" , ··· 1 
"' 1 ·d ·å varen cliirmed llOJC a rens io1 . s 
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ii,·en om del blolt vore en enda 
,.;mula. Låt alllså, o du nådige Her
n', några smulor falla från Ditt 
hord, så all dessa fattiga lrnnger· 
rnlpar må slula alt gniilla, Du vår 
Fadcr. 

Evangeliurn: Mau. 15: 21-28. 

Och Jesus hega\ sig horl clärifran 
<>ch drog sig undan tili traklcn a1 Tyrus 
nch ~iclon. ]);1 k0111 t'n kananeisk h in
IHI frim clrt onmulel od1 ropade och 
•udc: "'Hcrrc. Dal'icls son. förbunna clig 
ön•r mig. \Iin dollcr plägas svarl av en 
1111cl undt·.'' Mrn han syaraclc henne icke 
dl nrcl. Dä lriiddc han,; liirjungar fram 
•>ch hado ll\l11n111 och sade: ''Gi1 he1111e 
hl'skecl: hnn fiirfiiljl'r oss ju rnecl ~itl 
ropande." lian srnradr och sark: "Jag 
iir it·ke ulsiincl tili anclra än tili ele för
loraclc foren a1 Israel, hus ... Mcn hon 
koni fram och föll necl för honum och 
sade: "Herre. hjälp mig." Dii svaracle 
han <>rh. sa<k: "[)pt iir olillhörligl all 
lagu hrrnlcl frnn hartH'll och kasta rlel 
al hurnlarna.'' Ilon sade: "J n. l lerre. 
Oeba iita ju hunrlarna allenast m ele 
'mulor snm fallu i[ran dPra' herran• 
honl." Da srnrarle Jesus od1 'itde tili 
IH•nnc: "O k1 inna. elin t ro lir stor. Skc 
dig sasnm du Yill." Och hcnnes clotlcr 
1 ar fri"k ifrån clcn ~Lunden. 

~fod leduing av vårt heliga evan
gelrnm skola vi cleuna stund be
trakta: H11ru valparna äta smulor. 

Give dcn nådigc Herren Jcsus 
~i11 nåd. all alla nådevalpar må 
rnra nöjda mcd ele smulor som falla 
fr~n Hcrrens hord oeh att dc ej rnå 
;;]ai;;s med varandra. 

1. Hurn valpama silla under 
bordet och vakta efter smulor. 

Oförskämda hundar, särskilt <le 
stora gårdshundar, som äro vana 
att stjäla och slicka människoblod 
ge sig ej ro att vänla tills smulorn~ 
falla från bordet, utan hoppa strax 
på bordeL och nappa åt sig en hei 
smörlimpa, och sluka upp den med 
ens. Gå inte sedan och försök ta 
den ur hundens mage när han hun
nit sluka den. Sådana jättehundar 
som sörpla spad ur den kitlel, vari 
den onde kokat människokött, och 
somliga kringslrövande hundar som 
förtära möss och flytande djävuls
träck ge sig ej till tåls att vänta på 
smulorna utan stjäla maten ur män· 
niskornas händer. Och om ej ende· 
ra föräldern är hos barnen röva 
dessa oförskämda hundar maten ur 
barnens händer. Därför sade Fräl· 
saren lill den kananeiska kvinnan: 
"Det är oLillbörligL alt taga brödel 
från barnen och kasta det åt hun· 
darna." Barnens mat är den nåd 
som Gud har lovat åt Israels bol· 
färdiga barn och Abrahams andliga 
säd. Me11 somliga herrar som hålla 
sina hundar bäure än sina egna 
barn. ge sovel åL hundarna men 

0 ' 

lala barnen svälta. Föräldralösa 
barn äro beklagandsvärda, vilka ej 
ha någon som ger dem mal, när de 
skrika av hunger. Men mest bekla
gansvärda är dock de barn som ha 
en förmyndarc som älskar hundar 
mer än barn och som har etl så 
hårl hjärla att han ger sovel åL 
hundarna men fiskhen ål barnen. 
Ve. ve e<ler, I olyd<liga .föräldra· 
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lösa barn, om ni får en sådan hård 
förmyndare som förskingrar ecler 
egenclorn och ger hundarna socker 
och sirap men ger fiskben åt e<ler. 

Men låt oss äunu betrakta hur 
va lparna sitta under horclet och 
vakta på srnulor. Ehuru Frälsaren 
sade till den kananeiska kvinnan: 
"Det är otillbörligt att taga barnets 
bröd och kasta del åt hunclarna", 
hade dock denna hedniska kvinna 
så mycket förstånd, alt hon insåg 
att det var ett hårt or<l till henne; 
och hade hennes tro varit svagare 
så hade hon säkert slutat all bedja, 
då hon liknades vicl en hundvalp. 
Men hennes Lro var så stark alt hon 
upphörde inte ämm att bedja. fasl· 
än Frälsaren skällde henne för en 
hund. Hon erkände sig vara en 
valp, hon kände i sitt hjärta att hon 
ej var hättre än en hund jämfiird 
rned dem som ha<le fåu liarnarätt. 
Då en hotfärdig sjiil är rätt öd
mjuk och känner så stor 0Yiird1g
het, alt hon ej anser sig vara bättre 
iin en hund i jämförelse med Guds 
barn, då har en sådan hotfärdig själ 
hlivit en nådevalp, som sitler un
dcr hordet, vakta r och 'iintar ali 
någon liten brödbiL ellrr nåclesmula 
skall falla från bordet. Även om 
del hara vore en clen minsla smula. 
nog lar valpen den. En hungrig 
valp är ej så kräsen som ele stora. 
feta hundarna som nappa smörlim· 
pan från bordel och sluka nåden 
so111 vargar, faslän ele ej äro hung· 
riga. 

2. N11 borde vi höra hurn val
parna gnälla. 

Då ele äro riktigt hungriga och 
doften av clen smakliga maten på 
Herrens bor<l är en söt lukl i deras 
nos, bli nådevalparna otåliaa och 
börja gnälla. Delta gnälland~ betY· 
der alt ele äro mycket hungriga o~h 
längta ivrigt efter mal. De ge siu 
till tåls en liten stund och liaa~ 

"" tysla under bordet rnen slutligen 
bli ele otåliga och börja gnälla a\' 
stor hunger. När nu nadevalparna 
gnälla. säger Herren först: "Tigen 
och vänlen Lills barnen ha ätit. rlet 
är otillhörligl ali ta barncus mal 
och ge åt hundarna."' 1\Ien nådeYal
parna gnälla lihäl. tigga och slif'
ka Herrens händer och lägga hurn· 
del pii han,; knä. och nm ele kunde 
tala. 'kullr ele si:ikPrt .;iiga: '"Yal
parna iita de Sll\U]or SOill faJ1a fran 
Herrens liord". 

,\nledningrn Lill alt HP1-ren ei 
ger så my<'ken mat ~:u nadeHtlparna 
iir clen. ali de hu11dar som iita fiir 
myc-ket lili lata atl ,;Lilla _oeh duga 
därfiir ej till fårlnmdar. \!1g ,;kulle 
alla nådernlpar iita "a lll)t·kt'l ,;o!Tl 
rym,.; i liuken on ele fin)!<' det. men 
u~nrnia 1 erfarenlwt Yi,ar. ali hun
dar ,;om fiida.; alltför rikligt. ej är? 
,..å flitiga all ,k;illa :;om de som fa 
sviilla litet. Oeh dr hundar som lcY~ 
aY ali stjiila nå<l skiilla inte alls ej 
hcller följa de herden till skogen. 
utan lura endasl på sii<lana stiillen. 
clär ele kunna stjiila. Nådevalpar:rn 
Iå nog 81• de smulor som falla Iran 
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Herrellti bord, ba ra de äro tåliga 
och Yänla tills ha rnen fått sin del. 
"Del iir otillbörligt all Laga barnets 
hriid oeh kasta dct åt hundarna". 
Alla hedningar som iinnu ej fåtL 
Guds ha m s riittighel äro valpar, och 
åt dessa rnlpar gives smulor, om de 
hara känna sig som valpar. Men 
somliga äro oförskiimda valpar 
som inle alls nöja sig med smulor 
ulan hoppa upp pa hordet och vill 
sjäha äla ha rnrns rnal. Till sådana 
oförskämda hundar siigcr hushon
dt'n: "V<>L hul. O('h vänla tills ni 
fi'tr. Ly del iir otillhörligt att La bar
nens mal och kasta åt valparna." 

Hii rmcd flirslas pa delta stäl1e 
dt'n nåd som Gud loval åt botfär
diga od1 Lroende sjiilar. tiO!ll äro 
Ahrahams oeh Israels barn efter 
liiftel, men rnlparna äro hedning
ar. som cj ha myrken knnskap om 
krislcndo111cn ocl1 vilka liksom den 
kananciska hinnan ha slor ovär
di1d1elskiinsla ol'h sliindigl ropa ef
ler Frälsa ren. saml ha en slark Lro. 
rillit oeh fiirvi;;sning om ali Frälsa
ren ej kan låta hli all hjälpa dem. 
då ele äro i niicl. ay huru låg och 
h<>dnisk hiirkomsl ei(:' iin ma vara. 
cwh som kiinna sig så miirdiga :;0111 

hundar jämfiirl 111ed bruc·ls harn. 
Denna h<>dniska kvinna hadc gcnom 
!ilolla ryklel hörjal lro pa Fräl
saren. Ly hon luule ej ringaslc kun
skap i skri fh·n ula n endasl Ya<l hon 
hiirt av sina ~rannar. lsraels barn. 
Denna kvinna [ir för oss <'ll exem
pel på. all hednin~arna nfta ha <>n 

s tarkare tro än de skriftlärda, soin 
Iita på sin kunskap i huvudet, eh11• 

ru hjärtal är oförändrat och obe. 
rörL. 

3 :e. Vi skola nu betrakta huru 
nådevalpama slåss* om smulorna. 

Ofta händer, Lyvärr, alt valpar. 
na slåss om några bitar som hus. 
bonden kastar åL dem. Atl så slåss 
är a lls inle lämpligt, ty de valpar 
som äro ivriga all slåss förlora ofta 
hela s tycket. Ej blott del atL husbon
den måsle slå dem som slåss med 
varandra och d e därvid Lrampa bar
nen och stöta omkull matkärl, utan 
även så all jätLarnas hundar få till
fälle alt s tjäla den matbit som hus
lionden hade givit åt valparna. Om 
nådevalparna ej hade avund och 
högmod, vore envar nöjd med den 
matbit husbonden gav honom. Men 
avunden verkar alt nådevalparna 
börja slåss, och då segra jättarnas 
hundar. Dessa säga : "Oss slår man 
me<l käppen för att vi slåss, men 
de där nådevalparna slåss ju också 
fa st dom är så små." Ve eder nåde
valpar, om ni inte kan låta bli atl 
slåss! Då ni ej har någon som hål
ler styr på er , överfalla jättarnas 
hundar eder, ~lila er i slycken och 
röva <le sm ulor ni fick från Her· 
ren~ hord. Ni har ju sell hur en 
valp iir un<lcrgiven d å en stor hund 
kommer emot. Men om a lla val
pa rna enigl skulle an falla en stor 
hund, hur kund e <lenna då klara 
1 ivet? Men om d(:' hörja slås~ in-

os,. Ord fiirklurin(!,ar ! 
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hördes, komma jättarnas hundar 
med i spelet och, sorn hundars sed 
är, kasta sig alla över den som lia. 

. " ger under, vare s1g den är skyldia 
eller ej, och bita, slita och riva de~ 
stackarn en vid huvudet. en annan 
vid svansen. Därför säger jag eder 
på förhand, ni nådevalpar: Om ni 
inle håller särnja. så komma jät
Larnas hundar och göra slut på eder. 
H åll en alltid i minne vad Frälsa
ren sade Lill lärjungarna innan han 
lämnade dem: "Ett nyll lrnd giver 
jag eder, att I skolen iilska var
andra !" 

4:e. Vi borde slutligen betrak
ta: hurn nådevalpama sakna den 
som har matat dem. 

Men denna sak är så kiinslig. all 
de t ej är lätt alt nämna del. Att 
valparna sakna den som har malal 
dem, ser man dära\. all ele silla pa 
hacken, vänla och se al del hali. dit 
deras vårdare gick, och ullryeka 
sin saknad och gnälla nwd ömklig 
röst. Men säkerl hör <len himnwl
ske Fadern deras rösl orh miillar 
deras själar, då ele Idi hungriga. 
Vem annan än Herren Jesus i him
melen som hör alla fauigas. eliin
das och betungades suckar. ha r hil
Lills uppehållit dera s själar? Yarl 
annorstädes kunna viil ele Yiirnlösa 
barnen ta sin tillflykt iin tili clcn 
himm elske Fadern_- som iir Faclcr 
;ive:· allt vad fader heler i himmel 
och på jord? Inga! unda har jag 
llppehållit dem utan Han $0111 uppe
hå ller korpunga rna och ger ;;va lor-

na och mesarna deras Iöda. Nåde
valparna gnälla försl då ele sakna 
d.en som har matat dem, men slut
ltgen gå de i en vrå, lägga hurn
dena över varandra och gnälla där. 
Jag hoppas dock att den himmelske 
Förbarmaren som gav den kana
neiska kvinnan niigra nadesmulor 
förbarmar sig även över dessa nå
devalpar och ger dem nagon bit. 
och att stor hunger må drirn dern 
alt även själva söka någol ätharl. 

Och då nu Liden nalka:; ali yj 

måste skilja , och jag maste gii dit 
Husbonden besliiml. nämligen för 
alt skälla på andra tjuvar. så nöd
gas jag liimna dessa nadernlpar i 
Faderns hägn i den förtröstan. ali 
Han ej låter dem dö a\ hunger. Om 
Han g(:'r mal at korpungarna. da tie 
ropa Lill Honom. ,.;ka]] Han siikcrl 
)!C mal iiwn iil me,.;arna. ,.;valungar
na orh nådcrnlparna. cla ele gniilla 
a\ hunger. - F'an iil ,.aJede, i Hu,;
hondens hägn. alla ni1dernlpar! 
Fanäl. alla mrsar och '"1lu11gar! 
Den nåderikr Hrrn·n Jcsu:i hernre 
eder för hökr1b klor ol'h fiide eder 

111ed mygg! Fan:il. 1 J.·-11 lamm. 
, ilka Ön·rhrrdcn lwr rYl'kl från 
den g]upandr 11he1i- liinder! Hrr
J'(:'ll j c;;us fiire edl'l' på h:isla helc 
cJl'h fiide l'tkr mcd h:isla linclhii. 
dä Yinlern konuner! Fan:il. .1 sma 
,.;iideskorn. ,.0111 iinnu 1iixen 1 Her
rens iiker! \Ja s:idens Herre g: goll 
och tjänl igl i iider. all 111 ma hh 
miiuade innan frost(:'ll kon11~~er. ali 
ni må hli den ,;köna,;te sad och 
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vetckorn, som skördemännen sam· 
la i sin lada ! Må sädens Herre be· 
rn ra denna lilla åkerlapp för snÖ· 
falL harrel och oväder, atl frosten 
ej må skada dessa ömtåliga sädes· 
korn innan skördetiden kommer. 
Farväl, I nyfödcla barn, som den 
himmelske Föräldern har fött med 
stor smärta och blodsutgjutelse! 
FarväL I nyfödda harn som liggen 
o!'h gråtcn på denna världens kalla 
golv ! l\Jå dcn himmelskc Föräl
drrn* lyfta upp cder [rån denna 
Yiirldrn;; golv, två eder rena med 
livrb vatlen, svepa ecler i rena 
1 inncklädcr orh trvcka eder till sill 
hröst lägga hröste.l i munnen på de 
gråtande harncn. atl ele må sluta 
att gråta och med glädje betrakta 
honom som fött dem. Farväl, alla 
Y inLNmcsa r OC'h somma rsvalor ! 
Den himmrlske Föräldern som ger 
korpungarna mal i hehaglig tid då 
dc ropa till Ilonom, give eder 
mjölk. smi)r od1 honung då J hliven 
hungriga. hcskydde rder och beva
re alla små mc~a r för hiikens klor. 
Fan·äL I domherrar och näkter· 
galar. som för clen ensamme vand
ran'n ha\en !:'jungit orh kvillral i 
rnrje träd ! GivP Gud sin nåd alt 
jag finge höra domlwrrarna och 
näktergalarna kvittra inför Gud 

•!-ip Onlförklarin~ar! 

och Lammet i himmelriket i livets 
träd, sjw1gande den nya sången! 

Bedjen även för mig som är som 
en ensam fågel på grenen, att den 
nådige Herren Jesus måtte förläna 
mig kraft och frimodighet au ropa 
till alla vilsegående vandrare, att 
de må vända tillbaka till livets väg, 
till alla bedrövade och betryckta, 
alt de må stiga från sorgens dal upp 
till Sions berg, till alla fattiga och 
eländiga alt de måue gå och tigga 
mal innan de dö av hunger, till alla 
hungrande och törsLiga alt de må 
gå till vallen, och till alla nödställ
<la atl de må ropa med så hög röst 
atl det hörs ända till himmelen. 
Och om jag hade så hög röst. att 
jag kunde skrämma borl alla var· 
gar och lejon från att nalkas hjor· 
den, så skulle jag ropa så atl alla 
herg, klippor och höga fjäll skulle 
svara: Amen, och säga: amen. hal· 
leluja, lov, pris och ära vare Gud 
och Lammet som sitter på tronen: 
amen, halleluja. Och bergen och 
klipporna svare: amen, halleluja! 
Målle den nådige Herren Jesus giva 
sin nåd att vi må få återse varandra 
orh där i evighet sjunga: amen. 
halleluja! Amen. 

Ps. 297 eller 280: l, 4, 5. 
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TREDJE SöNDAGEN i FASTAN 

År 1849. Ps. 347: 1-3. 

HERRENS KRIG MOT VÄRLDSFURSTEN 

David slog filisteen. den store !ör
,kräcklige mannen Goliat. som rnr 
stark och beväpnad. Och kvinnorna a\ 
[srael sjöngo med fröjd: "Saul har 
,;]agit sina tusen. men David sina tio 
tusen" (1Sam.17, 18: 7.) 

Härav höra vi, atl David, ehuru 
han var en liten och av fienderna 
föraktad man, övervann den store 
Iienden Goliat. David sade till Go· 
liat: "Du kommer mol mig med 
svärd och spjut och lans, men jag 
kommer mot dig i Herren Sebaob 
namn hans som är Israels härs 
Gud, 'den härs som du har smädat. 
Herren skall denna dag överlämna 
dig i min hand, så att jag skall s'.å 
ned dig och Laga ditl huvu<l_ av d1g 
och o-iva de Iilisteiska kngarnas 
döda t>kroppar åt himmelens fåglar 
och jordens vilda rljur, så skola alla 
länder förnimma, alt Israel har en 
Gud. Och hela denna hop skall för· 
nimma, alt del icke är geuom svärd 
och spjut som Herren giver seger, 
ty striden är Herrens" (!Sam. !7: 
45-47). Här hör nu alla Goliats 
troshröder, att de som komma a~t 
smäda lsraels Gud, liki Golial ]J. 

Lande på svärd och spjut.' ele ~å ir~e 
hjälp av Gud, h~r de ån 1~.a v;;~ 
rustade med kmvar, vedtian 
l .. .. ... Dav1'd vi'10-ade n·ostvarn av prn. . .'° , 
skälla på den oomskurne fih:;ten. 

och denna holelse skedde dock i 
förlrÖslan på Gud. 

Vled sträng lagpredikan begynte 
även Johannes döparen bereda väg 
för Herren Kristus tili människor· 
nas hjärtan. Frälsaren själv skällde 
ut judarna såsom elt horiskt släkle 
och huggormars avföda. \fon ele 
som äro lata hundar kunna ej skäl
la. Och vad gör hushonden med en 
hund, som aldrig skäller? Jag tror 
att stumma hundar* hängas. 

I få själar som funnit all en gard 
rj klarar sig ulan hund, hedjen Jen 
rike. slorc och hijge Hushnnrlen. all 

han ,,om föder bade hundar oeh tju· 
var. då de komma atl tigga en mat· 
hit a\' honom. mitlle hjälpa mig 
arme or-h av na<letjm·ar h~tade 
hund. all jag sasom en tr.ogen ~ar~,,. 
hund vore flink all ,;kalla pa !Jtt· 
var. ali de inle genom min lättia 
fin"e tillfolle all stjiila nadem; skal· 
ter" fritn df'n h11111111+•ke _Husbon· 

1 . licJrJ "<'110111 \' iH..t•n stold 1lessa c en~ , " l . 
hlinda slal'kan' kmnme atl lie n eng 
van:ira och ,;lraff i d1·11 _srnrla s~m" 
clens* järnkedjor. inen .iwn _ali F!~· 

···1«rt kunde du"!l tili fa1. 
0111 lllOJlr-· .,r ... l'' 
1 d d.' l1o"crFirdiua iar horp opa 1un . cl t" l C' 

11 f ... fo1·t förskingra,;. nedtrampa 
·t l OI • · · 
lJelel och stånga ele magra~c. atl J~lg 

d ll dcrn och halla dcm kun e va a 

~förklarin~nr! 
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samman tills Överherden börjar 
samla dem i fårkätten, när solen 
dalar och dörren stänges. Då läm
nas gelter och bockar utanför att 
bräka. Men den store Israels Herde 
samlar lammen i sin famn och fö
der de svaga med färsk mjölk, 
förbinder de sårade och bär de vil
segångna på sina axlar till hjor
den. Han vederkvicke de bävande, 
upplyfte de betryckta, bäre de tröt
ta, föde de hungriga, stödje de 
vacklande och förbinde de blödan
des sår. Hör alla bedrövades och 
botfärdigas suckar, Du vår Fader 

himmelen. 

Evangelium: Luk. 11: 17-23. 
Jesus sade: 
''Varl rike som har kommit i strid 

111ed sig sjäht hliver förött, så att hus 
fallcr pa hus. 0111 nu Salan har kom-
111it i slrid med sig själv. huru kan då 
hans rike hava bestånd? 1 sägen ju alt 
del är med BC'clscbul som jag driver 
ut de onda andarna. Men om det är 
med Bcelsebul som jag elriver ut ele 
onda andarna. med vem driva elä edra 
egna anhängarc ut elcm '? De skola allt
'a vara eelra domarc. Om clet äter är 
111ed Guds Cingcr som jag drivcr ul ele 
nncla andarna. sa har ju Guds rike 
knnnnit tili eder. - När en stark man. 
fullt ,·äpnad. be\'akar sin gärd, elä ärn 
ham• .. iigodelar f~edade. Mcn om någon 
""n :1r sla.rkare an han angriper honom 
och o,·ernnner honom. så tagcr dennc 
ifran ho110111 alla vapnen, som han för
lröstacle pii. och skiftar ut bytet efler 
honom. Den som icke iir 111ccl mig, han 
är emot mig. och dcn so111 icke för
sa111lar med mig. han förskingrar." 

Med ledning av dagens heliga 

evangelium skola vi denna stund 
besinna och betrakta 

hurii den starke bevarar sitt 
hus, och hum den starkare be. 
segrar honom och utskiftar 
bytet efter honom. 

Give Gud sin nåd och välsignelse 
till denna slora andliga strid, som 
nu har börjat mellan den starke 
beväpnade och den starkare Krigs· 
hjälten, så att den starke beväpnade 
redan i dag finge ett stort sår, och 
att den starkare snart må besegra 
honom och skifta hans rov. 

1 :a b e t r a k t e l s e n v i s a r: 

huru den starke beväpnade beskyd
dar sitt hus, och huru hans ägodelar 
få vara i fred tills den starkare 
kommer. Men för dem som är i 
tjänst hos den starke beväpnade 
måste vi först förklara, atl denne 
starke beväpnade, om vilken Fräl
saren talar, ej är någon annan än 
världens fm-ste eller den gamle 
draken som nu sluppit lös i världen 
och stigit ned på jorden i stor 
vrede, då han vet att han ej har 
lång tid. Han har nu fått så stor 
makt i världen, att hans undersåtar 
dräpa varandra så som del är för· 
utsagt i Bibeln. Och om del ej snart 
blir en än<lring i världen så skall 
den snart upplösas och världens 
ände kommer.* De krigsvapen på 
vilka världens furste litar. äro försl 
och främst andli"l mörke;· brisl på 

b ' 

"S1• Onlförkl.: ) lll'rstu tidt·n ! 
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kristendom i alla stånd, och för det 
andra naturlig högfärd eller kötts
lig frihet, som alla djävulens under
sålar vill ha. Den naturliga högfär
den verkar så mycket, att männi
skorna ej längre äro överheten un
derdåniga utan envar vill vara her
re och leva efter sin egen lag. När 
överheten vill hindra deras självs
våld, göra de uppror mot överheten, 
så att herrarna gå mot konungen, 
bönderna mot herrarna, tjänarna 
mot sin husbonde och barnen mot 
föräldrarna. Då de ej få leva efter 
sin onda vilja, så sätter fienden dem 
att dräpa varandra, så att herrarna 
mörda konungar och kejsare, hön
der dräpa herrar, tjänarna dräpa 
sina husbönder och barnen sina för· 
äldrar. Den som är starkare dräper 
den svagare. På så sätt får den star
ke beväpnade som från hörjan Yar 
en mandråpare tillfälle att giira 
( våld och utgjuta) människoblod. 
Så gör han i de riken, fran Yilka a 11 
kristendom är utrotad eller för· 
ändrats till vidskepelse eller skrym· 
teri. 

r de orter åter, varesl en gnista 
kristendom upptänts, uppeggar 
världens furste sina tjänare all hata 
kristendomen. Han eggar sina tjii· 
nare att anklaga de kristna, all ~les
sa äro ett förbannat släkte. som 1cke 
ger hederliga människor sann e.t.~· 
frid. Världsfurslen eggar sina LJa
nare alt med kniv dräpa de krislna. 
att slå dem med vedträn, knytniini:· 
cller stavar, så all han iiven pa 

detta sätt finge tillfälle att <>Öra 

( våld oeh utgjuta) kristnas hlod. 

Så gör den starke heväpnade 
världsfursten, som nu fått hela värl
den under sitt välde. Och de vapen 
på vilka han här förlitar sig, äro 
grannlåt och prål, dryckenskap och 
skörlevnad, brännvin och krögeri. 
Ty då världens barn ej få ha sam
vetsfrid för de kristnas skull som 
mana dem till rätt anger oeh bätl· 
ring innan döden och domen kom· 
mer, då uppväcker fienden ett så· 
dant hat i sina tjänares hjärtau all 
de börja förhanna och smäda de 
krititna. Och da de genom förban· 
nelse. smädande och andligt hat cj 
Yinna någol. sa börja de i harmen 
supa hränmin för alt på delta säll 
,öka döda del gnagande :;annetel. 
:\Ien ju mer de d ricka och hata. de:;,
djupare sjunka ele i heh·etet.. De.n 
,;tarke beYäpnadC' har hekla~d1gtn,
intill denna dag heshddat sitt hus. 
och hans egna ha förhliYil lugna. 

' l' niirnligen i drycken~kap. grann al. 
otukl. svordom nch ,.;lag;mal. oeh 
i synuerhet hålla hatb cgna ,j~ lug· 
na · då de ha ha ft 1frn tron lntt d];c. 
att',·ttre dygd och ,;kenhclighel eller 
de1; döda tron friik. dem lran hei· 
yetets förtappcbt•. ch11r11 ele !em 

1 1.. .0111 clj. ur i\oo· fiirhl irn den oc 1 ( 0::; . ..t"' •• ..., 

1 . ecr11·1 Jua1t:1 Jla delta ,;ali. da onc es _,_, ' t" . 

de fil va'ra sit i fred ali i.ngcn oroar 

1 ed l)a,. 11rin"'rop. mg.cn euda 
c em m "'' d 
.. ' lla r dem snmYelsoro. sa a tt .. e 

:k''. lie hör1·a känna i yj]ket hed1.·o\'· 
" u - . f" 1 11 li«l tillstånd de iiro. V1s:;l oria a 

0 



ll2 
Tredje silndagen i /asian 

,-ig den ondes egna lugr~_a, <lå de 
ligga under dygdens la~kmantel 
ol'h Lro att de ha levt <lygd1gl ehuru 
de dricka, svära och slåss, göra hor 
och hålla krog och vinua genom 
oriitlrådighet. och likväl gå till 
skrifl såsom andra hedrövade och 
ånuerfulla syndare. De gå dit för 
au" stjiila nåd. att de riktigt frirno
diot må kunna smäda del allra he
li;asle. Ty den on<le har inbillal 
dem. atl yllre gudstjiinsl och skrifte
uån" redan i sie: äro förtjänslfulla, 0 ~ . ~ . 

lurru orenl OC'h uselt deras hernhv 
iin rnå mm. Genom denna sken
helighel insöver ficnden säkerligen 
deras sanwelen och för dem helt 
"rnckert'' till helvelel. Den onde 
har ytterligare genom den döda tron 
viint deras ögon aviga. så alt de läsa 
alla amlliga höcker på etl fönänt 
sält och därefler ställa silt leverne. 

Dessa iiro sålunda de vapen, till 
vilka den slarke heväpnade i denna 
Lid sälter sin lillit, nämligen den 
nalurliga dygden och döda tron. 
Och dessa äro även så blandade i 
Jen nalurliga människans skalle, alt 
vad som fattas i dygden, Jet lappas 
meJ nåden, som dc sorglösa och 
ohotfärdiga lilHigna sig utan ring
asle tecken Lill ånger och hättring. 

2:a betraktelsen: Hur tar 
de11 starkare bort den starkes vapen 
och utskiftar hw1s rov? Hittills ha 
hans egna förblivit i ro :;å länge han 
hade vapen på vilka han förtrösta
de, närnligen den nalurliga dygden 
och den döda lron. Men nu kom-

mer den slarkare att bortröva dessa 
strids-vapen. Ehuru världsfursten 
är så beväpnad som den store G0• 

liat, som hade pansar, sköld, hjälm 
och benskydd av koppar, så hade 
han dock ett ställe av kroppen Llot
tat, och mol delta ställe slungade 
David och träffade. Men med vems 
kraft begynte David strida med den 
förskräcklige Goliat? Ingalunda 
rned egen kraft, men han kom med 
Israels Guds kraft, den starke hjäl
lens som gör de svaga starka. Ehuru 
nämligen den slarkare, om vilken 
<lagens evangelium talar, är Fräl
saren själv, som med sitl oskyldiga 
lidande och sin död har slagit till 
marken den beväpnade världsfurs· 
Len och skiftat hans rov, har han 
dock genom svaga verktyg både 
före och efteråt kämpat mot världs
hopen, som har velat förstöra och 
tillintetgöra hans blods kraft. 

Men Gud är slark i de svaga, och 
de svaga bli slarka genom Honom. 
J ag vet, alt den starke beväpnade 
världsfursten och helvetets svarta 
smed ha smidit järnpansar åt sina 
tjänare, så att del andliga svärdet 
ej så lätl biter på dem även om det 
stöltes alldeles mot bröstet. Men 
David, ehuru en föraktad man, har 
redan förut vant sig all slunga ste
nar till måls. Om han nu, förtrös
tande på Gu<l, går emot Goliat, kan 
han iinnu Lräffa Goliat i pannan, 
som ej är betäckt och skyddad med 
koppar oeh järn. Ty Eastän han ha~· 
fiendens hjälm på huvudel, är e] 
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pannan betäckt. J ag lror, all David, 
ehuru han är en liten man jämförd 
med Goliat, likväl hesegrar den 
store och förskräcklige fienden, 
som redan länge smädat den levan
de Gudens här. Ehuru fienden först 
smädar den föraktade mannen, som 
kommer endasl med Mose stav, och 
hotar först och säger: "Korn hit, 
jag skall giva dill kött Lill spis åt 
himmelens fåglar", så faller dock 
Goliat till marken, när David slung
ar stenen mot hans panna. Denna 
huvudskalleplals är liar just vid 
pannan, del är ställel, sorn nådetju
varna och de av naturen dygdiga 
människorna ej ha kunnat hetäcka 
så väl med fiendens hjälm. Det na
turliga förnuftet menar sig nog 
vara starkt, men det är ej så starkl 

all det skulle hålla län"'e om blott 
0 " , 

nagon hmde slunga däremot nå"'ra 
stenskärvor från Mose tvenne s~n
tavlor. Men somliga ha hjärtat så 
väl bepansrat med järn, att Gud~ 
ords lveeggade svärd ej biter där
på. men dödens svärd biter ilnrlå 
och tillfogar dödliga sår. 

Det är vårl hopp och Yår för
tröstan till Gud. alt David den aY 

'ärlden föraktade mannen. skall ge
nom Guds nåd göra hål i den store 
beväpnade mannens skalle. och atl 

Israels krigshär ska 11 segra. och 
Sions döttrar skola sjunga seger
psalm på Sions berg och säga: 
"Saul har ~lagit ,;ina lusen. men 
DaYid <ma tiotusen!" -\men. 

Ps. ~·16:2 4. 

MIDFASTOSöNDA.GEl\ 

Ps. 202 cller .100: 2- ,S. 

JESUS ÄR KONL'NG \IE~ ICKE EN BRÖDKO:\'l "'G 

lsraels bam sade till Samuel: Siitl en 
konung över oss tili alt döma oss! 
(!Sam. 8: .5.) 

Denna beuäran visar, alt folket 
trodde att de

0 

skulle klara sig bättre 
tmder en konuno- än under en do
rnare. Profeten Samuel som länge 
hade varit domare i Israel. hade 
blivit gammal, och hans söner dug
de ej till <lomare, ty ele togo mu~?r 
och förvrängde rällen. Diirför hor· 

8 Evangelieposti/la 

jade de forJra en konung, som 
skulle diima dem. Gllll ilug~_e ~] 
fänrrre till deras konung. ty manm
sko~na iiro inte mijda rn~~l Gucb 

1 d·I de Jwmlla ornlt utan styre se. ' . .. 
1
,. 1, 

t. att de .,·ora orall. ~rae " att ye a "' 'I _ 
1 ... " Jr redan uncler ., ose, ba rn 101 J<l . 

knorra 111ol Gud. elä han hadc lagt 
• 1 'II"l ffel all vanclra fran.1 

JYl ( e111 " ' . ']' 
'.1 t 'llbaka i iiknen för :;l!l ota ig-

oc i 'k 11 D1 biirjadc de knorra 
hets s u · ' 
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mol Gud och sade: "Varför leder 
Herren oss till eli land där man 
dräper oss?" Och efleråt härmade 
en profet dem, då de bade sagt: 
"Herren gör ej rätt mot oss". Här
aY förstår vi, att människan ej är 
nöjd med att Gud dömer henne. 
utan folkets flertal vill ba en jor
disk konung till domare som de se 
med sina ögon. Denna världens Gud 
skulle hellre duga åt dem till ko
nung och domare, ty han eggar dem 
först att göra vad ont är och låter 
dem sedan lern eftcr deras onda 
vilja. En sådan konung som följer 
folkets vilja libom Pilatus. är den 
sorglöses bäste konung. Därför blev 
Samuel sorgsen, då ett sorglöst folk 
begärde en konung; han förstod att 
folket därmcd gjorde ris åt egen 
rygg., all de skulle bli slarnr, ali 
de skulle hetungas med Lunga skat
ter och tagas ut till krigare och drä
pas i krig. Men detta vägde intet 
mol äran, att även de skulle ha en 
konung såsom andra riken. 

Men Gud sade till Samuel: "Det 
är icke dig de ha föraktat, utan mig 
ha de föraktat". Gud dög ej längre 
till konuug åt dem. Så skulle det gå 
ännu om Gud \'ore på jorden och 
hålle <lom, <lå skulle alla sorglösa 
säga: "Inte gör denne herre rält 
med oss, han är alltför hård och 
sträng till att döma". Men om värl
dens furste skulle bli konung, vil
ken följer folkets vilja liksom Pila
tus, då skulle alla sorglösa säga: 
"Denne är en hra konung, han är 

inte svår till att straf:fa och döma" 
Vi skola vidare efterse en huru~ 

dan man del är som skulle duga till 
konung .för världens barn och hu. 
rudan för de kristna. Men den store 
Konungen som har mättat femtusen 
man med fem bröd och två fiskar 
måtte nu mätta de femtusen själa; 
som ha kommit utan resekost, vilka 
hungra och törsta efter rättfärdig
het och som svälta ihjäl om ej Jesus 
mätlar dem. Ehuru somliga ha kom
rnit lång väg endast av nyfikenhet, 
somliga för att höra Guds ord, som
liga för atl se uuderverk, mättas de 
för intet på det att de dess hellre 
måtte tro, att J esus är Guds Son och 
världens Frälsare. Lärjungarna säl· 
tas att dela ut maten för att alla 
skola bli mättade, eljest skulle som
liga bli utan mat. Hör, himmelske 
Konung deras suckan som försmäk
ta utan mal och svälta ihjäl utan 
(live ts) bröd, som ej ha något till 
själens näring, Fader vår som är i 
himmelen. 

Evangelium: Joh. 6: 5-15. 
Da nu Jesus lyfte upp sina ögon och 

sag all mycket folk kom tili honom. 
sade han tili Filippus: " Varifrån skola 
Yi köpa bröd. så att dessa fä äta ?" Men 
delta sade han för alt sätta honorn pii 
prO\, ly själv vissle han vad han skulle 
göra. F'ilippus svarade honom : '' Bröd 
~ör tvii hundra silverpcnningar \'Of~ 
tcke nog för all , ar och en skulle fo 
ett litct stycke." Dä sade tili honorn en 
annan ay hans lärjungar. Andreas, Si· 
mon Petrus' brocler: "Här är en gosse 
som har fcm kornhröd och två fiskar: 
mcn \'ad förslär clet fö~ s'i många ?"' 

l esus iir /ionurig men ic/· b ''dl 
~e en ro ;onung 
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Jesus sade : " Låten folket lägra sig här." 
Och på det stället var mycket gräs. 
Da lägrade sig männen clär, och deras 
an tai var vid pass fem lusen. Därefter 
tog J esus bröclen och tackade Gucl och 
delade ut ät clem so111 hade lagt sig ned 
där, likaledes ock ay fiskarna. så 111yc
ket de ville hava. Och när de voro 
mätla, sade han tili sina lärj ungar: 
''Samlen tillhopa de överblivna styc
kena , så att inlet förfares.'" Då samlade 
ele de111 tillhopa och fyllde lolv korgar 
mecl stycken, som av de fe111 kornbrö
den hade blivit över eftcr de111 so111 
hade ätit. 

Då nu rn änniskorna hade sell del 
tecken som han hade gjorl. sade de: 
" Denne är förvisso Profeten som skullc 
komma i världen." När da Jesus 111ärk
le att de tänkte komma och mecl vald 
föra honom rned sig och göra honom 
tili konung, drog han sig aler undan 
till berget , helt allena. 

Det sorglösa folket vill göra J e
sus tili konung, men Jesus vill ej 
bli deras konung. Vi skola därför 
genom Guds nåd betrakta: 

1 :a: Varf ör vill det sorglösa fol
ket göra f esus till konzmg? 

Det är underligl att det sorglösa 
folket tränus för att höra Jesus, 

b . 

ehuru detta folk som har komm1t 
av nyfikenhet ej förslår mycket av 
hans predikningar. Då J esus talar 
endast i liknelser, gå hans ord som 
ett sus över deras huvuden; <le för
stå intet därav. Jesu lärjungar frå
ga, då de ej förstå , de vill vela vad 
liknelserna betyda; men det so~·g
lösa folket frågar ej efter vad hk
nelserna innehålla, utan de gapa, 
förundra sig, förstummas och söka 

gissa v_ad det ka11 betyda. Det är ej 
underhgt att de sorglösa vill ha 
J esus till konung, då de Lro att han 
föder dem för intet, och att de äro 
J esu vänner. De räkna ej med att 
de supa, svära och slåss, leva sedes
löst, sljäla och ropa Lill sist: kors
fäst. De tänka ej alls på htU" de 
leva, blott de få leva efter sin egen 
onda vilja och äta sig mätta utan 
besvär. Se, en sådan man är lämp
lig till konung för de sorglösa, ej 
blott därför alt han föder dem för 
intet utan även <lärför, ali de finge 
leva efter egel behag. De tro alt 
J esus vore så nådig om han bleye 
konung, ali han CJ skulle bötfälla 
någon eller döma nagon. Om nagon 
komme till honom och sade: Skipa 
rätt mellan mig och min broder. sa 
skulle han siiga: "\fänniska. Yem 
har sall mig till domare mellan 
eder?'' Om fameerna flir till ho
nom en sköka för ali snårja honom, 
så säger han: "lcke <lömer jag 
dig''. Härav sluta nu de :;orglösa. 
att Jesus icke di5mer någon. \Ien 
del sorglösa folkct förstår ej atl Je
sus ej har 11d som en ,·ärldslig 
domare alt lyssna tili alla deras 
futtio-a sakcr. då somliga strida med 
sin sköka och somliga om sina häs
tar och ,.0 mJiga 0111 !-':iidselhögar. 

?iien de sorglösa ville ha Jesus till 
konung och domare, ty _de mente __ alt 

1 · ke c1 0·· 01er nä aon 1 denna n1rl-
ian lC b .. 

den i vanlig mening silso~~ rnrldens 

d do .. 018 . Men han ar en and-omare · . 
lig domare som dömer alltmg and-
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li"l no" dömer han även den som 
" ' " stridcr mcd sin broder om en göd-

selhög, men han dömer så all ingen 
hlir nöjd med den domen. Ty en 
domare som dömer båda parterna 
just diirför atl de tvisla om slrunt· 
saker. duger ej till domare åt värl· 
dens trälar. Men den onde, se han 
är en lämplig domare för del sorg· 
lösa folket. Han Yinner rnycket, då 
folkel lYistar och går Lill rätla med 
yarandra, han vinner många själar 
därigenom. Orh alla oriitlrådiga 
clomarc förtjäna mycket, och al1a 
falska sakförarc förlj;ina mycket 
niir folk tvistar sinscmellan. Och 
likviil lro ele sorglösa, alt J csus är 
~å mild. all han icke dömer någon. 

2:a: T'nrför vill fesus ej bli det 
sorglösa folkets konzmg? Vi inse 
väl att det sorglösa folket ej har 
ändrat sinnelag. ehuru del följer 
Jesus på cll utvärtcs sält, och kom· 
mer till Jesus av nyfikenhet och de 
tro sig vara Jesu hii~ta vänner. Lik
viil är deras avsikt, atl genom J csus 
vinna världens gocls och ära och en 
lycklig maktställning i Messiasri· 
ket, då Jesus är så nådig att han 
ej dömer någon. Komme nu alla 
~kökor och tjuvar, alla drinkare och 
brännvinskrögare. al1a svärjare och 
~lagskfönpar, kommc a1la som lro
f(Cl tjäna djiivulcn och viirlden med 
tankar, orcl och gärningar, komme 
nu alla clen ondcs trälar all göra 
Jcsus till konung: han föder clem 
gralis och låter dcm supa och slåss, 
göra hor och ~tjäla, ty han iir så 

nådig alt han ej dömer någon. _ 
Månne J esus låter smörja sig och 
tar kronan på sill huvud av den 011• 

des trälar? 

J ag tror, atl J esus ger den onde 
den äran och går bort i skogen, skil. 
jer sig från den hopen, och om 
världshopen kommer nästa dag och 
söker honom måste han säga: Ni 
följer inle efter mig för det ords 
skull sorn jag har talat till eder, 
utan ni söker mig därför att ni bleY 
mättade i går ! Det torde vara ett 
tecken på alt världens furste är 
lämplig som konung åt dem. Må det 
sorglösa folket gå och göra världs· 
fursten, den onde, till konung, nog 
tar han kronan på huvut och låter 
ropa: J ag är världens konw1g, jag 
är den store konungen, som hela 
världen dyrkar. 

Men J esus ville icke bli del sorg· 
lösa folkets konung. Varför? Jo, 
därför atl de inom kort korsfästa 
honom. Om de ännu på palmsönda· 
gen ropa Hosianna Davids Son, så 
ropa de på långfredagen: korsfäst! 
Sådan är världshopen, om de få 
leva i dryckenskap och vällust, så 
taga de J csus till konung. Men oJTI 
han beslraffar deras gudlösa lever· 
ne och skäller dem för etl horiskl 
släkte, då vredgas de. Därför vill ej 
Jesus bli cleras konung, atl de redan 
ha en konung och världsherre som 
regerar dem, nämligen denna väri· 
clens furste, hushondc och huvud· 
herre. Vi ha hört honom säga till 
J esus: hela världen ger jag dig, 0111 
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du tjänar mig. Naturligtvis är han 
då världens herre, natur1igtvis re
gerar han hela världen. Ehuru de 
sorglösa vill göra J esus till konung, 
och tro att Jesus är deras konung, 
är det icke så, utan världens furste 
är deras konung, och han regerar 
världen. 

Men ändå är J esus en konung så
som han själv har bekänt, då Pila
tus frågade honom: "Så är du då 
en konung?" Då svarade han: "Jag 
är en konung, därtill har jag kom· 
mit i världen, alt jag skall vittna 
för sanningen; envar som är av 
sanningen, han hör min röst". Här 
hör nu alla sorglösa, alt J esus är 
kommg, men han är icke de sorg· 
lösas konung. Han vill ej vara såda· 
na hedningars konung som ändå ej 
lyda honom. Men må världens fur
sle vara deras konung. såsom han 
hittills har varit. J esus är dock en 
konw1g. 

Kan de sorglösa gissa nu. verns 
konung han är? lnte lro de sorglösa. 
att Jesus är de kristnas konung, ty 
profeterna säga atl Kristus rege.rar 
över hedningarna med jämsp1ra. 
Inle kunna dessa hedningar nira 
kristna då Kri stus är så hårcl att 
han r~rrerar dem mecl järnspira. 

" K . Men de hednin"'ar över vilka ns· 
tus regerar meci"järnspira, Lorde hli 
kristna därigenom att Kristus rege· 
rar dem med järnspira. Och denna 
iärnspira är samvetskval, son~ ko1~1· 
mer över de hednin"'ar som lata s1g 
tuktas. Denna järns~Jira är eli för· 

färligt ord, och del ger Lill känna. 
att Kristus icke är så nådi.,. so~ 
h . '" ednmgarna tro. Men ~edningarna 
tro att det är den onde som plågar 
dem som komma i samvelsnöd; inte 
tro de att Kristus så regerar över 
hedningarna med järnspö. Men vi 
ha nu sett atl den järnspira varmed 
Kristus regerar över hedningarna. 
är en nåderik luktan och faderns 
ris, vanned den himmelske· För
äldern tuktar dem som Laga emot 
tuktan. 

Men inle förslå ele sorglösa, all 
Kristus är en sådan konung, som 
regerar över hedningarna mecl järn
spira, utan de tro att Kristus är sa 
nådig. alt ban låter heclningarna 
]eva efler sin egen onda vilja . .\Ien 
nu se alla sorglösa judar, att Jesus 
ej yj)l bli del sorglö,;a folkeb ko· 
nung. :\Ien värl<lsfursten få r rnra 
de sorglösa judarna,; konung, sä· 
som <le redan förul ha Yarit i ,·iirJcl,. 
furslens rike. som ar så nä<lig all 
han ei clcimcr nagon. huru gud]fo;t 
de iii; )eva. Tro rnle alt Yärlclens 
re<>ent dömer dern harl som tjiina 

r .. 
honom: skökor ol'h IJUl'ar aro en 
sådan herres hiista ,:inner. drmkare 
och bränminskrogart' fo fntl leva 
i världsfur,len" rike. sdrjare och 
·!· "-k'illl[Wl' :iro viirlrbfur:;tens 

!:! aö::-- c •• •• k , 
1 :··ta ,äniwr. Han ar ha,-te ·ung al 
ldS K . 

det sorglfö;a folket. ~Ien .. rn;tus 
vill icke bli ell sådanl sorglosl folks 
konung, l) de ropa dock snarl: 

korsfäst! 
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Kristus har blivit de kristnas ko
nung på det sättet, all han har med 
sitL eget blod vunnit, köpt och åter
löst dem från syndens, dödens och 
djävulens våld, han har återlöst de 
fångar som världens furste hade ta
git till fånga. Han har vunnit deras 
själar med sitt eget dyra blod. Och, 
I dyrt återlösta själar, nämligen de 
få själar som med järnspira ha tuk
tats i Kristi rike och genom en sann 
hättring beretts till all mottaga Kris
ti nåd och kärlek, himmelens ko
nung har hlivit smord till konung 
åt edcr. 

Han har mällat femtusen män 
mecl fem hröd och två fiskar. Med 
mycket lilet har ni blivit mättade, 
eller litet ämne har det varit. varav 
det har blivit näring åt så många. 
Den ringa hörjan har genom Jesu 
Yälsignelse växt så i lärjungarnas 
händer. att alla som ha haft andlicr 

b 

hunger ha fått sin näring ( av livets 
hröd) . Tagen nu, 1 mäLtade själar, 
Jesu~ till konung och bedjen av allt 
hjärta. att han icke må lämna eder 
såsom han har lämnat de sorcrlösa 

h 
0 b 

oc ensam galt upp på det höcra 
herget. Mitt hopp är, att om han IÖr 
en kort tid skulle lämna sma lär-

jungar att ro på denna världens 
svallande hav, så är jag övertygad 
0111 att han kommer åter till de be
drövade lärjungarna under natten 
då himmel och jord äro mörka, aå 
de håller på att drunkna i tvivlens 
vågor; just då kommer J esus gåen
de på vattnet och stiger i den lilla 
båten. Men Petrus, om du stiger 
ned i djupet så hav tro, så snart din 
tro fattas börjar du sjunka. Och I 
övriga lärjungar, bliven ej för
skräckta utan tagen J esus i båten, så 
når ni snart andra stranden, snart 
når ni evighetens sköna strand. som 
ej vet av slut. Smörjen J esus till 
konung, och jag tror, att han är 
konung, nämligen eder konung, 
eder som haven följt Jesu blodiga 
spår, och haven lovat följa och sä
kert följen den korsfäste och törne· 
krönte Konungen, om I förbliven i 
eder allra heligaste tro intill slutet. 

När ni kom till Kristi rike genom 
Jesu nåd, då har Kristus blivit eder 
konung och ni hans undersåtar. Och 
när den stora Herrens dag kommer 
tar han sina trogna undersåtar in i 
ärones rike, varest Kristus J esus 
regerar nu och evigt. Amen. 

Ej sorg, ej bitter nöd och grål 
där någonsin skall trycka. 
Ej död de sälla skiljer åt; 
dem palm och krona smycka. 
~~r ~1ördes suckan mången gång; 
dar siunges Lammets sång. 

(P. B-n) 
Ps. 161 : 3-5 eller 223: 4, 5. 

ll'J 

FEMTE SöNDAGEN I FASTAN 

Ps. 256: 1-3. 

SORGLÖSA OCH KRISTNA * 
I andra Moseboks 32 :a kapitel läsa 

vi. huru lsraels barn gjorde en guld
kalv till sin gud efter hedningarnas 
exempel och clansade kring guldkalven. 
Da vredgades Gud svarligen och , ille 
förgöra hela folket. Vien \!o,es bad för 
folket, och Herren hörde hans förhön 
och befriade folket. 

Här ser man hur snart sorg
lösa * människor glömma Guds väl
gärningar. Gud hade genom Moses 
befriat folkel från Egyptens träl
dom och hade lovat dem till ane
del Kanans land som flöt av mjölk 
och honung. Men Gud Yille först 
kungöra för dem sin lag på Sinai 
berg, enär de ej hade något ~am
vete. Och de voro myeket förskräck
ta för Guds rösl, då han clånade 
väldigt på Sinai berg. 1\len de k01n
mo ej länge ihåg Guds stränga 
rättfärdighet utan började smiida 
Gud genom sitt gudlösa lewrne. 

Då vredgades Gud högeligen på 
dem och ville utrota hela folket. 
Men Moses bad för dem. Del synes 
som 0111 Gud hade varit mycket 
hårdare och strängarc än männi
skan, ehuru andra trodde ali Gud 
var nådio-, då de hoppade och dan
sade kri1~cr cruldkalven. Men Gud är 

bb 

e1' så nådio- som de förhärdade 
b • 

i:i:ena, ty Gud låter icke gäcka Slf· 
Annu lro drinkarna ali Gud är na--•st· cl(• .. sa uni i Ordförkl. ! 

di~. eh~u·u de supa och skråla kring 
bramwmstunnorna. Brännvinskrö
garna tro även att Gud är nädig, då 
<le öppna tappen och låta drakgif
tet rinna i drinkaren,; mun. :.Ien 
vem vet hur nådig han är. när dö
den kommer och kramar hans för
härdade bröst. Skökorna tro ocha 
att Gud är nådig. ehuru de leva i 
otukt orh vällust. \'1en vem vet huru 
nå<lig han är. n;ir diiden börjar kra
ma deras bröst. På ":\Tose tid var 
Gud "å hård · orh sträng. att han 
\'ille utrota hela clet gudlösa folket. 
\lrn llll hiira dl' sorg]u,:a ud nadr
tjmarna. all Gucl intt: iir <'1 Mrd 
o"h "tr:ing all diima .lt' so~gh;,,1 
,.;nm m:inmskorna iiru. 'Ien ,-em \et 
huru länge Gurl låter g.icb -.;g. 

Gud ångrade vi,;,erli<-cn det 
omia. han hotaclc .1tt giira mot fol
ket. n:ir \[o,-es bad t1!1 Herren. \Ien 
Je ,;orgliisa tordt ,t!dr g .ingra det 
oll(la. de :imna giira mot de kristna. 
Tv rle ,.;orglåsas hat jr :.v djiirnlcn. 
D~ liingta dtcr tie kri:;tn·a' blod. 
:\fen ]ihäl fiirlat« tie kn,;tna. ,.;a 
·il'lrl dt> sundii:;a ångra ,.;1g. Och 
:h:iru \foses' nitiibkadt' för Gud 

•
11 

\l'Cd"'ade:; högeligen iiver tiet 
m o l -
-'ttdllisa folket. ,.;å ali han s og son-
"'i . le tavlor 11a vilka Gud hade 
t e1 t 1 l'k ··1 
k . ·1 -1·11 la" •å ba<l ian J ·rn ... rIVI ~ o - .. . 

;ill Gud för cletta gucllösa folk orh 
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had honom även ulslryka haus 
namn ur livels bok, om Gud ej hade 
förbarmal sig över folkel, ty Mo· 
~es ville ej ensam komma till him· 
melen ulan han ville få andra med 
sig. Ändå var <lella folk ell envist 
folk och eli otacksaml folk som 
LYistade med Moses. så ofta han 
\'ille leda dem på riill väg. Oeh för 
<lenna otacksamhets skull dogo de 
på Yägen. 

AY detla folk ser ni. alla förhär· 
dade. eder lynncsarl. Dcras liv och 
död målas här för cdra ögon. Ni 
scr <leras högmod och överdåd. då 
dc <lansadc kring guldkalven. Ni 
~cr huru de biisla männen i försam· 
lingen då tvistade med Moses och 
sade: .,Du gör alltför mycket, ty 
hela folket är heligt". Dii de dansa 
kring guldkahen och skråla, dricka, 
svära och :>miicla Herrens lag, clå är 
hela folkct heligt. Så preclikar den 
onde. 

Hur mycket lever nrt de sorglösa 
cfter Guds lag? Ilur mycket smäcla 
dt' Gucl? De ha sa111111a sinne och 
~amma högmod som dc män i:;om 
lvistacle med \loses och sjönko me<l 
hull och hår levancle tili hehetel. 
Sa längc ::;mäcla och mobla även 
yi\r ticJ,. Iörhiirdade människor :san· 
ningen. till;; dc falla hurndstupa 
ned i heh-etet. Då fanns av hela fol. 
ket ej mer iin tre män. so111 nil· 
älskadc för Gud. De voro Moses. 
Josua och Kaleb. Aron var vankel
modig och ville göra del förblinda· 
de folkel tili viljes. Moses egen sys· 

ter Mirjam hörjade även vackla, då 
avundens djävul ingav henne, att 
Moses hade andlig högfärd, då Gud 
ej talade genom andras mun utan 
endast genom Moses. 

Då har del ej funnits många som 
förblivil i sanningen, och torde ej 
heller nu finnas synnerligen många 
som skulle bli beståndande, om de 
riktigt sattes på prov. Gamle Sime
on sade till Maria:" Även genomdin 
själ skall etl svärd gå, för att mån
ga hjärtans Lankar skola uppenba
ras". Även då voro många mänsko
hjärtans uppsål fördolda, så länge 
Frälsaren undervisade i templet. 
Men så snart översteprästerna, fari· 
seerna och de skriftlärde och fol· 
kets äldste hade fört honom bunden 
inför rådet, började folkets giftiga 
tankar komrna i dagen. Där hölls 
först enskild rådplägning, och då 
började de ropa: "Korsfäst, och 
giv rövaren Barabbas lös!" - Na
turligtvis bli de först saliga i den 
nedersta himmelen. vilka suga de 
kristnas blod. Sådana ha en star· 
kare tro än någon kristen. Ty mån· 
ga krislna Lvivla ofta om sin salig
het. då fiencleu ansätter clem för· 
färligt såväl inifrån som utifrån. 
De krislna måsle vandra med fruk· 
tan och bävan genom denna farliga 
värld som är full av ormar. Orh 
0111 de ej hadc levande Guds känne· 
dom och en sådan tillförsikl all dc 
efter delta olyckliga livel nå ~.tl 
hällre liv, så hade de redan for 
länge seclan uppgivils. 

:iorglösa och hristna 
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Bedjen, I få själar, som ären 
redo alt följa Jesu blodiga spår, atl 
clen slore stridshjälten målte slyrka 
edra dignande knän, och ropen mecl 
upplyftade* händer mot himmelen, 
när fienden anfaller eder med slor 
krafl och grymhet. Vårl hopp är, 
all Herren hör de bedrövades. bot· 
färcligas och betungades suckar, vår 
Facler som är i himmelen. 

Evangelium: Joh. 8: 45-47. 
Jesus sade Lill j udarna: "'.\1.en mig 

lron I icke, just därför atl jag .. talar s~n· 
ning. Vilken av eder kan ~verhevH;a 
mig om någon syn~? Om iag .alltsa 
talar sanning, varfor lron l m1g da 
icke? Den som är av Gud. han lyssnar 
till Guds ord: och det är därför att l 
icke ären a' Gud som 1 icke lyssnen 
därtill." 

0 att du ville akta på mina bud, 
så skulle din fricl vara såsom en 
vattenst:röm och din rättfärdighet 
såsom havels våa! I denna text har 
Gud uppenbarat"djupel aY sitt hjär· 
ta. då han bedjande uppmanar syn· 
dare att de måtte hörsamma han~ 
bud ' då han liksom en förälder"' 
förs~ milt manar sina harn all lyda 
hans bud och seclan med hårda.re 
ord och bannande hotar ali ~Lrafl.a. 
om barnen ej lyda. Och tili ~ist 

0 l ·k · 1 1 ·a oeh for· masle rnn n t1 crt 1ec J 
od ·· l" <>"el1 malle mana dem. att e anl 1"' 

· ·· · \Ien sluta med alt uöra vad onl ai · .. 
o .. ei" for· inte lyda olycliaa barn an a 0 

0 orh älderns bud utan de sta upp 
säga: "Aha,' kom och slå, 0111 ~lu 

f ··1· ·na for· törs". Sådana barn o ia si 

Clo~r dc~ .. n onl i Onlförkl.! 

äldrars gråa hår med sorg till ura· 
ven. Ty de blinda stackarna försla 
icke huru de såra föräldrarnJ;ts sin· 
ne och hjärta genom sin högfärd 
och olydnad. De tro att Föräldern 
vredgas på dem utan orsak. De hola 
till och med atl hämna _ då de vilja 
störta sin Förälder till helvetet. 

Skåda nu eder avhild i detla J U· 

da folk, ni sorglösa och förhärdade 
som ännu orka supa och slåss, he· 
driva otukt och stjäla. Edra tro><· 
bröder äro i Bibeln målade för edra 
ögon. ty de säga till profeten: .. Tnle 
har H~rren sagl så". Orh åter då 
Gud måste tukta dem med krig. 
sjukdom och dyr tid. sade ele: .. lnte . ., ,J.. .. 
gör Herren råtl mol oss . nar gor 
då Gud rätl enligt deras tanke som 
ej anse någonting rätt annat än ':~d 
deras eget förnufl fatlar oeh kai~· 
ner. Då finns ej många ani Ri
beln som hli rälta. Om l1lolt orden 
tilliimpas på de sorglösa. ,-å. studsa 
de mol hröstet. TY de sorglosa och 
förhiirdadr ~äga: .. Tckt• hiir dom": 
orrl och fiirhannel,.;r tili n:.'· t,· .'1 
;ir hiittre iin jllclarna. lnlt' ar n J~'.· 
clar orh hC'dningar utan knstn'.'. . 

J k . 1 1 Ja,·1' "\a "ocl clag. kare a. ·n~ na . . (_ ' · · I""' • '- ·~ 

clrinkar-kristne! Har rlu 1 dag fall 
' . t1··1· ·t filr elin torni mun? 01"11 na 0 on ( :-- . . 

'"1 1·1 11 k:irc hriinm 111slappa1-
0'0( a o . ' ... (' . 
" . ' H . lu i cla(T fatl mang.i 
knstne. 31 ( . '"' ? Orh 
.. f .? hdnm· 1nskranen. orC'n ian , r H 

brc hor-kri,;tne. ar uod morgon. ' . .. '/ 
"1 .l so··11 i den ondes skote . c t1 SOVI " . 

N. ··aer· '"Vi vel mle vem Ja. 1 sa0 · 
1 .. . . .. tl kristen och vem ei som ar Ja 
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oräll. Men del vet vi, all en rätt 
krislen inle kommer med dom och 
förbannelse, utan med välsignelse. 
Han kommer i de kristnas hus en
Jasl med välsignelse". Men Gud 
kom ju icke med välsignelse tili 
Adam efter svn<lafalleL då han för
bannade jo1:den för människans 
skull. Ej heller kom han från Sions 
herg rned viilsignelse, då han sade: 
"Förliannad vare envar, som icke 
gör så som lagen hjuder i boken". 
Ej heller då kmn Gud rned välsig
nelse. <lå Gud;; Son 8a<le till judar
na: "f ären av den fadcrn djävu
len!" Icke kom Paulus me<l välsig
nelse. då han sade till en sanning
en;; fiende: ''O, du djävulcns barn, 
full av alll hc<lrägeri och lisl, Iien
de till allt rättfärdigt. <lu upphör 
iC'ke alt förviinda Herrens rätta vä
gar". Men inle tillägna sig de sorg
]ö;;a oC'h nå<letjuvarna <le:;sa ord, 
de tillägna sig alla nå<lens or<l ur 
Biheln och säga: "Gud är nådig! 
Nog ser Gud vår oskulcl oeh känner 
vår reclbarhel". Varav vel ni. hed
ningar, alt Gucl iir nådig. då ni inte 
•'ns har känl Hans nåd? 

Mot vem är <lå Gucl nådig? Na
lurligtvis mot de ohotfär<liga. Näm
ligen mot hriinnvinskrögarna, som 
iita föräl<lralösa barns hröd. Och 
mol drinkare. som supa upp bar
nen~ hriid i hriinnvinet. Och mot 
vem är Gud nådig, 0111 inte mot 
svärjare OC'h ~lagskiimpar. Likaså 
mot horhockarna är Gucl nådig. Och 

synnerhel mol rlem lorde Gud 

vara nådig, som hata orh förfölja 
Guds församling. Men mot de krist. 
na torde Gud icke vara nådig. Åt. 
minstone har världens gud så svårt 
vredgats på ele kristna all han äm. 
nar förgöra elem med den värld8. 

liga lagens makt. så att han måtte 
få samvetsfrid. Alla världens lrä. 
lar som tjäna världens guel natt och 
dag hoppas och vänta alt ele snart 
få göra korv av ele kristnas blocl. 
Dock började ele törhända alltför 
tieligt elricka gravöl på de kristnas 
grav. Likväl är del de kristnas hopp 
och förtröstan till Gud. alt om de 
dräpa kroppen, så kunna de dock 
icke dräpa själen. Och en gång få 
de se vem de ha stungit. Nådetju· 
varna komma som örnar till åteln, 
när örnen har dräpl ett får. Så 
komma också korparna och börja 
äta i andra ändan.1 Och på detta 
sätt söka de uppfylla Guds lag. Sin 
gud ha de i levern, gallan och grov· 
tarmen.2 Och därifrån uppstiger en 
ånga i förnuftet. så att förståndet 
borlkollras. De anse de kristnas 
lidande och vedermöda rättvist. 
Några hli bödlar, några bli åkla
gare och några bli vittnen mot de 
kristna. Så skedcle clet på Frälsa· 
rens- ticl. och så tordc det ännu ske. 
så att hela syn<lamåttet skall upp
fyllas. 

När Frälsaren undervisade i 
templet. så gille inte anclra dispute· 
ra med honom än ele skriftlärde. 
fariseerna o<"h iiversleprästerna. 
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Men så snart dessa fiender hade 
med J udas hjälp fåtl honorn fast, 
började allt folket ropa: "Kors
fäst!" så som världsherrarna upp-

euuacle dem. Så mente de sig upp· 
bO 

fylla Guds lag. J ag tror att alla 
mördares nanm äro skrima i den 
brinnanele boken liksom deras namn 
som försl började anklaga honom. 
liksom ock deras som ropade: 
"Korsfäst!" Men lärjw1garna blevo 
mycket bedrövade då de sågo. huru 
de lärda och fariseerna gjorde med 
J esus, alldeles så som Jesus hacle 
förutsagt dem: "'I skolen gråta och 
jämra eder, men världen skall gläd
jas. 1 skolen bliva bedrövade, me~ 
eder bedrövelse skall vändas i 

glädje". Ehuru världen glädes ~v~_n 
när Jesus pinas och plagas, sa .. ar 
det ändå vårt hopp, att denna rnrl
dens ulädje ej blir langvarig. :'lle1~ 

0 1 .. d lärjw1garnas bedröve se nm es 1 
glädje och ingen skall ta~a deras 
gliiclje ifrån elem; ty läqungarna 
uppfylla Guds lag då de gråta och 
jämra sio·. Det är en sådan ;;org 
som är efter Gu<ls sinne. \Ien viirl
den uppfyller bäst värl~sgudens 
lag, då den glädes 0ch smadar clen 
himmelske Förälderns tårar. churu 
den himmelske Föri-ildern bcdjande 
förmanar de förhärdadc harncn och 
säger: "0. alt du ville akla på mina 
hud!" Huru akta de på Guds hud 
som smäda och skratta, då Jesu~ 
gråter. - Men de få själar som sta 

• o ]·
0 de se v1d Jesu kors och grata. c a 

1 J . h )J] .01rras torde 1 u ru esus pmas oc ' o 

vara krisb1a. Dem gäller Pauli ord: 
"Vi ha bliYit världens avskrädes
hög". 

0 att du ville akta på mina bucl. 
säger Herren. Men de sorglösa 
tänka: nog akta vi på Guds bud. vi 
ha icke med velt och vilja förtram· 
pat Guds lag. Men när har ni upp
fyllt Guds lag. då ni bloll har supit. 
snirit och slagits. bedrivit otukt och 
stulit och därtill även förföljt Guds 
församling och smädat de krislna. 
Betfö1ker ni icke här i niidatirlen. 
vad eder frid tillhör? Fruktar ni 
ieke den tillkonunande netlen? -
0 att clu aktade pii mina \1ud. siigcr 
Herren. \Ien det hjiilper ej alt ropa 
åt de dörn oeh ,;tumma. de höra 
iindå icke. Guds ord fastna -narare 
i viiggen iin i dcn ,;orglii""" ,orncliga 
,;amvete. 

I fa Je,;tl ]ärjung:ar ,on :iren lw
drÖ\ ade när värlclen gliide,; och ,;om 
med bedriival och fiirkro,;,,it hjärt~ 
<liin vicl kor,;et. då Je;u" ropar t 

dörbhal: "'\Iin Gud. rnrfiir har 

[ ••... ·1·1 t11i"?"" edt r •nrg ,;kall 
( ll o\eJ"I\ r• ' 

l k .··" 1 . 1· "lädie •1ilr 1 :-rn den 
1 oc · , am a, <- • , 

konJä<.;te o<'h •iirnekriinle Kom~~g· 
. p tt!I himnH•leH och ,;alta en st1ga up . r-· l I , . 

. o GmJ, hii<>Ta "llla. \ ar t Ub <t" pa · "' . -· 
· l:.d. :1·r kori. P1rn l'd• r ,org van-
" a JC ' . " } f' f· . "' . l"d" h ·ncn an ,11a 
dc,; i g a Jr. t, , 1 ·n 1 im· 
fr[111 dcnna ,;org:ew; da l1 i . 

Ien \"1resl edra tårar torkas bm t. 
~1Re:·de.ns' icke den som driiper .~.rop-

•1 · - [ •• ·i 1len 
1 · f"nna r < rapa ~ ' · 

!)en oc 1 <') 0 k 
"d fastmer drn som an 1\'Ien ra ens '. 
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förgöra både kropp och ::;jäl i hel
Yetet!" 

Jag vel all vargungarna vakta 
allestädes, varesl de få viltring av 
får. De stackrarna ha stor hunger 
och tör::;t efter kött och blod. De vill 
rirn och slita fåren. Om något 
olyckligt får Iörvillas eller eljest 
skiljas från hjorden, är ulven genasl 
redo att uppsluka del. Och då ul
Yarna ej få riva och äta fåren, där
för att herclcn beskyddar dcm, så 
söka de anfa Ua herden. Men det är 
Yarl hopp, all dcn slore Israels her
dc, sorn har givit sill liv för Iåren. 
skall beYara sina egna får för ul
,·ens tiin<ler. Ty då den store lsraels 
herde ej har sparal en enda hlods
droppc som han ej låtit rinna för 

fåren, så lro vi att han alltid förbar
mar sig över sina egna får och ger 
dem kraft och styrka a tt kämpa i 
den stora striden, så a tt de vinna 
det eviga livets krona . 

0 Du store Israels Herde, Du 
korsfäste och törnekrönte Konung! 
Se nådefullt till sörj ande lärjungar 
och hör deras suckar , då de med 
ett bedrövat och förkrossat hjärta 
sucka till Dig. Dessa stackare ha 
ingen tillflykt annorstädes, utan se 
upp till Dig och av Dig få de kraft 
att kämpa och övervinna alla den 
ondes glödande pilar. Hör, o Du 
nådefulle Herre J esus, alla fattigas 
och nödställdas suckar för Din pi· 
nas skull. Amen. 

Ps. 362: 3-6 eller 77: 1--4. 

PALMSöNDAGEN 

Ps. 200: 1-3. 

JESU LEKAMENS OCH BLODS KRAFT 

J,•,u, ,a<le: .. llcn 'om äter mill kiill 
""h clrichr milt hln<l . hnn hnr e\ igl 
li,-· (}oh. 6: .'>·IJ. 

När Je;;us taladc clessa ord, und
racle judarna: I-luru kan Han giva 
oss sitt kött att äta? Då tilladc Fräl
saren de>;tia ord: "Om I icke äten 
mä1miskosonens köll och dricken 
Hans blod, så haven 1 icke liv i 
eder". Med ledning av dessa ord 

skola vi betrakta först: Huru Kris
tus giver oss sitt kött och blod, och 
sedan: huru vi skola äta och dricka 
därav. 

Kristus har givit sitt kött åt oss 
på det sättet, alt han utgivit del tili 
alla slora och svåra lidanden: till 
fattigdom, lill förakt och försmädel
se, Lill bespollehe och slutligen till 
att korsfäslas, såsom vi sjunga i 
psalmen: 

fesu lekamcns och blods kraft 
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" Du lä t såra dig och pina 
Och hanlera jämmerlig, 
Till all hela såren mina 
Och i ro försä tta mig." 

Så har själens föda beretts åt 
oss och stekts på en förfärlig eld. 
Och Han har låtit sitt blod flyta i 
delta lidande alltifrån omskärelsen 
allt inlill den stund, då Han upp
aav sin ande på korset; och ännu 
därefter sedan Han hade lutal sitt 
huvud och sannerligen dött, då en 
krigsman tog ett spjut och därmed 
öppnade hans sida, varur kom blod 
och vatten, på det att Skriften skul
le fullbord as som säger: ''Hans 
hjärta brister av barmhärtighet". 
och för att ingen mer skulle tvivla 
på att han var sannerligen död. 

Detta har skett såsom Frälsaren 
själv förklarade skrifterna för 1är
jungarna: " Så måste Kristus Iida 
och uppstå" . På delta sätt har ~u 
Frälsaren aivit sitt kött och hlod t1 ll 
liv åt helab världen, såsom han sä
ger: "J ag måste giva rni tt kött för 
världens liv". 

Nu är frågan, huru vi skola. äta 
och dricka härav. Detta sker 1rke 
på annat sätt än aenom tron. näm-

b • . 0 l 
liaen så alt vi tao-a Honom lll 1 rnr 

b b "'l hjärta sådan som Frälsaren sia v 
har givil sig åt oss enligt hans egna 
ord: "Detta är min lekamen som 
utgives för eder . Della är mitt hlod 
som utajutes för eder eller del Nya 
Förbunbdets kalk i miLL bl od" . Ett 
testamenle är intet annat än nåd ~1-
ler en cråva som inaen har med s1 tl 

b ' 0 

arbete förtjänat och som icke giYes 
som betalning för någon skuld. 
Detta Frälsarens kötl och blod är 
ett evigt testamente. 

Ylen libäl får ingen del däraY. 
som icke motlager det med tro. så
som Luther har förklarat. alt orden 
'"För eder utgiven och utgjutet". 
fordra idel troende hjärlan. Den 
som Lror delta så som orden lyda 
och icke tvivlar därpå och icke låter 
någonling störa sig, han äter på 
rätta sället Fräbarens lekamen och 
dricker Hans blod, och han skall 
leva evinnerligen. och honom skall 
Kristus uppväcka på den vttersta 
dagen lill evigt liv. 

Här tjänar mlel arhete orh ingen 
förberedelse till nägol. utan enda,-t 
tron på Jesus, <lå det iir fraga om 
hur man fär det eYiga liwt. Della 
liY får man redan hiir i nådeliden 
så ;;nart människan tror ulan ali 

h·ivla. ''Och delta iir eYigt liv. att 
ele känna Dig. clen encle !'anne ,G.u
den och clen Du sänclr. Jesu" Kn.s
tus.'' \1å ingrn ,alunda mena s1g 
erhålla eYigt liv i nå"on annan.onl
nin" än denna. Iliiml gen att J tro 
äta" Kn:.;ti kiilt och dri1-ka Han:< 

hlod. 1 .. <l l I 
:\Ien denna ,.ak iir helt .. or .o l 

för dem. solll utan att ha bll\'lt n1ck-
dl·a ien diitl tro oeh ell falskt ta. nin 

1 I De 111ena :.;ig vara c e q1111 

iopl P· 1 f11ll"J·ort rii ll fördigheten. 
re< an 1a " .. . 1 
1 ele alcl r icr ha kanl hunge1 e -

e 1u ru · " 11 · 
... l efter Jcsu lekamen e e1 

ler lo1s h . alclricr hava kommit 
blod. oc som o 
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så nära korset atl de skulle i anden 
ha sett huru Människosonen genom 
korsdöden beredes till föda och 
dryck åt :tlla bedrövade, tvivlande, 
uttröuade uch förkrossade hjärtan, 
vilka i honom hungra och törsta ef
ter evigt liv. Så mycket mindre hava 
de insell, att var och en av oss har 
med sina synder korsfäsl J esus. 

Träden nu, 1 förkrossade hjär
Lan, så nära korsel, att 1 kunnen äta 
Hans lekamen och dricka Hans blod 
till uppståndelse från de döda! De 
i vilkas hjärtan Guds kärlek eller 
den Heligc Ande har blivit utgju
tcn, de hava på elt rätt sätl ätit 
Guds Son~ och Människosonens kött 
och druckit Hans dyra försonings
blod. Varom nu bestänkta med för
soningsblodet till syndernas förlå
telse genom tron, på det att vi må 
bliva levande och må leva evinner
ligen, om vi eljest förbliva i tron 
intill änden. 

Herren som har utgivit sitt köu 
och blod för vårt liv, Han hjälpe 
oss alt i tron övervinna alla den 
ondes glödande pilar som han av
skjuter mot våra hjärtan från värl
dens stora hav, så att vi icke skola 
frukta för döden, när den kommer 
ali gästa oss, och att den store Kors
häraren rnåtte uppväcka oss på den 
yttersta dagen. Den blodige För-

äldern skall uppfylla sina löften till 
alla dem som äta Hans kött och 
dricka Hans blod. 

Och Du, nåderike Helige Ande, 
Du sköna duva och himmelens bud. 
bärare, som hugsvalar fattiga 
hjärtan, kom ned i vår själs hydda, 
innan svarta fåglar äta upp Guds 
utsäde, på det att icke graven må 
kuuna göra oss sorgsna, men att vi 
här måtte vara bedrövade i Guds 
ords mening. 

Rätta bedjare hava visserligen 
redan fått smaka det tillkommande 
livets kraft. Därför tacka de i Helig 
Ande Herren J esus och Hans him· 
melske Fader, som skall bevara dem 
intill änden i alla stormväder som 
storma mot dem i denna dunkla 
öken. Den nåderike Fadern skall 
bevara sina barn ända till döden. 
Därför sjunga de i levande hopp: 

"Eja, jag fröjdas, att mol den dag 
Det lider, 
Då allt skall komma så väl i lag 
Omsider. 
Min J esus vände 
Allt mitt elände 
1 fröjd och salighet utan ände 
Rätt snarligt." 

Amen. 

Ps. 201: 1-3 
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Ps. 80: 5, 6 eller 88: 2. 

HERRENS MÅLTID - PILGRIMERNAS RESEKOST 

När stunden var inne. lade Jesus sig 
till bords. och apostlama med honom. 
Och Jesus sade tili dem: "Jag har höge
ligen åstundat att äta detla päskalamm 
med eder. förrän mitt lidande begyn
ner: ty j ag säger eder att j ag icke mer 
skall fira denna högtid. förrän den kom. 
mer tili fullbordan i Guds rike . ., 

(Luk. 2: 14-16.) 

Påskalammet var i gamla testa· 
mentets tid en motsvarighet till Her
rens Nattvard hos oss. Paulus sä· 
ger: "Vi hava ock ett påskalamm 
som är slaktat, nämligen Kristus" 
(I Kor. 5: 7). Påskalammet var ett 
felfritt lamm som slaktades. Guds 
( rena) Lamm är ock slaktal för 
oss. De som åto påskalammet hade 
sönderstyckat det; så ha även vi 
sönderkrnssat Guds Lamm. Påska· 
lammet stektes vid eld, även Kris
tus, det oskyldiga lammet, har 
stekts vid helvetets eld. lsraels barn 
åto påskalammet iklädda reskläder. 
omgjordade krinO' sina länder, skor 
På fötterna stav 

0

i handen. färdiga , s· att fara till det utlovade landet. a 
bör även vi kristna vara resfärdiga 
med bälte om livet, skor på föttern.a, 
stav i handen, redo atl vandra till 
det nya Jerusalem, som om de~ 
heliga måltiden vore den sista pa 
iorden. 

Ty Herrens måltid är ej blotl en 
åminnelse av Herrens död, ej heller 
hlott en kärleksmåltid vartill de 

kristna samlas för att upptända kär
leken inbördes. Utan så länge de 
kristna är syndiga och i många hän
seenden bristfulla. behöva de få 
syndemas förlåtelse. Ty så säger 
den store nattvards-värden: "Detta 
är mitt blod som rnrder utgjutet 
för eder till syndernas förlåtelse ! ., 
För visso gi1>es sålzmda syndernas 
f örlåtelse åt de botf ärdiga i H er
rens måltid. om de ha en sådan tro. 
att de få sJndernas förlåtelse. :\Ien 
de sorglösa och obotfärdi~a få ei 
syndernas förlatelse i Herren~ natt· 
yard. 

För syudaträlar borde delta 
påskalamm vara den. sista m_altiden 
i syndens träldom, för de n 1Ylan?e 
och otrons fångar borde denna mal
tid vara den sista i olrons fani:en
skap, för de troende h.or.<lc den vara 
den sista måltiden pa JOrden. 

Såsom födan uppehäller krop-
1 .• och aer kraft åt lemmarna pens n ., 

så ger även den andli1?'1 födan som 
är Guds Sons andhga_ le~.amen 
jälen kraft att rnka, bed1a, kam~a, 5 

.. o~h ] än". ta efter clet enga strava ' ' " 
livet. 

Till del rätta födernesland.~l ~iro 
• 1 d ra" tta israels barn ford1ga sa un a I 1. d . "r de irätt oc1sa1g tro att van ra, na d . . 

• k l met. och vare et s1sta 'ita pas -a am . d k 
' • 'd • ·orclen. Med en os· maltI en pa l 
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ten höra <le leva till dess att den 
kommer tili fullbordan i Guds rike, 
då de få silta till bords med Abra
ham, lsak och Jakob vid den stora 
natlvarden i himmelen. Där sitter 
iiven den slore nallvards-värden i 
himmelen me<l ärones krona på hu
vudet utdelande nattvarden åt Lrog
na lärjungar. Där säger han: "Det
ta är min lekamen som har utgivits 
för eder, delta är mitt blod som har 
utgjutits för eder." Där sitta de trog
na vid den slorn nallvarden i Guds 
rike och sjunga lovsången efter natl
varden. De sjunga i det nya J erusa
lem Guds och Lammels lov. Men 
Juclas är ej där. utan han iir bland 

dem som förbanna sig själva och 
sin Skapare. 

Och nu, Du store Natlvardsvärd 
fira nattvard med de lärjungar 80 ' 

följa dina blodiga steg från ört~ 
gården till Golgata. Och väek dem 
när syndens sömn ansätter dem så 
att de må se ditt blodsvett och höra 
din bön, då du med böjda knän be. 
der din himmelske Fader. Och styrk 
dem med din nåd, så att de slutli
gen bli delaktiga av den stora natt
varden i himmelen, varest de få 
sjru1ga lovsång nu och evinnerligen. 
Amen. 

Ps. 71 : 5, 6 eller 79: 6--9. 

Ur Kirkkopost. nr 2'1 fl . 

LÅNGFREDAGEN 
År 1851. Ps. 92. 

FÖRÄLDERMORDET* 

Den gamle brael sade tili sinu barn: 
··1 hri~gen mina grä har med sorg i 
~ru\en . (/ .lfos. 12:311). 

Denna fa<lerliga förebråelse har 
skett till varning för alla gudlösa 
ha~·n. som genom gudlöst leverne 
lmng'.t sina föräl<lrars grå hår med 
~ori!: 1 graven. Ingalunda tänkte Is
raels harn då. vilken slor sora fa
dern fick <lå ele sålde siu b1~<ler 
fol>ef åt hedningarna på grund av 
hat, avm1<l oeh girighet. De mente 

~!"1_· Onlförklarin1rnr. 

atl Josef hade gjort dem illa, då 
han omtalade för sin gamle fader, 
vilket dåligt leverne lsraels söner 
förde borta bakom faderns rygg. 
För detta skvallers skull hade Jo· 
sefs bröder först vredgats på ho· 
nom. Och ännu vreduas den rätl· 
färdige Josefs gudlös~ bröder, då 
han skvallrar om deras onda aär· 

. 0 

mngar. Ty inle vill de ogudaktiga 
barneu bekiinna sina onda uärning· 
ar för föräldrarna ulan de ~ill för· 
<lölja <lem, för all dessa inte skola 
få vela hurudana de äro. Men då 

Fiiriiftlt•rmordet 

Josef skvallrar för förlil<lrarna om 
deras onda gärningar, då vredaas 
Israels gudlösa barn på J oseI ~ch 
trakla efter hans liv och vill av hat 
och avund dräpa honom, då Israel 
älskar denne räLtfärdige Josef mer 
~in dem. 

Då börjar ormens avföda röra 
sig i hjärtal. Andligl hal förmår 
<lem att dräpa sin bro<ler eller sälja 
honom Lill hedningar, så att de till 
sist få samvetsfrid, då <le röjt Josef 
ur vägen. Men de gudlösa barnen 
ana ej, vilken Lung sorg föräldern 
får , då de först leva ogudakligt och 
därtill dräpa sin Lroder eller sälja 
honom åt hedningarna. Månne icke 
föräldern då har anle<lning klaga 
med gamle Israel: "Ni bringar 
mina grå hår mecl sorg i graven ... ? 
Månne icke sådana barn äro sina 
föräldrars mördare. som leva så all 
föräldrarna , som ha fött och upp· 
foslrat dem, måste tili ~isl ga med 
sorg i graven. 

Vad tänker ni odygcliga och gud
lösa barn? Har ni le\ t så alt för
äldrarna hade haft glädje av rder? 
Eiler har ni levl så, ni gudlösa orh 
gensträviga barn, all den himmel
ske Föräldern har kunnat dö med 
glädje och fröjd i den saliga viss· 
heten, att han återser sina harn i 
himmelriket där han skulle evigt 
glädjas och 'fröjdas med dem i del 
nya Jerusalem varesl all gråt och 
klagan upphör? Eller har ni levl så. 
att Föräldern måste med sorg och 
fiirfäran gå i graven? Har ni levt 
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så att eder jordiske och h" 1 k F .... 1d * 1mme s e 
. ora er. har kunnat dö med .,.]äd-
Je och f .···d? D . 0 

.. 10J · en h1mmelske För· 
aldern kl . cJ k . agar oc · , alt han har upp· 
fosL1at harn men dc ha ej motta.,.it 
hans tuktan. Ty de ha hlivit ohÖr
~amma. Och <len jor<liske förälclern 
har äYe11 kl .. , ,. l · agat: '1 inncrar edra 
föräldrars grå hår med ,0~.,. i o-ra-
Yen:' ~ t> .. 

Det är även skrivet. alt DaviJ fick 
stor sorg för de gudlösa harns skttll 
som lraktade t'fler sin fadcrs liY. 
Och många andra föriilclrar ha måst 
klaga som clen gamle Israel. \Ien 
iiYen 0111 många jordiska foräldrar 
iiro ,-ii blimla. alt dt' ej '"' alt deras 
harn 'andra p~ oriill 'iig. 1•lrnru 
några ay barnen äro horkonor orh 
några tjurnr cH'h rn\gra dr:nkart': u 
dork i1-ke dt'n himnu·lsk1· Funildern 
,a lilind. att han ei ,;kull1 ,,._ att 
hans liarn fara lnn ucblupt. tili hel
rl'lel, dP som l'J alls hd,i hans t1ir
ma11ingar nch ej hcller hn sig om 
hans tuktan. sa ali de sknlle rält 
ilngra ::.ig ol'h p;<lra ~;.~nn Liittring. 
utan smäda F1iriildt>nb t«1rar od1 
hringa honom nwd "or~ 1 gran•n. 
Ot't iir skri\Pl n·clan i första \Iost'
hokt'n. atl Gucl an:?;r·1d1' att han 
hade skapal miinni ·kan p<t jorden. 
då miinni:;kans ombka lilt'v så rp
I igt stor. ,.Och lian b.ic" liedriivarl i 
sill hjiirla,. il \!os. 6:61. \lrn gu~
]ii:;a och förhiirdade ha rn bry sig 
icke Olli atl Fiiräldern får sorg. dit 

l 
nl'o .. ra sio· så ill a. ali han lll<h•lt' 

r e up,. "' -

~förklarin~or! 
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med sorg och förfäran gå i graven. 
Somliga barn äro så förhärdade, att 
de säga till den bedrövade fadern: 
"Aha, kom hara att slå, om du 
törs", eller "Komme hans blod över 
oss och våra barn ! " 

Somliga lägga hans kropp vac
kert i graven och säga: "Vi ha inte 
med sorg bringat vår Förälder i 
graven, utan kärleksfullt och sakt
modigt ha vi tagit vård om honom". 
Somliga få en svår sorg efter För
älderns död, då de erinra sig huru 
olydiga de ha varit och gjort honom 
bedrövad genom sill gudlösa liv. 
Och de få själar som bli sorgsna 
efter förälderns död, gråta nu på 
hans grav och sucka: "Vi ha rnånga 
gånger gjort Yår Förälder hedrö
vad. Vi ha med sorg drivit honom 
i graven. Vi är den himmelske För
älderns mördare. Vi ha dräpl ho
nom. som med slor Ye<lermöda och 
hlodsutgjutelse har fött oss, livnärt 
och fostrat oss. Därför måste vi nu 
gråta och sucka. Men hau hör ej 
mer vår suckan". - Vem vel vad 
han gör, Ni sorgsna lärjungar. fast
än Ni har med sorg bringal honom 
i graven. Faslän han nu ligger i jor
<lcns sköte. vern vel. kanske han 
~innu hör eder :mekan. Vem vel. om 
icke nakna. sörjande och hotfärdi
ga harns tårar 'äcka honom upp ur 
gnneu. Om Ni bloll ropar med så 
hög ri)st att det hörs från d j upel 
till höjden. så skall Ni se att den 
4ore Korsb[irart'll [ir ännu Yid liv. 
ehuru ni trodde all han \ar diid. 

Hör Du korsfäste och dödade Fräl
sare de sörjandes och botfärdigas 
suckar och Du, vår F ader som är i 
himmelen. 

Evangelium: Luk. 23: 32--43. 
Jämväl två andra, två ogärningsmän, 

fördes ut för atl avlivas tillika med ho. 
nom. 

Och nar de hade kommit tili den 
plats som kallades "Huvudskallen". 
korsfäste de honom där, så ock ogär. 
ningsmännen. den ene på högra sidan 
och den andre på vänstra. Men Jesus 
sade: "Fader, förlåt dem: ty de veta 
icke vad de göra." Och de delade hans 
kläder mellan sig och kaslade lo tt om 
dem. - Men folkel slod och såg där· 
på. Och jämväl rådsherrarna drevo gäck 
med honom och sade: "Andra har han 
hjälpt, nu må han hj älpa sig själv, 0111 

han är Guds Smorde, den utvalde." 
Också krigsmännen gingo fram och be
gabbade honom och räckte honom ättik
vin och sade: "Är du judarnas konung. 
sä hjälp dig själv." Men över honom 
hade man ock satl upp en överskrifl: 
"Denne är judarnas konung." 

Och en av de ogärningsmän som voro 
upphängda smädade honom och sade: 
"Du är ju Messias; hjälp då dig själv 
och oss." Dil tillrätlavisade den andrc 
honom och svarade och sade: "Fruktar 
ickc heller du Gud du som är under 
>amma dom? Oss v~derfares detla med 
ali räll. Ly vi Iida vad vära gärningar 
äro värda. men denne man har inlcl ont 
gjorl.·' Sedan sade han: "Jesus. tän~ 
pii mig, när du kommer i clill rike:. 
l lan sl'arade honom: "Sannerligen sa· 
gc" jag dig: T dag 8kall rlu vara mcd 
mig i paradi•cl." 

Då de "'Udlösa l>a rnen ha drivit 
b ' 

sin Förälder med sorg i graven. sa 
bordc vi nu hetrakla: Vem cw dem 
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skall uppväcka Honom, och vilka 
som äro föräldramördare. 

Vi vänta alt Förälderns mörda
re och smädare av hans tårar en 
gång skola inse i vem de ha stw1git. 
Om icke i denna, så dock i den 
kommande världen börja Föräl
derns tårar bränna deras samvete. 
Men då är ångern för sen. 

1: V ilka äro F örälderns mör
dare och föraktare av hans tårar? 

Sådana äro alla gudlösa barn så
väl stora som små som gå och krypa 
på jorden, ej blott judarna som ro
pade: "Korsfäst", utan även hed
ningen Pilatus, som tvådde sina 
händer och sade: "Oskyldig är jag 
till denne rättfärdige mans blod." 
Så vill mången hedning ännu rena 
sitt samvete genom meneden att 
han icke är skyldig tili Frälsarens 
död. Men ingen är fri Iran detta 
Iöräldermord, han må Yara jude 
eller hedning. Ty alla äro delaktiga 
i detta mord . Somliga ha gripit 
honom, somliga ha vittnal falskt 
mol honom. soml iga ha yaril hans 
åklagare, somliga ha dömt honom 
till döden, somliga ha slagit ho
nom med kny tniiYarna. somliga ha 
piskat honom, somliga ha nidit 
samman törnekronan. somliga ha 
ropal: Korsfäsl, somliga ha korsfas~ 
honom , sornliga ha stungit honom 1 
sidan och sornli aa som ej ha hatat 
och förföljt ho1~om ha likviil f~r
råu honom, såsom J udas Iskanot 
vars köttsliaa bröder och kusiner 
ii nnu lcva. Orh de som ej ha för-

rått och korsfäst honom, ha för
visso fömekat honom. Men Josef 
och Nikodemus* vilja med Pilatus 
försvara sig, att de ej ha samtyckt 
till de andras gärning. Men ha des
sa rnän gått över på Frälsarens 
sida? Har en enda av dem sagt till 
Pilatus: "Denne är en rättfärdig 
man och Guds Son?" Man har ej 
hört att de skulle ha sagt ett ord 
om Jesu oskuld och räufärdighet. 
De ha varit stumma hundar då de 
hade borl skälla på sa tans hop. 
Men världshedern har ej medgivit 
detta, ty deras eget fo var dem kä
rare än Frälsarens liv. Och därfor 
äro dessa dygdiga män uteslutna 
ur de få själars antal som då gräto 
och jämrade sig. då alla andra ha
de gliidje och frid. 

l\u då del blir friiga 0111 Yilka 
Föräldern" mönlare iiro. så må~te 
yj bekänna sanningen. all alla ogud
akti<>a barn ha driYit hnnor1 med 
sorg"' i «raYen. Ingen enda :ir fri 
fra~1 de~a mord. ;\fen :;omliga ,j]] 

ej ta på sig df'nna ,;ynd. ;;åsom 
denne hedning Pilatu:;. som l\ adde 
si" ren i rntten or h ,adr: .. O,kyl-

dl·': är i·a., tili de1111e r:ittfördige 
t' t- l . k marn.; hlod." En "~Hlan IH'< 1~111g ·an 

ieke ångra. all han mol :;1l~ ~am

yete på judarna:; hc~iir;~1~ ,;kr111t :n 
oriitt dum. Han h.1r .Jll ,-ph·.sagt tili 
Je,;u,.;: "Vei du icl~c ali pg har 

kt tt kol·•Fist·t din o<'h 111akl ali lllH a · '· (. t' 

hefria dig?" Da c!u har makt. du 
hcdniskc domare. nufiir folldc d11 

~förkl:1ri11µ:a1 1 
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då icke efter ditt samvete en rätl 
dom? Om sata ns hop vill suga J esu 
och de kristnas blod, så nog är 
Pilatus redo atl enligt deras önskan 
döma dem till döden som hekänna 
sanningen. En sådan man torde ej 
få någon ånger, som icke tar någon 
svnd på sig utan skjuter skulden 
p.å andra. lngalunda ha Jos~f och 
Nikodemus någon synd att angra. 
då de ej ha samtyckl till de övriga 
judarnas råd och gärning och ha 
iiven på egen bekostnad fört Jesus 
i den döda trons grav. Förr ångra
de Judas än Josef och Nikodemus, 
ehuru Judas' ånger ej hjälpte ho-
110111, då han gick bort och hängde 
sig. Om sålunda Josef och Nikode
rnus äro i himmelriket, så slippa 
nog alla andra dygdiga människor 
clit utan ånger. Och vad ha de väl 
atl ångra? De ha gjort mera gott 
än ont åt Frälsaren. De borde få 
pris av Frälsaren men icke dom. Så 
tro Nikodemus troshröder, atl J e· 
sus skall lusenfalt vedergälla dern 
välgärningen att ha fört hans kropp 
tiH den döda trons grav.* 

2: Då alla gudlösa bam ha dri-
1•it sin Förälder med sorg i graven. 
vem skall då 11ppväcka Honom? 
Det är skrivet atl han har uppstått 
genom Gucls kraft. Men Gud har 
förvisso hört de nakna, sorgsna och 
förälclralösa barnens suckar, då de 
bi)rjade efter Förälderns död gråta 
och jänua sig, då ele tänkte på huru 
stor orätt ele ha begått då de genom 

·~e Orrllörklaringar! 

gudlösL leverne ha störtat sin För. 
älder i helvetet, så att Föräldern 
måsle klaga: "Min Gud, Min Gud 
varför har Du övergivit mig?" ' 

När nu den store och törnekrön. 
te Konungen blottar sitl bröst, och 
visar sina sår åt de förhärdade bar. 
nen sägande: "Sen, I gudlösa och 
olyckliga barn, dessa sår har jag 
fått för eder skull! I haven stör
tat eder Förälder i helvetet. Skolen 
I icke ännu ångra edra synder och 
bedja om förlåtelse för eder orätt· 
färdighet?" Då stå somliga och för
smäda sin Förälders tårar och säga: 
"Inaalunda har du fått dessa sår 

b . 1 
för vår skull. Du har säkert siä v 
tillfoaat dig sådana sår. Vi ha levt 
dygdf gt, och ha aldrig såraL dig." 
Somliaa ömka sig över honom och 
säga: ~'Ve judarna att de ha dräpt 
en sådan man." Ej heller dessa 
blinda stackare känna, att de borde 
hegråta sig själva och sina barn. 
Ej heller de kvinnor, säger jag, som 
ömka sig över Frälsarens olycka, 
förstå att ömka över sig själva. Men 
Gud hör de lärjungars suckar som 
gråta och jämra sig i det de sakna 
Jesu nådiga närvaro. 

Hur tror Ni Föräldermördare; 
hör Gud de bar~1s suckar som gråta 

J tt -å över hans grav? ag tror a ~ 

rnycken kärlek finns i Förälder~s 
hjärta, atl han ännu i graven hor 
deras suckar som aråta och jämra 
sig i sin nakenhet. De barns suckar 
hör han i graven, som hålla på ali 
dö av svält och köld och vilkas 

Föräldermordct 133 

samveten Förälderns tårar bränna. 
Men deras suckar hör han icke, vil
ka sätta dygdighetens slen på hans 
grav, ej heller deras som, sätta 
hedniska krigsmän att bevaka den 
döda trons grav. Ty somliga För
äldermördare vanhelga hans grav. 
Men den korsfäste och törnekrönte 
Konungen och store Korsbäraren 
skall höra deras suckar, som gråta 

och jämra sig på Förälderns graY 
och sucka så tungl alt suckarna hö
ras från djupet till höjden. Han hör 
de sörjande, botfärdiga och nakna 
barnens suckar, ehuru han ligger 
i graven. Och edra tårar och edra 
suckar, I botfärdiga själar. verka 
så mycket, att Gud uppYäcker Jesus. 
Amen. 

Ps. 95: 4-6 eller 96. 

LÅNGFREDAGENS AFTONSA'\G 

Ps. 99: 2-5 eller /6: 8. 

JESU BEGRA VNING 

Prästernas hurndmän sade tili Pila· 
tus: "Herre vi hava dragit oss tili min· 
nes att den villoläraren sade: 111edan 
han ännu [e,·de: 'Efter tre dagar >kall 
jaa uppstå'. Bjud fördenskull. all 111an 
sk~ddar graven intill tredjc dagcn . . ~n 
att hans lärjungar icke ku111111a och ,-lJll· 

la borl honom och sedan säga tili fol· 
ket att han har uppställ fran ele clödu. 
Da bliver den sista villan Yärre än den 
försla." (1llat1. 27: 63. 6.J). 

Av dessa ord i Mattei eYange
lium hör vi ,rjlken fruktan värl
dens herrar ha. De tro icke att Je
sus uppstår från de döda eller den 
döda trons grav, men de frukta att 
lärjunrrarna skola säga till folket: 

0 D .. Jesus Han har stått upp. e ge aven 
nanmet villoläraren och förul hade 
de kallat honorn folkuppviglaren. 
Härav framaår väl huru de värde-

b 

~c OrcHörkl.: GrnY~Lt.•n ! 

rade honom. Det andliga hatel gur 
dem så blinda, att de måste ge san
nmgens liekiinnarc• ~kamlig:w iik
namn. Och ju mer de kunde uhp~ 
~ilt gifl pa dem. de~~ batlre -kullt> 
de aii:;e del. Sadanl iir dt ra,.. ,;1111w

lag :;om i ,iu hjärla hara andligl 
ha'i mol Jesus. De veta inte hur de 
hiisl skola smi1da hunom. De kum· 
ma därför tili Pilat 1,; atl ,111klaga 
Jesus ännu dler diiden ol'h "~ga: 
'"Herre ri rninna,.. utl den nll~
lära ren ,..adc: Eller tre dagar star 
. r a't d'irför lievaka grn1·e11 1ag upp. · ' .. . . . .. · 
till tredje dagen. - 7\lanllo 1a11-

.. ei·a ,·ärde på ho-seerna nu satler rn . . .. 
nom? J ag tror att fonsecrna annu 
·"tt ·amma värde pii honom som 
sa a 0 ·a- '· riseer 
f ... t ehuru denna 11 " ia Olli, .. .. . 
lro si" vara J esu basta ':'.111ne1. 
i\Ien leras liv visar att de aro a\ 
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den fadern djävulen, då de supa, 
svära och slåss, göra hor och stjä
la, då äro fariseerna Frälsarens 
hästa vänner. 

Men de som ångra sig och göra 
bättring, de torde vara djävulens 
vänner. Så tror och tänker en blind 
värld. De tro atl drinkare och 
brännvinskrögare äro de första i 
himmelriket, därefter komma kys
ka skökor och ärliga tjuvar, men 
sist komma de kristna, som kallas 
med öknamnel pietister. Och då de 
ha kallat den kristna trons beg)'11-
nare och fullkomnare en villoHira
re och folkuppviglare, så är det ej 
underligt, om de kalla .hans lär
jungar för pietister och villoandar. 
Frälsaren har själv sagl: Lärjungen 
är icke över sin mästare; om de ha 
skällt mästaren för Belsebub, så 
vissl få hans lärjungar samma 
namn. Dock frukta fariseerna och 
de skriftlärda, alt hans lärjungar 
stjäla honom om nallen och säga till 
folket, att han är uppstånden. Här
av hörs att fariseerna och de skrift
lärda icke lro all han har uppstått, 
ehuru han i livet sade att han efter 
lre dagar skulle stå upp. Men fa
riseerna tro, att lärjungarna skulle 
stjiila honom om natten. Därför gå 

llr inlt"dn. tili P:l!-krlaµt>n... hö~1t1.·pn~d. 
Fnär cl1•n lwhandlar LUngfn·da(.!:t'n'"' ahon· 
.. angtt·xt. pa~--ar d,•n bä11n.• här. 

de till den hedniske domaren och 
be atl han skall låta krigsmän he
vaka den döda trons grav, så att 
J esus ej kunde stiga upp. Säkert 
söka de hedniska krigsmännen vak. 
ta den döda trons grav. Men ehurn 
fariseerna och de skriftlärde låsa 
denna grav med förnuftets sigill. 
mäkta de ieke behålla honom i gra. 
v~n; ~an stiger ändå upp. Men ej 
for varlden utan för lärjungarna 
och de troende stiger han upp, och 
därigenom har enligt världens me
ning den sista villan blivit värre 
än den första. Ty enligt den senare 
villan ha somliga, ehuru få själar. 
börjat lro att J esus är sannerligen 
uppstånden. 

Och detta faktum gör ont i 
världsträlarna, då lärjungarna bör
jade föra sådant väsen att världs· 
trälarna ej få sova i fred. Må ännu 
fariseerna och de skriftlärda söka 
att med förnuftets sigill försegla 
den stora stenen som dygdens rnän 
ha lagt på graven, må även krigs· 
männen så beskydda graven, att 
Jesus ej måtte slippa ut. Men lik
väl uppstiger han och blir levande, 
när ängeln från himmelen bort
vältrar dygdens sten från gravens 
ingång. Amen. 

Ps. 100 eller 105: 3-5. 

135 

BETRAKTELSE p Å p ASKAFTON' 

Ps. 99: 6--8 eller 100: 3, 4. 

SORGEN SOM VÄNDES I GLÄDJE 

Den bedrövelse som är efler Guds 
sinne kommer åstad en bättring som le
der tili frälsning och som man icke 
angrar, rnen världens bedrövelse kom
mer åstad död. (11 Kor. 7: 10.) 

Av Kristi lidandes historia se vi, 
atl Frälsarens död väckte hos Je,;u 
sanna lärjungar en djup sorg. Alla 
som bekänna den kristna tron borde 
känna och erfara denna lärjungar
nas bedrövelse. Men hos den tiorg
lösa hopen finns ingen bedrövelse 
som är efter Guds sinne. Vi måste 
därför med sorg följa Frälsaren till 
graven, då den sorglösa hopen icke 
känner någon sorg utan ..;narare 
glädje över Frälsarens död. 

Maria Magdalena. clitt hjärta hål
ler på att brista av sorg, dii Yärldti
hopen som är fiende till all levande 
kristendom korsfäste och dödade 
den ende vännen som du hade på 
jorden. Men du känner icke fömu 
Guds ledning. 

Din bedrövelse kan vara nödYiin
dig och frukten av ett himmelskt 
frö, som Frälsaren har sått i clitt 
hjärta. Du måste därför grala och 
klaga över den olycka som har 
drabbat diu då du liksom de anclra 

'" lärjunuarna trevade i miirker och 
b }" okunnighet om den rätta åter os· 

ningen och drömde om ell himmel
rike på jorden. Men (riilla) him-

melriket måste dock vinnas med 
Frälsarens blod samt med o-råt och 
0 0 b 
angerns tarar. 

Vi önska att din ångers tårar sko
la falla på dödens kalla hröst och 
hränna det så. att den måste släppa 
den korsfäste och törnekrönte Ko
nungen ur den döda trons grav. så 
att han måtte bli förklarad och le
vande för elin själ. 

I hedrövade och tvivlande själar. 
tron nu. att Jesus lever! Tron 1m. 

att I efter en kort tid ,;kolen få .;c' 

Herren! "\Ien om I icke tron, må~
ten I iinnu vara Ledrövade orh Lvi\
lande. I måsten då ännu grata och 
jämra eder för olrons skull, ho vei 
huru liinge. Om I icke •ron. blir 
Je,;w: bedrörnd. och I ute,;]uten eder 
sjäha från hinunelriket lik-om JU· 
darna ,-0111 icke trodde. Tron nu. T 
själar. så atl Jesus må kunna kom· 
ma till eder med ghljefyllt hjärta 
orh giYa ecler ,-in rrid! Tron. ja 
tron. att Herren .fr,;u,; ,-nart kom
mer för att yj,oa s1g sjiilv för eder. 
att han tager eJer hort från denna 

·11 . . h" l 1 
~orgPl1' dal 11 ,-1g 1 1mnH' <'ll. 

Amen. 
p"· 11 l: 6-8 cll<'r 372: 7. 8. 

~rctla!!"afl11nprt·ll. 18.17 neh 1nl .... kd:t!!-· 

pn·d. 1a.:;.1. 



PASKDAGEN 

Ps. 102: 1-3. 

JESU UPPSTÅNDELSE 

( Guds ängel bortvätlrar den 
Lunga stenen), och du Maria Mag· 
dalena, behöver ej längre ha omsorg 
0111 vem som skall bortvält.ra stenen. 
Du hehöver ej annat än grå ta vid 
graven tills den korsfäste och upp· 
ståndne Herren J esus kommer och 
frågar dig: ''Kvinna. varför gråter 
du; vem söker du ?" Nog Iår du 
gråla vid graven. så länge du gråter 
kärlekens och ångerns Lårar. Men 
du skall ej söka den levande hland 
de döda. OC'h nu, du sorgsna Maria 
Magdalena. vänd dig till den kors· 
fäste och törnekrönte Frälsaren. 
fall p[1 knä framför honom orh hed 
den slore Korshäraren. all han måt
te öppna din hlinda slackares ögon, 
all du cj skall forväxla honom med 
iirtagårdsmannen utan kä1111a ho
nom rätt såsom den korsfastr Kors· 
hiiraren. Hör oss Du korsfäste orh 
nppståndne livets oeh dödens Herre. 
Yår Fadcr som iir i himmelen. 

Evangelium: Mark. 16: 1-8. 
O~·h nä~ 'ahhatcn 'ai· förli<len. k<iptr 

:\lana fran Magdala och den Maria 
sn111 ,-ar Jakobs morler och Salomc \"äl
luktandc krydclor. for au 'cclan ga 
a>lad och smiirja honom. Och hiuida 
0111 morgonen pa för,la 'eckoclagcn 
kommo de till gravcn. redan ,-i<l snl
uppgangen. Och de ,adc tili \ar:.tndra: 
··v em skall at oss , ältra bort stenen 
fran ingirngen tili gra\"en '?'" !\lcn när 

de sågo u pp. fingo de se alt sienen 
redan var horlvältracl. Den 1·ar nämli
gcn mycket slor. Och när de hade kom
mit in i graven. fingo ele se en ung 
man sitta där pa högra siclan. klädcl i 
en viL fotsid kläclnad: och ele hlevo 
förskräckLa. Men han sade till dem: 
"Varen icke förskräckla. I söken Jesus 
från Nasaret, clen korsfäste. Han är 
uppstånden. han är icke här. Se där är 
platsen clär de lacle honom. Men gån 
borl och sägen till hans lärj ungar. och 
särskilt tili Petrus: 'Han skall före eder 
gä till Galileen ; där sko len 1 fa se ho-
110111 , sasom han har sagl eder.' " Då 
gingo de ul och flydcle bort ifrän gra
ven , Ly bävan och bestörtning hade kom
miL Över dem. Och i sin fruktan sade de 
intet tili nägon. 

Med ledning av dagens evange· 
lium och den evangeliska historien 
skola vi genom Guds nåd denna 
heliga stund hetrakta 

]esu uppståndelse. 

Må nu alla krigsmän bli döda, 
då en ängel stiger ned från him
melen. Vi hoppas ock att den sör
jande och hotfärdiga Maria Magda
lenas ögon öppnas, då hon sitter 
vid graven, atl hon må känna den 
korsfäste Frälsaren som levande. 
så att hon ej mer behöver söka den 
levande bland de döda. 

1 : V em har bortvältrat steneri 
/rån gravPns ingång? 

1 esu ll[Jpstandelse 137 

Herrens ängel har stigit ned från 
himmelen och hortvältrat dygdens 
sten från gravens ingång som de 
dygdiga männen J oseI och Niko
demus hade satt dit. Denna dyg
dens sten är nog slät utanpå men 
dess undersida är ganska skrovlig, 
och den är så tung att kvinnorna 
icke orka vältra bort den. Därför 
måste de fråga varandra: "Vem 
skall vältra bort slenen för oss?" 
Men en Herrens ängel lyfter bort 
stenen och sätter sig därpå. Och 
de hedniska krigsmännen bli såsom 
döda , då ängeln stiger ned från 
himmelen. De orka ej strida, fast 
de ha kommit för att skydda den 
döda trons grav, så att Jesus ej 
skulle slippa därur. Jesus har legat 
i den graven ända sedan ju<larna 
och hedningarna korsfäste honom 
me<l sitt gudlösa leverne. Han har 
legal i den <löda trons gra\ sedan 
<lyg<lens män Josef orh Nikodemw; 
togo honom ned från korset. Ehu· 
ru dessa dygdens män ej ha kors· 
fäst Jesus såsom judarna. Pilatus 
och de hedni ska krigsmännen. ha 
de likväl för världsärans skull varit 
stumma hundar, då ele horde ha 
skällt på världsherrarna och den 
sorofosa hopen för del förfärl iga 

0 • 

och förskräckliga Frälsarmordet"'. 
Men ingen har velat öppet hekänna 
att Jesus var oskyldig utom den 
botfärdige rövaren, för vilket han 
fick löfte om nåd och salighet. Men 
Josef och Nikodemus ha då varil -• ;;c Ordförklaringar! 

stumma hundar, då de hade bort 
skälla på J esu mördare. V arför 
gingo de ej då över på Jesu sida 
när han levde. Då sade de ej etL 
ord om J esu oskuld och rättfär
dighet. Men efter Jesu död ha de 
gått lill Pilatus och bett honom om 
lov att få begrava Jesu kropp. De 
ha såtillvida visal sin kärlek till 
Frälsarens döda kropp men icke 
mol levande Guds Son. Och därför 
mena de sig ha gjorl så mycket 
gott åt Frälsarens döda kropp. att 
de ej behöver ångra att de Yarit 
sturnma då de horde ha talat till 
världen. judarna oeh den hedniske 
<lomaren. atl J esus icke har gjort 
något ont. Vem tillslöt då munnen. 
när ele hade hort säga miirdarna 
sanningen? Ingen br hli salig med 
att han lägg<·r .ksu \ik med <h gden,. 
tii<"kf' ned i den diida trmb gra\. 
och p:iller wke fiir rnr\d,-ära•1, 
skull tala 1111 Frabarrn' P11irc arc. 

:2: T'Pm har sa{!.I 11!1 Jcsu.~ r1r 

11 ppstamlPn' 

Hela världen 11•t all fr,.11' har 
clött på kor,-el. nwn dl'n yetskapen 
frij\,;ar ickt> , iirlden fran lwlwtet. 
dii Yiirlden ej , ·11 tn1 att Jesus är 

uppstånden. 0l'h hm k_~1'. 1·iirlden 
tro det, da Jt>,;!1 q:na lar_rungar <:J 
ha kunnat tro del. mnan de :;ago 

honom med egna '.!gon. Ve;n ha~ 
d, ·a"t all Je:;us ar uppstanden. 

H ti D . k · 
Jo. änglarna ha föl'bt :;agl t1ll

1 
·ym-

norna: "Varför söken I d~n . evan: 
de hland de döda? Han ar icke J 
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.,ra,cn, utan han har stått upp." 
Och kvinnorna trodde delta till 
hälften, de som hade följt J esus 
från Galileen. Men l~irjungarna ha 
ej trott innan de själva fingo se 
Herren. Ej hcller Maria Magda
lena trodde innan hon såg, men hon 
har först omtalat för lärjungarna 
att J esus ej var i graven. Och lär · 
jungarna Petrus och Johannes kom· 
mo även ::;pringande till graven. 
VTrn Johannes som var yngre 
sprang ::;nabhare och kom föfät till 
graven m:h tittadc in. Men Petrus 
kom efter och hetraktade sveplin
net och ::;ve ttduken. Vad fann nu 
Pelrus i döda trons grav då han 
giek dit in? Intet annat än svep
ningcn. och den lorde vara kvar 
diir ännu. Intet annat har blivit 
kvar cfter Frälsaren i den döda 
lron,; grav än ::;Yepningen och svett
dukcn, och dem dyrka nu den döda 
trons hekännare. Ej känna de till 
att Frälsaren är uppstånden, utan 
de känna alltid på dessa lindor, 
och sedan tro ele. Meu va<l tro de? 
Jo, de tro att Jesu kropp ej är i 
gra,·en. Men de tro ieke all Jesus 
iir uppstånden od1 lever i de lro
<'lllles hjärtan. 

\Ien ha ej krigsmännen omtalat 
för viirlclsherra rna och överstepräs
terna, hur del har skcll me<l <lem? 
Nog ha krig::;männen omtalal delta, 
rnen världsherra rna tro dock icke, 
all Jesus är uppstånden. utan ele 
vill göra hela saken till intet, elå 
ele ge krigsmiinnen pengar och lär 

dem ljuga . Översteprästerna och d 
skriftlärde vill på a llt sätt förhind~ 
ra, a tt folket skulle bibringas en 
sådan tro, a tt J esus är uppstånden 
frå n den döda Lrons grav. Och noa 
göra de hedniska krigsmännen så 
som världsherrarna befalla: lnga
lunda börja de omtala för folket 
att J esus ä r uppstånden. utan de 
ljuga som de lärts att ljuga mot 
sin vetskap och sitt samvete, ehuru 
de ej veta säkert om han är upp· 
stånden ell er icke. Men så pass 
rnycket veta de a tt en ängel korn 
från himmelen, och att ele blevo så
sorn döda, och a tt l iket var för
svunnet ; men de säga ej ens detta 
för folket, utan de säga som de ha 
lärts a tt ljuga: a ll lärjungarna kom
mo om natten, och stulo honom. 

3: V em har gråtit vid graven? 

Maria Magdalena har gråtit vid 
J esu grav, och jag tror att hon 
ännu gråter där ; om jag rätt känner 
henue så. gråter hon kärlekens och 
saknadens tårar. Men hennes ögon 
är så tillslutna, att hon förväxlar 
sin Frälsare med örtagårdsrnannen . 
Är el et ej underli gt a tt en efter 
J esus gråtande och länglande själ 
ej känner Jesus, fastän han står 
bredvid. Tårarna strömma så rik
ligt, atl hon ej ser el en korsfäsle och 
törnekrönte Konungen utan tror atl 
det är Örlagårdsmästaren. Vad ver· 
kar då icke den falska världssorgen 
i en blind stackares hjärta, då en av 
kärlek till .Tesus förkrossad och av 

J esu. u.ppståndelse 
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saknad, sorg och längtan nedtryckt 
själ ej kunde känna igen honom, 
som hade gjutit silt blod Lill hennes 
och andra botfärdigas återlösning. 
Ack, ack, du sörjande Maria Mag
dalena ! Varför sitter du nu vid J e
S Ll grav bedrövad och nedslagen, 
förkrossad, gråtande och saknande 
Jesu kropp : har du ej redan hört av 
ängelns mun att Jesus är uppstån
den ; varför söker du ännu den le
vande bland de döda? Vänd dig 
bort från graven och se: den kors
fäste och ur graven uppståndne 
Herren J esus står livslevande bred
vid dig och frågar dig: "Kvinna, 
varför gråter du? Vem söker du?" 
Du skall nu med egen mun bekän
na, a tt du söker Jesus. att dill hjär
ta brinner av saknad och längtan 
efter J esus. Men du bnner icke 
Jesus, fastän han står hredvid dig, 
därför att du inte tror att han är 
uppstånden, utan du tror alltjiimt 
att han är död. Dock luu du med 
rent hjärta älskat houom, och din 
sorg och dina tårar yerka så mvc
ket, att han måste uppenhara sig 
för dig. 

4: Vem såg Jesus först lel'(lruf P. 

och vem såg honom sist? 

Den sorasna Maria Magdalena 
b 

står eller sitter så läno-e vid gnl\en, 
0 0 

att den korsfä ste Herren Jesus mm;-
te komma framför hennes ögon. och 
det bör vara ell tecken för all a som 
sörja och längta efter Jesus. Efter 
Frälsarens död tog lärj unga rnas 

Lro slut; de förmådde ej längre tro 
att han var uppslånden, och denna 
otro vill ännu besvära läri· uno-arna 
do 0 ' 

a synd och värld vill döda deras 
Frälsare. Då stiger egenrättfärdia
heten åt huvudet, då de känna a~t 
Jesus för syndens skull dog i deras 
h]ärta; ej förmå de längre tro. alt 
Jesus lever. då djävulens hop har 
korsfäst honom. 

Men för sådana bedrövade och 
tvivlande lärjungar uppenharar sig 
nu den korsfäste Fräharen och sä
ger: "O. huru oförståndiga ären I 
icke och tröghjärtade till all tro på 
alll vad profeterna hava Lalat!'" Och 
han förklarar för clem skrifterna. 
Och ele börja så smått förstå Gucl;; 
ord. och ehuru ele iinnu ej känna 
den Korsfäste, hiirja de iindil iilska 
honom. Hörrn nu an·n r :<orgsna 
lärjungar. huru hau fiirklarar skrif
terna för eder. Hiiren m 11 f1ir,;lan 
I oforståndiga och trogh "ärtade tili 
att tro. sil. ali edra hjärtan m.ttte 
hlirn brinnancle av kiirlck. ali 1 
rnå,.;Len bed ja honom. da I kommen 
niirmare b)cn dit I iiren på väg: 
'"Bliv har ho:< 0 ,;,.: Ly dd lider mol 
aftonen. och da~en nalka- redan 
sitl ,.]ut." 

Släppen irkc dt·n okändc hili~l
förklararen. ehuru han ],Hsa_s \llJa 
aa vidare. Sliippcn honom icke. I 
bedrörnde och n1isslnistancle l ~_r
. . l.' tan nöclo-en honom att fol iunga 1. '" . I .. _ 
. d ecler ti ll bv n chl aren pa ia me . d .. 

.. To .. rhiinda öppnas e ra ogon. 
vag. ' ·d 
så att I fären kä nna honom v 1 
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brödshrytelsen. Men läggen icke 
eder att sova där, utan gån och 
omlalen detta glädjebud för andra 

lärjungar som ännu ej ha sett Ro. 
nom. 

Amen. 
Ps. 106: J-4. 

ANNANDAG PASK 

År 1850. Ps. 111: 1-5. 

LÄRJUNGARNAS TRO FÖRE OCH EFTER JESU DÖD 
OCH UPPSTÅNDELSE 

:-le. övcr min tjiinarc. som jag uppe· 
haller, min utkorade tili vilken min själ 
har hehag. ÖYer honom har jag låtit 
111in Ande komma: han skall utbreda 
rällcn bland folken. Hnn skall icke skria 
dler ropa nch ickc läta höra sin rösl 
pa gntorna. Ett hrutet rör skall han icke 
,öndcrkro~sa. och en tvnande Yeke skall 
han icke ubliicka. (E~. ·12: 1-3). 

Profeten J esaias talar här om 
Frälsaren. vilken Gud hade givil 
sin Ande för all han skulle utbreda 
riittcn hland folken. Della betyder, 
att han skall lära hedningarna kän
na räufärdighelen och undfl y orätt
färdighelen. Av detla bibelställe 
har ernngelislen Malleus Lagit vitt
ne~hörd om huru Frälsaren levl och 
vandrat här i världen. Då profeten 
säger. atl han icke skall skria och 
att hans rösl ej skall höras på ga
torna. få de sorglösa* den uppfall
ningcn, atl ele viickla skria på ga
torna, då de förmana de sorglösa 
till bättring. De clraga därav även 
den slutsatsen. att man ej skall ropa 

•!-i .. Or<lfiirklnrini:ar! 

på gatorna, då profeten har sagt att 
Frälsaren ej har ropat så som de 
väckta ropa. Och därav sluta värl
dens barn, alt ingen behöver yppa 
sin kristendom för den andre, utan 
behålle envar för sig själv vad han 
har fått. 

Men vi se av Mattei evangelium, 
att han ej fattat detta ställe så som 
världshopen fattar det. Profeten 
menar att Frälsaren ej har ropat 
så som världens barn skria, då 
brännvinel stiger i huvudel. Värl
dens druckna skria på gator 0~!1 
gräncler, när de komma ut från kro· 
aarens hus De skria då sina dryc· 0 . 0 

kesvisor och horvisor. De ropa pa 
gator och gränder: "djävlar och 
salan!" De tjuta ofta som vargung
ar. Men inte har Frälsaren ropat 
så på gatorna som de druckna ropa. 
utan han har predikat Guds ord 
för värlclens människor. Därför ha 
dessa vredgats på honom. Men om 
en kristen vill följa Frälsare~~s 
exempel och predika Guds ord for 
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clen sorglösa hopen, då säga världs
människorna: "Man hehöver inte 
ropa det för världen; tage envar 
vara på sig själv." Den sorglöse 
tar ännu stöcl ur hibeln sägande: 
"Frälsaren har ej heller ropat på 
uatorna." Och det är sant att Fräl
o 1 k . 0 0 saren icke 1ar s Tial pa galorna sa 
som världsbarnen skria, då bränn
vinet stiger i huvudet. Men nog har 
Frälsaren ropat på gatorna och i 
husen så att syndare ha fått höra 
var de hamna, om en sann ånger 
ej sker. När de druckna skria och 
pladdra på gat?rna och skrå~~ fram 
sina dryckesv1sor, anse varldens 
barn ej det som något underligt. 

Men om en kristen börjar på
minna de sorglösa om döden och 
det ansvar som tillkommer ele sorg
lösa och oomvända, del tycka ele 
illa vara och säga till de väckta: 
"lnte har Frälsaren skriat på gator
na som ni skriar." Men vem har 
mer ropat om hättring än F1:'.ils~
ren? Och därför ha världsmanm
skorna vredgats på honom och '.~alat 
honom. Världshopen vredgas annu 

• d f"l' F .:·1,a-på de kristna, da e 0 Ja rn · 
d'k G ls orcl rens exempel och pre 1 a . uc.: 

f .. d l" Det tåla CJ rnrlds-or e sorg osa. k . 
människorna höra. Men ele clruc n.i 
tåla de nog höra, ty d~. elru~k.na 
ropa elet som alla sorglosa gai na 
höra. 

Vad Jesaias säger om Frälsar~n: 
"Ett brutet rör skall lian icke son-

d veke skall derkrossa och en tynan e .. 
l . k ]" k " del hibelstallet ian 1c e uts ac a , 

tillägna sig nådetjuvarna, ehuru 
del ej hör andra till än botfärdiga. 
Då Guds stränga rättfärdighet för
kunnas för nådetjuvarna, då lill
ägna de sig Guds nåd och säga: 
"Gud är nådig, han skall ej heller 
kasta oss i förtappelsen." Men är 
någon sorglös människa elt brutet 
rör, vars hjärla är hårt ,,;om ett le
jonhjärla? Är hon en rykande \'e
ke? Ett brutet rör är i andlig me
ning ett förkros,,;at hjärta. l\len ha 
de sorglösa och obotfärdiga eli för
krossat h järta? En ry kande veke 
betyeler, att trons lampa har slock
nat. Men <len döda tron iir så fasl, 
all ej annal än Frälsarens <lö,<l .. för
mår borttaga den. Genom F ralsa· 
rens Jöd tillinletgjordes lärjungar
nas döda tro. Förut hade de en dö<l 
tro. men genom Fräbaren:; di.id log 
den döela tron blut, oeh otror koir 
. . :·i1 1 "u trod<le de ,ntet. Da i ~ta r. '"~ , 
rnro ele forsiinkla i t1 i\el, och d..i 
. . Jer·as hiärla som en ryl..ande Hll -- .. , 
, ka \Ien när ha ele ,orglosa sa 'e "' . . 

• ·t t'·1·,.el ali de '' h·IJ. om sm ~vai v o 

. i· h 1'1 •\lla nadet1m·ar ha sa ~a icr e . " . . ' 
· ·"'k 1. ·itt rli• in~alumla t\'lda pa 
stat 10, ' • i·· f". 
. . i· het incn eJ Ya"a dl' l ar o1 

Sill '1l ig . . "' j'" 
.. . lt rle :iro bnedda att < o. 

sa"a a ' I f" . 
T-l~ru kau en ,:nrglii> twh o Hl~ m-

.. . ·' t'IFi.,na "'" dc h1hel-l' cr man111~i..a 1 ',... "' 

c·11:~Jlen ;;0111 ej a\se dem uta~.1 t>n
' .i ' . ...1 .. , J 1r1 det l· ·t hotfiird1ga ,;p ut. 0 • ' 
c ,i, ·11:·., ia , 1 .. Jem. att 
sället kan hon 11 <1"1 .... "' . . ? • a" 

"'l • Ien och tanke1 ,a. J "' hon :;tp m1c • ·' aer 
.. l f" ·dirr ehuru nagon ano 
ar iot at o•. l . tt förkrossat 

lei .· . ·kett · 3ag iat e a 11g t1 ~ 
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hjärta, ehuru hjärtat icke blivit för
krossal, mill hjärta är som ett bru
tet rör, ehuru det är hårt som klip
pan; min tro är så svag som en ry
kande veke, ehuru tron är så stark 
att endast Frälsarens död kan bort
taga den. 

Vi skola i dag betrakta vilken 
skillnad det är mellan de kristna 
och fienderna till Jesu kors. Då vi 
med bedrövat hjbirta begiva oss till 
Emmaus, hetraktande de märkliga 
ting som nyligen hänl, är del vårt 
hopp, att det brutna rör varom 
Jesaias Lalar är etl förkrossat hjärta 
som den nåderike Frälsaren ej vill 
sönderbryla, och att den rykande 
veken är en liten trosgnista som 
Han ej vill utsläcka. - Släck icke 
veken, käre Frälsare. Släck icke 
veken utan blås därpå, att den bör
jar brinna och upplysa de sörjande 
lärjnngarna. som vandra i mörker 
och bida dagens gryning. Du ry
kande veke; slockna icke, du lilla 
trosgnista ! Försvinn icke, du brut
na rör: hrist icke, du bedrövade 
hjärta: brist icke, du förtvivlaele 
sjiil ! Ty den som gjort ljuset har 
sagt: ''En tynandc vcke skall jag 
ieke ubliicka.'" Släck irke, du him
mehke ljustänclare, slärk ickc den 
rykande wken innan solen uppgår! 
Ya r Failer i himmclen. 

Evangelium: Luk. 24: 13- 31. 
:\l1.•11 I\ a a\ clem 111ro 'amma clag 

,Ladda pa Yanclring tili en by >om helle 
Em111au:o-. och ~orn lag ~cxtio ~taclier:-. 
,;jl! frn11 Jeru,nlc·m. Och ele "'mlalade 

med varand ra om alli detta son1 hade 
skett. Medan ele nu sam talade och över
lade rn_ed va randra, nalkades Jesus själv 
och g1ck med dem. Men deras ögon 
voro tillslutna , så att ele icke kände igen 
honom. Och han sade till dem : "Vad är 
det I talen om med varandra, medan I 
gån här ?" Då stannade ele och sågo he. 
drövade ut. Och den ene, som hette 
Kleopas, svarade och sade tili honom: 
" Du är väl en främling i Jerusalem. 
den ende som icke har hört vad där har 
skett i dessa dagar ?" Han frägade dem: 
"Vad då?" De svarade honom: "Det 
som har skett med Jesus från Nasaret, 
vilken var en profe t, mäktig i gärningar 
och ord inför Gucl och allt folket: huru 
nämligen våra överstepräster och råds
herrar hava utlämnat honom tili att 
dömas tili döden och hava korsfäst ho
nom. Men vi hoppades att han var den 
som skulle förlossa Israel. Och likväl, 
tili allt detta kornmer a tt det redan är 
tredje dagen sedan detta skedde. Men 
nu hava därjämte nagra av vära kvin
nor gjort oss häpna ; ty sedan ele bittida 
på morgonen hade varit vid graven och 
icke funnit hans kropp, kommo ele igen 
och sade alt de tili och med hade sett 
en änglasyn, och änglarna hade sagt alt 
han levde. Och när några av dem som 
YOro med oss gingo bort till graven. 
funno ele del vara sa som kvinnorna 
hade sagt. men honom sjäh sago de 
icke." 

Da "ade han tili clem: ··o. hu ru oför
ständiga ä ren l icke och tröghjärtade 
tili att tro pä allt rnd profeterna ha,:a 
!alat! Maste icke Me~sias Ii da de lta. for 
a lt sä inga i sin hiirlighel ?" Och han 
hegynte atl genomg1 Moses och alla p•0 : 

fP te::-na och Ull) ddc för dcm vacl >lllll 1 
alla ~krifterna var sagt 0111 hon0m. 

~iir ele nu nalkacles lwn dil de 1oro 
pa \'äg. ställcle han sig so;n om han ' ille 
g,\ Yiclare .. \Ien ele nö<l gadc honom .och 
>acle: "Bii1 k\ar oss ' "~ ' t) del ii clcr 
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1110 t aftonen. och dagen na lkas redan 
sitl slut." Då gick han di tin och stan
nade kva r hos dem. Och när han nu lilg 
tili bords med dem, tog han hrödeL och 
, älsignade och bröt det och räckte al 
dem. Därvid öppnades deras ögon, sa 
all ele kände igen honom. Men då för
r.vann han ur deras åsyn. 

Lärjungarna på väg tili Emmaus 
uppenbara i dagens text, hurudan 
tro de hade före Frälsarens död. Av 
deras tal hör man också att deras 
tro hade tagit slut. Men då deras 
ögon öppnades och de kände igen 
Frälsaren vid brödshrytelsen fingo 
ele åter den tron att Frälsaren var 
levande . Vi bör nu följa dessa lär
jungars föred öme och begrunda: 

1: Hurudan tro hade lärjungar
na före Frälsarens död? 

De trodde att J esus skulle för
lossa Israel , icke från djävulens 
våld utan från Kejsarens ,·åld. Lär
jungarna hoppades att Jesus skulle 
bli deras konung, och att de genom 
honom skulle bli rika och herrar. 
De hade vär lden i sinnet sii länge 
de levde i den döda tron. lckc 
tänkte de att de o-enom kri~tendo-

, " l .. 
men skulle Iörlora gods or l ara. 

Lärjungarna hetraktade sig rr
dan då som kri8tna. Hur ~kulle clel 
passa atl el e kristna skulle tjiina 
hedninO'ar och beta la skatt tili sårla
na '? V ~re del inle lämpligarc all 

hcdningarna be talade ska lt tili de 
krislna? Så tänk a ännu all a d~n 
diida trons bekännare, som håll a sig 
f .. k j . •'t""I Jicor · ristna ehuru c e CJ '' "' 

känna sig som Guds barn. De kla
ga övcr atl skatten är tung, att 1a
gen är hård, att styrelsen ä r orätt
vis; de ville befrias från lunga skat
ter. De känna icke, att djävulens 
skatt ofta är ännu tyngre än skatten 
till konung eller kejsare. Till djä
vulen erlägga de gärna skatt, men 
till en jordisk konung vill dom ej 
betala skatt. Och om en sådan her
re skulle komma, som skulle lova 
dem frihet från alla skatter och 
utskylder och skulle föda dem och 
ge dem brännvin. nog skulle han 
cluga till Frälsare åt dem. Men om 
nu konungen eller kejsaren vore 
även hedning, skulle alla säga: --.Ä.r 
en kristen skyldig ali betala skatt 
åt hedningar? ~ej. utan de kristna 
borde vara fna fran alla skatter. 
och hedningarna horde betala ska~~ 
åt hedningar, men ej dL kri,..tna. 

Da nu lärjungarnas hjiirtaP nm 
helt fast vid ,·ärlden. ,·iintade de rn 
sådan Frälsare som ,;kulle friilsa 
dem från hedningarna' vald och 
criira cJem till doman• Ol'h herrat. 

" ::>. Vi/kea trn hadr dessa lnr
j11;,;ar efter r rii/.\llrens diid[ . 

I~"en ! fiirut trodde dr pa l'.n 

f .:·i ·a~1 ... «enom, ih t>!l dt trncldc "tg 
ld' ' ,. 1 .. 
- :· -11-liu , ... ,.nd 1111 oc 1 ara. 

Ylllllll \al l. z- " j 
]\Ien elä Friiktr<'ll dog. tog t eras 
. 1 lt c11 h hallet ,]ut. De kundc 

lt o ie 1··· f .:·1 ·an•n . 1·· t1·ti 11·1 den nlT<" 1,1' . . CJ angre ' ... . ·k " 
() ·I fa,tiin dera,; 1 ro lorut t) t te. 

( l '. 1·· 1 1 lc 
t• ·k ·1tt ei en" c oc en rnt 

yarn sa "dl . ' . kl· '" 
k 

. t kom nw dl'm att vnc .i .. .i 
11 1111a ]· t ·o 

k ·11 . ·t dera• ,.·,1111 ,1 J ]i]c, doc l1 ' 1' "' 
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~å sYag, all dc ej mer hade ens nå
got hopp all ele i <lenna världen 
sku lie se Herren J esus. Härav ser 
man sålcdes, all wuler den gamla 
döda tron, som tycker sig vara stark 
och orubblig. döljer sig en hemlig 
otro som hlir uppenhar först när 
den jor<liske frälsarcn dör. 

r denna förgängl iga värlcl lila 
alla oorm äncla och opanyltiödda 
111iinniskor på en falsk friilsure. De 
1 ita på en förgängl ig Ol'h döcllig 
friilsare. De lro sig vinna gods och 
iira genom Friilsarcn. De laeka 
Friilsaren nwcl vackra biiner, då de 
i frcd få tjiina huk<·n som iir dera~ 
gud. Tiuven oC'h skökan kan iiven 
lal'ka Gud. atl ingen har erlappal 
dem. "\Ien vilken gud iir det som 
de obotfiirdiga tjiina '? _:\ r clcn guclen 
i himmelen eller i hehetel. J ag 
fruktar alt de sorglösas gud är i 
helvelel. Men på en så<lan lila de 
mesl som föder oeh uppchåller 
dem. Krögarna lila på en frälsare 
som har Hirl clem hålla brännvins
krog oeh göra vini;l genom oriillrå
dighet. Den gu<l som liir dem hålla 
krog lmr jusl i dcras hjiirla. Hor
konor oeh drinkare tro all Gud har 
gjort dem Eattiga. då ele sjiilva för 
sina köllsliga hegiireber ha borl
,.;]iisat sin egendom. 

Så dåraktig iir den naturliga 
människan. all hon tror sig genom 
Frälsaren vinna god:; och ära. Men 
nä r <lenne jonli~ke frälsa re dör, då 
tar all tro slut. När samvetet vak
nar. biirja ~ynderna korsfäsla Fr;il-

saren. Han korsfastes i människar 
f .. d lS 

samvele or syn ens skull. Då dö 
den /rälsare , på vilken man f ör

11
: 

litat, och otron träder i stället 
Varav skola de bedrövacle lärjung: 
arna nu leva, <lå den frälsaren doa 
på vilken de hade lital. Då bl:~ 
världen ryslig, hjärtat blev sorgset, 
människorna började hata. synder. 
na började svida, /ienden gick tili 
anfall, i uärlden finns ej längre 
tillflykt ej lzeller i himmelen, då 
Frälsaren är död. Nu kammo lär
jnngama i nöd, dci tron Log slul, 
kärleken tog slut, dygden tog slul 
oclz bönen npphörde. Kommer ej 
Frälsaren snarl lill dem. så dö lär· 
jungarna av sorg och tvivel. Men 
inte kan Jesus änclå låta lärjungar· 
na förgås i tvivel, ulan när <löden 
iir stor, kommer Han för alt uttyda 
skrifterna för dem och uppenbarar 
sig slutligen för dem. De kiinna Ho
nom, då Han bryter brödet. 

3: Hurudan tro ha ] esu lärjung
ar efter Hans uppståndelse? 

De ha en leuande tro och förviss
ning orn Guds ncld och syndemas 
/örlåtelse. Dock är clen ej så stark 
som <len förra <löda tron. varmed 
ele Lro<lde sig genom Frälsaren vin· 
na go<ls och ära, utan den är ofta 
svag och förenad me<l mycken 
kamp, så all lärjungarna efter Jesu 
upp:slåndel:;e skynda sig all kun
göra för de andra lärjungarna, att 
de ha igenhinl Herren. l den tro 
som lärjungama f ingo efter Jesu 
11ppstå11delse ingrlr f örst och främsl 
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stor f ruktan och andakt, slundom 
glädje och fröjd i Helig Ande, 
stundom svåra /restelser och tvivel. 

Och vilka äro vidare den levan
de trans kännetecken? Star lust att 
för andra lärjungar omtala sina er
farenheter och samtala om kristen· 
domen. Förut har man i den döda 
tron ej alls talat om kristendomen. 
Och ehuru Frälsaren då talade om 
silt lidande, förstodo de clock inlet 
av försoningen, ångern och nya fö
delsen. Då hade de endasl en få
fäng förtröstan på clen frälsare ge
nom vilken de trodde sig vinna värl
<lens gocls och ära. Och de som ha 
en död tro ha även stor andlig 
blindhet, så att de orält fatta Guds 
ord fatta Skriften förvänt, tro den 
utl~vade Frälsaren vara en jordisk 
konun" ehuru profeterna hade ta-o' . .. ., 
lal om en andlig Frälsare. Och sa 
aår det ännu .för alla clöda Lrons be-
" kännare att de fatta Guds ord hak-
vänt, hänföra till jordiska ting clet 
som åsyftar andliga ting. 

Men efter Frälsarens död få lär
jungarna en slor sorg. Då san~."ete~ 
vaknar är Frälsaren korsfast 1 

hjärtat' för syndens myckenhets 
skull. Då få Guds barn stor lust all 

höra huru Guds ord förklaras. Den 
okände främlingen som för ele he· 
drövade förklarar Guds ord om 
Kristi lidancle är kär för 'äckta 
själar. De börja bedja honom: 
"Bliv kvar hos oss, ty del lider mot 
aftonen, och dagen nalkas redan 
sitt slut." 

10 Et•ange/iepostilla 

I hedrövade lärjungar på Yäg till 
Emmaus som vandren med Jesus! 
Ehuru edra ögon äro skymda för 
be<l rövelses skull så all I icke kän
nen honom, begynnen dock nu alt 
enträget hedja den okände med
vandraren, att han Yille gå med 
cder till by:n, då nådens sol har 
gått ned innan del slora andliga 
mörkret kommer. Kanhända alt ed
ra av sorg betungade ögon öppnas 
och I skolen känna den okände vid 
hrödsbrytelsen. Bedjen den okände 
medvandraren alt han Yille öppna 
ele blinda stackarnas ögon till att 
förstå Skriften. då han förklarar 
för euer ::\Ioses och profeterna$ 
~krifter om Kristi lidancl<'. död och 
upp,tandelse! Bedjen I fattiga oeh 
lriilla rnndrare. 1 sorgsna oeh aY 
Yiirlden foraktade lärjuni::ar. tien 
okiinilr medrnndrarcn. alt han il·kt' 
J;inma r eder i sorg och l\ j, el; och 
chl solen har dalat och diidcrs ,tfton 
har kummit. all den okiinde med
,·anclraren , ille [ölja nwd eder till 
bvn och vara med cder. när del 
"l;ulli"a mörkret s:inku s "ned. och 
' "' ·· on I il'kr ;.en ali ,a 11dra lw1gre_ . n 
okiinde rnerhandrare som f;irklarar 
skrifterna flir sorgsna liirjm:gar o.ch 
lecbagar lrtilt.t rnndrare 11~1 ~v.1~: 
1 1 81 .1, b"ll' ho,; "'"'· na1k11kc 1eten. ' 
Hcrre Je,-u,.;. l\ aftont'n ha . kom-
mil och solrn har dalat. \men. 

P,;. ·147: 1--4. 
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FöRSTA SöNDAGEN EFTER PASK 
Ps. 108: 1-3. 

JESUS OCH TOMAS 

En naturlig människa kan vänta 
på Herren så länge allL går henne 
väl. Men då Herren ej kommer med 
snar hjälp säger hon: "Vad skall 
jag mer vänla på Herren ?" Det vill 
säga: Från Gud kommer intet. Och 
sedan börjar hon hata dem som 
uppmanal hcnne att vänta hjälp 
från Gud. - Otålighet säges vara 
otron:; första frukt. Då rnänniskan 
cj får som hon viii, lilir hon otålig 
oeh vre<lga:; på Gud. lcke uedgas 
hon på den on<le, som gjorl henne 
olycklig, utan på Gu<l som ej hjäl
per så fort män:;kan vill det. När 
den onde Yäncler de otrognas ögon 
ut och in, hörja ele skylla på de 
kristna. all del är för dera;; skull 
Gud straffar hedningarna.* ehuru 
somliga sorglösa ha den lron, att 
världen skonas för de kristnas skull. 
Mcn en del hedningar lro. all Gucl 
hevarar dem från allt ont ej för de 
kri,.,tnas skull utan för hedni nga rnas 
dygdighets 8kull. ty dc tro att hed
ningar cj äro :;iimre än kristna. Och 
herlningarna hålla inte rle kristna 
alls för alt vara människor, så län
ge de kristna döma hedningarna. 
\.Ien om de krislna skulle sluta all 
döma hedningarna och hörjacle 
supa, leva osedligt och slåss. då 
skulle nog he<lningarna lro all de 

·~,. Onlförklaringar ! 

kristna äro riktiga människor. Och 
hedningarnas hat skulle genast upp. 
höra, om de kristna hade samma 
tro och samma leverne som hed
ningarna. Profeten Elisa hade be. 
straffat lsraels folk för gudlöst liv, 
och kungen var även ond på honom. 
Dock fick Guds tjänare leva så 
länge som yllre nöd rådde. Profeten 
hade ock loval å Guds vägnar au 
fienderna ej skulle få förstöra sta
den. Men allt tålamod tog slut, så 
snart en ond och samvetslös kvinna 
hade dräpt sin son och ätit upp ho
nom i hunger. Konungen vredgades 
däröver och han slöt därav atl pro· 
feten var en falsk profet, då hjälp 
ej kom genasl efter profelens löfte. 
Nu måsle han straffa den falska 
profeten som han trodde hade lju
git, då han hade manal konungen 
all vänta hjälp från ovan och den
na hjälp ej kom så fort kungen hop
pades. (II Kon. 6: 25-33). 

Sådan är en hednisk männi:;kas 
lro och salirrhetsordnina: en kristen 

b b d -
,.;om manar till bällring måste ra-
pa:;, men den som gör förskräck· 
liga ting, den :;]ipper slraff. He~
ninaen vred.,.a::. IJå de kristna for b b . 

god w1dervisning, men vredgas. eJ 
På hedninaar ~0111 uöra förfärl1ga 

b ' b od 
ting. - Vi skola genom Guds na 
vidare betrakta olrons verkningar 

lesus oc/i Tomas 
14'i' 

och huru djupt otron har rotat sig 
j mänskans hjärta. Men den store 
trons begynnare och fullbordare 
som har frälst många otrogna sjä
lar ur otrons och tvivlens kärr, Han 
drage och lyfte upp ur lvivlens kärr 
de stackare, som hålla på all sjun
ka ned till armhålorna. Och du 
otrogne Tomas, stick dina fingrar i 
hålen efter spikarna om du törs el
ler skyl dina ögon och gå att skäm
mas. Akta dig blott, att du inte ri
ver på nytt J esu sår, om du börjar 
o-räva i dem! - Hör Du store trons 
begynnare och fullbordare de tviv
landes suck: Fader vår som är i 
himmelen. 

Evangelium: Joh. 20: 19-31. 

På aftonen samma dag. den första 
,·eckodager~. medan lärjungarna. a\ 
fruktan för judarna voro samlade 1110111 

~Längda dörrar, kom ]e;us nch .. :t•~cl 
mitt ibland dem och sade tili dem: I· ml 
, are med eder ! " Och när han hade 'agt 
delta. visade han dem sina hiinder uch 
sin sida. Och lärjungarnn h1ern glad:1. 
när de så"'O Herren. Åter sade ksus Llil 
dem: "Frid vare med cder ! Sasom !·'a
dern har sänt mig. sa sänder ock JU!! 
cder." Och när han hadc sagt detta. 
andade; han på dern och rnde tiH. de111: 

"Tagen emot helig ande! Om 1 forlaten 
nagon hans synder. s:i äro de honnm 
förlåtna: och om I binden nagun ~. han.• 
'·ynder. så är han bunden i dcm. 

Men Thomas. en m ele loh · han solll 
kallades Didymus. var ic-ke 111d cle.m. 
niir Jcsus kom. Då nu de anclra lar· 
jungarna sade till honom all de h~dc 
seu Herren, svarade han dem: "Om J_ag 
icke ser h.ilen efter spikarna i hans han· 
rler och sticker mitt finger i hålcn eftcr 

spikarna och sticker min hand i hans 
sida, sil kan jag icke tro det." 

Ålta dagar därefter voro hans lär
j ungar åter därinne, och Tomas var 
med bland dem. Då kom Jesus, medan 
dörrarna voro stängda. och stod mitl 
ibland dem och sade: "Frid 'are med 
eder!" Sedan sade han till Tomas: 
.. Räck hit ditt finger. se här äro mina 
hän der; och räck hit elin hand och 
stick den i min sida. Och l\ ida icke. 
ulan tro:· Tomas srnrade och sade Lill 
honom: "Min Herre och min Gud !'" 
Je;;us sade till honom: "Eftersom du 
har sett mig. tror du? Saliga äro ele 
som icke se och dock tro:· 

Ännu manga andra lecken. som icke 
äro uppskrirna i denna hok. gjurcle Je. 
ms i sina lärjungar' äsyn \Ien des>a 
ha..-a bli,it uppskrirna. för atl 1 skolen 
lro all Jesus är :'lle>sias. Gud,- San. och 
för all 1 genom tron skolen harn li1 i 
h~ns namn. 

Då mången Toma,; ännu kämpar 
med otron. ehuru han i sanning är 
en Je,;u lärjunge. så skola v1 gt.norn 
Guds nåd denna gang eftertänka 

uch lietrakta: 
/'arför nll ei Tomas /ro:. elrnru 

tio villnen betrga att j esus ar upp· 
ståmlen ! 

Stick nu dill finger Toma,;, i ha
len efter "pikarna on· du ej annars 
,·ill Lro! 

Toma" har ,,,mm rligen st'tt Jesus 
dö å kor:•el. lian har ,..1au med de 

P. lärJLLll"'arna ,jd korsct: han anu1a ~ . d d 
1 ar aråtil od1 j:imrat sig me e 1 

ro . 'f ni·i• "amla 
d la·· 1·iunuarna. o • - ~ an ra o . . 1. 
1 . '[ da helt tacrrt slut. h111 tro iar sa un " :· 

o • e1·a tro yern som an 
förmar ei m ' ~ 
sade honom att Jesus ]ever. Toma. 
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tror ej heller att andra ha sett Her
ren. Här är nu en frukt av otron: 
att Tomas ej tror att andra lärjw1g
ar heller äro i en bättre ställning ; 
han tror ej att de heller ha sett 
Herren. 

:\1en varest var Tomas då, när 
Jesus uppenbarade sig första gång
en? Var Tomas månne hos kröga
ren? Vi kan ej tro det, ty Jesu mör
dare och ovänner bruka besöka krö
garen på Påskdagen. Är han månn 
tro i kärleksärenden, då han ej är 
tillsammans med de andra lärjung
arna på Påskdagen? J ag tror att 
Tomas har en så stor sorg över Fräl
sarens död, att han ej orkar löpa 
efter synderskor. Ty synderskorna 
och s~irskilt de kyska skökorna* 
ställa till giftas och bröllop på 
Påskdagen. Men J esu sörjande lär
jungar som ha ånger och tvivel orka 
därför ej löpa efter sådana på Påsk
dagen. Eiler hade Tomas gått tili 
Nikodemus att få reda på vart J esu 
kropp hade förts? Ej heller detta 
är troligt, att Tomas kunde besöka 
en dygdig världsherre; men något 
världsligt ärende hadc han väl, då 
han ej var med de andra lärjung
arna i de kristnas sammankomst. 
J ag tror. att Tomas då vandrade 
ensam. ty han kämpade med svåra 
tvivel, men han var ett sådant and
ligt kreatur som vill vandra allde
les ensam och ensam söka vägen 
till himmelen. En sådan mänska 
hålls inte i lärjungarnas sällskap 

•Se Or<l förklaringarl 

och han trivs ej heller i värld h 
pe~. Men i~land kommer han til~ ;~ 
knstnas molen, och om andra l'" 
· 1 '11 h ar. 1ungar ta a t1 onom om Kri t' 
uppståndelse, så säger han gena:t'. 
"Om jag ej ser hålen efter spikarn~ 
i hans händer och sticker mitt fing. 
er i hålen efter spikarna och stic. 
ker min hand i hans sida, så kan 
jag icke tro det". 

Olycklig är du Tomas, då du ej 
tror alls, att andra lärjungar ha 
sett Herren. Du tror ej heller att de 
äro kristna, du tror inte att andra 
lärjungar ha en gnista tro, du tror 
inte att andra lärjungar nu ha 
glädje i hjärtat över Kristi upp· 
ståndelse, ehuru du ej har annat än 
tvivel och sorg och otro. Ack, ack, 
du stackars Tomas! Olycl<lig är du 
med denna otro, och om J esus ej 
hade så stor kärlek tili dig, att han 
vill ännu draga även dig upp ur 
detta sorgliga otrons tillstånd, så 
skulle du snart fara med denna din 
otro till helvetet. Du skulle snart 
gå att följa Judas spår. Och om du 
visste, stackars Tomas, hur mycket 
du plågar Jesus med din otro, skul· 
le du genast gå i en vrå att skäm· 
mas. 

Men nu säger Tomas : Jag vet att 
Jesus är sannerligen död, men jag 
kan inte lro att han är sannerligen 
uppstånden, vem än må säga mig 
det. Men vet du Tomas, huru stor 
plåga Jesus har för dia för din 
otros skull? Då du ej kai~ eller vill 

lesus och Tomas 1-!.9 

tro. vad de andra lärjungarna vitt· 
na om Jesu uppståndelse, så blir 
ditt sorgliga själstillstånd en stor 
smärta för J esus : du plågar honom 
så med din otro, att du gör honom 
sorgsen. Han har redan fått slor 
sorg över den olycklige Judas som 
svekfullt övergav den lilla hjorden; 
och på det sättet gick ett olyckligt 
får bort i syndens skog och blev tili 
rov åt alla vilddjur. Och därtill 
måste han få bedrövelse för Tomas, 
som även själv var bedrövad och 
dock älskar honom och ville tro, 
men tror dock icke, ty egenrättfär
digheten har stigit åt huvudet och 
predikar där i förståndet: Jesus har 
icke stått upp, och "om jag icke ser 
hålen efter spikarna i hans händer 
och sticker mitt finger i hålen efter 
spikarna, kan jag icke tro". Och 
varför tror du icke. Tomas, att Je· 
sus är uppstånden? Jo, därför är <lu 
så tvivlande att du har för stort för
stånd i skallen. Egenrättfärdigheten 
och själviskheten stego åt hurndet, 
och du tror nu vad egenrättfärdig
heten predikar i förnu.flel, men du 
tror ej vad Skriften betygar; och du 
tror ej vad de andra lärjungarna 
vitlna. Tror du att de andra lär
jungarna ha sett Herren? Eller har 
du den känslan, att du ej är värdig 
att få se honom ? Nåväl, du är vis
serligen icke värdig alt se me1~ du 
måste ändå se så all du sluthgen 
tror, ty eljest far du med otron Lill 
helvetet. Och om du visste, Tomas, 
huru mycket du plågar Jesus med 

din otro, så skulle du genast gå 
och skämmas i en vrå. 

Men då du har hotal. Tomas. 
att d u icke Lror innan du sticker ditt 
finger i spikhålet, så försök nu, To
mas, och visa hur modig du är, då 
Jesus kommer och bjuder dig att 
göra det. Ho vet om du ändå törs 
sticka fingret i hålet fastän du har 
hotat att göra så. Ho vet om du har 
så rena fingrar, att du skulle vå
ga med dessa fingrar känna på 
Frälsarens sår. Se efter, Tomas, hur 
rena fingrar du har, innan du går 
att känna på Jesu sår! Innan du gör 
det, bör du draga dig till rninnes. 
alt du har förut ibland rned dessa 
fingrar knådal gammal stmleg 
(sp1dens surdeg) och ibland grävt 
i djävulsträck, kanske även syndat 
på annal (här on;imnharl) <itt or h 
nu har du med samma fingrar velat 
börja gräva 1 Jesu heliga ,;ar. Ho 
vei, Tomas. tör,; du ända sticka dina 
finorar i hålel efter spibrna. Jag 
tro;. Tomas. alt du miiAt ga i nän 
och skämmas, då sjäh e Herren Je· 
ws den korsfäste vi,;ar ch!.! sina ,;är 
och lijuder dig stil'ka fingret i dem. 
Tvivla icke utan tro. lw Wl hur 
många gån/:!;er fkrren Jesus k01n· 
mer att visn dig sina sar. mnan 
han uppstigrr tili himmele1~." ?ch <lu 
blir kvar på jorden alt sor]ll och 
ropa: "Jesus David~ S~n!"' Hör ha? 
dina suckar ännu I l11mme.le~, ~.a 
han är så långt borla frän d1g. H.or 
han längre de ångrandes oc? lnY· 
landes rop, då han har fonl upp 
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till himmelen, och har redan här vi
sat sina sår åt tvivlande själar och 
de ha ej trott? 

Hur många gånger har ej den 
korsfäste visal sina sår åt de stac
kare som sitta i mörkrels håla och 
sucka. Hur många gånger har han 
ej redan bestraffat olrons fångar, 
som ej ha trott att han är uppslån
den. Men alltid Iresta de stackarna 
den himmelske Faderns tålamod, 
alltid bedröva de J esus; alltid ute
slänga de sig själva från himmel
riket. Alltid vill de göra J esu lär
j ungar tili lögnare. Alltid låta de 
Guds Lamms blod förgäves rinna 
på jorden. Ho vel hur många drop
par som ännu Ialla från Jesu sår. 
Vem vet om ej redan de sista drop
parna hålla på atl falla på denna 
syndiga jord från J esu sår. Var
ifrån få då de tvivlande rening, då 
Guds Lamms blod lar slut? Tröga 
äro Jesu lärjungar att krypa fram 
till korsets fot. Oförslåndiga och 
tröghjärtade äro Jesu sorgsna lär
jungar till att tro allt vad profeter
na ha skrivit om honom . De äro 
tröghjärtade till att tro vad Jesus 
redan förut har vittnat om sig sjäh. 

Vem vel hur ofta Herren Jesus 
mer skall visa eder sina sår, I tviv
lande. Han har redan många gång
er visat sina sår för världen och 
sagt: Sen 1 förhärdade, hurudana 
sår jag har fått för eder skull; men 

världen skratlar blott och säg .. 
" Ingalunda har du fått dessa :~ '. 
för vår skull du har naturligtvi: 
själv skada t dig". Nu visar han 
ännu sina så~· för de sörjande, ång. 
rande och tv1vlande och av världen 
föraktade, men ej heller de stac
kare kunna lro atl Jesus fått dessa 
sår för deras skull. Och även om de 
skulle tro a tl Jesus för deras skull 
har få tt dessa dödssår, så kuuna de 
ej tro atl han har uppstått från de 
döda, särskilt in le Tomas som vi ii 
göra alla andra lärjungar till lög· 
nare. Är del ej en stor synd och 
skam, Tomas, a lt du vill göra andra 
J esu lärjungar till lögnare, som ha 
vittnat: " Vi sågo Herren". Varför 
tror du ej deras vi ttnesbörd? Stick 
nu ditt finger i spikhålel, om du ej 
eljest vill tro, räck ut din hand och 
stick den i hans sida eller gå och 
skäms i vrån. Men du vågade ju inte 
sticka, Tomas : måste du nu tro utan 
att känna efter ? Så Lro vi, att d11 
måste tro mot din vilja, mot ditt 
förstånd, mot din natur och mot din 
känsla. Du måste tro mot dina för
ra ord, och du måsle nu för otron 
gå och skämmas i vrån, och säga: 
"Min Herre och min Gud." - " Ef
tersom du har sett mig, tror du . 
Saliga äro de som icke se och dock 
tro!" Amen . 

Ps. 293: 1-3. 
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År 1849. Ps. 307: 1- 3. 

FÅR OCR HERDAR 

Herren säger: "Jag skall sjäh döma 
mellan de feta faren och de magra fä. 
ren. - Jag skall frälsa mina lar. "' 
a lt de icke mer blirn Lill rov."' (Hes. 
34: 20, 22). 

Vi höra här, all Herren ärnar 
cl öma mellan fåren. Då fåren näm· 
ligen ha gott bete bli somliga feta, 
och de fe ta fåren löpa för fort, så 
att de magra bli efter och få äta 
det som blir kvar som <le feta fåren 
ha nedtrampat. Herren säger ock 
att han givit fåren ädla källor till 
att dricka ur. Men de feta fåren 
trampa och förorena även dessa 
källor, så att de magra fåren som 
följa efter få dricka där de feta ha 
förorenat. Herren klagar även all 
ele feta stånga de magra. Därför 
vill Herren döma mellan <le [eta 
och de magra fåren. - \!Ien hnr
karna och getterna vill alltid tränga 
sin nos rrenom fön~trel eller \ägg-

o f' springor för atl stjäla aY are1~s 
mat. Getterna avunda~ all man at 
fåren rrer bättre mat än åt deni. Då 

0 .. 

man rrer bättre mal åt faren, saga 
0 .. "/ 

getterna: "Äro de där hättre an v1 · 
Vi ha rnera mjölk än de". 

Somliaa herdar bruka hålla gcl· 
0 

ter just för mjölkens skull som mau 
mi'ölkar av rretterna. Somliga her-

o ["' clar bryr sig inle all s om aren. 
Somliga herdar mala getterna meu 

låta fåren hungra. Och somliga her· 
dar valla ej fåren men föda sig 
själva. Därför hotar Herren de lata 
och vårdslösa sägande genom pro
feten Hesekiel: "Jag skall L1tkräva 
mina får ur deras hand och göra 
slut på deras herdetjänst. Jag skall 
rädda mina får ur <leras gap'·. 
Herren Yisar även huru dc lata her· 
<larna göra. Han säger: "De ,.,,aga 
~tärkten 1 icke. det sjuka heladen 
I icke. <lel sargade förbunclen 1 ieke. 
del förd rima [örden I icke till
haka. tlt>l förlorade upp,;ökten l 
icke. utan med fiirtry<'k oeh hanl· 
het fnr<'n I fram mol tlem". (He,-. 
:H: ·l). Beklagligt nog ha de1 na 
t1tl, hcnlar gjort ju-t "" -nm Gu<l 
h(ir <iger. De g11 a gt•tterna den 
ltii,-ta n;alt'll men faren g11 a dt> för· 
,k:imt starrhu. ::;äkert tH-ka getter· 
nH lll\Tkct om .;iidana lwrdar ,.,01u 
ue dcrn lindho. Om ei ÖH•rhenlen 
:jäh· hade 0111 ,.,nrg um fan•n, ,;kL~lle 
ele fiir denna t1d,; herdar fa ,;rnlta 
.1 ·:·1 De fct,1 far<'ll fortnunpa 
1 l)<I . . 

hete! orh ,-tallf.ll dt ''' g•I med .~101-
nen. Här pa>,;a gf'lle ·1w pä att ,;aga: 
"Vi iir etind1g.1 Ol'h fiirakla~~· ol'h 

1 .. f" ·t-°111w1 dC' o, .. ;· :)fmgrH <. a r or ~ , t".. - .. ~ 

1. . t. lJ·U,1 lnte (ir du ,.;rng. c_lu 
( 1µ; 111 t ~ . . <' •• 

har horn pii hu,udet. V1 .~na,.1e ~~ga. 
' tl u·etterna ha ingen nod ,;a lange 
,11 "' k 1 ·1i·=1'l ·1 Och intel kreatur 
t t" or -'" :;"i [; '· 
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iir så svårt tili atl stångas som ge
ten. Jao- har sett huru får och get-

o . 0 0 b 
ter slåss. Geten reser s1g pa tva en, 
men fåret o-år baklänges och buffar 

0 0 

creten i bröslet medan den y\'es pa 
" 0 • två ben. Av detta far geten onl 1 
bröstet. 

Vi få ett lägligt tillfälle att med 
ledning av dagens evangelium tala 
om herdar och får. Men låt oss 
först bedja Israels Herde, att han 
ville bevara sina egna får från ul
vens tänder. Ty den hungriga ul
vcn sitter nu jusl bakom :fårkätten 
och törstar efter fårens blod. - 0, 
du lsraels Herde, bevara dessa små 
och svaga lamm för snöyra, storm
\'äder och den glupande ulvens tän
der. Uppsök även, o Israels Herde, 
dina borttappade :får och bär dem 
till hjordcn. Styrk även dem som 
ej orka gå och ly:fta dem upp ur det 
gyttjiga kärret. så alt de ej må dö 
ay frost och hunger. Förbind deras 
~år som ulven har rivit och låt dem 
vila i fårahusel. Föd dem med 
mjölk och honung tills ele hli ve
derkvickta och styrkta. Hör, I sraels 
Herde, alla eländas, hävandes och 
klenmodigas suckar, Fader vår som 
iir i himmelen. 

Evangeliwn: Joh. 10: 11-16. 
Jag tir den gode hcr<lcn . En god hcrdc 

gi\ er ,.itt Ii\" för faren. \1en den ~om 
är lejd och ickc iir hcrden sjäh·. när 
han. den 'om faren icke tillhcira. ser 
ulvcn komma. dil övcrgiYer han farcn 
11ch flvr. och uhen rÖ\ ar horL dem och 
förski;igrar dem. Ilan är ju lejd och 
fragar icke efter ffucn . 

Jag är den gode herclen. och jaa kä
1

• 

ner mina får, och mina får känn~ lll i~ 
såsom Faclern känner mig. och såso~ 
jag känner Faclern ; och jag givcr mitt 
liv för fåren. J ag har ock anclra får, 80111 
icke höra tili clella fårahus; också dem 
rnåste j ag d raga till mig, och ele skola 
lyssna till min röst. Sa skall det hiiva 
en hj ord och en herde. 

Med ledning av vårt heliga evan
gelium skola vi genom Guds nåd 
tala om 

F år och herdar. 

1: Om den lejde herden och 2: 
Om den gode Herden. 

Give den himmelske Herren Je
sus sin nåd, att de får för vilka den 
gode Herden har givit sitt liv måtte 
känna Hans röst och följa honom 
genom alla faror och frestelser, 
plågor och vede rmödor. Amen. 

F örsta betraktelse visar, hum den 
lejde herden f lyr när han ser ulven 
komma. 

Leo-oherden är en sådan lejd b 

herde som endasl för lönen vallar 
får. Men en sådan herde bryr sig 
inte om fåren. Ty han tänker, att 
han ej är ansvarig för fåren, hara 
han får sin bestämda lön. Han låter 
fåren o-å vart de vill så som Herren 

0 ' . l 
kla aar aenom profeten Hesek1e : 

0 0 0 

"Mina får äro förskingrade saso~1 

de som ingen herde hava, de ha bh; 
vit till mal åt alla vilddjur. De ga 
nu vilse på alla berg och höga kul
lar, utan all någon frågar efter dem 
eller uppsöker dem". 
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Getter* finns det nu allestädes. 
De ha en så elak lukt, särskilt då de 
ha hosta, att herden ej kan vara i 
samma rum som dessa vederstygg
liga kreatur, som äta gamle Adams 
spyor och drakgift s~m de stu~d~m 
uppkasta och sedan ater lapa 1 s1g. 
Ej heller äro deras herdar* bättre 
än de kreatur de valla, ty de smörja 
sin strupe med flytande drakgift 
och ligga i all smuts med getter och 
svin. Men getterna tycker mycket 
om sådana herdar, som ligga med 
dem i smutsen och åt dem låta de 
sin mjölk. Men om fårens herde 
kör bort getterna från att stjäla få
rens mat, då börja getterna stångas. 
Ty fåraherden ger ris åt gellerna 
att tugga och skil jer dem från :åra
huset. Men det är ännu underhgare 
all geta- och svinaherdarna* ej _tåla 
fåren, ty de äro så rnna att l1~ga 
med aetterna i smutsen och gyllian. 
atl a: ej kmma mer skilja f å:·.en 
Irån getterna. Djävulen har sa ~-ani 
deras ögon ut och in att ele se faren 
som ulvar men o-etterna äro 1 deras 

' 
0 k"l .. öaon vackra djur. Siirs ·i t aro 

" d -hornlösa getter vackra i eras o~on. 
Härav följ er atl getaherden icke 

duger till fåraherde, och fåren kan 
ej äta sådan föd a som getaherda~·na 
kasta åt hundar* och sYin.* Eliest 
.. h d . 1 ·a De ,,årda aro alla geta er a1 ei a. .. . 
sig ej mycket om getterna. an mrn
dre om fåren som de hata . Nu h?,r
de vi se huru den lejde herden gor. 
när han ser ulven* komma. lVTan 

•se d. o. i Ord[örklnringar! 

kan lätt gissa, all en sådan herde 
som endast för lönens skull går i 
vall icke giller skydda fåren, ty han 
fruktar att ulven biter honom om 
han börjar slåss med ulven och för
svara fåren. Och vad gör väl fien
den annat än biter herden då han 
ej får riva fåren. 

Beklagligt nog är somliga herdar 
så blinda, att de ej se att Yargen* 
river fåren. Då nämligen djävulen 
har vänt deras ögon aviga, så se 
de .,etterna som får och fåren 5om " . ulvar. Hur kan sådana herdar stn-
da för fåren sorn själva äro glu
pande ulvar? Varje gång ett får 
kommer säaa de: "Se där kommer 
uhen!"' Me~ Frälsaren talar ej här 
0111 dem 50111 hata fåren. utan han 
talar 0111 dem som äro 'å fega att 
dr ei Yåga ,;lrida med uh-en, fa,t 
de ~~ huru uh-en riYer fan,n. D_el 
iir ock sant. atl den henlr ~om Y1U 
lwrnra fären fiir u]n>n,.: tände1.". far 

ej iilska silt !iY. Ty uhens ~g~n 
Yakta pa honom. o<"h on1 ulvPn <'J f~1-
riYa fåren så tjuter han. "\Ien clel a1 

, t l pp ·111 ilt>n o-odr Ht•rden :.;0111 var 10 ·' "' ll 
1 . "iYil sill ]jy for fören. ,.:ka 
Jal ,., l ... f" . 
hesknlda clr fa far ,-0111 1a1 !llll~ls 

f .. · 1 ·rns tänder. o1 h all de 'a1g
or u ' ' f' l 1 e1· la ··r lur·i J!a ar oc l 1 -ungar som 1 ' • •. d .. 
l , ·I tl1" uen fa hita ihop tan e1 na 

l e. " u r l •1 
l .·.,1t1"utaimiirkreh iaa. or 1e\1"' . 

1 
'

·n betraktP/sPll: Hum . tien 
/ll I . f .. f e l 

gode Herden !!er ,>1/1 z, ,, or. ar '. . 

D dl . .,a y·irgen har all t1d 
en an i,, ' k dda 

hatat dem som ha velat bes y ' 
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fåren. Men i synnerhel hatade han 
den gode Herden som gav livel för 
fåren. Men i <lenna andliga strid 
hlcrn hans tänder så förslöade all 
han ej längre kan riva de får som 
ha smakat <len dräpte Guds Lamms 
blo<l orh gcnom delta blod fått kraft 
all strida mot vargar. Frälsaren up
pcnbara r sjäh varför den gode 
Hcrden ger silt liv för fåren. Han 
säger nämligen, all fåren äro hans 
egna och all hans får kiinna honom. 
'1ellan den gode Herdeu och hans 
får råder en sådan kärlek ali fåren 
kiinna hans rösl och följa honom. 
Och fåren känna iiven varandra på 
liitet och luktcn. Men alla får iir inte 
lydiga så att de komma till Herden. 
Sornliga får är högfärdiga och smi
ta till skog1:;. Därför sänder Herden 
sina hundar all driva de vilse
gångna fåren tili hjorden. En herde 
som har många får. kan ej klara sig 
utan hundar. Det beror ock på huru 
hundarna äro dresserade. Somliaa 
hundar skälla på måfå mitt i hjir
dcn. De förskingra mer än de för
samla.__Somliga gå framför hjorden 
oeh skalla där: somliga är stumma 
hun~_ar o.~h sk~lla ej på någon. Men 
den ar hm;ta farhund som uår efte1· 
f" b aren orh skäller. Naturliatvis 
släpper hushonden in honom. bNär 
hun<len börjar gnälla i far1:;tun och 
~.kr~_µa P~ dörren, säger husbonden: 

Slapp 111 hun<len!'' När getterna 
k.?mma för att stjäla av fårens mat, 
sander husbonden honom att jaga 
ho11 getterna. och getterna bräka 

ömkligt om hunden biter dem. Men 
om hunden börjar bita fåren, så fi. 
lar man hans tänder. 

.. Hunda1:~~a driva ~å ~:en ~rån hög. 
fardens ho1der ned t odm1 ukhetens 
dal. Om fåren klättra frå n dygdens 
Iält upp på Sinai berg, sänder hus
bonden sina hundar att d r iva få ren 
från Sinai berg tili Golga ta kulle. 
där de Jå vila litet och betrakt~ 
huru den Gode Herden giver i den 
slora striden sitt liv för få ren. På 
Golgata kulle stänks några drop
par försoningsblod på fåren . Och 
vargen som fruktar Guds Lamms 
blod, törs ej röra fåren, så länge de 
vila på Golgata. Ty det slaktade 
Guds Lamms hlod är ett dödande 
gift för ulven. Om detta blod fas t· 
nar på ulvens tänder bli dessa slöa 
och falla bort från munneu . Skulle 
Guds Lamms blod komma i ulvens 
tarmar, skulle det bränna hans in· 
älvor. Redan lukten av Guds Sons 
blod kommer honom att tjuta . 

Samma natur ha även va ra
" ungarna. De tjuta ömkliot om de få 

. . b 

v1ttnng av får på vilka Guds 
Lamms blod har stänkts. Vargen är 
vred ej allenast på herden utan 
även på hundarna som herden har 
sänt för all driva 'ihop fåren. Men 
vargen är ej vred på de stumma 
hunda~ som ej skälla på någon. 
'1~n pa <le hun<lar som är f!itiga att 
skalla är alla varaunrrar vreda t)· f" d b b , 
or essa hundars skall måsle de11 

hun.,.riaa ul k" b b ven vara utan -otl. 
Hungerulven får ej riva fåren så 

Fdr och herdar 
15:) 

5~r som den andliga ulven har sli
ttt och r ivit gjuter han olja så att 
de bli helade. 

länge fårhunden dr iver de vilse
gångna fåren tillbaka till Herden . 
Då hungerulven ej kan riva får 
måste han äta enbart kött av gette1'. 
vilkas herdar sova, medan geta
hjorden är skingrad. Getaherdarna 
gitter inte valla sin hjord utan låta 
getterna löpa omkr ing. Endast vid 
mjölkningstiden gå de med get
skällan och ropa , och då svara get
terna med bräkande och släppa sin 
mjölk, då herden ger dem allehanda 
avskräde. Men om getaherden okul
le börja tukta dem då skulle gel· 
terna stångas. Men ingalunda ger 
getaherden sitt liv för gelterna. Inte 
börjar han för deras skull göra sig 
omak, ej heller håller han vidare 
reda på dem, ehuru han äter med 
dem drakgift och ligger med dem i 
smutsen. Därför hatar inle vargen 
honom. 

Men fåraherden som med :-ana 
hundar håller ihop fåren, hata alla 
vargungar högeligen. De \ i ll e rirn 
honom i stycken om de fönnitdde. 
Men vårt hopp och vå r förtrÖ:; lan 
på Gud är, att den store Israel:; 
Herde, som har givit livet för fåren. 
bevarar sina får för den glupande 
ulvens tänder. Han ta r de srnga. hä
vande lammen i sin Ia mn och häl· 
ler i deras mun varm mjölk och 
honung. Dem som ulvarna ha sa rat 
eller getterna tryckt ned i gyttjan 
lyfter den aode Herden upp och här 

b [ " dem till fårkätten . Borttappade ar 
av lsraels hus uppsöker ha11 och 
återhämtar de förvillade. I dera:; 

De få taliga får som den slore 
Israels Herde har funni t och burit i 
sin famn borde nu börja bära ull. 
då den store Israels Herde har ai\it 
sitt liv för dem, så att han ej X.an 
behöva anklaga dem på domedagen 
att han ej fått ay dem ull till klä
der, då han rnr naken. ..\" gethår 
blir det ej något shdd för Herden. 
Och den mjölk man får ai; getter. 
duger endast åt getaherdar. Så bor
de nu de får. som den slore Israeb 
Herde har fräbt från uh-ens tiinder. 
börja bära ulL ty hittilb ha de ej 
hurit ml'cken ull. Somliga Yill ej 
heller hlt ay med sin prydnad. De 
skydda ,;ig ,;jälYa men ej H1•rden. 
De frukta ali de ~b fry,a um de 
förlora ,jn prn!nad. :\Tui ja~ fruk
la r att om fåren iiro .i lltiör l" nge 
utan att klippa:;. 1 sa bcirjar ·11lm 
falla horl och gethår h1irja \'iix.i 1 

stiillet.' 
\'i ma,te nu liedja dt"ll store 

Tsraeb Herde, all han 1 tllt• ;.;e mera 
regn från himmeli 11 neh 'åta srn 
nadesol Jysa. sa att dera,; u!I lilir 
sni)Yit ,;o!ll fiirut har 1<1rit lilndriid. 
Då fåren fo ,;mak.i det för,;ka grå
set pa <let Ji[isla bt'let. dtl I.~rads 
Herde ha r fiirt dem. oeh for .. att 
<l eras ul l ej m<l fastna 1 de11 11a 1 ~rl · 
r! ens törnen och ti,;tlar :;0 111 iaxa 
nu'\ n"enstäde:;. ,-[! borde de latu 
klip;a sig i riill tid. :;å a li Israels 

~t' Ord fö rkl. KlipJW fi\rt• n. 
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Hcrdc ej behöver anklaga sina .. får 
på domedagen så soom han .. sager 
ti!l dem som äro pa ·hans vansh·a 
sida: "Jag var naken och 1 kläd
den mig icke." 

Varen nu t.rygga 1 jesu får som 
den store Israels Herde har köpt 
med sitt eget blod och ryckt från 
den glupandc ulvens tänder. Varen 
trygga, I Jesu lamrn som den gode 
Hcrden har tagit i sitt beskydd och 
livnärt mcd mjiilk och nådedrop-

par ! Varen vid gott mod, I bävan
de lamm! Den store Israels Herde 
som har tagit eder i si tt sköte be
varar eder från snöyra och storm
väder. Må Han lyfta och bära till 
fårkätten dessa svaga elända och 
betryckta lamm, må H an trycka 
dem till sitt brös t och lära dem 
dia hans nådeflytande bröst*, till 
dess att de börja hoppa som hjor
tar på Sions berg. Amen. 

Ps. 119: 1-3 eller 161: 3, 4. 

TREDJE SöNDAGEN EFTER PASK 

Ps. 365: 1-3. 

HURU JESU LÄRJUNGARS BEDRÖVELSE VÄNDES 1 GLÄDJE 

·· 1 skolen hlirn hcclröYadc. men eder 
hedrö, else skall Yända• i gl ädj e." (Joh. 
16: :!01. 

För deu >Om Yill hiiva kristen, 
skall sorgen viinclas i glädje, när 
en botfärdig själ börjar tro, att 
hans syndcr äro förlåtna. Men 
denna sorg som är efter Guds sin
ne. kommer aldrig över de sorg
lösa. Om Gud någon gång lägger 
på dem en jordisk sorg såsom han 
gjorde med Israels barn_ gör de 
fördenskull inte bättring. Ty en jor
disk sorg. en molgång i världen, 
dämpar endast litct människans 
naturliga högmod. Men högst få 
människor ledas genom denna jor-

diska sorg till att rätt känna sina 
synder. När Gud genom jordisk 
tuktan hade straffat Israels barn, 
blev deras högfärd därigenom nå
got nedslagel, så att de bekände att 
de hade syndat jämte sina fäder 
och upphörde med yttre avgudadyr
kan. Men de blevo icke därför rätt 
väckta, frånsett några själar som 
av den jordiska tuktan togo var
nandc exempel på huru fördärvad 
människan är. Även nu se vi, att 
korset icke gör människan kristen. 

Alla fattiga tänka i sitt natur
liga tillstånd: kanske Gud ger mig 

· ~ ,. d. o. i Ordförkl. 
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bättre ägodelar och egendom, då 
han ej har givit mig världslig egen
dom. Men vet du vem som har gjort 
dig fa ttig? Du skyller allt på Gud, 
ehuru du är - vem vet - själv 
orsak till att du är fattig, då du 
har missbrukat kroppens och sjä
lens krafter; du har kanske förslö
sat din egendom till dryckenskap, 
crrannlåt och lättja. Du har kanske 
b 
förstört din hälsa genom drycken-
skap och skörlevnad eller överdåd. 
Och så säger du: Gud gjorde mig 
fatti g i denna världen. Naturligtvis 
ger han mig en bätlre lott i den 
andra världen. Varav vet du vem 
som har gjort dig fattig? J ag tror 
att världens gud har gjort somliga 
rika genom falska affärer och som
]i cra fatti ga crenom dryckenskap. 

b 0 . 

grannlåt och lättja. Om rikedom ei 
duger till salighetsgrund, duger 
ingalunda heller jordisk f:ltigd?m 
till sali crhetsgrund, utan bade nka 
och fatti'ga måste vrida sig i .!1el~·e
tet, om ej sann ånger och ballrmg 
sker. 

Om rikedom duger för somliga 
till sali crhetscrrund och fattigdom 

0 b .. 

för somliga, så duger säker~ aYen 
dygden för andra till sahghe.~s
crrund och å ter för andra en dod 
~·o* eller stulen nåd. Men om Yiirl
dens rika ej ha omsorg om annat 
iin ecrendom och om ,·iirldens fat-

b ' .. 
ti ga ej bekymra sig om annat an 
buken så har icke heller den clyg-
d. a' son1 är ef!er Guds 1ge en sorg 

•se dessu ord i Ordförkl. 

sinne. Ty deras dygdighet är till 
hinder för dem, så att de ej kmma 
känna syndasorg eller ånger. Vad 
skulle de sörja som ha så mycken 
rättfärdigbet och dygdighet i egen 
skattkammare, att de inte behöver 
tigga om nåd. Nog säga de ändå, 
att de ej förtrösta på sin dygd. Men 
därpå förtrösta de i alla fall. då hos 
dem ej sarnlas ens så mycken synd 
att de hade något alt ångra. Säkert 
ser varje öga om någon iir i svnda
ånger, ty då har han sorg. -:Ylen 
yarifrån den sorgen kommer. Yet 
ej världens barn. De anse den få
fäng och onödig. likaså nådetju
varna *. De som leva aY tjmnad 
behöva aldrig Yara ,;org:ma. De 
mena att ele för längc sedan ha 
ångrat oc:h gjort hiitlring. men tl:ir
fö~· yeta de ej när lk ha gjort ,;a1~11 
bättring.* lihiil tilbgna de s1g 
Guds nådelöften och tro att de bot
färdigas tårar och suckar äro en 
hesynnerlig vidskepelse. \Ien sY~~-

1 - ·lacrsmål och drYckcnskap ar 
lOJ11. > c· · 

l . ·t leras menin" kri"h'mlomL'llS en 1g c • ,.. 
1 1. binneterken. De an,;e cj unc e_~· igt 

ali draktårar rinm1 från dern~ ogon 
då brämninet ,;tiger i ~iurnd.et. \Ien 
del anse ele he,;ynncrltgt. nar ele se 

k .· ·t o-dt·t Ol h ,;ucka. Drt en Ib en t" L L •• • 

fo .. nånar clcm. ;tll tnl<' alla ni:_111m-
• 1 • O'lrl"'i skor iiro ,;nm IWl c!JU\·a rna r ... "''. 

f 
.. ·]Jrn drinkan' och sknkot. 

(' !('!" \"Hl • 

Lihäl är Gud sannfii1;clig i ,;ill 

rcl då Han :;äger. att ele angrande~ 
0 

.. d , i o-lädJ·e . 0111 viirldcns ooru yan es 0 . 0 
~ o d sorg .. sa gllidje slutligen viin es t , 
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lrn många ångerfu lla själar fåll er
fara den sanningen, ali deu sorg 
som är efter Guds sinne skall sl~.l
ligen vändas i glädje, nämli~en .nar 
en sorgsen och ångerfull manmska 
få r den sa I iga förvissningen , atl 
alla henncs synder iiro förlåtna ge
nom den försoning som har sketl 
i ksu diid. Och 'i hoppas all alla 
ele sjiilar som iinnu sörja skola få 
samma fönissning. all dnas förra 
ondska iir fiirlalcn, churu fienden 
\'ill hindra somliga all komma tili 
Friibarcn. dä han gcnom cgcnriitt
fiinlighctcn för oviirdighetskiinsla n 
och tvi\ cln in i clnas hj ii rtan, så 
att ele cj dga tro, nll Frälsarens 
nåd är iinnu sti:irrl:' iin mii1111iska11s 
srnder. Vi wta niimligen all Iien
rit'll cj viii unna en euda själ ali bli 
friilst genom Fräb.arens nåd. Men 
han skulle nog unna att ele försök
lt• dct genom clygd orh självgjord 
hättring orh genom den diida lron. 
TY han vet ali ångrandc sjiilar cj 
få sarll\'etsfricl, hur de iin försiikte 
gt•nom egen hiittring orh dyg<l uncl 
vika samvetNs dom och gna gan<lc. 
\lt'll naden som givcs åt dc liotfär
diga utan förtjänst. nådcn sorn <lö
dar slm\etskvalcn, nåden sorn rin
ner från dct slaktadc Lamrncls sår, 
vållar fiendcn rll synnerligen ::;torl 
sår. då han diirigenom förlorar alla 
troendr ::;jälar o<"h lärnnas sjäh all 
tjuta utanfiir fårahuset. 

Vår a\·sikt i dag vore ali bctrak
ta, huru den sorg so111 är efter Guds 
sinne vändes i glädje, 0111 <len stora 

nåden beskärts oss frå n ovan, au 
vi kunde rä tt förkl ara denna sak 
för ångrande och sorgsna lärjungar 
tili trösl och uppbyggelse. Men vi 
hoppas dock a lt den s törste Kors
bäraren, som själv har varit i den 
största å ngesten och sorgen för vår 
~kull, ska ll giva a ll a fattiga och 
sorgsna själar kra ft a ll tro. ropa och 
klappa på himlens porl, så ali de
ras sorg, som dock ä r lätt och tim
li g, sna rl skall vändas i glädje och 
fröj<l . Hör , <lu himmelske Korshä
rare, alla sorgsna hjärtans suckan ! 
Fader vår som är i himmelen . 

Evangelium : Joh. 16 : 16-22. 
En liten tid , och 1 sen mig icke mer: 

och ater en lilen tid . och 1 fån se mig.'' 

Dä sade nägra av hans lärjungar tili 
rnrandra : " Vad är detta som han säger 
tili oss: 'En liten tid , och 1 sen rnig 
icke; och äter en liten tid . och 1 fån 
se rnig' . s:1 ock : 'J ag gå r tili Fadern'?'' 
De sade alltsä: " Vad ä r delta som han 
~ äger : "En liten tid '? Vi fö rstå icke 
vad han lal ar. " 

Dä rnärkte Jesus a ll ele ville fräga 
honom. och han sade tili dem: 

" l talcn med varandra om delta sorn 
jag sade: ' En liten tid , och I sen mig 
icke : och a ler en litcn t ie!. och 1 fan se 
mig.' Sannerligen, sannerl igcn säger jag 
cdcr: [ skolen komm a a lt gra ta och 
jämra eder. men , ä rJden ska ll glädja 
<ig: 1 skolen hiiva hedrörnde. men eder 
hedrö, eb e skall ' äncfag i gliidje. När en 
k Yinna föder barn . har hon hecl rÖ\ else. 
t) hennes stund iir komme11: men niir 
hon har fött barnel. kommer he n icke 
mer ihag sin veclermöda, t) hon gläder 
~ig Ö\ Cr atl en människa ä r född t il i 
'ärlden. 'a ha \Cn ock J nu bedrövelse; 
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men jag ska ll se. ~der. äter, oc.h da skola 
dra hj ärtan glad1a s1g, och mgen skall 

~aga eder glädj e 1från eder. 

Jesus sade till sina lärjungar: 
" I skolen gråta och jämra eder, 
men världen skall glädja sig. 1 sko
len bliva bed rövade, men eder he
drövelse skall vändas i glädje." 
Med ledning av dessa ord skola vi 
denna stund hetrakta. 

H uru lärjungarnas bedrövelse 
vändes i glädje. 

Vi hoppas och bedja. atl alla 
som ännu sk ratta i världens gliidje 
målle bli sorgsna, och likasa alt 
alla som ännu äro sorgsna för syn
dakvalens skull måtte bli glada; ty 
såsom sorg och glädje följa var
andra och höra till kristendomen. 
sii kan en kristen inte vara utan 
sorg och glädje . 

1: Varf ör bliva f esu lärjungar 
sorgsna? 

Därför att J esus går hort orh 
lämnar dem ensamma. Lärjungar
na hade nämligen den tanken. när 
de voro i sorglöshetens tillstand, 
att Jesus alltid skulle vara med 
dem. De trodde atl ele genom Jesus 
skulle få ära och egendom i viirl
den. De hoppades pii goda da.~ar 
åt sig själva, så länge den doda 
tron hetäckte deras ögon. sa att dc 
ej sågo sin syncl och sålunda ej k~n
de, ali en andli o- Frälsare är nocl
vändigare än en° jordi sk. Så. läi~gc 
en människas hjärta är fas t 1 ~'.a rl
clen väntar hon på en jord isk Iraba-

re som kan göra henne riktiat lyck
lig i världen . Inte minns h01~i detta 
tillstånd att hon behöver en andlig 
Frälsare, som frälsar hennes själ 
från helvetet. - Lärjungarna voro 
nu i det tillstånd, all de erkände 
Jesus vara Gud, Son och världens 
Frälsare, icke i andlig utan i jor
disk mening. De väntade var dag att 
J esus skulle bli konung, all de ge
nom honom skulle bli tjiinstemän. 
landshövdingar och furstar, att de 
genom denne Frälsare skulle vinna 
gods och ägodelar. ra Yara glada 
och njuta goda dagar sä,;om denne 
konungs undersåtar. ~Ien i dPnrta 
falska tro hle\'O de hiigeligen k· 
dragna. då Fräl:.;aren liiirjadr tala 
om ,.;ilt lidande och ,in död: ··En 
liten t1d. al'h 1 ,;en mig ckc", ;arlt 
han. Dära\ nch Jlbl d\ .lcsu d1id 
kom läri'unaarna> .;or1--. d, al't de· 

<' -
ra' hopp om .iordi,k är, rn '1 har-
lighet gick 0111 intel. 

Alla månni,.kor ha a\ m turen 
samma tro som läl')ung,urw. näm-

1. alt d" acnom Frä lsart'!l tro 1gen . c r 1 
. [ · d. :1· 1 .. 1 och 1-~endom or r s1cr a ao ~- l. ll <:" 

' "' t "'a· dant "Oli , 0111 hör ti 11 del anna ' r . 

. d' ·k· 1,·,·et ~J, n de andltga t111g 
1or '' a · 
. 1 •. . t'll riitt kri,tendom. t. ex. 
,0111 JOta 1 

1
. .. 

• a· 11ge1· ]e\ ande ocl1 ,;;t ig;:oran-
"ann · f 
,] t ·o riitt kristen kiirlek. km l atl 
ce 1 • 11· ·•ler 
1 1 ·a och tålamod ' am ig \ t l . 
>ec J .. . · d ·n natur-.. la detta forsta' CJ t 

moc · . . , kna Da 11u r 111än111skan ali ,a . . ' 
iga . ·'d.·ke friilsaren diir elle1 da 

den JOI 
1
" .. · k . h 1 0111 

d , LurJiaa mann 1s ans OP I . 
en na .. "' h ··keclom uär om rn-. c1· k ·11·a oc 11 " JOI' IS ' 
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tel "enom Frälsarens <löd, och sam
" velct vaknar, <lå får hon en Lung 

andli" soro-, när hon t[inker på huru 
" " f" fåfängt och eHindigt hennes ~rra 

liv har varit. Och då hennes forra 
tro på Frälsaren har varit blott en 
bedräglig skugga, en död tr~ va.r
me<l människan har bedrag1l s1g 
sjäk när hon litat på en jordisk 
frälsarc. men ej ens fön;tått alt sak
na en an<llig Frälsare. <lå får ho11 
en andlig sorg, en <ljup saknad och 
liingtan efler den Frälsare som ho11 
i sin hlindhet har hållit för endasl 
en jordisk men ej andlig Frälsare. 
.lian lzar nämligen erf arit att en 
viickt människa ej längre lzar stor 
omsorg om b11ke11 utan om själen, 
lwr den skall bli f rälst. Nu känner 
lzon att den f räl.1are pa vilken hon 
i sin blindhet f örtröstat har i san-
11i11g dött i hennes hjärta. Och den 
Frälsare genom vilken hon får syn
demas f örlåtelse och evigt liv har 
e j ämw blivit levande i hennes 
hjärta. 

I del väckta tillståndel får män
niskan s.1 stor otro, all hon ej vill 
tro. vem som än må s[iga henne all 
Fräharcn ännu lever. Och även om 
hon skulle lro all en frälsare finns. 
så tror hon <loc:k ej ännu atl han är 
hennes Frälsare. Så otrogna ;iro 
somliga i det Yäc:kta Lillståndet all 
ele irke tro ali Friilsaren ännu kan 
hjälpa även <lem i andlig nö<l. Vi 
tala här siirskilt till de väckta, till 
vilka delta Frälsarens or<l hör: "I 
skolen gråla och jämra e<ler"_ ty <le 

benådade själarna ha re<lan Iun
nit Frälsaren. * Deras nöd är ej så 
stor; de kunna redan själva flyga. 
Men ele väckta eller de lärjungar 
som ha fått en stor andlig sorg, vil
kas Frälsare är död fastän Han le
ver, vilkas Lankar grumlas genom 
otro och tvivel, de behöva ledning 
och förklaring. 

Varav ha ele Iått den svåra and
liga sorgen? Nalurligtvis clärav att 
ele äro utan Frälsare. Den Frälsare 
på vilken de i sorglösheten förlrös
tade är clöd. De höllo honom för 
en jordisk frälsare, då ele hade 
störsla omsorgen om buken. Men 
nu <lå de ha fått större omsorg om 
själens frälsning, tvivla ele att nå
gon frälsare finns, och om han finns 
tro ele icke atl han kan eller vill 
hjälpa clem. De tro nämligen alt 
Frälsaren icke bryr sig om så stora 
synelare som de äro. Egenrättfär
digheten hos dem är så stor, att ele 
försöka ibland med självgjord bätt
ring, ibland med ånger och tårar 
förLjäna nåden. De ville först bli 
änglar och sedan komma till Fräl
saren. De blygas alt komma till Je
sus som de äro. 

2: Huru lärjungarnas sorg skall 
1•ändas i glädje? 

Vi ha i den förra delen betrak
lat, varifrån sorgen kommer över 
lärjungarna och ha visal att elen 
kommer från Jesu elöd. Frälsaren 
är nämligen död i deras hjärtan. 
ÅLminstone känna de icke atl han 

•Se Orrlförkl.: Tlo·narlad. 

Huru }e su liirjungars bedr·· I .. 
oue se N1ndes i glädje 

lever där, innan olron Lages borL 
.,.enom något märkligt hevi s var
~ied ele övertygas om atl Frälsaren 
[innu lever, och atl Han sannerligen 
är uppstånden från ele döda. Denna 
Friilsarens uppståndelse sker kraf
tigl i somliga människors hjärtan. 
En ängel kommer från himmelen 
och bortvältrar stenen från graYens 
ingång. Ty när Frälsaren för tiyn
dens skull har dötl i människans 
bjärta, komma dygdens repre:;en
tanter Josef och Nikoelemus och he
grava Hans kropp och lägga yller
ligare elygdens täcke över graven. 
Då nämligen en sorgsen Jesu lär
junge gråter och jämrar sig över 
Jesu död, komma därtill elygden:; 
tankar och säga: "Du har inte ännu 
gjort bättring, hur kan du komma 
till Frälsaren så dålig och oren ! 
lnte är du ännu värelig atl få nåd: 
du måste först bättra elitt ]everne.'' 
Så börja nu Josef och Nikoelemus 
eller dygdens Lankar hära Je:;u 
kropp. Och de lägga ytterligare ett 
tjockt lock på graven. 0C"h della 
lock är gjort av hållbar elygel som 
är så glänsande inför 'ärlden_ ali 
även världens barn eller Jesu up
penbara fiender sätta sill sigill på 
dygdens* slen sägande: "Om inte 
dygden eluger inför Gud. vad skall 
då duga ?" Det har funnils en gam
ma! hedni:;k tro, atl dygden ;ir en 
säker salighetsgrund. Och ii1111u ii1.· 
denna sali ahets()'rund så stark 1 

" " somliga människors skallar- alt elen -•st· Ordförkl.: Grav!<tlt•n o. häuring ! 

ll Er•angeliepostilla 
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li<n>e · d" 
"" 1 ar som stenlocket på Fräl-
a1::ns grav. Den som har burit 

Fralsaren under dyaden :·. f"'. 
ran från d .. ·" , a1 J!ll· 

en gla<lie och sa li ghet 
sl~m ~esu sorgsna lärjungar känna. 
c a fndens ängel kommer från him
melen och vältrar bort <l) "den
ti len från o-raven inaa" 11" " ' 0 o o· 

Vi kan säga. aLL ängeln Yältrar 
liorL slenen från graven_ da viiekta 
själar tröttna på den sjiih"'J.orcla 
1.. . * . " :allnngen · rnrmed de nägon ticl ha 
Jör:;ökt liygga en grav <lt Fräbaren. 
Inte uppstiger Fräbaren i ele väck
tas hjärtan innan trons iingel liort
vältrar denna :;len fran graYen. 
'l'ågra Yäckta själar gå 1ibe iiwn 
g<'nom <lenna egem;iufärdi!d1eten, 
fiire\'änclning att' ele iinnu i rtle ha tt 
r[itt <Inger. Denna Lanke ,;om h,nd
ra r somliga ångrandr• ali komna 
tili Friil,;areu. ar euligl \ar 1 wrin~ 
lik Petrus orh .TohamH '" ,orn 
,.prungo tili gra,en od1 liiirjadt' l!:ir 
söka efter Friilsarl"ns krnpp. ei uru 
Han redan rnr uppst<inden. Funm1 
de Frälsareus kropp diir? De lunnn 
ej annat iiu ,;1elll'- ol'h ,;1q1dukar
na. Wen fii1-,,t sedan l111go rl<' rn 
,;tiirrr sorg. \Ien olit <'11 'iickt m.i1t
niska onskar sig iinnu .-turn· 1 ,111da 
iin hon har. ,-<\ ligg<"r dt•n tankrn 
fiinlold i hjiirtat. ali hon uwd dcn 
,111iirtan i·ill fortjiina ni1got a1 Guds 
rnul. \Tt•n ingalunda fiir!Jiiuar ~11 
'iickt ,_jiil nådrn. hurn ,;~or dm 
, ei· :· vore. Du kan ei hrllr1 ,a11 ei clfl 0 •• 

s 'äh åstadkonuna större ang~r :111 
J d l Heliue Ande yerkar t d1g. va c. en ti 
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Men om din ånger är större eller 
mindre, tyngre eller lättare, längre 
eller kortare, delta inverkar ej 
mycket på denna sak i kristendo
men. Blott hiärtat har blivit öd
miukt och förkrossat, så är du fär
dig mt mottaga nåden, som gives 
dig för intet, icke för bättringens 
sknll, ei heller för ångerns skull, 
utan för Jesu döds och pinas skull. 
för Hans stora ångest, för Hans blo
diga Rvelt, för Hans Lårar, för Hans 
snckar. för Hans höga rop, för 
Hans sår och blodsulgjulandc; icke 
för någonting annat! 

Men må icke den döda Lron och 
niideljuven Lränga sig in i fårahu
sel. Denna stora nåd är icke för dig, 
du obotfärdiga ande, sovande sam
vete och Iörhärdade hjärta. Du får 
återvända med samma den 01~de an
dcns ära varmed du kom hit ! Ge
nom vilkel hål håller du på att 
tränga dig in i fårahuset, då din 
,;kepnad visar all din gammel-Adam 
ä~· li~a stor som du själv är? Träng 
d1g 1cke genom Iönstrel, men kom 
~enom <lörren, om du har en ärlig 
onskan att skynda in. Kom bloll 
ihåg Frälsarens or<l: "Den porl är 
trång orh <len väg är 8Brnl, som för 
tili liYel. och fä äro ele sorn finna 
den."" Gcnom vilket hål tr[inger clu 
dig. nåcletjuY? Ämnar clu kornma 
till bimmelen genorn clen <löda tron, 
l'llcr genom dygd eller fattigdom. 
genom världens kors eller genom 
allmosor åt de fauiga? Eu hehor
nat kreatur ~läppcH aldrig in i får-

kätten, utan hornen måsle bort, ge
taragget tas bort, det tjocka skinnet 
bort! Det svällda hjärtat opereras 
med rakkniv, oxhuden brännes med 
brännjärn för att få ett hål i sam
vetet. Och genast när det blir hål 
i samvetet, stinker det i näsan av 
den syndens ånga, som stiger upp 
ur hjärtat som ångan från dryckes
grytan vari man kokat drakgift*. 
Samvetssåren börja stinka och var 
börjar komma så snart det blir hål 
på samvetet. Det döda och ruttna 
köttet som varit betäckt med sorg
löshetens plåster måste skäras bort 
med Guds lags vassa kniv, och först 
sedan när det ruttna och döda köt
tet har opererats bort ur samvets
såren, först då när samvetssåren 
svida och blöda, då först lägges 
hälsosaml läkemedel och honung i 
såren. Vare fjärran från mig den 
tanken, atl jag ville riva färska och 
blödande samvetssår. Gud bevare 
mig från alt göra det! Men den 
clöda trons ruttna kött måste skä
ras bort. Och inte vill jag alls röra 
de sår, som redan ha läkts genom 
försoningsblodet. Men iag ville, att 
de samvetssår som lagen har skurit 
måtte läkas med nådedroppar, kär
lekens honung och den levande 
trons olja, så att den förra svedan 
och plågan måtte npphöra och den 
f örra våndan och ångesten måtte 
försvinna och f ullkomlig glädie 
och f rid måtte komma i stället. 

Della är säkcrl Frälsarens avsikt 

•se Orrlförkl.: Ani;n o. drakgift. 

Huru lesu lärjungars bed .. 1 .. 
rove se vandes i glädje 

då Han säger till sina lärjungar: 
"Eder bedrövelse skall vändas i 
glädje, och ingen skall Laga eder 
alädje från eder." Det är sålunda 
0 . 
icke Frälsarens avsikt att läriungar-
nas bedrövelse skall alltid förbliva, 
utan det är hans vil;a att bedrövel
sen skall vändas i glädje. Och så 
har även skett med alla benådade 
själar att deras f örra sorg har vänts 
i glädie. Ehuru denna glädie ei kan 
vara alltid och oupphörligt lika 
stark, ty lärjungarna blevo helt Le
tagna då de sågo Frälsaren. Men 
Petrus blev ännu senare bedrövad 
då Frälsaren frågade tredje gång'. 
en: "Simon Jonas son, älskar du 
mig?" Och vore det jusl nyttigl att 
mänskan alltid vandrade i solske
net? Det är Gud som har så ordnat 
att en kristen måste ibland ha sol
sken, ibland molni g himmel orh 
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i~lan.d regn. Båda äro nödvändiga 
for )orclens frukt. Om det alltid 
vore solsken och aldrig regn bleve 
det ~anske frukt på låga ställen 
och 1 fuktig 1· ord men • I ... d , pa 10] erna 
bleve det intet. Om det alltid vore 
regn, kunde det bli någon frukt på 
?ergen och kullarna men i fuktig 
Jord bleve del endasl sh·å. Därför 
ger Gud ibland solsken och ibland 
regn. Såväl på höjderna som i nå
dens dalar borde den säd växa och 
bära frukt som den store såninas
mannen har sått. Och detta har sk~tt 
för att ej dalarna skola säaa till 
höjderna: Ni är onyttiga. ty

0 

i da
larna blir ofta rikligare frukl än 
på höjderna. Orh höjderna LehöYa 
ej säga till da larna: :\'i är odu"
liga *. (Gud hehöver bada. \menl. 

Ps. 283: 8-10 eller 372: 1-4. 

FJÄRDE SöNDAGE;\ EFTER PASK 

Ps. 114: 6--8. 

OTRONS VÅNDA OCH TRONS GLÄDJE 

"'Komrnen latom oss Yända om tili 
Herren: ty han har sargat oss. han skall 
ock hela oss; han har slagit oss. han 
skall ock förbinda oss.'' (flosea 6. l }. 

Profeten Hosea visar, huru Guds 
faderliga tuktan länder till männi
skans tillfrisknande, när människan 
tar åt sig Guds nådiga tuktan. Gud 
hade ofta och mycket försökt tukta 
Israels harn, ibland genom krig, 

ibland genom lnm~er. men han 1rnb

te ofta klaga all dc cj logo at sig 
hans tuktan. rnra' man iiven scr ali 
mänskan ej iir en ,:adan Yarcbe som 
tar åt sig tuktan. Hellrc flyr en 
köroxe framför pi,;bn iin miin,;kan. 
I-Iur ofta har ej Gud tuktat mäm;k
ligheten genom krig. hunger och 
dyr tid, men genom denna yttre 

-••Sl utel förknmmet. 
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tuktan har ingen bättring blivi~ av, 
utan fastbellre har mänskoslåktet 
förhärdats ju mer Herren har slagit 
del. Likväl manar profeten Hosea 
Israel:; harn all återvända till Her
ren efter den hårda tuktan ele fingo 
Jida i yttre måtto, då deras rike 
fiirstiirdes. deras stad brändes ned 
och stiirsta delen av (olket dräptes. 
och de som blevo kvar fördes som 
fångar tili hednaland. Profeten 
Hosea manar dork folket att iiter
viinda till Herren och börja tjäna 
honom trogna re iin förut. då han 
predika r i nämncla stiille: "Låtom 
oss viinda om tili Herren, ty han 
har sargat oss, han skall ock hela 
oss; han har slagit oss. han skall 
ol'k förhinda oss." 

Om nu denna tids kri:>lna bara 
skulle laga åt sig etl uppbyggligt 
exempel av dessa profetens ord, och 
hesinnade vad gott Ilerren har gjort 
dem då han har slagil dem med 
håde utvärles och ( inviirles) andens 
tuktan. nämligcn först genom upp
väckelsen. då Herren har slagit dem 
genom samvetsplåga * med den järn
spira varmed Kristus regerar över 
hedningarna. Och även genom ul
värtes tuktan har Herren börjat aga 
oss. Om de kristna skulle taga vara 
på denna nådiga tuktan och åter
vände till Herren samt anförtrodde 
av allt hjärta håde kropp och själ 
åt Herrens vård. så skulle icke så 
svåra frestelser oeh fruktan för jor
disk nöd komma över dem. Men 
de som kämpa med otro förmå ej 

tro så mycket, att Gud även genom 
yttre tuktan drager dem till sig och 
vill slita deras hjärlan lösa från 
världen. Men såsom barnet skyndar 
tili förälderns Iamn ehuru för. 
äldern har agat det, ty det har 
ingen tillflykt annorstädes, så rnås
le även en kristen skynda sig i den 
himmelske Förälderns famn varje 
gång Fadern har tuktat honom. Om 
han därtill kunde kyssa Faderns ris 
och tacka för god tuktan, så skulle 
Föräldern taga honom i sin famn 
och kyssa honom och låta honom 
dia nåd från sina nådeflödande 
bröst*. Härtill manar även profe· 
ten Hosea ( i förut anförda ord). 

De kristna ha dock ingen till
flykt annorstädes än hos den him
helske Fadern. Och då nu Föräldern 
har börjat tukta sina olydiga barn 
med dyr tid, och de kristna därvid 
få jämte hedningarna Iida brist och 
umbäranden, så ha de kristna intet 
annat råd, än att skynda till För
älderns famn, såsom barnet som 
har blivit agat, och bedja, att dessa 
sista tidens lidanden måtte förkor
tas för de utvaldas sku1L1 Viha det 
hoppet och den tillförsikten tili 
Gud, att Han ej skall lägga större 
börda på oss än vad vi kunna ut
härda. Hör du, himmelens och jor
dens härskare, de bedrövades, 
ångerfullas och nödställdas suckan, 
Du vår Fader som är i himmelen. 

•se Ordförkl.: ånger, Föräldcr. 
1 

Se Ordförkl.: cskutolui!d. 

Otrons 11llnda och lrons glädje 
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Evangelium: Joh . 16: 5-]5. 

Och nu går jag borl tili honom som 
har siinl mig, och ingen av eder frågar 
mig vart jag går. Men edra hjärlan äro 
uppfyllda av bedrövelse, därför au jag 
har sagl eder detta. Dock säger jag 
eder sanningen: Det är nyttigt för eder 
alt jag gär bort, ty om jag icke ginge 
bort. så komrne icke Hjälparen tili eder. 
men dä jag nu går borl, skall jag sända 
honom tili eder. Och när han kommer. 
okall han låta världen fa vela sanningen 
j fraga om synd och rättfärdighet och 
dom: i fråga om synd. ly de lro icke 
på mig; i fräga om rättfärdighet. l) 

jag går tili Fadern. och l sen mig icke 
mer; i fråga 0111 dom, ly denna värl
dens furste är nu dömd. 

Jag hade ännu mycket alt säga eder. 
men I kunnen icke nu bära del. l'vlen 
när han kommer. som är sanningens 
Ande. dä skall han leda eder fram tili 
hela ~anningen. Ty han skall icke tala 
av sig själv. utan vad han hör. alll del 
!'kall han tala: och han skall förkunna 
för eder vad kornma skall. Han skall för
härliga mig, ty a' mill skall han la[:J 
och skall förkunn a del för eder. \lll 
l'ad Fadern har. del är mill: iärför 
"3de jag att han ska ll taga a1 • 1111 oeh 
förkunna det för eder. 

I dagens evangelium talar Jesus 
om att han skall fara till sin Fader. 
rnrför lärjungarnas hjärtan fyllas 
av sorg och bedrövelse, men han 
lovar åt dem en tröstare :;om skall 
leda dem till hela sanningen . 

Med anledning därav skola Yi 
denna nådens stund betrakta: 

"H uni lärjungarnas hjärtan 
/yllas av bedrövelse. när f esus 
säger att han skall lämna dem. 

Första betraktelsen 
v i s a r: H uru lärjungarna bli be
drövade då fesus far bort. 

. Då lärjungarna hade börjal föl
ia Kristus i del hoppet, att de !!,e· 
nom Kristus skola bli lyckliga i 
världen, så är det förklarliat atl 
de bli bedrövade då han far

0 

bort. 
Då hände det på ett synligt sätt atl 
J esus for bort, tili sin Fader genom 
döden. Lärjungarnas hjärta var då 
så hårt fäst vid världen. alt de icke 
kunde låta bli att hli bed rövade då 
deras jordiska stöd dog hort. Jesu' 
dog och lämnade lärjungarna i slor 
hedrövehe. Denna sak sker nu 
( andligen l på det sättet. att da de 
kristna äro fästade Yid världen. :;a 
dör Jesus i deras hjärtan ol'h diiraY 
få lärjungarna sorg. eller s<isom 
Friilsaren sägrr 1 ernn~eli<>t ~tt 1lr
ras hjärtan hlirn uppfylld" :n hc
d riiyeJ,;e. da de märka eller kti 111.l 

ali }e:;us är diid. 
Lärjungarna.1 hjärta11 roro hei/ 

/ ästade rid cärlden niir_ Jes11s rlo7, 
1/en e/ter h1111.1 död fmgo de en 
hjärtans bedriil'else som .'.lCkte tie~ 
ras hjärtan lö.rn f rrm iarlden .. 51'. 
sker det äl'eTI '111 Dri 1 i:_s11.1 dor 1 
de kristna., hjärtw1 /1ir m_~ldsknrle
kens skull. drl fri i/E f)('dror~.lse och 

'/01· /ä11"tan efter F rnlsareri. en " ,.. · .. . 
Men om inge11 .\()rg kommer o11e1 
l kristna dä de känna ali .fe,rns 
~~-. i deras hjärtan. då gr1 de helt 

_oll, .. l ler1 Bekla"ligtvis har det 
11 var c · " .d 

• ed i11ången i denna 11 - att uiill sa m · ... 1 d 
c 1 . do .. tt i deras hprta. oc l e Jesus 1a1 
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ha ej fått någon sorg över denna 
död utan de ha varit nöjda med 
dett~ döda tillstånd: de ha icke grå
tit och jämrat sig i saknaden av 
Jesu nåderika närvaro. Och deras 
Frälsare ligger nu i graven. Och 
några som gråta och jämra sig över 
.Tesus död, förmå icke längre tro 
att han skall uppstå : de titta nog 
neel i graven men finna ej honom 
ei ii r heller. 

Vad hjälper det dig Petrus, ali 
du hoppar ned i graven och gräver i 
svetteduken, då du ej förmår tro att 
.Tesus lever, ehuru han har blivit 
scdd av kvinnorna. Vad säger du 
Petrus, då kvinnornas Frälsare le
ver orh din Frälsare är ännu elöd? 
Kvinnorna äro glada. men du är 
bedrövad. Kvinnorna tro, men du 
tror icke att han lever. Då elu vet 
meel säkerhet att .Tesus är död i ditt 
hjärta, men känner icke med säker
het att han lever, ehuru du skull e 
önska all han vore levande, så mås
te du med denna kunskap fara ned 
i elödsriket, oaktat du gråter och 
järnrar dig. oaktat du är storligen 
bedrövad, oaktat du skulle förund
ra dig och grubbla med ditt för
nuft. huru .Tesu kropp har kommit 
bort från graven. Allt delta unel
ranele, hoppande ned i graven och 
grävande i svetteduken hjälper dig 
icke till saligheten, så länge din 
Frälsare är död. Oaktat du för den 
stora hedrövelsen irke kan hclL gå 
tili världen, kan du för din otros 
skull ej heller slippa till himmelen. 

A n d r a b e t r a k t e l s en: 
Hur skola bedrövade lärjungar /å 
glädje över ]ew uppståndelse? 

Vi veta med säkerhet alt alla 
Jesu lärjungar ha blivi t bedrövade 
över J esu bortgång. Men få nu alla 
glädje av hans uppståndelse? Jo, 
alla som i sanning ha börjat efter
följa Kristus, men denna glädje få 
ej alla på samma gång. Maria Mag. 
dalena först, som älskade J esus så 
mycket i den spetälske Simons hus, 
hon som haele få tt så mycket för
låtet och som utgöt kostelig nardus
olja på hans huvud . Denna gamla 
sköka får först se och igenkänna 
den store Korsbäraren och töme
krönte Konungen uppstånden. Men 
tänk icke, du gamla horkona, att 
du alltid skall vara den bästa krist· 
na , fastän du på påskdagen har 
först fått se Herren. Icke har du 
den andekraft, att du kan bäst be
främja Kristi församling. Du är 
icke den klippa på vilken Kristus 
har lovat bygga sin församling. 
Men Petrus är den klippa på vilken 
Kristus har lovat bygga sin försam
ling. Och Johannes är den lärjunge 
som Jesus älskar. Ehuru du är elen 
första för vilken Kristus uppenba
raele sig, så är du fördenskull icke 
elen bästa kristna. Ehuru nu Petrus 
och Johannes gråta och jämra sig, 
och elu har gläelje, nog skall Her
ren uppenbara sig även för elem, 
och deras bedrövelse skall taga slut. 
Därigenom skola lärjungarna bli 
hänförda, när de se Herren. Men 
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T mas som ännu går sina egna vä
" 

0
r och icke hålls med de andra 

.,a · d k · l"rjunaarna i e nstnas möten, 
\ skall han få se Kristus? J ag 

na . fo H 
tänker atl han icke ~r s~ . erren 
förr än han kommer t1ll laIJungar
nas möte. 

Om Tomas förblir ensam och sÖ· 
ker Kri stus i ensamheten, månn tro 
Kristus kommer för att uppsöka ho
nom där? Jag tänker, Tomas. att 
du först måste komma till de krist
nas möte, innan Kristus kommer 
för att visa sina sår. Ingalunela blir 
du elelaktig av uppståndelsens nåel, 
innan du kommer till församlingen . 
Huru du än må läsa i boken i en
samheten och hålla böner hemma. 
inaalunda blir du där kristen. Vlen 
ko~ först till de kristnas möte och 
sök först församlingen, innan du 
finner Kristus. Och vi ha del hop· 
pet, att Tomas som har en .. hjärtlig 
och sann sorg över Jesu dod. skal} 
se och tro att J esus ännu leYer. da 
han kommer till lärjungarnas möte 
och är tillsam mans med dem. 

Men Nikodemus och hans tros· 

bröder som med sin dygd lägga 
Kristi kropp i den döda trons grav 
och gå raka vägen till Gud och icke 
komma till dessa dårars hus som 
gråta och jämra sig - de må Yara 
aldrig så oklanderliga inför världen 
och ej ha samtyckt till världshopcns 
gärning och råd som ropar "kors
fäst" - för dem blir Kristus var
ken i denna eller den tillkomrnan
de världen levande. utan deras 
Frälsare förblir i graven nu och till 
evig tid. Icke ha de en hjärtlig 
sorg ÖYer Jesu död, ej hcller någon 
alädje av hans uppståndelse . .llen 
de få siälar som hålla sig samma11. 
gråta oclz jämra sig övi;r ]~su d~~· 
län!J:larzde efter ]em nadenka nar
rnr~. de frl känrw uppstrl•11lelse11s 
~liidje. de unclfå den Helige 11'.dc. 
tfp fci kraft af/ predika Prange~'.'.''.n 
för allt skapat. Och c_le ~~ola lol.J;~ 
Je.;u hlodiga fobpar tili S1on< ~n"'. 
\'arest ele få skåda den •t,1re Km·,-. 
bi.iraren och njula saliidwlt'~' a1 

Hans lieskådancle. nu 111 h 1 \'\ ghet. 

\mt>n! 

0 "i'" nss. Herre. <n a ... n tro. 
so~~ sorgenut lietYingar. . 
som h fter o"" tili lJW' o<'h i o 
p·'i starka iirna1ingar. 
s~n~ talar miiktigt t.i.11 cmar 

1 1 .. . , . under fa rdcn. 
oc 1 lat. o~, ... . . 11 i1·le11 har 
som har lt g tio~t 1 

~ch överv i11ner y;irlden. 

Ps. 320 cller 11:_~ 7, 8· 
(Ps. 8.)1:1). 
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BöNSöNDAGEN 

År 184.S. Ps. 337 : 1-4. 

OLIKA HJÄRTANS BÖN 

I bedjen mcn 1 fan intel. ty I hedj en 
illa. niimligen för all kunna 1 cdra lus· 
tar förslösa \Bd 1 fan. f}ak . 4: 3 ) . 

Den ädle aposteln Jakob bestraf
far här sådana människor som be<l
ja Gud endasl om sådanl som hör 
till delta jordiska liv men icke 
bcdja om det som vore nödviindi
gare och nytligare för själen, näm
ligen andliga ting såsom Lro, hopp 
och kärlek. Den som silter Iasl i 
världen heder Gud endast 0111 jor
diskt gott som duger Lill kroppens 
uppehälle, men själens oförgäng
liga goda saknar icke den världs
liga mänskan. Vi vela att varje hed
ning taekar da han fått äla sig mält 
men inte tat:kar alla för Guds ord 
'om de höra, tron som de fått eller 
for kärleken, som dc fått känna. 
~oqdösa människor, i synnerhct 
drn döda trom; hebnna rc. läsa 
myckel böner. ehuru det iir ovisst 
0111 dessa böner komma från hjiir
tat eller huken, då de böja sina 
kniin och lacka Gud med många
handa böner och tacksägeber så
som faris<;erna. som läsa liinga bö
ner för att människorna skall se. 
huru fromma de äro. Eljest är dc
ras liv just inte kristligt, då de näm
ligen ibland lacka. ihland förban
na, ibland välsigna. ibland banna. 
ibland bedja och ibland slåss 1• 

1 St• Onlfi;rklarin4."('.ar. 

Utan möda har den sorglöse få u 
nåd. Nu beder han, a tl Gud må tte 
bevara hans tro, så a tt ingen skall 
få röva borl hans döda tro. Hör 
Gud sådana höner? Säkerl hör dem 
världens gud som med den döda 
tron bedrager människor? Då nu 
den rike tackar Gud för vad han 
med mammons hjälp har samlat 
ihop och beder städse, att Gud 
ännu måtte hjälpa honom atl med 
Ialskhet vinna mer, så tror han att 
han nu har läst en hjärtl ig och för 
Gud behaglig bön. Då en fattig. 
vars största omsorg gäller buken, 
lackar Gud för atl han med andras 
hjälp fått fylla sin lmk och beder 
städse att han fortfarande skall få 
vara lat och leva av and ra männi
skors möda, så tror han att han 
har läsl en rätt och Gud behaglig 
bön. Men den blinde stacka rn vet 
ej tili vem han beder. Och när 
hrännvinsgrossisten tackar Gud för 
den vinst han fått genom hrännvins· 
handeln och städse beder a tt Gud 
\ ille välsigna bans affär. då har 
även han läst en vacker och för sin 
själ uppbygglig bön. 

När åter dygdiga människor Lac
ka Gud för att de ej äro så dåliga 
~om andra mänskor, så förstå r man 
att deras bön är synnerligen vacker 
i världens tycke. Kanske de även 
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·älva tro att en sådan bön borde 
~Jehaga Gud, fastän Frälsaren säger 
Jtl farisens bön icke kunde rättfär
~iga honom, då ha~ nämligen pri
sade sig själv men ei Gud. Men den 
döda trons bekännare, som läsa så 
mycket, välsigna så vackert, bedja 
så ödrnjukt, så ivrigt tacka för ma
ten, kan någon enda säga. att inte 
deras bön behagar Gud? Jo, säkerl, 
om den kommer från etl ödmjukt 
och förkrossat hj ärta. Men när har 
deras hjärta blivit förkrossat? När 
har de haft en sann ånger och gjort 
sann bättring? De vel icke själva, 
uär del skulle ha skett . De flytta 
alltid sist den sak som borde göras 
först, och sålunda äro deras höner 
behagliga för världens furste, som 
har lärt dem att stjäla nåd. Alla 
dem gälla nu dessa J akobs ord: 
··1 bedjan men fån intet. t\ I bedjen 
illa, nämligen för att kunna i edra 
lustar förslösa vad I fån."' 

Vems böner duga då för Gud. da 
dygdens och den döda trons. höne'. 
icke duga? I dagens evangelnun fa 
vi höra vems böner som duga. hlotl 
vi toge vara på Frälsaren~ ord._ då 
Han lär sina lärjungar atl bedia 1 

Hans namn nämliaen för han" för· 
, " ld. tjänsts skull, för hans osky 1ga 

pina och död, för ali den ve~e'.·. 
möda och ångesl som han har hclit 
och uthärdat för vår skull. Men kan 
någon annan än ett förkrossa l hjä r· 
ta uppsända sådana suckar so '.~1 be
haga Gud? Kan någon annan an e~ 
botfärdia och troende sj}il lila pa 

" 

hans förtjänst och bedja i Ham, 
namn? Om den döda Lrons bekän
nare kunna bedja rned munnen. 
kunna de dock icke av hjärtat suc
ka: "Abba, kära Fader!" Ty de 
känna icke sitt hjärta. 0111 det är 
hårt eller mjukt, kallL eller hrin
nande, sjukt eller friskt. Vår avsikt 
vore att i dag betrakta. vem det är 
som kan med ödmjukt och förkros
sal hjärta bedja Fadern i Jesu 
namn. om Herren Jesus ville giva 
bönens kraft åt beklämda hjärtan. 
att dera:, böner måtle höras från 
helvetets djup ända tili himmelen. 
suckande med de utvalda harnen• 
ande: ""Abba. käre Fader i him
melen." 

Evangelium: Job. 16: 23-33 
Jesus sade ··.;;annerhgen. 'annerligen 

•äger jag eder· \'ad 1 hedJ<'~ Fo.Jep1 
om. det <kall han g1rn eder 1 '1111 l in. 
fliuill' hai en I iekc lwt1 11111 .1g"l. • 
irilt nanin. bedjen. ock 1 ;kolc•1 fa. l•ir 

atl ''dl"r glädje ;kall hli1~ ·ullknn hg .... 
llctta har jag taiat ui ede~ ' .rn1. 

täckla ord. clen tid k1>111111er. ·~a 1ar irkt' 
mer ,kall lnla tili eckr i fortaekta ''~rl. 

·· l fo·· rkun ia fur 1•dt'T 0111 f-. ulan oµpe . · 
dern Pa den dagen >knle11 1 .heclja ' nntl 
namn. Och jng >iig- eder irke ali J"I; 
-kall hedia Farlt•rn fiir rd1•r. 11 Fadt>rn 
.. ··1 ··1 k t ler dtt•r>o1 1 hai t'll 
~Ja ,. a !" ar \ · · . , :· 
.·1 kat nug orh h<ll en troll ali )Ug '''. 
,1s (. 1 1 1·aP har "a1t u1 
utganaen fran .ut .. ,1. "'· . .!" 11 . 
. f an fadern och har kn1111111l 1 'ar 'e1.1 
' r 1·· nar J-."' i-iirlde11 nrh gar 1111 ater am ' c c-

F adern:· . . "Se nu ta· 
i)a sade han>' lal f)llk•~g.i:·ga. fÖrtäekla 

1 .. et och 1ru ar 111 
la r c u opp . ll du vei a lll , och a li 

·d !\ u veta 1 1 a . 
" ' . .. b h .. ·!" "t för d 1g a ll man 
del icke ar e °' 1

" 
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friigar clig: diirför lro 'i all clu är ul
g1111gen fr im Gud." Jesut< srnracle de1:1: 
"Nu tron 1? Se. den stuncl kommer. p, 
den iir rerlan kom111cn. da l skolcn för
skingras, , ar oeh en åt sitl hali , och 
Iämna n1ig allcna. Dock. jag är ickc al
lenu. ty Fadem iir 111cd mig. 

Della har ja"' taiat tili eder. fö r all I 
,kolen hm a frid i mig. T viirlden liden T 
hetryck: 111en varen vid golt mocl. jag 
har ·ö,·en unnit ,-ärldcn." 

\'i ha i clet .förcgående talat om 
ele sorglösas liön, nu skola vi med 
Gllllh nåcl tala om de väcklas eller 
botfärdigas och benådades böner 
orh visa: 

/luru de botfärdiga och benå
dade bedja Herren i f esu 
namn. 

\Ien hänid böra vi bemärka: 
1: Hårcla hjärlan, 2: Veka hjärtan, 
;3: Kaila hjärlan, 4: Onda hjärtan, 
.'1: lJppblåsla hjärLan, 6 Förkrossa
de hjärtan. 

lljälpe Gud, alt ele hårda hjär
lana måtle veknu, ele kallu bli var
ma och dc upphlåsla bli förkros
>-a<lr. 

1: Hurudana böner uppstiga ur 
hrlrt hjärta? 

Första lecknet tili åuger är all 
hjärtal klinns hårt. Della visar att 
den Helige Ande har börjat bulla 
på clet mecl lagens hammare. 1 silt 
naturliga till~Lånd kiinner ej män
,,kan hurucla11t hennes hjiirta är. 
Somliga sorglösa Lro alt <leras hjär
la iir gott. Andra tro atl del iir vekt. 
Särskilt lro den dö<la trons bekän
nare så r)('h kä11na sill hjärta vara 
vekt, när det predikas så atl de na-

turliga böjelserna smörjas med ho
mmg eller med stulen nåd och den 
döda trons smörjelse. Då hörja de 
naturliga böjelsernas tårar rinna 
från ögonen som en söt sirap, och 
den döda trons slem börjar drägla 
ur munnen, särskilt då brännvinet 
stiger i huvudet och uppmjukar 
Adams* hjärta. Visserligen äro de 
tårar som flyta ur gammel Adams 
ögon intel annat än ormtårar. De 
falla som hagel på isgatan. lnte 
vcrka de tårarna något till hjärtats 
förbättring eller sinnets förändring. 
Nog förblir mänskan för deras 
skull en hedning. Men då männi
skan vaknar av den Helige Andes 
bultande, då känner hon hjärtat 
hårt och kallt. Inte kan hon längre 
gråta, inte bedja, inte ens myckel 
sucka. * 

Men jag tror all den människa, 
vars hjärta är hå rt, är närmare 
himmelriket än den naturliga män
kans veka hjärta. Ej så att hon skul
le med det hårda hjärtat slippa in 
genom himmelens dörr, utan därför 
att hon har börjat känna silt hjärta 
hårt, ont och elakl, vilket hon ej 
förut har känt. Ehuru människan 
i detta tillstånd ej kan gråta eller 
klaga, ropa med barnasinne eller 
bedja rätt i Jesu namn, så har hon 
dock ett hemligl suckande och läng
lan att del hårda hj ärtat måtte bli 
hättre. Den som känner si tt hjärta 
hårt, ont eller elakt, kan ej mer 
Ledraga sig själv med den falska 

°' S t· Ordfiirkl.: \du111 . rc~p. uppYaknandt~. 
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tron alt hjärtat är gott och vekt. 
Inte kan hon mer lita på sin dygdig
het, ej heller mer stjäla nåd. Ron 
känner tydligt att hon icke med ett 
sådant hjärta kan behaga Gud. Och 
dock är hon närmare Gud än i sorg
löshetens tillstånd, ty i det tillstån
det trodde hon sig vara den bästa 
kristen , Guds bästa vän och J esu 
bästa lärjunge. Men efter väckel
sen, då hjärtat känns hårt, ont och 
elakt, .får hon den insikten, alt hon 
har hatut Gud men icke älskat. Hon 
har älskat världen men icke Gud; 
hon har varit djävulens bäste vän 
men icke Guds. Och trots att hon 
nu i väckt tillstånd ej kan älska 
Gud , ej ropa med utvalda barns 
sinne, därför att Frälsaren är ännu 
alltför långt borta, är hon ändå när
mare himmelriket än förr, ty de 
falska salighetsgrunderna ha nu 
bortrövats från henne. lnte är 
hon längre dygdesam, ej heller kan 
hon tro att Gud bryr sig om henne. 
Hon börjar redan känna~ ( domen). 

2: De veka hjärtana. När hjiir
lat har blivit vekt. och kärlekens 
och tacksamhetens tårar ha börjat 
rinna och bönerna börjat stiga upp 
från djupet till himmelen, då räk
nar också H erren varendaste tår 
som rinner från den Lenådades 
ögon · inte äro suckarna förgäves. 
ty de' komma icke av intel. Men ej 
heller tårarna äro förgäves, då <le 
komma från nådehungrande män· 
niskors ögon. Ty suckarna äro -' Se Ordförkl.: ovärdig. 

barkbröd och tårarna tjäna som sås 
åt korsbäraren. 

3: H uru och hurudana böner 
komma från kalla hjärtan? 

Ehuru väckta själar klaga att 
hjärtat är kallt, så är dock ej hjär
tats köld sorglöshetens kännetecken, 
utan den är en av hjärtats många
handa växlingar, som följa på var
andra och innebär att syndaren 
känner att hjärtat ej är som clet 
borde vara. Men fastän hjärtat ej 
är så varmt, så gott, och så kärleks
fullt som syndaren skulle önska, så 
är det i det tillstånd att det behö
ver bättring. Syndaren känner, att 
han med kallt hjärta saknar bönens 
kraft och fromhet, tro och kärlek. 
Ett kallt hjärla betyder. alt något 
fel iir <läri. vilket dct ,;en kan Yara. 
i\len har den döda tron. sor1 har 
så nwcken tro och så 1mcken Lirlek 
och ;a mvckel böner. alt ingcn enda 
väckt mä'nniska kan uppr~ikua <lct 
har den någonsin klagat över alt 
den har ett kallt och ont hjärta? 
Aldrig höra Yi clen döda trans, be
kännare klaga Ö\er ali de ha nagot 
fel i hjärlat. men det hiir -~-i dem 
upprepa. att de lro pa Fralsaren, 
att de älska Honom ocl• att de_ kun-

a bedi'a när som hclst. AIJng ha 
11 'llh'" de någon nöd med_ hii1i:;yn t1 .. Jar: 
tat. lcke ha <lc linst pa tro. karlek 
eller böner. ;\I;irhii1:digl_ rnd d~ 
.. •

1
·ka 1 :'\l'ir en naclet1ggare ei aro 1 · i ' · • 'k 

känner sig ha denna anclltga n -e-

i tan all sla ,,,5 brister och fat-
l om u ' " · k 
Ligdom, så undras blott om det ic ·e 
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är stulet gods a 11 den tro och kärlek 
,;0111 de (förra) berö111111a sig av. 

Ehuru ett kallt hjärta icke har 
hönens krait, kan där Iinnas något 
hopp att hjärtat en gång förändra s 
och blir hrinnande. ty eli mänsko
hjärta har 111an inte i handen så att 
man kunde steka det so111 ett kött· 
stvcke framför elden. Men 0111 Gud 
,är111er hjärtat rned sin nåd, då blir 
det varmt. Tili den döda trons be
kännare är sagt i Uppenbarelsebo
ken: "Då du är ljurn och varken 
Yarm eller kall, skall jag utspy di g 
ur min mun" (Up. 3: 16). 

..J.: Niir hiiirtat är brinnande. då 
komma rlärur brinnande böner . ... 

Då är också Fräbaren helt nära. 
ehuru en botfärdig människa ej all
tid ser eller känner honom. Då 
Friilsaren gick med två lärjungar 
pa Emausvägen och förklarade 
Skriften för dem och fastän deras 
ögon Yoro Iörhållna så att de ej 
kände honom. sade de: "Voro icke 
våra hjärtan brinnande i oss, då han 
fiirklarade för oss Skriften!" Ofta 
händf'r det att en väckt människas 
hjiirta känns brinnande och då är 
Frälsaren alldeles nära , ehuru män
niskan ej känner honom. Eu brin
nande hiärta för med sig andakten. 
l'ärmen. ivern. och då giues bönens 
kraft: så bli även bönerna brinnan
de. Men icke alltid finns bönens 
kraft Jastän hjärtat är brinnande. 
Dock ger detta hjärtats tillstånd 
andlig klarhet, iuer och andakt och 
mod att tala ( om andliga ting). Ett 

brinnande hiärta ger stor kraf t att 
kämpa mot världen. ] esus säger om 
detta hjärtetillstånd : " J ag har kom
mit för att täncla en eld på jorden, 
och hum gärna ville jag icke, att 
den redan bmnne! (Luk. ]2: 49). 
Och Johannes Döparen säger: "Ef. 
ter mig kommer en som skall döpa 
eder i helig and e och eld" (Matt. 
3: 11 ). 

Lärjungarna på Emausvägen 
voro ännu i bedrövelse och tvivel 
då deras hjärtan voro brinnande. 
Inte kände de ännu J esus, fastän 
han gick mellan dem och förklara
de Skriften. Så kan ännu mången 
sorgsen själ ha tvivel, ehuru han är 
brinnande. Men varför uppenbara
de ej Frälsaren sig genast för dem, 
innan han hade förkla ra t Skriften 
för dem? Frälsaren vill säkert ge
nom detta exempel lå ta alla väckta 
och sorgsna lärjungar veta, att de 
måste studera Guds ord och särskilt 
betänka de ställen som tala om 
Frälsarens lidande, död och upp· 
ståndelse, att de må tte rä ll förstå 
alla de skriftställen som höra tili 
kristendomen. Ty om blott bekym· 
mer och sorg behärskar hela hjär
tat och någon förståelse av Guds 
ord ej blir av, så förhålla s de sorgs
nas ögon genom tvivl en så a tt de ej 
känna Frälsaren, ehuru han ä r all
deles bredvid. De tvivla så sta rkt 
om Guds nåd, all icke Guds ord som 
förklaras för dem kan bo1ttaga de
ras otro eller besegra den. Egen· 
rättfärdigheten och det naturli ga 

Olika hjärtans bön 
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förnuftet komm a med sådan otro, 
att de ej längre kunna tro, huru man 
än vi sade dem skriftställen som 
visa all Kristus måste lida allt det
ta för elända och fa ttiga syndares 
återlösning. Hära:v ser man att en 
väckt själ kan vara i stor sorg, sak
nande Jesus och på samma gång ha 
svåra tvivel, ehuru han är brinnan
de. Dock har han i detta tillstånd 
brinnande suckar efter Jesus och 
brinnande tårar och brinnande 
längtan efter nåd . 

5: Hurudant tillstånd är det. dl!. 
hiärtat är nppblåst? 

Det är klar t att av ett uppblåst 
hiärta kommer högmod, otålighet 
och knorrande. I detta tillstånd tål 
man varken sig själv eller andra. 
Alla sorglösa människor ha upp· 
blåsta hjärtan. Men de sorglösa 
känna aldrig a tt de ha fel i hjärtal. 
huru uppsvällt hjärtat än må vara 
och hur än därur skulle framkoka 
som ur en dryckesgryta* stora ord. 
högfärdiga la ter, hotelser och svor· 
domar. Först i det väckta stadiet 
börjar människan känna upphlåst· 
hetens fel; men ehuru detta hlir 
henne till stor plåga, då hjärtal sti
ger upp i bröstet och vill tränga ut. 
kan han ej själv bota detta. Men om 
hjärtats uppblåsthet blir en plåga sit 
strävar hon a tt bli befriad Irå n de 
frestelser, de ond a Lankar som etl 
Uppblåst hjärta för med sig. Det iir 
nämligen så stor skillnad mellan en 
sorglös och en väckt människa, atl 
den sorglösas sam vete aldrig be· 

st1~affar ___ henne, hur hårt och upp-
hlast hiartat än är. Men en väckt 
människas samvete hestraffar hen
ne för att hjärtat ej är i rätt till
sht!nd. Samvetet bestraffar hjärtats 

ardhet, elakhet, uppblåsthet, och 
därför känner en väckt människa. 
att om Frälsaren ej hade kommit tili 
världen hade alla människor uått 
förlorade. Och då en sadan botfär
dig själ råkar i nöd för sitt hjärta 
som känns ibland kallt. ihland hårt 
och ibland uppblåst. då känns Fräl
saren ännu vara längt horta ehuru 
han är bredvid. Han tyckes vara 
sa hög, fa:;tän han 1ir så förståenrle. 
Han tyckes vara så hclig alt en 
syndare ej vågar nalka,.; Honom. 
\Ien den döda tron ligger ',u dag 
i Fräbaren,; ,kötc. Han är Je,u 
liäsle vän. Han har ej ,adaua fre,. 
teber. ~om pläga de rncJ..1,1. \ arfö · 
har den döda trons hf'bnnare ,å 
fridfulll ,;amvetf'? Varfor kl.1~a dc 
aldri" iiver d1ärnlens anfi:kteJ,er? 
~atu~ligtvis därför att ficnden läter 
dem rnra i fred. [ntc , 11 han oroa 
dem som äro hell i ha1i,; \ald. \Ien 
viickta själar siikcr han riktigt koka 
orh ,;tf'ka ge110111 omla tank~.r o~·h 

• . l1a11da fre..;te),er nl"h ..;ar,;k1 lt manga ' · l 
o-enorn tYivel. ,-å ali han fi•1gt' . .< em 
" .·· d· .1·" tili dcu hreda Yagcn. att,ana'r- . , 

d •tte ·luta ·ilt .;Lrii1a tnunat. all e rna ' ' 
6: Eli förkros.1111 hiärtas suc~·ar 

.. {"ut i::.kriften C11t!1 behagliga. aro en i,, ' ' 

På Ilera ställen i Gamla Te~~a
Let tala profeterna om elt od-

men 1 ··· l ··irav . k ] förkroosa l lJ H I' a. h mJU "l OCl " 
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vi förstå att hjärtat måste bli öd
mjukt och förkrossat, innan en h~~
färdicr sJ'äl kan rätt bedja och moJ-

b f 0 lio-en taga emot nåd. Men ragan 
ä1~: Hur skall hjärtat bli förkrossat, 
då det ibland är hårt, ibland kallt, 
ibland ont, ibland brinnande och 
ihland uppblåst? Så kan man för
slå, att en väckt människa under så 
mångfaldiga växlingar känner sitt 
hjärta bli sjukt och nedtryckt, så 
att hon till sist ej vet annat råd än 
alt fly tili Frälsaren och bedja om 
Hans hjälp. Delta var jusl den He
lige Andes avsikt, alt den väckle 
måste komma i nöd så att han ej 
längre kan komma någonstädes för
bi Frälsaren. Egenräufärdigheten 
har så länge pinat de väckta, att de 
slutligen se döden och förtappelsen 
framför sina ögon om ej hjälp kom
mer från Frälsaren. Men de få ej 
rätt kraft till bönen förrän i sista 
livsfaran. De försöka försl gå förbi 
Frälsaren, de ville nämligen bli vär
diga att mottaga nåd, de ville för
tjäna nåden, ibland med självgjord 
bättring, ibland med ångern, och då 
del ej går alt förtjäna nåden, falla 
de slutligen i tvivel och tänka atl del 
ej mer är möjligt alt försöka, då 
mänskan aldrig blir värdig. Men 
om du ångrande själ inte vill laga 
emot nåd utan förtjänst så var då 
utan och du får gå till förtappelsen. 
Ettdera måste du göra, antingen går 
du till förtappelsen eller sänker dig 
under nåden. Någon annan utväg 
finns icke. Tag dädör emot nåden 

av nåd men icke efter för tjänst. 
S l u t s a t s: I alla dessa väx

lingar som en väckt människa kän
ner se vi den Helige Andes verk
ningar, frånsell tvivlen som ej är 
den Helige Andes utan egenrättfär
dighetens verk. Men att en väckt 
människa känner sitt hjärta hårt, 
kallt, brinnande, elakt, ont, upp
blåst, styggt, motsträvigt, stolt, argt, 
orent, allt detta är målat i Bibeln. 
Och ehuru Gamla T estamentets 
människor redan förut ha erfarit, 
att mänskans hjärta är listigt och 
illfundigt, att mänskans hjärta är 
ont ifrån barndomen, att f rån hjär
tat komma alla onda tankar o. s. v., 
hade människan ingalunda trott det
ta, innan hon själv genom den He
lige Andes verkan får känna och 
erfara det. Detta är just den Helige 
Andes avsikt, att människan måste 
genom egen erf arenhet känna sitt 
hjärta. Eljest hade hon inte trott, 
att mänskan är så ond som hon är, 
inte hade hon trott att endast genom 
nåden och försoningen kan männi· 
skan bli salig. 

Därför uppmanade Frälsaren 
sina lärjungar alt hedja Fadern i 
Hans namn, som har förvärva l nå
<len och salighelen å t botfärdiga 
och förkrossade själar med sin 
möda, pina, ångesl, död och upp
ståndelse, för alt vi som hava få tt 
Anden såsom förstlingsgåva, måtte 
få del i Hans nåd utan att köpa och 
Jörtjäna, endast genom tron. Amen. 

Ps. 336: 1-4. 
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KRISTI HlMMELSFÄRDSDAG 

(1855). Ps. 125: 1-4. 

DE TROGNA SKOLA SKADA DEN HIMLAFARNE I HÄRLIGHETEN 

Därefter , sedan Herren Jesus hade ta. 
Jat med dem, blev han upptagen tili 
himmelen och satte sig på Guds högra 
sida. (Mark. 16: 19). 

Lammet, som blev slaktat, är värdigt 
att mottaga makten, så ock rikedom och 
visbet, och starkhet och ära, och pris 
och lov". (Uppb. S: 12). 

Vi hörde av den upplästa texten, 
huru man i himmelen lovar det 
slaktade Lammet, emedan Han blev 
befunnen värdig att bryta de sju 
inseglen. Men på jorden höras ej 
många lova det slaktade Lammet, 
då även de få själar, som genom 
Lammet äro återlösta från syndens, 
dödens och dj ävulens våld, icke för
må lova Honom ( den himlafarne) 
så som de skulle önska. 

Visserligen ha somliga världsvise 
skrivit mycket om den förvandling 
som har skett genom kristendomen. 
Det är i sig själv en god sak .. all 
människorna icke längre offra sma 
barn åt avgudar såsom hedningarna 
om icke veta något om den yllre 

krislendomen. Det är även i sig en 
god sak, att den yttre gudstjänstcn 
hålles vid makt, a tt barn unden·isas 
att läsa i bok, a tt Herrens nattvarcl 
firas och annat sådant. Men judarna 
och hednincrarna hålla också guds
tjänst, de ;åviska hålla gudstjäm;t 
och grekerna hålla l ikaledes gucls· 
tjänst. 

Men vad hjälper denna utvärtes 
gudstjänst, då hjärtats och sinnets 
förvandling icke sker, då alla dessa 
yttre ceremonier icke nå längre än 
till skallen? Ingen är så trägen att 
hedja och buga sig som greken; 
men girighetens och högfär<lens djä
vul frestar honom, så snart han upp
står från sin bugning. Och Yad bätt
re äro de som äro uppfostrade i 
Lulhers tro och vilka ej längre bry 
sig ens om den utvärtes gudstjän~
ten knappast så mycket. att de skul
le föra sina barn till dopet och be
söka knkan ens på böndagarna 
eller lä.sa Skriften på söndagarna 
och tro att Gud icke låter giil'ka sip:. 

Hur mycket lorn Je Guds Son. 
vilka med Jeyernet förneka rnJ de 
bekänna med rnunnen? Alla tro nu. 
att Guds Lamm är dödat. \leu ic~e 
miingen tror att Guds Sons hlorl bl1r 
förtrampat genom eli ogudak;1g:t ~r
verne, och att gamma! -\clarn ma,. 
te dö<las och förgöras. ,\Jh: tro nu. 
ali Guds Som; hlod iir ulp:.Julel for 
dem. :\Ten den yllrt' knstendomrn 
.. . 'b\ttre iin hedendomen, rmr
a1 ei ' . k r··. 
clan kristendonl!'ns kr~ft te e • ,1.1 

k tl.ll ]iJ'frtal orh 1eke fat \Cl-omma ' 11 . 
l ... ·t· t. och sinneb forvam mg. ka lJOI a" LI 

Vi höra i den lieliga texlen, a 
. l ·m111elen o-iver åt del slakta· man 1 11 · "' 

•Se Ordfi:irkluringarl 
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de Lammet tack och ära och lov. 
Vlen på jorden äro ele högsl få som 
kunna lova Gud. Ty även de som 
skulle ha lusl all lova ha svag lro, 
Jite tro. otro och äro tvivlande, och 
världskärleken vill tränga in i hjär
lal och svåra fresleber komma från 
del egna köttel, så all ej ens de bot
fardiga orka belrakta del slaktade 
Lammeb sår så ofta som de borde. 
lnle orka de hotfärdiga betrakta 
huru den slora världsulven har ri
vit och sargat Guds Lamm, som 
horllager världens syncler. 

Om ell ay ulven dräpl får föres 
från skogen. samlas alla byns barn 
ali heskåda del, men om Guds slak
tacle Lamm föres från Golgata. sam
]a,; enclasl Guds barn all betrakta 
miirkena efter tänderna. Endasl de 
( Guds) barn samlas som ha ett 
mecllidsaml hjärla, som jämra sig 
för hjärtats vekhets skull, då Guds 
Lamm clräpes, och som alls icke 
ville lillstädja all sådanl finge ske. 
De barn, säger jag, som jämra sig 
av medlidande och förbarmande då 
de se huru världens narrar pina del 
m;kyldiga Gucls Lamm inlill döden, 
de Gucls barn samlas för all skåda 
den av uh-en dödade kroppen. Och 
märken efter tänderna synas ännu. 
färska sår i händer. fötter och i si
dan. 

Skåclen, rnina barn, Guds Lamm, 
som borttager världens synder, sen 
huru han är sargad, och huru mär
kena efter tänderna synas alllfort. 
Springen inte ule i hyn ulan stan-

nen hemma och skåden GudsLam111 
som borttager världens synder'. 
huru ulven har rivit och sargat ho
nom, huru djävulens barn ha pinat 
det oskyldiga Guds Lamm ! Ni har 
lust att springa ule; har ni då inte 
lust att skåda, huru Guds Lamm 
dräpes? Ni har ju eljest lust att 
titta på, då ell lamm slaktas, som 
ej har något klagoljud. Komrnen nu 
att betrakla den av ulven dräpta 
kroppen, att ni åtminstone den 
stunden skullen slanna hemma och 
bli förskräckta ! Skåden de färska 
såren i Guds Lamms huvud, i hän
derna, i fötterna och i sidan ! Sen 
huru ulven har rivit och sargat ho
nom! 

Detta Guds Lamms skådande är 
bättre än det onyttiga skojandel 
med världen, där tankarna flyga 
världen runt, varest man ::.er ali 
världens fåfänglighet. Kommen 
ihåg, barn, atl Föräldern inte tål 
eder lättsinnighet. Inte vill För
äldern se eder .fåfänglighet då ni 
leker och stojar så mycket, att han 
ej får någon ro för sina öron för 
edra fåfängliga lekar, edert ovä· 
sens och pladders skull. Då För
äldern en eller två gånger säger tili. 
så torde snart ell strängare straff 
komma, om ni ännu bråkar. 

Men skådandet av Guds Lamm är 
nyttigl för eder, ty del kan väi;ka 
edra samvelen all besinna huru del 
oskyldiga Gud::. Lamm pinas. För 
edert lättsinne, eder fåfänga och 
ederl onyttiga leverne får Guds 
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Lamm Iida denna plåga. Om deua 
skådande av Guds Lamm skulle hos 
eder verka sorg och saknad så skul
le ni inle längre kunna vara så lätt
sinniga, ni skulle inte orka springa 
ute och bråka så mycket, ni skulle 
inte orka leka så och älska världens 
fåfänglighet. 

Ni skulle snarare Lörja gråta 
och längta, att även ni måtte med 
himmelens änglar få sjunga <len nya 
sången till Gud och Lammet på 
Sions berg, där de etthundrafyrlio
fyra tusen tecknade sjunga seger
sång för Herren och lova och ära 
det slaktade (himlafarna) Guds 
Lamm, som med sitt eget dyra blod 
har borttagit deras synder. 

Ty han är det oskyldiga Lamm, 

som gör Sions dotlers händer vita 
som snö. När hon lvår sina händer i 
Lammets oskyldiga blod, då bli 
h~nnes händer och hennes skepnad 
Vlta som snö, och alla blodsskulder 
hiiva borltvagna från hennes klä
der. 

Två nu, Sions dotter. <lina hän
der och ditt ansikte i del oskyl<liga 
Gucls Lamms blod. att clu må hliYa 
vit som snö i Sions Konungs åsyn. 
att du må rnra värdig all kallas 
bruden i Lammets bröllop och att 
dansa med änglarna pa det rena 
golvet i himmelens sal och sjunga 
den nya psalmen lill Gml od1 l det 
hirnlafarna) Lammet. .\men Hal
leluja. 

P,. 126: 2 -;:i. 

SJÄTIE SöNDAGEN ErfER NSK 

År 18.51 (?) Ps. 137: 4-- -6. 

DEN TRO SOM ÖVERVINNER VÄRLDEi\TS HAf 

Förundren eder icke, mina bröcler, 
om världen hatar eder. Vi 'eta. att ,.i 
hava övergått från döden tili lh·e~ .. ry 
'i älska hröderna. - lckc som Kam, 
sorn var av den onde och slog ihjäl sin 
hrocler. Och varför slog han i.~1jä.I ho-
110111? Därför att hans egna garnmgar 
voro oncla och hans broders gärningar 
riittfärdiga. (.foh. / 3: 13. 14, 12). 

. Detta har aposteln Johannes s~.ri
vit till de första kristna, när varl-

12 El'angeliepostilla 

den redan hörjade förföl3a de kris~ 
Han to" Kain ,,om c-xempel pa na. "' .. tt 

en hro<lermiirdare. Hun ~~g~.r a 
Kain ilräpte ~in hroder, darfor atl 
Kains närningar mm onda men 
hans hr~clers riillfiirdiga: ?ch ~~tta 

dl .. 1 at har varit Kams kotts-an 1ga 1 ' r· 
i · . hröders kännetecken sa . ange 
~~~den har stått. Kains hat .. liar 

vai . K · · b1·oder .. . k upphorl. ams annu 1c e 
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1 Sla .. ktinaar bära alltid andligt 
oc 1 " l . 
hat i hjärtat. Aposteln Pau us • v1~~-
nar ock att Abraham hade ~a so
ner, den enc med tjän.stekvmnan, 
den andre med den fna husu:~n. 
l'\fen liksom då den, som var fodd 
efter köttet, förföljde den som var 
.född efter anden, så sker det ännu. 
Ej heller Kain vredgadcs på si~ bro
der av annan orsak i'in för knsten
domens skull. Sä betygar aposteln 
Johannes i ovannämnda ord, att 
Kains giirningar voro onda m~n 
hans broders riittfardiga. Della v1ll 
ej Kains sliiktingar höra, att deras 
"ärnincrar iiro on<la utan de vill visa 
~ll <le °ki·istna själva äro orsak till 
att de bli förfölj<la. J udarna sade 
nämligen till Pilatus: "Vore han 
icke en illgärningsman, så ha<le vi 
icke överlämnat honom åt dig". 
Men inte fmmo de hos honom annat 
fel i'in atl han förleder folket, och 
att han säger sig vara Guds Son. 

Men djiivulens träl är så<lan, att 
när han anklagar de kristna inför 
ihcrheten så talar han inte ett halft 
ord sanning utan 1 juger på de krist
na så mycket, alt överheten skulle 
vredgas på denne folkuppviglare, 
vilken världens barn anklaga. Men 
inte sade judarna genast pii vad sätt 
han förleder folket. Folkuppviglare 
kallas ock den sorn far omkring och 
förtal ar överheten inför folket och 
klagar all den makthavande är 
falsk. att rnan pålagt alltför tung 
,;katt OS\'. 

Sådana folkuppviglarc finns nu 

på många håll, och de uppvigla 
folket till uppror mol överheten. 
Men icke har Frälsaren ej heller 
nåaon kristen uppmanat folket till b 

uppror, utan fastmer ha de manat 
till lydnad mol överheten. Judarna 
beskyllde J esus även för att han 
skulle ha förbjudit folket att betala 
skatt till kejsaren. Naturligtvis trod. 
de de att landshövdingen nu skulle 
vred aas på J esus, då de drogo fram 

b . 

saker som stredo mot keJsarens bud. 
Men landshövdingen blev ej vred, 
ty han visste att översteprästerna 
hade av avund överlämnat Jesus åt 
honom. De anklagade J esus även 
för att Han sagt sig vara konung 
Kristus. Men det var lögn alltsam· 
mans vad de sade, ty då J esus hade 
sagt sig vara Guds Son och Kris
tus, mente han icke en jordisk ko
nung. Och så ljuga djävulens barn 
alltfo1t på de kristna så att över
heten skulle börja förfölja dem. 
Men inte yppade judarna för Pila
tus varför de så hatade J esus. Inte 
yp~ade de au J esus hade skällt dem 
för ett horiskt släkte och hugg
ormars avföda. J udarna låtsades 
endast nitälska för Gud och san
ningen. Men vår tids judar äro så 
dumma, att de beskylla de kristna 
för att de äro så svåra till atl skälla 
ärbara människor för skökor och 
tjuvar, ehuru den tidens judar ha
tade Jesus delvis därför atl han 
verkligen hade kallat dem ett ho· 
riskt släkte och huggormars avföda 
samt ävcn sagt: "1 ären av den fa-

lJen lru som Övervinner värlclens hat 
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dern djävulen". Sådant skällande 
1 rör dygdiga och ärbara männi
::or mycket illa, vilka från barn
domen vant sig att ti·? att Gud är 
deras fader. Ehuru Judarn~s hat 
satt i gallan, * yppade de ei detta 
för överheten utan låtsades ivra för 
överheten och även för Gud, då de 
slutligen sade att Jesus hade smädat 
Gud och sagt sig vara Guds Son. 
Det kwma djävulens trälar ej tåla, 
att de kristna bekänna sig vara 
Guds barn. Ty hedningarna wma 
icke andra att ha det bättre ställt än 
de själva. Fastän Pilatus var hed
ning och intet visste om Bibeln, 
hade han dock så pass förstånd att 
han ej ville döma Jesus utan skuld. 

Nu har samma andliga hat upp· 
tänts i världsbarnens hjärtan som 
då mot Frälsaren. Kains bröder och 
släktingar ha vredgats på sin bro
der för offrets ( religionens) skull. 
De måste anklaga de kristna hos 
överheten och ljuga om dem, att de 
äro falska profeter och villo~ndt!r 
och ae inte länare samvetsfnd at 

" b 
ärbara mäm1iskor. Men J oham1es 
skriver till de kristna som världen 
alltid hatat: "Förundren eder icke 
om världen hatar eder. Ty vi veta 
att vi hava överaått frän döden till 
livet". Om nu "de kristna skullc 
förbli fasta i sin heligaste tro och 
alltid vore förvissade om sin barna· 
rätt så skulle de säkert kunna med 
gou' mod bära J esu kors intill dö
den och frimodigt bekänna för hela 

0
Se Orcl förkl.: clödssyncler ! 

världen vilken trosgrund de hava. 
Och då alla tidens tecken visa, alt 
djävulen och världen itke torde 
nu mer än förr skona de kristna. 
som bekänna sanningen och upp· 
höja J esu nanm, så vore det väl 
det bästa rådet att de få själar som 
hålla fast vid sanningen skulle bed
ja den store Korsbäraren som har 
burit alla världsbarnens hat, att 
Han ville med sin nåd styrka de 
sanningsvittnen som förkunna Han~ 
namn. att de måtte orka bära Hans 
kors och följa Hans blodiga spår 
till Golgata, om den nädefulle Her
ren Jesus hade funnit oss Yärdiga 
att Iida någol för Hans nam1i,; 
skull. vår Fader som är i himmelen. 

Evangelium: Joh. 15: 26--16. 4. 
:\iir Hjälparen kommer 'om jag >hill 

~~inda eder ifnm Fadern :.:annmgen~ 
\iule. som utgar ifran Fadern, d.i 'k.all 

han nttna 0111 mig. Ocks1 1 kunnen 'Jtl· 

na . eflcrsom ] ba1 en 1 arit ned nng 
fr.;n begynnelsen." Della har jag tal.1t 
tili eclcr.- för att 1 icke >knlen komm3 
ii! fall. 'lan skall ut<tiita eclt"r ur >rna· 

[ tla. J. a den tid kommer da \'Clll· aogor . . . 
helst sn111 clriipcr cder .. ;kall mcna ''.g 
<l :· cl förrättn offert1an:'I al Gud. Och 

arnu.> 1 · k I · "1 
,.1 <kola ele giira. därfiir ali 'e ic. ·e 1a1' 

liir~ kän111 F adcrn. cj hcllcr "~.1g. \le;' 
. taht tili cder. lor alt 

cl~!ta 1 '~.~r t/,~1 ii,.' inne. ,.kokn komma 
ndr c t: . !101· ..;·1rrt t'dcr del. Ja~ ~ade 'Jgattpg " .. .,. · 
J "' 1 . k fr·111 [,,.,., nneh•11. t)' pg cder c el ir e ' " 
rnr ju hos ccler. 

f ... 1.:· "er mycket Frälsaren °1 Ll ,.1,,. .. . . 
' ]'dande för siua lal']ungm. 

svarl ... ~ei .. De skola bunnlysa eder, 
Han sac :d kommer då vemhelst 
"'Ja den t1 ' 
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som dräper eder skall mena sig 
diirmed förrätta offertjänst åt 
Gnd". Vi skola med ledning av des
sa ord eftertänka: 

Varf ör äro världens barn så 
hätska mot f esu lärjungar? 

Vi ha hört i kyrkohistorien, alt 
( niistan) alla J esu lärj ungar ha 
hlivit clräpta för kri::;tendomens 
sknll. Endast Johannes dog på sjuk
lägret. Hedningarna hade kastat 
honom i rn kokandc oljekittel. Men 
då clen kokancle oljan icke skadade 
honom, fördc de honom på en ö 
mitt i haYct. :\1en han dog ej heller 
där. utan såg där den uppenbarelse 
som han skrev till ele kristna till 
tröst och för att styrka elem i eleras 
allrahcligaste tro. Då nu Jesu lär
jungar voro dräpta, börjaele hed
ningarna hata och förfölja ele krist
na. Orh elenna svåra förföljelse va
raele trehunelra år. Men elärefter 
upphörele förföljelsen. Och varför 
upphörele den elå? Icke upphörele 
\'äl förföljelscn elärför att alla hed
ningar skullc ha blivit omvänela till 
kristendomen, utan <lärför att ele 
kristna ej längre skällele mycket på 
hedningarua. De kristna själva bör
jaele tröttna och älska världen. Dra
ken elrog treelje<lelen av himlens 
~tjärnor ned på jorelen. Det betyeler 
att ele andliga lärarna blevo för
värlelsligaele. Mellan de kristna in
höreles uppsto<l också bitter strid 
om några lrossatser. Och ele som 
på de kristnas möten dömeles som 
falska, bortstöttes från deras ge-

menskap som ansågo sig ha den 
rätta trosläran. V ad djävulen icke 
vunnit genom den yttre Jörföljelsen, 
det vann han genom de kristnas in
bördes strider. Han fick därigenom 
tillfälle att skingra f esu får. Och 
elå han genom inre strider hade 
söndrat församlingen, började han 
äta upp dem. Och när nämligen 
fienden såg alt han ej kunde utrota 
ele kristna genom yttre förföljelse, 
lämnade han deras kroppar i fred. 
Nu började huvudmännen (ledar
na) striela inbördes om vem av elem 
vore den främste, och i den strielen 
kunde slutligen påven stiga till väl
de. Han dömde alla till helvetet, 
som motsade hans liira, och han 
predikade evangelium med eld och 
svärd. 

Men på Luthers tid fick påveväl
det ett stort sår, då många riken 
avföllo från påvens lära och över
gingo till Luthers tro. Påven elömele 
även Luther till helvetet, men 
Luther for icke till helvetet utan 
tog och brände upp domsbrevet. 
Men efter Luthers död började på
ven riktigt förfölja dem som voro 
i Luthers tro, och många tusen dräp
tes då för trons skull. Påven pre
dikaele att alla som voro i Luthers 
lro voro falska profeter och villo
anelar. Och så trodde de sig göra 
Guel en tjänst, elå de dräpte Jesu 
lärjungar. Så troelde också påven 
sig göra Gud en tjänst, då han 
dräpte Luthers trosbröder. Fienden 
hade vänt de judiska hedningarnas 
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och ele påviskas ögon in och ut. De 
haele fått den falska uppfattningen 
att ele kristna voro falska profeter 
och villoandar. Och det andliga ha
tet förändrades så i deras samvete 
att det blev en samvetsforelran a~ 
elräpa dem. 

Då nu Luthers tro har förvanel
lats till en död tro och Luthers lära 
har mångenstädes förstörts meel 
världslig visdom, så har eljävulen 
åter vänt deras ögon aviga, som 
med munnen bekänna atl Lutbers 
lära är rätt, ehuru de i hjärtat äro 
hedningar. Och så snart den elöda 
trons bekännare få från helvetet 
elen upplysningen att denna tro är 
falsk, börja de tala om, att alla 
som ha denna tro äro falska pro
feter och villoandar, som måste 
neeltryckas med den världsliga la
gens makt. Men inte se ele ännu ali 
göra korv ( a v de kristnas blod). in· 
nan ele hämta eld från helvetet. 
Och vad är det för en eld som de 
hämta från helvetet? Det är just 
det andliga hat som förvancllas tili 
samvetskrav. Då den onde ej får 
vara i fred i sin lya, börjar han 
brumma och ryta som en björn. 
Slutligen kommer han ut med hull 
och hår, och då få 1"äuarna akta sitt 
k
. 0 

s 11111, ty den andliga ulven har re-
dan på J obs tid visat sitt skaplynne, 
elå han sade till Gud: skinn för 
skinn. Och allt vad en mänska har, 
ger han för sitt liv. 

Ehuru drakens avföda nu ville 
hörja suga de kristnas blod, har 

e~ högre makt hi.ttills hindrat elem 
sa att de ännu ej ha anfallit, me~ 
vem vet huru länge fienden skonar 
J~.8~ lärjungar. Han har redan då 
boqat grina och visa tänderna när 
Petrus och Johannes bestraffaeles i 
kyrkoråelet och förbjöelos att preeli
ka i Jesu namn. Men ele sade redan 
elå, att ele måste lyela Guel mer än 
människor. Men värlelens herrar 
och apostlar äro inte nöjela me<l att 
de bannlysa Jesu lärjungar och hål
la elem för falska profeter och villo
anelar, utan de vill elräpa dem. 

Jesus säger i dagens evangeliurn: 
"Den tiel komrner dä vernhelst som 
elräper eeler skall mena s1g d~irmeel 
göra offertjänst at Gu<l:· Där är 
just värlelens blindhet Leskri' en: 
att värlelens herrar och övcrstepr:;-. 
ter mcna s1g göra Gud en tj,•fö cla 
de dräpa Jesu liirjungar. Od1 rnr
för ha de en sadan tro? Jo. t.ar16r, 
säger J esus. all de il'ke känna 
Fadern ej heller mig. De kanna 
icke Fadern i Han" råttfönlighet. 
E j heller känna de Jesus i h~ns 
kiirlek. Om de niimligt>n skullc kan
na Faderns str:-inga riittFirdighet 
skulle ele nödgas ,,Juta a1L förfolja 
J esu lärjungar. \Ien <ljiirnlen ha~· 
vänt eleras ögon anga. De se I 

kristenelomen en ue~ynnerlig ,id
skepelse och Yillosjuka. Den on~e 
målar för deras ögon sadana !;11-
eler o-enom , ilka kristendomen ter 

. .,. "'0111 en rysli.,. och förskräckan
s1"' s "' d D"" ele verkan av den onde an en. at-
av elra de den slutsatsen, att de 
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kristna äro villoandar och en för
bannad hop som måste utrotas från 
jorden. Och när del andl~.g~ h~tet 
förvandlas till nitälskan, boqa varl
clens trälar kämpa för Gud. Och då 
Yärldsfursten har fått dem att tro 
att de ha den rätta kristendomen, 
börja de med eld och svärd försva
ra den rätta kristna tron, som de 
mena. och utrota de kristna. Då 

säger djävulen till dem : skinn för 
skinn, det är : flån de kristnas 
skinn, så sluta de att svamla. In
stäm dem till rätten, så sluta de att 
skälla. Kasta dem i fängelse, så 
sluta de att tjuta** (Men Hjälpa
ren, den Helige Ande, sanningens 
Ande, skall hjälpa, leda och hug. 
svala sina sanningsvittnen.) Amen. 

Ps. 292: 3-5 eller 357. 

PINGSTAFTON1 

Ps. 25: 3, 4 eller 114: 1-3. 

STRIDEN SOM FÖR TILL FRIDEN 

"Frid lämnar jag efter mig åt eder, 
min frid giver jag åt eder, icke giver 
jag dcn. såsom världen giver. Edra 
hjärtan rnre ickc oroliga eller försagda. 
1 hörden att jag sade tili eder: Jag gär 
hort. men jag kommer åter till eder." 

( !oh. 14: 17, 28.) 

Hören delta ord, I bedrövade och 
ångerfulla: om Jesus ibland går 
bort, så har han !ovat komma igen. 
Ofta händer det en bedrövad J esu 
lärjunge, att Jesus går bort en liten 
tid, att han döljer sitt nådefulla an
sikte så att en kristen icke alltid 
känner hans nåderika närvaro. Och 
då ansätter den onde den kristne 
förfärligt med frestelser, och egen
rättfärdighetens demon söker tillin
tetgöra hans tro. Men Jesus har 
lovat komma åter för att trösta be
drövade lärjungar. och då giver 

l;ian dem åter sin frid som övervin
ner världens frestelser. 

J ag vet att rätta lärjungar ha fått 
denna frid. Men den onde vill ej 
låta dem njuta denna frid, utan han 
ansätter dem förfärligt och söker 
borttaga den frid som Jesus har gi
vit dem. Då kommer tröstaren, den 
Helige Ande och påminner dem om 
allt som J esus har talat till dem om 
himmelriket, vad intet öga har sett, 
intet öra hört, och som icke upp
stått i någon människas hjärta utom 
deras som ha känt himmelrikets 
försmak. 

Men då världen är så ryslig, och 
den onde så fruktansvärd, och köttet 
är så svagt och döden så nära. bor-

.:.• Av~lutnin~en förkommen. 
' l r Kirkkopostilla nr 35. 
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de vi bedja den store korsbäraren, 
50111 har lidit och dött, att han måtte 
giva oss sin ~elige Ande, ~tt vi må 
orka kämpa 1 den stora stnden och 
tävlingskampen och orka krypa 
fram till nådastolen, när döden rik
tigt vill kväva oss. Vi borde bedja, 
att den nåderike Herren J esus som 

~a r gjutit sitt eget blod i striden och 
overvunnit världen må giva oss 
kraft och styrka att kämpa och strä
va i vår allra heligaste tro och över
vinna djävulen och världen och att 
. l ' 

VI s utligen måtte få sjunaa seaern• 
sång. Amen. 

0 0 

Ps. 134 eller 137: 6--8. 

PINGSTDAGE:'-l 

Ottesångspredikan 1859. Ps. 129: 1-4 eller 131. 

ANDENS VIND 

När sedan pingstdagen var inne. voro 
de alla församlade med varandra. Da 
kom plötsligt från himrnelen ett dan, 
såsom om en våldsam stonu hade farit 
fram; och det uppfyllde hela husel där 
de sutto. Och tungor såsom a' eld Yi
sade sig för dem och fördelacle sig och 
satte sig på dem, en pa var :n de1~1. 
Och de blevo alla uppfyllda a' heltg 
ande och begynte tala andra Lungomal. 
efter som Anden ingav clem all Lala. 

Nu bodde i J erusalem fromma män 
från allahanda fo lk under himmelen. 
Och när dånet hördes. församladc sig 
hela hopen, och en stor rörelse uppslod, 
ty var och en hörde sitt eget tungt1111al 
talas av dem. Och de uppfyllcles ;.w 
häpnad och förundran. ( Apg. 2: 1- 1 J · 

Med ledning av vår heliga text 
skola vi denna belgade stund be
trakta: 

1: V arifrån kornrner den and
liga vinden? 

2: V ad i·erkar denna andliga 
l'ind? 

3: Den sorglösa hapen smådar 
dPn He/ige Andes uerk. 

\Iå .!en Heligc Andl' hJa,a iin» 
alla dem. som iiro förenadt i b\.i. 
nen! Amen. 

J: T' arifrcm kommer dn1 flelige 
,Jnifes vrnd? Den kommer från 
himmelen som en vinehinJ. Oeh 
denna vin<l är o,-vnlig men kiinu· 
har. ty Frälsaren säger: ''\~inden 
hJå,er vart den viii. och du hur dt>:;s 
·us men du vei irkr vari frän _ den 
~o-~uner. cllrr rnrt den far'.' ( ]oh. 
3: 8). Den i·iildiga, slarka n~1d sont 

bläste pa Pingstdagen. ni~: sa ,;tmk 
. tt cle11 otrouna hopcu horde ele" 
a " r·· t 0 

' 

<l • \ I 1 <le kundr in te ors a vm-
an. e1 . k l arl 

ifrån denna storm ·o~.n oc i ' 1' 

1 . ·k P•1 samma sall som c en c en u 1c • ' . d 0 l ·· . le den na vm susa. 
stora ska ran lOll 
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så kan iinnu dc11 stora skaran lägga 
miirke tilL när en väckelse plöts
]iol nppslår blancl folkel, men de 
k~nna inlc falla vad del är. Och 
,;åsom den ~tora hopcu hade sam
lah på Pingslclagen för alt se och 
~apa. sammalunda göra de även nu. 
\for naaon människa Jh en väe-

t"> 

kelse. förslå de icke vad del är. 
0L"h såsom den slora hopen hiipna
Je över slormen på Pingstclagen, 
så häpnar 1len och hlir förbluffad 
orh rådvill även 1111, cfa någon plöts
lig vä<'kels<' uppstår. 

Mcn del dröjer cj länge innan 
hiipcnhctcn går ÖV!'l". ly djävulen 
får dcn stora hopen all lro, att ele 
;:om lala i lungor äro druckna av 
söit Yin. "\Ien vacl som är synner
ligen miirkligt i cleuna slora tilldra
grlse iir ali ingcn aY denna Yärlclcns 
\'isc har knnnal förklara. vad des
"<l Anclcns Yt.>rk cgc'nlligen äro cller 
l'ilken krafl del rnr ,;om lärdc dem 
ali tala främmandc lungomål. I 
denna tid kan ingen liira sig tala 
friimmandc språk på kori ticl. ulan 
man måste Lira sig litct i sändcr 
nch med slor mötla ali tala. skriya 
nch för:;tå dessa språk. 

2: Vad l'erkan lwde de1111a a11d
lir:a 1·i11d på liii)tmgama? 

De uppfylldes ay Helig Ande och 
hiirjadc tala mångahanda tungo
mål. Det Yar ett under, som dcn 
;:tora hopeu intc kunde förstå. Så
dana under äro sällsynla i denna 
tid, men de äro ej alldeles omöj
liga. Men <let som nu molsvarar 

tungomålstalande, är de väcktas tal 
om bällring, omvändelse och pånytt
föde1se; och delta kallar världen 
för predikosjuka. Den som har pre
dikosjuka talar mäktigl och strängt 
om väckelse och bältring och på
nyttfödelse. Världen menar att 
apost1arnas predikosjuka var själs
sjukdom, och om apostlarna hade 
varit här, hade den stora världs
hopen sagt på samma sätt som då: 
"De äro druckna av söll vin". Ty 
världen kan ej fatta den Helige An
des verk i människan. Världen 
dömer alldeles orätt om den Helige 
Andes verkningar och verk. 

Men nu drar världen denna 
slutsats om apostlarnas predikosju
ka: På den tiden var del kanske 
nödvändigt, då ingen vissle någol 
annat än all kristendomen är eli 
föriärligt svärmeri. Men i denna 
tid. anlar förnuflel: I denna tid be
hövs nya lecken och under för att 
hekräfta och styrka den nya läran, 
som man har Lroll redan nära två
lusen år. Vi ha nu Bibeln och 
Luther och anclra andliga böcker, 
som visa oss clen sanna kristen
clomens beskaffenhet, och vi behöva 
intc läsarepredikanler ej heller an
nan prcdikosjuka, ty i vår upplysta 
tid kan envar få av Guds ord den 
upplysning han behöver. - Ja vissi 
ja! Om du läser Bibeln med andligt 
hat i hjärtal, så kan du få samma 
upplysning av Bibeln som Paulus 
fick före sin omvändelse. Den man
nen hade läst med sin skalle, men 

A nden.s vind 

när cljävulen förk1arade skrifterna 
för honom, fick han den upplys
ningen ur Bibeln, alt de kristna 
voro villolärare, svärmare och villo
andar som borde utrolas med eld 
och svärd. Så går det för bibellä
saren, då han tar djävulen till hikt
fader och rådgivare. Men helt an
norlunda gick det för Paulus då 
han stannades i loppet till Damas
kus. Då fick han höra en röst från 
himmelen som sade: "Jag är Jesus, 
som du förföljer. Det är dig svårl 
alt spjärna mot udden". Då blev 
han först blind, och när hans ögon 
öppnades fick han en helt annor
lunda upplysning ur Guds ord än 
den han förut hade haft. 

3: Kristendomen blev i början 
smädad av världens blinda hop. 
som ej kunde f atta varar ·fodPns 
verkningar och apostlamas pre
dikosjuka kom. 

Ty vi hör ali somliga smädadc 
och sade: "Dessa äro druckna a\' 
söu vin". Och kanske del kunde sr 
ut i världens ögon som 0111 apost
larna hade varit druckna aY sötl 
vin. Men världen förstår irke att 
deua är den Heligr Andes yjn som 
gör bröllopsgästerna glada. * Värl
dcn kan nog smäda Kristi lärjungar 
för deras predikosjuka och kalla 
rlcm svärmare villolärare och villo
~ndar. Men K~isti lärjungar bry sig 
intc om denna världens försmädel
se, utan Petrus håller en mäktig bc
straffningspredikan och beniimner 

*Se Orriförkl.: extas. 
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världens samladc hop för mördare· 
"I haven korsfäst härlighetens Her: 
re, och detta gjorden i ovetande". 
Många få av denna Petri förma
ningspredikan ett styng i sitt hjärta, 
men den stora hopen uppfylles av 
hal. Tron dock ingalunda, att ehuru 
tretusen själar blevo omvända på 
Pingstdagen, att delta antal skulle 
ha varit mer än en på hundra av 
den stora mängd som var sarnlad 
där. Så har den levande kristen
domen utbrett sig och på samma 
sätl rnåste den fullbordas orn den 
Yill vara saliggörande. 

Men för att komma tili en sadan 
kristen tro. måste ma11 f örst genom
gå nådens ordning på samma sätt 
som läri1mgamu. De maste grata 
orh jiimra si~ när Frälsaren hade 
cliill: rle mä,-te för,;l falla 1 ntro nrh 
hopplci,;het. 1]an mrhte fiirsf kommn 
i s/rilafara imzan mnn k1m ,,alna 
ell~r /~ngta r/tr>r frälsni11;:. Det {!111" 

ingal1111da sit läll ntt bN_-<alig sn'.'.z 
människoma tro. Tr FrnlsarPll sa
crpr: ""Den JIOTl ar trang orb dPr~ 
~äg iir smal som fiir :'.11 h1•et oclt f ~ 
äro de som firma rl<'n · Gt>J~'.1m .nn r · 
ken vedenniida maslt' mamn,~an 
. • . hei \:ir Jiirjungarna lago 
u1ga 1 1 • ' r·· r ··1 
i syndasiinmcn, niimli~en orc . ra -

J .. l ilrömrle de endast 0111 
sarens oc · . .. l I 

k :· .. och rikedom I rar c en. 
ma l. a1a ···1 
De hade ingrn omsorg om SJil ens 

frä]sning. • 
M efter Fräharens död ms~_go 

en lla deras jordiska berak-
de, all a d D• ble'' del 

hedrogo em. a ningar 
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en soruens tid. Men genom de~na 
sora sl:tos de delvis lösa från varl
den~ Deras hjärtan bereddes genom 
sor" till att mottaga den himmelsk~ 

0 
d ' F "l ·rlädjens försmak, a ra saren v1-

~adc siu levandc för dem. Och om 
b . 0 0 

<let är så ali mänmskan maste sa 
beredas till att mottaga försmak av 
den himmelska glädjen, då måste 
det vara en förfärlig blindhet och 
ett rysligt mörker att tro sig bliva 
salig med mindre gråt och jämmer 
än vad apostlarna hade. Ty även 
om vi intet förtjäna med vårt gruhb
lande, kuuna vi dock icke påstå att 
endast lärjungarna måste känna 
plåga och smärta för att födas på 
nytt, och att vi kunde födas på nylt 
uian smärta och plåga. 

Luther måste grubhla långa tider 
innan han kom till lro, och om 
Luther inte hade grubblat vore vi 
iinnu i dag i påvedömet. Utan den 
sorg som är ef ler Guds sinne kan 
ingen komma tili säker och levande 
tro: utan sorg och plåga kan den 
nya människan icke födas. Och diir-

för måste väckelse och srndasorg 
gå f öre tron. 

Men den som har en död tro i 
skallen, han har ingen ånger. Han 
grubblar inte alls, han tvivlar aldrig 
om sin salighet. Om någon skulle 
få ett styng i sitt hjärta på Pingst
dagen, kunde han även få den Heli
ge Ande, som lär honom tala med 
tungor, som lär honom tala om 
Guds dråpliga gärningar och pre
dika för andra, ty därti ll behövs 
den Helige Andes kraft. Den som 
ej kan predika, han lyssne gärna 
och gömme orden i sitt hj ärta. 

Nu har den H elige Ande blivit 
bedrövad och nästan dött i den 
lutherska kyrkan. Och nu skulle 
behövas en ny Pingstdag, ny kraft 
från höjden Lill att väcka syndens 
värld ur dvalan. Ty nu är världen 
försänkt i mörker, och endast i Go
sens land* skiner solen, och även 
där äro endast få själar redo att 
överge hedendomen och tjäna Is
raels Gud. Där lyser solen, där i 
Gosens land, varest Israels barn bo ! 
Amen. 

Du Livct:; An<le, nu oss hör. 
tag hort Yttr ångest smärta ! 
Tili sanna bröder Iolken gör. 
giv fri<l i hem och hj ;irta ! 
GiY siillhcten 
i himmelen. 
diir e\ ig fröjd skall råda. 

(P. B-n) 

Ps. 138: l-3 eller ] 39: 4-6. 

187 

ANNANDAG PINGST 

Ps. 31 eller 130. 

GUDS NÅDELÖFTEN OCR DERAS TILLÄGNANDE 

Var Frälsare säger i dagens cvan. 
aelium: " lcke sände Gud sin San i 
~ärlden för att döma världen. utan för 
att världen skulle hiiva frälst genom 
honom." 

Dessa Frälsarens ord gälla i syn
nerhet de botfärdiga som ej förmå 
tro, att Gud är dem nådig, ehuru 
nådetjuvarna tillägna sig dessa ord 
och mena atl detta är skrivet just 
för dem. Men vi vet, att dessa ord 
är skrivna för tvivlande och bot
färdiga själar som ej förmå tro 
att Gud är dem nådig. Frälsaren 
har visserligen talat dem till Niko
demus, men icke i den meningen 
att Nikodemus för egen del eller i 
andligt avseende rnr i någon nöd 
eller i brist på tro. såsom nåde
tjuvarna och egenrättfärdighetens 
tjänare rnena, a tl Niko<lemus var 
botfärdig och tvivlande eller dömd 
i silt samvete. F rälsaren har fast
mer iörklarat för Nikodemus nå
dens ordnina för a tt han skulle för-

b ' .. 
stå varför Frälsaren har komm1t 1 

världen. Han har icke kommit för 
att clöma de botfä rd iga utan för 
att frälsa dem. Hur Yärlden än må 
tillägna sio- dessa onl orh säga : 
"D 

0 
k et är världen som J esus har om-

mit för att frälsa han har ej k01n-
' d' mit endast för att frälsa botfär 1ga 

Illan världen", så måste y j ställa 

för världens ögon de ord som är 
skrivna i samma evangelium, näm
ligen: "Delta är domen, att när lju
set hade kommit i världen. männi
skorna dock älskade mörkret mer 
än 1 juset, eftersom deras gärningar 
voro onda." Hur kan då världen 
tillägna sig tröst av orden: "Icke 
sände Gud sin Son i världen för 
att döma världen", dä genast med 
det samma domen avkunnas för 
världen. Han säger nämligen: "Del
ta är domen. att när ljuset hade 
kommit i världen. människorna 
dock älskade mörkret meriin ljuset. 
eftersom <leras gärningar rnro 
onda." 

Visserligen har Fr:iban•n kmn· 
mit i världen för att friilsa S\ n
dare. sorn redan i sanning kiinna 
sig som syn<lare. men rärlden Hi;~-

d • man bestraffar henne for 
gas. a 1 1 1 · f ") t 
svnd: hur kan då Yiirh t'U l I ra .s 
cr~nom honom? ''iirldt'n an:;er s1g 
"· behöva niigon Friils<tn•, men <le 
eJ f" d' 1 ecJröy·ule. bl'ltmgack. bot ar 1ga. J ' .. 1 

.. ld l1at·1dt• och foraktat e. av var en ' ' "] 
d k.. ali Jc hehörn en Fra -

e anna. ' ·11 
F ... deras -kull ;;ade Jesus 11 

sa:·e. or . ~.s; 'ilska<lt> Gud värl
N1kodemus. , a' .. S n 
d 

tt han ut rrav sin enfoJcle o ; 
en, a " 1 111 tror pa 
' d t att var oc 1 en so 

pa e ]] . k föro·a:; utan hava 
1 1 ·ka ic ·e " ' . 1onon " .. 0 dan ordnm" 
evigt liv .. , Men en ,,1 o 
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käude Nikodemus ej till förut, ehu
ru hans trosbröder vilja påstå atl 
dessa ord gälla jusl Nik?demus. 
Nikodemus är en så dygd1g man, 
atl han ej tål höra någon dom, utan 
hans trosbröder mena alt Guds Son 
icke har kommit att döma dem ulan 
endast publikaner och syndare. 

:\Ien vi höra ay andra Frälsarens 
ord, all han ej har kommil för att 
kalla rättfärdiga ulan syndare tili 
bättring. Nikodcmus gällde för alt 
vara en räufärdig man, och alla 
som ha Nikodemus' tro, äro även 
så rättfärdiga att de ej ha synder 
så pass all Jc behöva ångra sig. 
Sålunda få publikaner och syndare 
tilliigna sig clet ordet: "Icke sände 
Gucl .in Son i värl<len för att döma 
världen." Så liinge publikaner och 
syncla rc fönna tillägna sig detta 
on!. så Einge iiro de fria från dom. 
l\lcn om dc ay olro och egenrätt
fiirdighct ej kuuna tillägna sig des
sa nådens ord. måste de tillägna sig 
dc andra onlen: ''Men den som 
iekl' lror. han är reclan dömd." 

Vilka ord tillägnen I nu eder, 
1 beclrövade och botfärcliga själar? 
Och 1 tvivlande. vilketdera av dessa 
Frälsaren~ ord tillägnC'n 1 eder? Jag 
tror att botfärdiga. bedrörnde och 
tvivlande själar ay egen erfarenhet 
ha kiint huru sauna dessa ord äro: 
"Den som icke tror, han skall hiiva 
fördömd", (Mark. 16: 16). De ha 
i sanning erfarit att olron Lrycker 
de botfärdiga ned i fördömelsen, 
och å andra sidan ha de troende 

även erfarit kraften av detta ord: 
"Den som lror, bliver icke dömd." 

Vilketdera ordet tillägna sig nu 
ele botfärdiga och tvivlande? Då 
de äro många som tvivla, ehuru de 
känna huru olyckliga ele äro i detta 
tillstånd och åstunda att bli saliga, 
tror jag, att ele göra J esus bedrö
vad och fresla den Korsfäste, om 
ele ännu låta hans blod rinna för
gäves, om ele vända bort sina ögon 
från hans sår och säga: "Guds Son 
koin för att döma oss, men värl
den kom han all frälsa ." Ty egen
rättfärdighetsd jävulen är det som 
dag och natl anklagar Guds barn, 
och ele botfärdiga anklagar han 
ständigt och säger: "Du skall inte 
tro att Guds Son bryr sig om dig, 
så länge du är sådan." Och han 
låtsas vara så sannfärdig, att de 
botfärdiga ej kunna tänka annat 
än alt det är samvelet som dömer 
dem. 

Egenrällfärdighetsdjävulen ford· 
rar rena hjärtan innan han släpper 
ele botfärdiga till Jesus. Men var
ifrån få nu ele ångerfulla rena 
hjärlan annorstädes än hos J esus, 
som allena kan rena deras hjärtan? 
- Fresten ej mera Jesus, I otrogna, 
utan kommen nu sådana I ären och 
tron. att Gud icke har sänt sin Son 
för att döma eder som redan utan 
honom voren dömda. Om I ännu 
fresten J esus genom eder otro, kan 
han dö av sorg och I hamnen i den 
eviga döden. - Hör Du trons he· 
gynnare och fullkomnare de bedrö· 

Guds nådelö/ten och deras tillägnande 
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ades, botfärdigas och tvivlandes 
:uckan, Fader vår i himmelen. 

Evangelium: Job. 3: 16-21. 

Sä älskade Gud världen att han utgav 
•in enfödde Son, på det att var och en 
:om tror på honom skall icke förgäs, 
~tan hava evigt liv. Ty icke sände Gud 
sin Son i världen för att döma världen, 
utan för att världen skulle hiiva frälst 
genom honom. Den som tror pa ho
nom, han bliver icke dömd, men den 
50111 icke tror, han är redan dömd, efter
som han icke tror på Guds enfödde 
Sons namn. Och detta är domen, att när 
ljuset hade k~_mmit i v~rlden, män~i
skorna dock alskade morkret mer an 
lj uset, eftersom deras gärningar rnro 
onda. Ty var och en som gör vad ont 
är, han hatar ljuset och kommer icke 
tili ljuset, på det att hans gärningar 
icke skola hiiva hlottade. Men den som 
gör sanningen, han komrner tili lju;et, 
för att det skall hiiva uppenbarl att 
hans gärningar äro gjorda i Gud.'' 

Dagens evangeliums första del 
innehåller idel ljuvliga nådelöften 
och den senare delen förkunnar 
dom. Vi böra nu genom Guds nåd 
betrakta: 

"V em kan ( rätt) tillägna sig 
de nådelöften som äro skrivna 
i detta evangelium? 

Vi vet att med världen förstås 
de människor som finnas i världen, 
sålunda turkar och hedningar, ju
dar, skriftlärda och fariseer, publi
kaner och syndare och allehanda 
rnänniskor som bo på jorden. Om 
nu alla dessa skulle (rätt) tillägna 
sig dessa nådelöften, så skulle de 

alla tv_ivelsulan bli saliga. Men bi
beln visar att dessa nådelöften icke 
Lillhöra alla, även om alla skulle 
~ill~gi1a sig dem, utan det beror på 
1 v1lket själstillstånd de äro som 
tillägna sig dessa nådelöften. 

1: Kan Nikodemus tillägna sig 
dessa nådelöften: "lcke sände Gud 
sin Son i världen för att döma 
världen, utan för att världen skulle 
bliva frälst genom honom?" 

Vi vet ej huru Nikodemus för
stod dessa Frälsarens ord, men jag 
tror, att Nikodemus och hans h·os
bröder tillägna sig dessa 1 juvliga 
nådelöften som om de rnre tala<le 
enkom till dem. Ty Nikodemus är 
ej så vred på Frälsaren ,;om de 
skriftlärda och fariseerna. Nikode
rnus kom om nallen tili Jesus .ilt 

rådfråga honom, hur han skulle bli 
salig. Nikodemus bekänn:r sin tro, 
ehuru han visserligen ei tror. att 
J esus är Messias eller Guds ~on, 
men han tror dock att J~sus -~r av 
Gud sänd som en a~?hg larare: 
\fon värre är det att :\1kodern~s CJ 

l d ao pa'" ·111 han behovde rnr syn s '" ' 
• . Han bnner icke atl han angra s1g. ' k .. 
.. d . di·a··ntlen:; rnld. Han an· ar un er · .. ..cl .:· 

.. k tl n)·föddse ar no \ ,111-
ne1 ic e a .. f"' ... l 
c1·a för honom. och <lar or a1 ian 1

0 • l" 1 t'n" kun,;kap. 
f ... ft·a11 sa t"" ie c " 
iarran " · ·· d' ·11·· n·ir han s1g an u \1en nog t1 ag ' . k l .. 

'd I""ftell" att Gud te e ia1 
dessa _naSe o. ·a··;·lden för att döma 
·· t ·m on i > • 
s~n , Nikodemus har levt su 
varlden, ty . di'ävulen kan 

d. att ei ens 
dyg igt, .. nindre Guds Son 
döma honom. an ' 
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~om är så nådig mot skökor och 
tjuvar, publikaner och syndare att 
han cj ens dömer dem. Hur skulle 
Guds Son kwma döma dygdiga 
människor, vilken ej ens dömde 
den horkona som :fariseerna förde 
till honom? Så tillägna sig alla Ni
kodemus trosbröder, alla dygdiga 
mänskor dessa ljuvliga nådelö.ften, 
ehuru dessa ej gälla dem utan en
dast de hotfärdiga. 

2: Kunna nådetjuvarna tillägna 
sig dessa lö/ten? 

Ja, ty nadctjuvarna är sådana 
som utan ånger och utan bällring 
tillägna sig Guds nåd och synder
nas förlåtelse liksom judarna sade: 
"Vi hava Gud till fader vi äro icke 
födda i äktenskapshrott" (Joh. 8: 
41). När sådana (andliga) oäkting
ar som den gamla mänskan har 
dräpt strax efter födelsen höra av 
Frälsarens egen mun, all Gud icke 
har sänt sin Son i världen för alt 
clöma världen, siiga de: "Hör ni nu, 
ni stränga domare, all Guds Son ej 
har kommit för all döma värl<len 
vadör komrner ni <lå med dom öve:. 
oss'?"' Och 0111 de kristna skulle 
säga till nådetjuvarna: "Den som 
icke lror är re<lan dömd", så svara 
de: "Vi tro på Jesus, vi ligga varje 
dag vid foten av J esu kors.'' J aså: 
Ni ligger varje dag vid Jesu kors! 
Om edra samveten skulle vakna, så 
skullc ni se vid vems kors ni lig
ger. Men hur kan nådetjuvarna till
ägna sig dessa nådelöften, då de 
hata Jesus och hans lärjungar? Det 

sker på del sättel atl den onde har 
vänl deras ögon aviga, så alt de se 
i de kristna falska profeter och 
villoandar, som icke ge nådetjuvar
na samvetsfrid. 

Nikodemus och hans troshröder 
tillägna sig dessa nådelöften därför 
att de ha levt dygdigt. Då deras 
salighetsgrund är egenrättfärdighe
ten, tänka de så här: "Icke har 
Guds Son kommit för a tt döma oss 
utan han har kommit för ~ tt frälsa 
oss." - Från vilken nöd har han 
kommit att frälsa eder? Haven 1 
väl någon andlig nöd? Plågar den 
onde eder? Har ni samvetsnöd? 
Har ni tvivel och brist på tro? 
Fruktar ni döden och förtappelsen? 
Intet sådant har ännu hörts från en 
nådetjuvs mun, men blott atl han 
har tro och kärlek och goda gär
,1ingar; och sådana behöva ingen 
Frälsare. Ty varken djävulen eller 
världen an.klaga dem, atl de äro 
falska profeter och villoandar. Men 
de kristna, de äro falska profe ter, 
de äro villoandar, de äro en för
bannad hop, som djävulen och värl
den ej kan tåla, på dem har den 
onde och världen vredgats. Dem 
har kantänka Guds Son kommit att 
döma, men icke sorglösa, icke dyg
diga, icke nådetjuvar! 

Varför sade Frälsaren till judar· 
na: "lcke dömer jag eder, men en 
finnes som dömer eder, nämligen 
Moses på vilken 1 förliten eder!" 
Moses har framställt Guds lag för 
alla judar och nådetjuvar, och Mose 

Guds nadelö/ten och d . _ 
eras ttllagnande 

Jag skall döma
0 

de~ därför att de 
sorglösa och nad~t]uv~rna trampa 
Guds lag under sma fotter. De tro 
och göra hor, de tro och stjäla, de 
tro och hata de kristna, och djävu
]en själv förlåter sådana deras syn
der och styrker deras tro, att de bli 
saliga utan ånger, utan bättring, 
utan vedermöda, utan hjärtats 
trångmål. Men nog skola de en 
uånu få se på vem de ha trott. 
" b 

3: Kunna de botfärdiga tillägna 
sig detta nådelöfte: " l cke sände 
Gud sin San i världen för att döma 
världen, utan för att världen skulle 
bliva frälst genom honom." 

Dessa nådelöften tillhöra förvis
so de botfärdiga. Men de förmå ej 
alltid tillägna sig dem, ty egen
rättfärdighetsdjävulen är högeligen 
vredgad på dem så att han ankla
gar dem sägande, att de äro ute· 
slutna ur Guds nåd och att Guds 
Son icke tar emot så stora syndare. 
utan de som Guds Son kan npplaga 
isin nåd måste ha rent hjärta. ''Irke 
duga sådana åt Guds Son som ha 
ett så ont hjärta och så många onda 
hegärelser och lustar." Egenrättfär
dighetsdjävulen uppväcker försl 
andra djävlar atl fresta de ångran
de såsom hordomsdjävulen, hatets 
djävul och o-iri<drntsdJ·ävulen, och 

b b 

scdan kommer han själv som en lju-
sets ängel att predika för botfärdi
ga: "Du är ej bättre än den onde; 
Guds Son måste döma dig!" Så 
talar ee:enrättfärdi o-heten till dc 
• ~ b 

angerfulla och därför kunna och 
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mäkta de ei· tiU·· · 
o d 1 .. f agna s1g dessa dyra 

na e 0 ten. - Ordet va"rld ·· k o en ar 
oc sa._ett egendomligt ord som de 
s?O:: aro av världen bäth·e kunna 
tillagna · ·· d · .. sig an e som zcke äro av 
;,arlden. __ Om Frälsaren hade sagl: 
~.cke sande Gud sin Son för att 

doma botfärdiga och tvivlande si·ä-
1 " 0 h ar · ~a ade sörjande. ångrande 
och tvivlande själar kunnat hättre 
tillägna sig dessa nådelöften. i\Ien 
ordet världen tillägna sig de som 
äro av världen och säga: lnte är 
världen dömd. varför har Frälsa
ren sagt till Nikodemus: '"kke har 
Gud sänt sin Son atl döma värl
den ?" Obotfärdiga skökor. obot
färdiga tjurnr. obotfär<liga bränn
vinsgrossister. obotfärdiga drinka
re kuuna nog tillägna sig <le,;,a nil· 
delöften. men botfärdiga. sörjande 
och betungade sjiilar förma ei all
tid tillägna sig dcm. <liirför att egen
rättfärdighetsdjävulen iir ,iJ. s1iir att 
anklaaa och <löma dem ,a att <le ... 
,;junka ned i mi:drÖslan. ehuru 
l;ela bibeln visar att med rärlcle11 
på detta ~tälle mena' jw•t sadana 
själar som äro i hedrön•be. _<ingt.,•L 
plåga oeh harl hetnTk. nlka CJ 
se annat än diid. doni orh tn g1 t~nd 
framför sig. Fiir dem iir i ,-a~'.11111/: 
dessa nadeliiften ,;krin~a: Ic~r. 
.. d Gud ,jn Son ' Yarlden fo1 

san e . r·· tt "irl 
d .. a ,.a·· 1·Jden utan or a '' . all om J 

den skulle blira frälsl genom io-
,. 

nom. 
). föl1'an<le vers star su·ax 

Men f · d tvivlande: 
domen skriven or e 
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"Den som icke tror, han är redan 
iliimd." Nog känna nu botfärdiga 
och Lvivlandc själar clcnna clom som 
1 i llkomrner ele olrogna, dc känna 
hur ol yrkli gt deras tillstånd är, då 
ele tvi\ la om Gucls nåd. De känna 
,jg libum i hclvclel. men likviil 
t rwker caenriiltfärdi ghcl$djävulen 
d~rn ~a wlrt. a tl de släppa stundom 
alll hopp, all tillförsikt, all kamp, 
a llt ropandc ( i hi\n) oc:h a llt klap
pamlc på nåclens cliirr. Somliga bli 
allclelt' s krnftliisa till kropp och 
'jii 1. 

'.Ien hiiren nu, 1 Lvivlan<lc och 
till otro necltryekta sjä lar! J esus 
har ~agt: "Sri älskade G1ul världen, 
ui/ han utga11 sin enfödde Son, på 
rlet al/ l'llr och en som tror på ho-
110111 skall icke f örgås , utan hava 
l'vigt liii." 1 ären nu den värld för 
l'ars slai ll Gud har ntgivit sin en
f ödde Son: Icke sände Gud sin Son 
för ali döma världen. 1 tviulande 
ären den värld, som Guds Son har 
kommit för att frälsa f rån synden, 
döden och djävulens våld. l ären 
de enda själar i världen som Guds 
Son kan f örbarma sig över och taga 
emot. l som kärmen eder olycka, 
eder nöd. eder nakenhet, 1 ären de 
Pncla själar i världen för vilkas 
s/.;u/l Guds Son har stigit ned f rån 
hi111111elen. I ären de dödens f ångar 
som Guds 5011 har konunit att lösa. 
Tagen nu emot Guds Son. då han 
har kommit för att tillbjuda eder 
sig själv! Han har kommit i fång
enskap för att l skolen bef rias från 

dödens och djävnlens bojor. Han 
har givit sig själv i döden för att 

l skolen /å leva. Han har nedstigit 
i helvetet för att l skolen slippaupp. 
Han har varit i bojor för att l sko
len bli befriade. Mottagen nzi Guds 
Son och f resten honom ej mer med 
eder otro. Gören honom ej mer be
drövad genom eder otro. Se nu dör 
Guds Son av sorg, om I icke 
kommen till honom sådana I ären, 
nakna, lemmalytta, lika den onde! 
Låten icke hans blod flyta förgäves 
för e<ler skull utan tagen vara på 
Guds Lamms blod, hur svart och 
orent edert hj ä rlas kä rl än må vara ! 
Nu falla kanske de sista <lropparna 
ur hans sår. Tagen strax vara på 
Guds Lamms blod, innan blodet tar 
slut i hans lekamen! 

Följen hans blodiga fotspår från 
örtagården till Golgata kulle och 
stannen vid korset betraktande hans 
sår till dess att I fån förnimma 
hans blods kraft i edra hj ärtan ! 
Ropen I elända: "J esus Davids Son, 
förharma dig över oss !" Ropen I 
blinda, innan Jesus från Nasaret 
går förbi, och tron att för eder 
skull har Guds Son kommit i värl
den, och för eder skull har han 
varil i den stora ångesten och plå
gan ! Tron alt I ären den värld som 
Gud älskade så all han utgav sin 
enfödde Son, på det atl var och en 
som tror på honom skall icke för
gås ulan hava evigt liv! " 

r botf ärdiga själar, l sorgsna 
och tuivlande, l ären den värld som 
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G d. Son icke har kommil /ör alt 

/
.'.' .a~ Och l benådade själar vilka 

1om · . 
l 1torci nåd veder/ants. att I ha-

1 en · • d 
förmått tro pa Gu s ende Son, 

~n ° G l S f hören och Jö:st~n att . .. lll s .. on 
·cke har kommit for att doma varl-
1zen utan för alt världen genom ho
:10n; skall bliva frälst. l ären tillika 
den värld som Guds Son har kom
mit för att fö rlossa f rån syrulen. 
clöden och djävulens uåld. l ärPn 
clen värld som Guds Son icke kan 

döma. 
Be<ljen .för alla tvivlancle som 

sucka un<ler <lödens skugga. att alla 
otrons fångar måtte bli fria. att alla 
icke troen<le må tte börja tro. ali 
,orasna må tte få glä<l je, att alla 
nak~rn stackare måtte få briillops
kläder, att alla botfärdiga måtle hli 
delaktiga av nåden , att alla som 
ha börjat följ a J esus måtte jämte 

eder nå Faderns land! Vi hoppas. 
att Gud som så älskade världen ... 
att han utgav sin enföddc Son, på 
del all var och en som tror på ho
nom skall icke förgås utan harn 
evigt liv". vi tro alt han hör de bot
färdigas, sorgsnas och nedtrwktas 
suckar. Vi tro alt ele skola se. Gud$ 
Son förklarad på Sions berg. de 
~kola se clen store korshäraren och 
törnekrönte Konungen i hlodröd 
dräkt trampande vinpres,en orh 
pressande röda vinhiir, sii ali han 
måue få smaka sÖll vin som rnxit 
i ;\lorclanland. Då firas Lammets 
bröllop på Sions herg. orh hrudtär
norna * skola darn;a pa himmelen,.; 
rena goh-. sjungande e\ 1gt orh utan 
ände taek orh lo\' åt Gud och l.am· 
m!'l för den stora. otimlliga brlek 
yarnwd han har iil:;kal °'''· .\m ·r>. 

P,-. :m: ·~ 5 

HELIGA TH.EF·\LDIGHETS DAG 

Ps. 22 eller 38: .)-1. 

NYA FÖDELSENS ~öDVX:NDIGHET 

''Vad ,j veta, det tala \i. och \atl ,j 
hava ~ett det vittna ' i om. men rnrl 
\ ittnesbö;d tagen I icke emot"' 
Uoh. 3: 11 ). 

Så tala<le Frälsaren till N ikocle
mus som korn till J esus om na llen 
för att få tala med honom om and
liga tino- ehuru han höll sig för vis, 

b' . 0 

men var så dum alt han eJ ansag 

l 3 E1'ange/iepostilla 

"! l · mii.Ii". <'J lrrlkr niickin
nyfot e ,e . J ·"' :· 1. ;\rkndrmm' 
]. ~aturhutns t.im.11 l 

l 1g. - ' ,.. 1.... . 11 .Jpn nva 
1.k ndr1 •OI'" 0 '·1• .i · 

1 ·som a ' - "' 1 1 vada n 
f'deben har ,.keli I i ope :. f" 
o 1 liril döpt behmrr o

ingen som i • a '"lll"'er han 
1 . "ter hur mang, "' " 
c a~ ·: · l . 1 ·1 dopförhumlet. -
iin ma ha 1lll I I· yj och n1d 
"Vacl vi yeta. det ta " . 

°''-'e onlförklnringar! 
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vi hava sell det vitlna vi om, men 
vårl vitt:nesbörd tagen 1 icke emot.''. 
Sådana som Nikodemus torde eJ 
ta"'a emot vittnesbörd av människor, 
ej l1eller av Gud. Vi ha setl såda1~a 
som anse sig nog visa och Lro s1g 
väl veta yar vägen går till himlen. 
Och om en kristen frågar en sådau 
vad han vet om nyfödelsen. så sva
rar han nog som Nikodemus: "Hur 
kan en människa födas på nytt. när 
hon iir gammal ?" Det är nämligen 
omöjligt för en gamma} hedning 
alt förstå denna sak. Ty för det 
första anser han ej någon nyfödelse 
nödvändig, då han menar sig redan 
vara pånyttfödd i dopet. För del 
andra anser han delta omöjligt då 
han känner liksom Nikodemus, hur 
stor och tjock den gamla mänskan 
är. Hur kan en sådan slor gammel 
Adam* bli så litcn att han skulle 
få rurn i sin moders liv? Därför 
~lingrar han sig med all han redan 
ä r pånyttfödd i dopet och ej hehö
ver födas en gång till. 

Nikodernus rnr en lärarc i Israel 
orh hade således läsl bibeln. där
för kunde han ej säga till Friilsa
rcn all nya födelsen ej är nödvän
dig: han vissle av bibeln atl nyfö
clelse fordras. Man vel ej om Niko
demu:; hadc någonsin erfarit denna 
~ak så långt all han hade av egen 
erfarenhet kunnat veta all nyfödel
se är nödvändig. Knappast hade 
han en sådan känsla, ty han bygg
de så mycket på sin egen räufär-

•Se· OnHörklaringar! 

dighet att han ej kunde känna den
na sak erforderlig. 

I denna församling finns många 
som känna denna sak som nödvän
dig, men de känna även, att den 
gamla mänskan är så stor och tjock 
att den ej kan rymmas i sin moders 
liv och födas åter. Andra åter anse 
ej denna sak erforderlig, Ly de 
mena att nyfödelsen har redan skett 
i dopet och att man ej behöver fö. 
das en gång till. De förstnämnda 
som känna att pånyttfödelse som 
sketl i dopel icke hjälper, mena 
vanligen atL den sker senare innan 
de dö, och medan de så tänka rin
ner nådetiden från dem. Och när 
döden kommer, känna de att nu är 
det omöjligt att bli salig och födas 
på nytt, då del ej skett tidigare. De 
nådetjuvar och egenrättfärdighetens 
tjänare som lita på den nyfödelsc 
som har skel.t i dopet, de leva dris
tigt, men då döden kommer måste 
de döma sig själva och säga: "N u 
är del för sent, det hjälper ej mer, 
då det ej skett tidigare." Då är det 
slut även med den tro på döpelsc· 
nåden som de förut hade. 

Vi ha även sell sådana som en 
tid insågo atL nyfödelsens nåd var 
synnerligen nödvändig, och de hade 
då stor önskan all bli saliga. Men 
genom kärleken Lill världen för
kvävdes syndasorgen och de gingo 
lillbaka till världen och blevo värre 
än de voro föruL. Vilkel slut ha el e 
fålt? Vi ha sell, all de ha fåll ell 
sorgligl slul! - Vi ha även sell 
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sådana som en gång voro pånytt
födda och benådade. Hur gick det 
för dem, då de genom ovaksamhet 
föllo bort från nåden och gitte ej 
mer resa sig. De blevo sju gånger 
värre, och då döden kom över dem, 
tillslöts nådens dörr, och egenrätt
färdighetens djävul började döma 
dem förfärligt, att del ej mer var 
möjligt att hoppas annat än förtap
pelse, dom och förbannelse! Allt 
delta ha vi sett. Och "vad vi veta, 
det tala vi, och vad vi hava sett det 
vittna vi om, men vårt vittnesbörd 
tagen I icke emot." 

Vi ha sel.t sådana narrar som 
leva som djur, supa, svära, skråla 
och håna sanningen saml glädjas 
då de göra vad ont är. Hurudant 
blir deras slut? De ha här hån
skrattat åt sin egen förtappelse. och 
(ännu) när döden nalkas bedriva 
de hor och förbanna, de bcdja djä
vulen komma och hämta dem. De 
svära ännu på dödsbädden, orh 
andra hedningar säga: ''Det rnr en 
vacker död ! " Och en sorglös präsl 
prisar även deras leverne. så tro 
alla att själen blev salig. - Och 
då dessa saker ej ha skett i hem
lighet utan offentligen, så att alla 
ha selt huru olyckligt det har gått 
för dem som ej ha Lagit emot vårt 
vittnesbörd så måste vi framliigga 
dessa tina' för de sorglösas ögon 
och påmi~na dem om deras dödlig: 
het och visa dem deras egen b1ld 1 

dem som ha lämnat världen i otro 
och tvivel och döml sig sjiilva på 

dödsbädden, fastän vi vet att de 
sorglösa ej längre bry sig om några 
exempel evad de än såge och hörde; 
de tro inte att helvetet är helt, in
nan ski1met svedes. 

De få själar som äro överlygade 
om att de äro pånytlfödda och där
igenom blivit födda av oförgänglig 
säd till den himmelska klarheten 
och ha fått barnarält och utvalda 
barns ande i vilken de ropa: 
''Abba, käre Fader", <lessa få sjä
lar inse väl, att det härvid icke 
passar att taga barnens bröd och 
kasta det åt hundarna. Men vi mäs
le tala till Nikoclemus' Lro;;hröcler 
såsom Frälsaren talade till Nikode
mw;: ''Sannerligen. sannerligen sä
"'er i·aa dicr· Om en rnänniska irke 
~ e o· ? 

bliver född a\· vallen och andt•, sa 
kan hon icke få se Gu<ls rike:· Det 
är vi1rt hopp. all de fa s1älar ,;0111 
i sanning äro pånytt födda ocl, ~om 
viinla att den himmelske Fcirälderu 
måtte snart Laga dcm fran \årlclen,; 
kalla golv j :;in farnn och h1da de.m 
i rena ] innekläder. trycka dem t111 
~itt nådefulla bribt och '' å de'.n 
rena i liveb \atten. ,;kola hedp 

fo .. r dem som hefinna sig i dcn 
• 1 r · tranga porten. att. de •nalle > J .:'a 

, lt ,e ~1·1111n l"t'llO!l1 clen. Hoi. sma a u · • "" 
de skrikancle harnem• ~acle!·· d~ 
små ba rncn> sueka r ,;om i1 ro sa sma 
att de få nun i föriildern,; famn. 
Fader dr i himmelen. 

Eyangeliurn: Job. 3: 1-7. 
Men blnnd fariseernn rnr en man som 

helle Nikodemus. en a' juclnrnas rncb-
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hcrrar. Denne kom tili Jesus 0111 nal
len och sade tili hono111: " Rabbi. vi 
1·eta att det är frnn Gud du har kom
rnit silsom lärarc: ty ingen kan göra sa
dana Lecken som du gör, 0111 icke Gud 
iir mcd hono111." Jesus srnradc och 
,-ade tili honom: '"Sannerligen, sanner
ligen siiger jag dig: Orn en människa 
icke hliver född pä nytt. sä kan hon 
icke fa se Guds rike." '\ikodemus sade 
tili honom: " Huru kan en människa fö
da•. när hnn är gamma!? lcke kan 
hnn Yäl iiler gri in i 'in modt'rs li1· nch 
föda' ?" Jcsus svaradc: " Sannerligen, 
•annerligen säger jag dig : Om en män
niska icke bli1·er [ödd m 1 alten och 
ancle. :;ti kan hon icke komma in i 
Gud:; rike. Del som iir fölt m köll, del 
iir köll: och del 00111 iir fötl a1 Anden. 
del iir andc. Förundra dig icke ö1·er 
ali jag sade dig alt 1 maslen födas pa 
nylt.'' 

Vi Löra nu genom Guds nåd och 
med ledning av den upplästa texten 
hetänka: 

Varf ör Nikodenws ej kan tro, att 
den gamla människan måste f ödas 
på nytt. 

För cl et för s ta: Han anser 
det icke möjligt. 

Nikodemus är ingen narr som 
hånar Kristus och kristendomen. 
Han är ingen brännvinsgrossist som 
samlar drinkare omkring sig och 
mäter ut åt dem dårars dryck. Han 
är ingen drinkare som måste på 
lördagen eller även på söndagen gå 
och bedja brännvinshandlaren lap
pa åt honom andens kraft ur tun
nan. Han är ej en så<lan man som 
:;pringer efler skökor och kramar 

deras bröst. Ej heller är han en 
svärjare eller lättsinnig, icke älska. 
re av världens Iåfänglighet, utan 
han är dygdig och hederlig och där
till lärare i Israel som förklarar 
Guds lag och Guds å t folket givna 
rättigheter och hålles i stor ära 
bland andra herrar. Nikodemus var 
ej vred på Jesus såsom far iseerna, 
utan han höll Jesus för en andlig 
lärare och borde därför tro att hans 
lära är rätt. Men läran om nya 
födelsen anser han ej vara rä tl. 
Han frågar: "Hur kan en människa 
födas när hon är gammal ?" Han 
känner hur slor och tjock den gam
la mänskan är och hur hårt hennes 
hjärta är och motvillig att böja sig. 

Men om Nikodemus hade (rätt ) 
känt sitt hjärtas ondska , slelhet och 
hårdhet, vissl hade han då bekänt 
för sin lärare ( J esus) sin sorgliga 
belägenhet och frågat: "Vad skall 
jag göra för atL ärva evigt liv?" 
Men det ser ut som om Nikodemus 
vore fjärran från (rätt) självkänne
dom: han som var dygdig och from 
hade grw1dal sin salighet på egen
rättfärdigheten. Ingalunda tvivlade 
han om sin salighet såsom den 
lame, han hade ingen bedrövelse 
såsom lärjungarna hade efter Fräl
sarens död. Men det är troligt, att 
han hade kommit för all vi sa sin 
kristlighet för J esus. Och ändå an
såg han lalel om 11y födelse besyn
nerligt, då Jesus så talade med ho
nom som var pånyttfödd i omskärel
sen. Sådant tal hade hättre passat åt 
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en hedning somicke blivit omskuren 
eller döpt. Ty Nikodemus hade den 
tron, all då en människa en gång i 
dopel blivit pånyttfödd, så är hon 
redan kri sten och behöver ej åter 
födas. 

En sådan tro ha ännu Nikodemus 
trosbröder, alt en döpt kristen är 
redan kristen, han är redan pånytt
född i dopel och behöver ej födas 
en andra gång. Kanske redan tio
åriga barn här veta, a tt dtn pånytt
födelse som har skell i dopet icke 
hjälper de vuxna. Men likväl fast
hålla nådetjuvarna vid alt nyfödel
sen har skett i dopet och därför be
höver en döpt hedning ej annat än 
tro. att han är pånyttfödd och för
nya sitt dopförbund. Men Jesus höll 
ju ändå inte Nikode111us för pånyll
född, då han ford rade äYen aY ho-
110111 nyfödel se och sade : I må"ten 
föda s på nytl. 

Se. den döda tron är nu nådetju
varnas enda tröst. då dj iiYUlen lär 
rlem atL hämta nya födelsen iinda 
från dopet, varför de ej behön fö
das på nytt. Se, så bedrager den 
onde nådetjuvarna, när en kristen 
söker övertala dem om nyfödelsens 
nödvändighet. En kristen vel all om 
han vore förut ti o gånger pånyll
född hjälper det ej honom alls, 0111 
han bryter förbundet och avfaller 
från nåden utan han måste födas 
på nylt, hai~ måste bli barn, annars 
är all tidigare nyfödelse förgäves. 
F ö ,. d e t a n d ,. a: H ur förstå 

vad nya födelsen är? 

Om Nikodernus hade läst Jesajas 
66 :e kapitel orn födslovåndan. så 
hade han kunnat tänka atl det . rnr 
ornskärelsens srnärta i köttel. 'Ylen 
den andliga smärtan i hjärtat, när 
hjärtat omskäres, den torde ha varit 
okänd för Nikodemus. Och vad pro
feterna tala orn ett förkrosgat h jär
la, varav visste han del, då han ej 
erfarit hurudant ett sargat hjärta är. 
Vad David erinrar 0111 i sina bot
psalmer oru sin bedrövehe och plii
ga. varav förstod Nikodemus del. 
då han ej behöYde sann ånger. Och 
om nu för nådetjmar framställas 
de ställen ur den Heliga skrift. i 
vilka den nya födelsens plagor mii
las såsom t. ex. J esu ord: "När en 
kvinna föder barn, har hon smär
ta": hur kunna nådetjuvar och egen
rättfär<lighetens tjiinare för:.;la 1k-m 
,,J, som J esu lärjungar för,; ta dem 
Yilka sjäha ha erfarit del. Ochd_å ~1-
lieln talar om den gläclje ot+ irujd 
som tän<le> j ele troemb• hj1i rtan ge
nom den levande tron. hur kunn~ 
opanyttfodda försl<i d~~. ;nm de CJ 
erfarit. De famla med Jurnulte~ .•ll'h 

d döda lro ,;om <le ha men sjalrn 
en k" 

saken saknas. De1~ :,;~lll .. anner 
all nya födeben iir nodnimlrg. 1.1.an 
har ;·edan känt "ig clömcl. och lor: 
bannad . I dcnna föp•amlm.g lw r J 

. 10· n1ån"en känl s1g domd och 
sarnJJJ " o I 
f .. I 1113<l ;\, [ånocn har under c en. or ia1 . o .. . 

1 en och förlrnnncl,;en <l umi ,;1g 
c om d" . d •. k"nt "''l iniinuen har a1 tlll e1 a . 
sj<l 1

' 
0 l ' 1· · d t att det är omöjligt atl b ~ sa I~ 1 ~ • 

ta tillstånd. Men de ha atervant t1ll 
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världen och ha ej klappat på den 
trånaa porten; de ha ej trott det 

" 1 • f'"d möjligt att som gamma ater o as 
eller bli så liten och så smal att man 
skulle kunna komma in genom den 
trånga porten. Och då de ha åter
viinl till världen, ha de med ont 
samvete börjat motsäga ele kristna, 
döma deras "rörelser" och slutli
gen ha de börjat söka nådetecken 
ur flaskan och från ännu värre stäl
len. Nikodemus höll Frälsarens 
lära för sann intill Frälsarens död, 
nH'll då han såg vad denna lära ver
kade i de kristna, då ele började 
tala me<l nya tungor, då upphörde 
Nikodemus kristcndom. sedan hör
cles intet från hela mannen. 

Gamaliel. den ryktbare vise man
nen i vars skola Paulus hade lärL 
fariseernas vishet, famlade med för
nuftet så pass all han förbjöd de 
andra herrarna ali plåga de kristna, 
till dess de finge veta om ( deras 
lära) var från Gud eller människor. 
Ehuru Gamaliel var en stor bibel
lärare, var han så blind, att han ej 
kunde veta eller pröva enligt Guds 
ord om kristendomen var från Gud 
eller miinniskor. Så sade några he<l
ningar även i denna väckelsens bör
jan: få se om den blir varaktig? -
men varesl var Niko<lemus när 
andra rådsherrar började förfölja 
de kristna? lngenstädes har nämnts 
alt han skulle ha forsvarat kristen
domen eller i rådel La lat till dess 
fördel, ej ens sagt så mycket som 
Gamaliel, att man ej borde förfölja 

den, tills man Iinge se i vilken r ikt. 
ning den utvecklades. 

Hören nu, alla Nikodemus' tros
bröder, 1 haven nu sett vad som 
hindrade honom från att tro att ny. 
födelsen är nödvändig eller ens möj. 
lig. Det var egenrättfärdighet och 
helighet som gjor<le honom otroende 
häri. Han trodde sig vara pånytt
född i dopet eller omskärelsen. Och 
mången litar ännu på <len pånytt
födelse som har skett i dopet och 
häri bedraga de sig själva. Niko
demus' troshröder äro icke skökor 
eller tjuvar eller drinkare eller 
svärjare utan de äro dygdiga och 
fromma eller sådana människor 
so111 världen prisar och upphöjer. 
Och om det vore möjligt att någon 
kun<le ulan nyfödelse komma in i 
himmelriket, så voreNikodemusden 
förste i himmelriket, och alla andra 
som hänga vid hans rockskört kun
<le även hoppas få komma till sam· 
ma ställe, om ele blott sökte leva 
lika dygdigt som Nikodemus, ty 
han levde så <lygdigt att ingen kris
ten kan leva så dygdigt. Därtill har 
han varit en hemlig lärjunge till Je· 
sus liksom Josef från Arimatea. 
Han har troll alt Jesu lära va r sann 
och han har ej i sitt hjärta buri t 
hat till Kristus såsom fari seerna. 
Han har även försvarat Kristus mot 
världsherrarna, men då han därför 
blev en gång försmädad av Kristi 
fiender, blev han slum. Nikodemus 
kunde inte bli ärelös för Kristi 
skull och hörja hära korsel. Äran 
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var för honom så slor all han ej 
våaade komma till Jesus om dagen, " . ty om han hade komm1l 0111 <lagen 
så skulle de an<lra värl<lsherrarna 
ha hånal honom såsom denne folk
uppviglares och falske profets lär
junge. Men <lå han kom om natten, 
kun<le han bevara sin hedei. 

Alla Niko<lemus trosbröder kom
ma till honom om natlen; de vill 
komma hemligen som tjuvar till 
himmelrikel liksorn kvinnan som i 
folkhopen smög sig efter Jesus, men 
Jesus släppte henne icke rne<l stulen 
nåd ulan hon rnåste offentligt be
känna alla sina beteenden: alla 
skamliga fläckar rnåste hon blotta. 
Hela hennes leverne måste komma 
till ljuset. Världsäran var ett binder 
för Nikodemus a tt komma till sann 
kristendom. Och det andra sttirsta 
hindret var egenrä ttfärd igheten som 
omöjli"gjorde nya födelsen. Nu sen " . 
1, alla Nikodemus' troshröder. ' an 
ni har fastnal, och me<l vilken hoja 
djävulen binder e<ler. Dygdens djä
vul, hedersdj ävulen och egenrföt· 
färdighets<ljävulen hin<lra erler att 
komma in i himmelriket. 

J esu sorgsna lärj unga r som grå ta 
och ropa inom lykta dörrar få en 

stor glädje då den korsfäste uppeu
lmras inför deras ögon, men Niko
dernus har aldrig setl Jesus efter 
hans uppståndelse. 

]esu lärjungar bleuo pånyttfödda 
på Pingstdagen, då den Helige An
des kraft kom öuer dem och de 
började tala med nya tungor för
kzmnande Guds väldiga gärningar.* 
Då log världsäran slut för dem. då 
slutade ele alt älska sitt liv. Då 
börja<le djävulens hop att smäda 
clem. Då f ingo de en f örsmak av de11 
stora glädje och f röjcl som öuergår 
allt f örstånd. Och tili detta .~aliga 
tillstånd borde de få själar strät•a 
som J~ä grnncl au bedrö1·else och 
tt•irel ej k1111na tro. att ]esus lerer 
ä11n11. Oeh du Tomas som ej tror. 
stirk nu dilt finger i hålen efter 
spikarna. om du l!ir,,' Ocl.1 du ,;i_i.r
jancle :\faria Magdalcna. s1tt ~.u \ 1d 
"ra' en orh g,ra1. da d1r F•akin 
~ 1··J 1 Sitt vid aran•n t U, du ,;c•r '°'r < 1> . .._. C' ~ 

den korsfästc nrh ttirnt'k1:1ml~. Ko· 
"en len111Je framf<i d1na ngon nun0 .•• ·] 1 .... s<l att du måtte fa ;rnJ' as n• t n1. 

kunna för hans hroder, ~tt ele ~a S<' 

hono111 ansikte mol ,111,;1kte .;:ulan 

han ~ir. Amen. 

[ · J 'i"kt' ,{on ,;katl<'ll. 
i\.·r· .· :·1 som \ an a 'u" . c 
1 m »Ja , · , l ·:· .1 ·om !wder! 
om icke skall taga,; fran 11a1 a ' .. . b· h" k dl d·'i helaas till tjänande gnrn111~. 
m ag s -, ' . l . lfrrren hereder. 

<lig himmelen~ sa li g iet (P. H -11) 

Ps. 111 : 5 e!ler 292: 2--4. 

~, . Ordfiirkl. 1u11 i..::nmtl l. gil rnin ~ur. 
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FöRSTA Söl\DAGEN EFTER TREFALDIGHET 

p,. 47: 2 eller 257. 

DEN RIKE MANNEN OCH LASARUS 

Saliga iiro dt' '0111 iirn faltiga i an
clen. h ci<'m hiir himmclriket tili. 
r lla11. >: ·n . 

Dessa Friil8arc11s ord yari eyan
gclium predikas för ele fatti<>a iiro l:l 

lagna ur hans herg:;prcclikan. De 
Yillna 0111 att hiir ickc iir fråga om 
ti111\ig fattigdom. l viirlden fo111::; 

mim~a som ii ro t i 111 l i gen fa Lt i ga, 
111:11 1 ~ndcu fauiga finns cj rnånga. 
\ 1 ha 1akttag1L all Yärldens fattiaa 
.. f , l:l 
a.ro o ta ~a :orglösa. all ancllig fat-
ligclnm CJ far rurn i deras hjiirlan. 
De har niisLan clen Lron. all dc krio.t· 
na iir skylcliga all hjiilpa dem. Och 
nm dt> kristna ej fiirmå hila deras 
hu.k sa siiga ei<': "Vad iir ~lct för en 
knsten som inlc hjälper de fattiga", 
t>huru frsus har sauL tili juchrna. 
··~i har alltid de fa~Liga. och 1~j få~· 
~on~. <l?m väl när helsl ni vill. 111en 
Jag ar mtc alltid hos cder"" .. h <les
~a n1:'.t hör man. all Jcsus inLe al\tid 
'.~r narvaranel1•. men fattiga finnas 
nyerallt. 

.. Intc h.''..r Jesus sagt all man ej he· 
hoYer h.talpa ele faLtiga. men han 
h1~r sagt: fattiga har ni alltid. men 
n'.1g.!iar ni inlc allticl hos eder. När 
n l.anka efter varifrån så myckcL 
fattig~ ha kommit. så finner vi. att 
Gud CJ har gjorl somliga fatti«a och 
andra rika. Men fienden soi~ med 

köttsliga begär förvirrar försLånd 1 
hos .människor. har gjorl människ~r 
faL11ga. Och del Iinns ej rnånuen 
som kan säga ( med rälla) : "Gud 
har gjorl mig fattig". Gud har givit 

en ~~md kropp och en sund själ. 
Det ar myckel få människor sorn av 
naluren blivit vanföra. Och 0111 det 
ej iunnes andra fattiga än de, 80111 

av naluren äro vanföra, så fmmes 
del ickc många fattiga på jorden. 
Men flertalel fattiga ha blivit del 
genom gudlöst leverne: somliga ge
nom dryckenskap. somliua uenom 
k 

.. 1 l:l l:l 
s or ~vnad, somliga genom högmod 
som 1 yngre år forlorat sin hälsa 
och så blivil vanföra. Därför ha vi 
alltid fauiga såsom Jesus har sagl. 
Men Jesus har vi inte alltid. 

Om nu denna världens fattiga 
skulle bli fattiga i anden, så vore 
del en glädje för de kristna att 
hjälpa <lern, 0111 ele ha råd atl hjäl
pa. lVlen inte Lorde alla världens 
fauiga hli fauiga i anden såsom 
Lasarus som låg framför den rike 
mannen$ <lörr. Lasarus hade säkerl 
lärt av timlig faui 0 ·dom vilken fat· 
. d "' Lig 0111 Gud har behag Lill. Lasa ru~ 

hade genom nalurliu fattiudom bli-
\ .l c11· . "' l:l 1

0 

en an 1g l!ggare. Och ehuru nu 
mangen faLLig Lar åL sirr en falsk 
LrÖ ·t · · ei f · 

0 

. ~ H\ en alt1gc Lasarus, näm· 
hgen så<lana fattiga för vilka faL· 
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Ligdomen duger till salighetsgrund, 
har dock icke Lasarus genom sin 
timliga fatLigdom kommiL i Abra
hams sköLe utan genom andlig fat. 
tigdom som gjorde honorn till en 

andlig tiggare. 
Ha nu a~!a fatLiga blivil fattiga 

i anden? Ar nu alla fattiga öd
mjuka inför Gud? Har jordisk fat
tigdom kmmat ödmjuka och tukia 
dem? N ej, ännu ha ej alla fattiga 
blivit Lasarus' likar. Alltid vill de 
sorglösa fattiga vara stolta och vär· 
dera krislendomen efter sin buk. 
Men Jesus har sagl: "I haven alltid 
de fattiga hos eder, men mig haven 
1 icke alltid". Detta skall vara ell 
Lecken för eder, ni i anden fattiga. 
att Jesus ej alltid är hos eder. Och 
när ni ibland får smaka hans nade
iulla närvaro, så hör ni lata den 
kvim1a vara i fred som har en na~ka 
ofördärvad och dyrbar nardu~olja. 
Låt henne slösa dänned. sa längc 
hon utgjuter den över Jesu~. ty 
Jcsus är ej alltid hos eder. 

Och ni världens fauiga som me
nar att de krisLna är skyldiga all 
föda eder, tror ni atl den hinnan 
gjorde oräll som gjöL d) rhar nar· 
dusolja på Jesu huvud och CJ gav 
eder vad den kosla!? Tror ni alt 
J udas är den bäste fattigvardare, 
han som knorrar och hannar kvin· 
nan för oljans utgjulande'? Nog öm· 
kar sig Judas över de faUiga och 
forbannar sig över dem för sin egen 
penningpungs skull. Men inte för· 
barmar han sig över Jesus, och han 

l1:or inle alls aLL kvinnan som slö:;ar 
Slll kärlek på Jesus har ajorl rätt 
11 '.~11 Judas räknar så all" det vor~ 
l!allre all dessa pengar hade givits 
at de fattiga . 

Ack att de fattiga, som liksom 
~asarus äro i anden fattiga. skulle 
hgga framför den rike rnannens 
dörr som icke är så obarmhärtia 
som den rike man som ej ens lad~ 
plåster på den fattiges sår utan hun. 
darna slickade han:> sår, då den rike 
mannen ej ens hade sil myckel med
lidande 80!11 hunclarna!. Men den 
rike man som iir i himmelen lägger 
tvivelsulan plåsler pii den fattigc 
Lasarus· sär och för ham; själ till 
Ahrahams sköLe. Du store Herr<' 
över alla skatter. hör ele falliga:.; 
sorg,;nas orh elända,: hön. rnr Fa· 
der i himmelen. \men. 

Eningelium: T.uk. 16: l 9 :~l. 

Je,.u> ,-ade tili fari>t•erna · 
"Det 'ar en rik man som kl:iddc SJg 1 

purpur nch finl lirnw och l<'\d<' \<H 1fag 
i gliidje ""h prakt. \Ien en fa1t1g man. 
\ id namn La~aru~. la~ \ 111 han:-. pnrl. 
full a' ;ar och ;1'lurnlade atl fa >lilla 
,.j

11 
hunger 111ed 'ad "<>!'! kunclc [alla 

ifrnn den rike 111an11en.- ht>nl. Ja . del 
gich. sl langt ;.ltl hunda.~11~, k1'.1111n11 och 
slil'kade han" •ar. ~tl ha11cl<' ,-1g ali den 
fattige dog och hlt•\ fiinl a\ iinglarna 
tili .\braha111> ,-kiitc. Orb;1 clcn rike 
dog och hl1·\ hegnnen. \cir han nu lag 
i döcbriket och plagade.-. !) fl<' han upp 
~ina ögon oeh fit'k !--l' .\hn~~1~11n langl 
borta nch La~aru~ i han~ ~kotc. Da ro· 

1 lian l
1ch -adc · "Fader \ hrahum. 

pac e . - .. .. ·. _.. . 
förharma dig 0 ,·rr nug. och ~u.ncl ~asn· 
rw• ali doppa del ) tlersla 3\ stll I111ger 
i ,·atlen ocb snilku min tunga. ly iag 
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pinas svart i dessa higor.' Men Abraham 
"aradr: "Min son, kom ihilg alt du, 
medan du levde. fick ut dill goela och 
Lasarus däremot vad ont var: nu åter 
fnr han hiir hugnad, undcr del alt elu 
pinu!<. Och tili allt clclla kommer. all 
ell ,1ort s\'alg iir sall mcllan oss och 
ecler. för all ele ,-om vilja begiva sig 
ii\cr hiirifran tili cclcr icke •kola kunna 
del. och för all cj heller nagon därifrån 
;kai! kunna komma övcr tili oss.' Da 
,aclc han: ·sa hecler j ag dig då, fader, 
all du :.;iinder honom till min faders hus, 
där jag har fcm hröcler, och later ho
nom rnrna dem, så alt itke också ele 
komma till delta pinorum.' Men Abra
ham sade: 'De harn Mo~es och profe
lerna: clc111 nul rle h"nu till.' Ilan sva
ruclc: 'Nej. fucler \hraham: men om 
nagon kommer tili clem fran ele döda, 
-r1 :.;l,.ola ele göru hältring.' Dii sade han 
l ill honom: 'L\ "ma ele icke till Moses 
och profetcrna: :.;a skola ele icke heller 
lata (i,ertyga :.;ig. 0111 nagon uppstar 
friin ele döda.' •· 

:\[ed ledning av vårl heliga evan
gelium kola vi denna nådens stund 
h«:>tiinka: 

För d et för s t n: Varf ör 
måste den rike mannen f ara till 
hefretet. och för det rmdra: Var
för kom Lasarus tili Abrahams 
sköte? 

Den rike manncn har icke sam
lat ,.;in egendom med tjuvnad eller 
falskhet och iindå måstc han hamna 
i pinorummet. Och dcn fattige La
sarus har inle gjorl något golt mot 
någon mcn han har hlivil till besvär 
och hörda för den rike, och ~indå 
fördes han av änglarna tili Abra
ham;; skiite. Här iir två män som är 

varandras fullsländiga rnotsatser. 
Den enc hölls i slor ära i världen 
den andre låg sjuk och näslan ned'. 
lrarnpad framför den rike rnannens 
dörr. Tili den ene korn världsherrar 
all äta och <lricka, <lansa och roa 
sig, den andre giller ingen ens se 
på. Den ene bär purpur och dyr
hara linnekläder, den andre har ej 
ens klädestrasor på sin kropp. Den 
ene har en ståtlig gård, vackra häs
tar, rnålade slädar och vagnar, men 
<len andre har ej tak över huvudet. 
Den ene kan äta läckerheler, dricka 
<lyrbara viner och bära sköna klä
der, den andre har intet att äta. 
Skulle det nu gå efter världens dom 
och förmodan, borde den rike man
nen säkerl bli salig, men Lasarus 
vorc passande att vara i pinorum
met. 

1. Varf ör måste den rike man
nen hamna i helvetet? 

Den rike mannen har icke sam
lat sin egendom genom falskhel el
ler tjuvnad eller bedrägeri; han har 
kunnat ärva den stora egendomen. 
Varför måste han hamna i pinorum
met, då han ej varit någon ogär
ningsman? Det kan den rikes brö
der spörja. Varför måste deime dyg· 
dige, frommc och ärlige man hamna 
på cll så olyckligl ställe? Av ingen 
annan orsak än all han hade Iålt ut 
sill goda i världen. Så sade Abra
ham: "Min son, kom ihåg all du, 
medan du levdc, fick ul ditl goda. 
Du har ej hcller Hi>kt annal goll i 
världen än hlou delta jordiska 
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uoda: nämligen ägodelar, ära och 
~oda dagar. Detla glada liv har du 
fått njula i världen; var nu nöjd 
därmed!" Hade den rike mannen i 
rätt tid upphört med sitt bekväma 
och fåfänga leverne, sålt sin egen
dom och givit åt de fattiga, såsom 
Jesus sade till den rike ynglingen 
som kom alt fråga honom: "Vad 
skall jag göra för att få evigt liv?" 
och om den rike manncn hade lrotl 
Moses och profeterna. vad de skri
va om ånger och bällring, så hade 
han tvivelsulan börjal sörja för sin 
odödliga själ, börjat i tid söka oför
O'änaliga skatter som rost och mal 
b b . 

ej kunna förstöra och tjuyar ei kun-
na stjäla. Men hans bjärta hade så 
fastnat i världen och de ting som 
äro i världen att han ej brydde sig 
om annat än det goda som Yärlden 
giver. Detta var den verkliga orsa
ken varför han måste gå tili för

tappelsen. 

Nog säga några den rike man
nens bröder, att den rike ma1111e11 
ej var hård och obarmhärtig mol ele 
fattiga. Men inte hade Lasarus legat 
framför hans dörr, om han hade 
fåu hjälp av honom. Det syne,; av 
alla omständiaheter härvidlag. atl 
hundarna had; mera medlidande iin 
den rike mannen, ty hundarna slic
kade hans sår av barmhärtighct. 
men <len rike manne11 Jade ej en 
plåsterbit på hans sår. Men låt vara 
som den rikes bröder mena, ali han 
var harmhärtig mot de faLtiga. Vad 
hade han då vunnit med clcnna 

?armhärtighet? Mången rik man är 
i. denna Lid barmhärtig mot de fat
L1ga, han delar endast lilet åt de 
närmaste fattiga men gör i stället 
genorn brännvinshandel man<Ta .fat-

. b 

L1ga: och alla den rike mannens 
hröder säga efter hans död: "Den 
mannen blev säkert salig". - Var
av vet ni alt han blev salig? - "Jo. 
därav vet vi det. att han rnr sa 
hjälpsarn mol de fattiga". - :\Ien 
besinna först hur många han gjordl' 
fattiga genorn brännvinshandel och 
<lyrt pris sorn han salle på sin rnra. 
läggen vidare därtill hans hat mol 
kristendomen och sägen mig när 
han har gjorl anger oeh bättring 
från världslig fåfänglighet. grann
låt och Yällust. och siigen ,edan 
"Den mannen hlev salig'"! 

\Ien om ej meni fordradeo; fiir 
,a]igheten iin hlott hjiilp,;a'l1hct mol 
de fottiga ,;om man 1111 fi'lm'r ht" 
mången rik. sa finge alla rika IO\ a 
·1·" uoda daoar i himmt'lrik<'l. \leu 

:... t" t"' t" 

alla rika honle höria tro \ !ose lap: 
och profeterna 'ad dc ,k ·irn om 
al1"Cl" och Ji[itlrlJlg, ,;a honfc de 

b 
sturkan· börja Lro ali utan ,a1111 om· 
,·iindelse hlir ingrn nia11111,;ka ,:a
]io- l\' rika miin kunna t'j Lro nul 

"" . 1 k . i\I~sl':' och proletenlll w ;. r'.nt mn 
~ ac1· 0cJi b:iLLrin<>·. 0t'l111a \ arldL'll>; 
dll,,. <' (" ' 
rika viii inle trn. att l'Ll hL•ln>tt'. nms 

!.... l o!Jotfirdiua nch t'll h1111mel 
Ol C C ' ,.., , ··ll 

för botfärdiga neli trocmle. De '! 
!... k bL1cl ·k·111 fran för,;t höra ars ·a s ' · 

hehetPL innan tie lro att. et~ hehcte 

f . Ocl1 om iin alla tatll!(a upp· 
11111s. 
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stode från de döda och började pre
dika bättring för den rike mannens 
bröder, skulle de icke tro, icke göra 
hättring. Om Gud själv skulle kom
ma från himmelen, skulle de ändå 
icke göra bättring, ty den rike man
nens bröder göra ingalunda hätt
ring innan skinnet svedes. Den rike 
mannens bröder vredgas på alla 
bättringspredikanter_ botpredikan
ten må komrna från himlen eller 
helvetet, från höjden eller djupel, 
del gör dem delsamma, botpredi
kanten må vara levande eller död, 
det kvittar dem lika. Alla botpredi
kanter är för den rike mannens 
bröder till förargelse och en veder
styggelse. Icke vill den rike man
nens bröder se sådana som predika 
om ånger och bättring. 

2. Varför fördes den fattige La
~arus m1 änglar till Abrahams sköte, 
elwru lian ej hade gjort gott åt 
någon? 

Om det för världen är svårt att 
säga, varför den rike mannen ham
nade i pinorummet, ehuru han ej 
hade gjort något ont åt någon, så 
är det nog ännu ofattbarare för 
världen. varför den fattige Lasarus 
skulle ay änglar föras till Abra
hams sköte. Så mycket förstå vi att 
Lasarus icke blev salig för sin 
lekamliga fattigdom eller för sina 
sårs och sin sjukdoms skull, ehuru 
mången fattig hoppas på bättre lyc
ka efter delta olyckliga liv, då han 
har blivit en korsbärare. Men man 
vet ej vem som har lagt delta kors 

på korsbäraren som genom gudlöst 
leverne blivil fattig, eländig och 
vanför. J ag tror att den onde har 
lagt sitt kors på mången världslia 
korsbärare som ej har förstått a~ 
skilja Jesu kors från världens kors. 

Men vi måste tänka, att Lasarus 
inte blivit fattig och eländig genom 
egen liknöjdhet. Han hade inte bli
vit fattig genom dryckenskap, skör
levnad och lättja, utan genom nå
gon annan olycklig omständighet 
hade han råkat i så eländig belä
genhet vad kroppen beträffar. Och 
detta jordiska kors förvandlades 
för honom till Jesu kors, då han av 
denna världens förgänglighet och 
fåfänglighet lärde känna sin fattig
dom i anden eller, vari den förlo
rade sonen var då han måste bli en 
svinvaktare. lngalunda har Lasarus 
genom naturlig fattigdom förtjänat 
något, liksom den förlorade sonen 
ej heller genom andlig fattigdorn 
förtjänat något. Men den nöd som 
k0111 av den andliga fattigdomen, 
tvingade Lasarus att söka bättre 
lycka och välsignelse i det land och 
den himmel som är bortom denna 
jorden. Och däri låg Lasarus' för
tjänst att han blev så fattig att han 
ej mer hade tro, ej hopp, ej kärlek, 
ej goda gärningar. Han hade ej 
längre någonting varmed han kun
de skyla sin nakenhet, intet var
med han kunde släcka sin hunger 
efter rättfärdighet, intet varmed han 
kunde hela sina sår; därför slicka
de hundarna hans sår av medlidan-
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ele. Tror ni , Lasarus' bröder och 
systrar, att hundarna kunna med 
sitt slickande lindra edra plågor? 
Tror ni att hundarna ha sådant 
sinne att de kan ömka och förbarma 
sig över eder , då de se de blödande 
och stinkande samvetssåren? J ag 
tror alt hundarna ha en sådan käns
la atl de ömka och förbarrna sig 
över eder , de slicka edra sår. Och 
detta hundarnas slickande betyder 
att edra synder äro förlåtna, eder 
orättfärdighet utplånad . Då ni har 
en sådan trn att Gud har gjort eder 
fattiaa och så elända all ni måste 
]igg: vid den rike mannens dörr 
nakna, blottade, fulla av svulster 
och blödande sår som även hundar
na slicka av medömkan och barm
härtighet, så har säkerligen den 
slore Skaparen velat giva eder en 
bättre jord och himmel dä1: al~a 
fattiga är rika, alla tiggare g~~,1~11!
da alla sårade friska. alla soqan
de' glada , alla betryckta äro upp-

höjda. . 
Ej heller är den i anden fatti~es 

si"äl tunu för Guds änglar att bara 
b ' ·:·1 till Abrahams sköte. Lasarus sJa 

är ej så tung att bära som den rike 
mannens själ som av sin egen tyngd 
drages ned i avgrunden. Den 1 an-

den faLtige Lasarns' själ är så lätt 
för Guds änglar att bära till Abra
hams sköte att ele göra det med 
glädje; men den rike mannens själ 
är så tung atl den av sig sjäh sjun
ker i botten. 
~u tröstas Lasarus' sjiil. nu sit

ter han tili bords med Abraham, 
Isak och Jakob i Guds rike. Då han 
här hungrade så mätta han, dä han 
här var törstig får han där släcka 
sin törst. då han här rnr naken är 
han där klädd i Kristi rättfärdighel. 
om han här har gråtit så fröjdas han 
där. 0111 han här hade sår så är han 
där frisk. om han här burit svarta 
kläder så aives honom där vita klä
der. om h;n här rnr foraktad sä är 
han nu upphöjd. 0111 den rike man
nen har förtrampat honom ,;a ma,.te 
den rike nu bedja honom.-T'ar 1111 

rid golf mocl. du f attige Lasant:'· 
sitt 1111 till bords med ·lbraham. sztt 
iw necl ali äta och clricka h1mmels
bröd (och dryck)! D11 är rw 1 lbra-

1 , sköte som är ele troendes f a
zams - r l 
der. fngen hånar clina ttil'rar., ~ ar 

/ ·. l f1·a··.1·da,·' Du har t ruch·1t ur 
( 1g oc 1 • . - •. 

. '·af'· meri 1111 fär 1fo dnclia soreens h .h. • , { 

"7· t. '·'1lk wm iir l (,iu s pa-
11r ll'C ~ h•· · 

radis . ./men. _ _ -
Ps. 369: 6. 7 eller 31:>: _,_, · 



206 

ANDRA SöNDAGEN EITER TREFALDIGHET 

Ps. 255 eller 257. 

DET STORA GÄSTABUDET 

Somliga inbjudna gäster sade tili 
konungens tjänare: "Jag har köpt fem 
par oxar. och därför kan jag ej kom· 
nia." 

Vi höra av dessa ord vilka hinder 
somliga sorglösa ha varför de ej 
vill göra sann bättring, så att de 
skulle bli delaktiga av Guds nåd. 
De silta så hårt fast i världen, att 
Guds ande inte :förmår slita deras 
hjärtan lösa från världen. De älska 
oxar mer än Gud. Och ehuru de 
sorglösa säga: "Vi anse inte oxar 
som Gud'', så synes det dock av allt 
att de akta dessa jordiska ting så
som Gud, då de älska dem så att de 
för deras skull ej kan göra sann 
l>0t och bättring. De sorglösa frukta 
att det jordiska arbetel blir försum
mat, om de ginge oftare i kyrkan 
och skolan. * lcke tänker en sorulös 
människa att hon spiller mer tid på 
dans, kortspel, dryckenskap och 
andra fåfängliga tidsfördriv än på 
kyrkan och skolan. lcke besinnar 
~~on au hon offrar mer på grannlåt 
an vad de väckta ge till skolan. 

Om en Guds tjänare kallar en 
sorglös tillbaka från fördärvets väa 
och visar honom vägen till ett bättr: 
liv, så att 

0 

han skulle bli delaktig 
av Guds nad och den salighet som 
Gud har lovat de trogna, så säger 

*Se OrdförkJaringar ! 

han: "Jag har köpt fem par oxar 
och kan därför inte komma". E' 

.. "J n annan sager: ag har tagit mi 
hustru, och därför kan jag inte kom~ 
ma". Här har Frälsaren ställt de 
sorglösas h~nder fr~mför ögonen på 
dem. Sor.nhga u·o s1g bli fattiga ge
nom knstendomen, och somliga 
frukta att de inte få någon hustru 
om de bli kristna, så frukta även 
sorglösa flickor att de inte få en 
man om de göra bättring. De måste 
upphöra med sin grannlåt och skör
levnad, om de skulle göra sann bot 
och bättring. Just för denna sak har 
mången förkastat bätu·ingen och av
fallit från nåden. För skörlevnad 
och grannlåt har månuen slutat att 
f~_lj~ Jesu sorgsna lä~·jungar, och 
dangenom har Kristi namn blivit 
smädat bland hedningarna ( de olro· 
ende). 

Visserligen har budet kommit till 
alla, att den himmelska nattvarden 
är tillredd, men de inbjudna ha så 
många hinder, de ha så mycket att 
skaff~ med världen att de ej ha tid. 
Somhga tänka på oxar och hästar, 
somliga på giftas, somliga på grann· 
låt, därför uppskjuta de bättrinaen 
0 f 0 0 b 
a_r ran ar och dag för dag. Slut· 
hgen kornmer döden att krama de
~:as br~st, och då först öppnas deras 
ogon t1ll all å ena sidan se världens 
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~en, måtte han öppna de hlindas 
ogon och de dövas öron leda de 
halta, hära krymplingarn~ och mät
ta de fattiga, att de måtte samlas till 
den stora måltiden innan dörrarna 
stängas. Hör du store nattvardsvärd 
de haltas, hlindas och lemmalyttas 
suckan, Fader vår som är i himme
len. 

fåfänglighet som de älskat, och å 
andra sidan Öppnas evigheten för 
deras ögon. Då skulle de önska till
baka de nådestunder som de för
spillt i världens fåfänglighet, dryc
kenskap, skörlevnad och vällust. 
Men nådestunderna komma icke 
mer tillbaka, och då börja de döma 
sig själva, de börja ropa tili ber
gen: "Fallen över oss!" och tili höj
derna: "Skylen oss!" 

Alla människor i denna försam
ling veta, huru olycklig död har 
drabbat dem som ha föraktat den 
himmelska rösten som har förkun
nat bättring för de förhärdade. Alla 
döende ha måst bekänna alt kris
tendomen som de ha döml som falsk 
är det ( enda) rätta. lngen enda av 
de dödende som under de senaste 
åren ha lämnat världen har kunnat 
betyga, att denna kristendom är 
falsk, men de äro många som ha 
måst döma sig själva, därför alt de 
ej tidigare insett hur farlig deras 
belägenhet var, hur blinda de varit 
som ha kämpat emot denna kristen
dom. Tagen nu vara på bättrings· 
ropet, I blinda, halla och lama, I 
döva och stumma, vem vet bur 
länge denna nådetid varar. Snarl 
lorde den tid komma att alla mol· 
ståndare, alla fiender till Jesu kors 
Iå ropa och ingen svarar, Iå klappa 
och ingen öppnar, Iå tjuta och av· 
grundens väggar ge ( eko·) svar. 
Men den store nattvardsvärden som 
har bjudit många, ehuru endast få 
komma till den himmelska nauvar· 

Evangelium: Luk. 14: 16-24. 

" En man tillredde ett slort gästahud 
och bj öd mänga. Och när gästabudet 
skulle hållas. sände han ul sin tjänare 
och Iät säga till dem som \otu bjudna: 
'Kommen. ty nu är allt reda· . Men ele 
beg} nte all~ strax ur,äkla sig. Den 
förste sade till honom: • J ag har köpt 
ett j ordagods. och j ag maste ga ut nch 
hc'e det. Jag beder dig. tag emot min 
ursäkt.' En annan ,.ade: ' Jag har I-.öpt 
fem par oxar. oeh pg sbll nu ga i>tacl 
och försöka clem . .lag heder dig. ta[! 
emot min ursäkt" . .\tcr en anrian .. adc: 
'Ja" har tagit mig hustru o"r därfor 
ka~ jag 1cke komma'. Och tj~_11ar~n 
kom igen och omtaladt> detla for >111 
herre. Da lile' hushunden \ red nch 
sade till sin tjiinarc: "Ga. strax ut pa 
gator och griinder i ,-tnclcn. orh ~(ir 
hitin fattiga och kr~ mplmgar ~c.h hlin· 
da nch haita·. ~cdnn .. ade 11:11rn:e11 
"Herrc. , ad du hefalldt• hnr hhY1t gj<1rl. 
inen hi:ir är iinnu rum". Da .. ade he_rren 
till tjänaren: 'Gu ul p<l Yiigar och ,.11ga_r. 
och nödga männi,korna alt konm~a I_11t· 
in. "' ali mitt hu' hliyer fullt ... 1 l J"i: 
.:.ii"'cr cder all ingt~n a' d(• man . ~~)~~1 
, 

0 b"udnu ,k·1ll <maka min malll<l · 
1·oro J · ' • 

Med ledning a 1 del heliga 
0 
evan· 

geliet skola vi genom Guds nad be· 

trakta: 
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Varf ör de inbjudna gästema 
icke vilja komma till gästa
budet? 

Vi hoppas, att ehuru de förnäma 
gästerna inle v.ill komma, skola de 
fattiga, halta, blinda och lemma
lytta ändå komma, huru långsamt 
de än gå. 

1. Varf ör vill inte åkermärznen 
komma tili gästabudet? 

Den förste säger: "Jag har köpl 
en åker, jag Ler dig, Lag emot min 
ursäkt". l elenna liknelse har J esus 
visal, att en sorglös människas för
hinder äro alla ele joreliska sysslor 
genom Yilka hon kan synela, alla de 
Ling \id vilka hennes hjärta hänger 
fast. Äkerbruk är i sig lovligt, men 
det blir skaelligt för själen när man 
för den skull ej arbetar på Guds 
å.ker. Jordiska åkrar besår man, 
men elen himmelska åkern lämnar 
man osådd. Detta häneler ofta i det 
land, elär åkern är människornas 
rikedom. Korn-juelarna samla säd 
för nödår, såsom de säga, men de 
höja priset så högt att en fauig ej 
kan köpa den. Hur skulle sådana 
bruka den himmelska åkern som 
binda både kropp och själ vid 
<let jordiska levebrödet och icke 
orka höja sina tankar eller upp
lyfta sina hjärtan till något högre? 
Om ele blott brukade jorden men 
de f ördärva jorden, de förstöra 
Guds gröda så all den ej duger 
till föda ens åt svinen ! Lapa hun
clarna hrännvin? Äta svinen djä-

vulsträck?* Inget djur är så snuski" 
som mänskan som från början ä~ 
skapad till Guds avbi ld, hon har nu 
förvandlats till e tl andligt svin och 
är snarare lik djävulen än lik Gud. 
Rennes skepnad har blivit ful som 
Kains skepnad. Och med sådan 
skepnad vill hon nu komma inför 
Guds och änglarnas ansikte! Men 
alla obotfärdiga och oomvända sko
la kastas ut. 

2. Den andre säger: ''fag har 
köpt f em par oxar och jag skall för
söka dem" . 

Härav höra nu alla obotfärdiga, 
varför de förakta Guds nådiga kal
lelse till bättring; de säga: "J ag har 
köpt Iem par oxar", ehuru de sorg
lösa säga: "lnte äro de i hjärtat. Vi 
anse inte oxarna som Gud". Men 
vi hör nu av Frälsarens egen mun, 
att oxar och hästar duga till gud 
åt världens trälar såsom hedningar
na i Egypten hade en oxe till sin 
gud och dyrkaele denna, och Israels 
barn gjorde efter denna förebild 
en guldkalv åt sig i öknen. Nog voro 
flickorna redo att ge sina guld
ringar och öronringar å t Aron, när 
de hörde att därav skulle bli en 
gud. Men då ele borde ge en tolv
skilling till skolan eller de fattiga. 
då är det brist på allting. Ej blott 
oxar och hästar äro de sorglösas 
gudar utan även granna kläder. 
vackra gårdar, rnålade slädar och 
vad helst som kan vara kärt och 
dyrbart för dem. Luther säger ali 

•se Ordförklarin;;ar! 

Uet Stora gästabuder 

d t som människan mest ~ilskar. är 
h:nnes gud. Den rike äbkar sina 
äcrodelar och den fattige sina lrasor. 
D~l är förfärligt och beklagansvärt, 
alt djävulen har fått så fängsla sina 
trälar och binda dem i sina garn, 
all det är ornöjligt för dem att slita 

sig lösa. 

Äro dessa de sorglösas förhinder 
så nödvändiga att man för deras 
skull ej kan kornma till bröllopel? 
J 0 , för clen sorglöse äro ele så nöcl
''iindiga och oumbärliga att Y~irlds
triilen ej kan bli fri från dern. Ehu
ru han vet att oxar ej kan hjälpa i 
evigheten, ändå h änger han fast Yiel 
dem och måste för dessas skull gå i 
förtappelsen. D et må gå för själen 
hur som helst, rnen kroppen mä,,te 
leva. Jord och mull måste grärns. 
Yärlelens skatter måste samlas. gran
na kläder måste skaHas, oxar och 
hästar rnåste köpas. Och detta är ett 
så stort hinder för den sorgli1~e att 
han därför ej kan sörja för sin sjiil. 
Guds ord förakta s och gudstjiinsten 
glömmes därför. Allt som hör tili 
själens bättring och upph~ ggelse 
fiirsummas för dessa jordiska t ing 
0ch sysslor. Och först sedan niir dö
dcn kornmer, saknar rnan de ofiir
giingliga skallerna som behöYs i 
~vigheten. Della den sorgliises Jjy 

ar så fult och fruktansvärl infor 
Guel, au Guds Son sLih ele och fiir
färades cläröver. Men den Iilindc 
slackaren ser ei· ali li an iir sa för· 
f" 1· ' ar ig ttlan han Lror ali <'j hcllcr 
andra äro hättre än han. 

14 
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. 3. Varf ör kunna e. de so ,,. 
~'" bli b 1t·· z· ~ I m ,,1/ta · b o arc igar 

. Om [1ker111änuen ej Yill bli sa
h?a och oxköparna ha sadana för
?mder att de ej kunna komma till 
a1~_ger. s~ ha de giftaslyslna iinnu 
~ton:e lunder. För ele förra iir tiet 
)Ord1ska arbetet och världskärlekcn 
ett så stort hinder alt de inte kan 
bli fria från det men för den giftas
lystne iir skörlernaden och 1ällusten 
,;å slarka. att de ingalunda kunna 
göra bot och bättring. Delta iir sär
skilt de ungas slÖrsla hinder. Fön;t 
göra de sig granna orh rnckra för 
1ärlden. ,\utligen hörja de Örn skör
lernad. såsom man p<I \oaks tid 
gifte ;ig. tog sig huslrur orh hu,;trur 
gånb dt miin. likaså på "\[änni--ko
sonens tid. 0<'h 0111 ele giftP sig >Olli 

folk. 111en dt> flesta hiirp i gal<::n 
iinda: de parn sig so111 djun 1 undt'r 
hrunsten. och srdan komma andra 
djiidar alt fira hröllop. ~nmlig<l 
«ifla si" icke utan leva i hnnlom. 
r- ö • • 

Och sådana iackra djt11· bnns nu i 

i·iirlden som kalla sig kristn.i o1 h 
ht>driya otukt. fiirr i 'iirhlen ha ele 

1 . 11·0 .. 1 l1edni1P'a ·na fiirmanat dcm 
l 'gl r' " 1 

. . .. "I hor mt n 1111 fo ·mana t em 
soll\ go1, . .. k ·l k ·ist
inoa andra iin dt• 'ac ·ta l" 1 I .. 

. "' ( kh för dcll.i fiinnan<1mlr hata1 
n.i. l :\ 1 len'r 

·1 f" rföl1'er man ' cm. • t 
01 1 ° ·k· r orh . k1·1'ct~11hetcn snlll tui ,J 
man 1 ., ' 1 I" .. 
hrdninoar l'l'ter den tro ne 1 a1;1 

.· .J~"11a tllldl'n isats o<"h uppfo~ll-1·111 (h ' !" l , "\! 1 dc som hli1it l upta ' 
rat.;. t'I : l d eftrr tien 
' . . ll'r·1 111"<1 un a 
f\.n sltb ' 1 .. "' Ien isade. utan 
liira rari de h 11 it u1u 
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alldeles emot Guds ord. De äro 
audaktiga i kyrkan och ogudaktiga 
bakom kyrkan, de äro dygdiga i 
kyrkan men göra hor bakom kyr
kan, de välsigna i kyrkan och för
banna bakom kyrkan, de dricka 
samma dag ur Herrens kalk och 
djävulens kalk, och detta göra de 
år för år och dag för dag. 

Och när döden kommer och öga
nen öppna:;, då se de på vilken väg 
de äro. Då blir del nöd. Då låta de 
hämta präslen all shifLa dem, då 
önska de nog aLL de kristna som de 
smädat och hataL skulle komma all 
tala med dem. Då börja de Iåvitska 
jw1gfrurna bedja de visa sägande: 
"'Giv oss av eder olja, ty vara lam
por slockua", men <le ha intet atl 
giva. Då Lörja <le sorglösa bedja 
de väckta, att dessa matle :förlåta 
dem <leras <lumhet, och nådetjuvar
na be de kristna be<lja för <lem. 
Mcn nädetiden tar slut, nådeus sol 
går ne<l, livslråden gar utav, snart 
flyr 1ivet. och då är ingen Lid att 
göra Lot och bäLLring, ulan då måste 
de fara till e\ighelen, och där få 
<lc ångra sig i evighet. Nu hör<le ni 
vilka <le sorglösas slörsla hinder 
iiro. De iiro jordagods, oxar och 
kvinnor. 

Akermännen nänna:; ej skiljas 
från sina åkrar och komma till det 
himmelska bröllopet, oxköparna 
nännas ej lämna sina oxar och kom
ma til1 bröllopel. ty oxarna äro dem 

kärare än himmelrikel. De giftas. 
lystna komma ej till bröllopet, ty 
de måste först bedriva hor, innan 
de gå i fördärvel , så att de inte ska 
gå miste om någon glädje och väl
lust. Sålunda komma inga andra 
till det himmelska bröllopet än fat. 
tiga, halta, blinda och ly tta . Vad 
himmelens Konung har dåliga bröl
lopsgäster ! Till en sådan hop vill 
ingen hederlig bonde komma, än 
mindre någon herreman.Därför blir 
även himmelens Konung smädad 
för <let dåliga och föraktade bröl
lopsfolket. H elL annorlunda är del 
hos denna världens furste som har 
bröllopsfolk som sand (i havet), 
nämligen de bäsla jordLrukarna, de 
Lästa oxägarna och de bästa giftas· 
män som finns i världen, fina och 
vackra, män och kvinnor i klädes· 
kläder, sidendukar, guldringar, 
guldhjärtan; och där dricka de, där 
hora de, där dansa de och där skrat
ta de och smäda Guds fa ttiga bröl
lopsfolk som är halla, blinda och 
lytta, döva och stumma, fa tt iga och 
elända. Och dessa blinda, halta och 
lytta som är så föraktade få silla i 
himmelskonungens hr öllop och äla 
manna, de få vin och läckra rä l
ler, och hrudtärnorna hoppa på 
guldgolvel som hjortar och sjunga 
för Konungen en ny psalm. Amen ! 
Halleluja! 

Ps. 256 eller 459. 
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TREDJE SöNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

(1856) Ps. 119: 1-3. 

ISRAELS HERDE SÖKER FöRLORADE FÅR 

Liksom en herde letar Lillsammans 
sin hjord. när hans får äro förströdda 
omkring honom, sa skall ock jag leta 
tillsammans mina fär och rädda dem 
fr im alla de orter, till vilka de försking
rats en dag av moln och töcken. 
(Hes. 34: 12). 

Herren uppenbarade genom pro
feten Hesekiel sin kärlek tili män
niskors barn i en hemlighetsfull lik
nelse om en herde och hans får. 
Denna liknelse är uppbygglig, ty 
den visar hur h ögt Gud älskar syn· 
dare, ehuru vi ej fatta djupet, bred
den eller längden av Guds kärlek. 
En vanlig herde älskar sina får där
för att han får sitt uppehälle aY 

dem. Men den store Israels Her<le 
behöver ej söka försnuma får för 
att han skulle få någol däraY åt 
sig själv. - Vi befinna oss i sådant 
Löcken och mörker, att vi ej med 
vårt förnuft fa tta varför Gud söker 
människor. Men då Gud kallat' Fa· 
der, förstå vi så pass att den him
me lske Fadern har ett föräldra · 
hjärta. Och ingen förälder vill att 
dess barn skall förgäs. Därför at~ 
Gud så älskar sina barn att han CJ 
viii att nåuon enda sjä l skall för· 

b . d 
gås, därför uppenbarar han s1? me 
vackra liknelser så att mänmskans 
hjärta måtte rör~s och bli hugad för 
vad gott är. 

Då Gud sålunda liknas vid en 

herde, förstå vi sa myckel därav, 
atl Gud älskar och söker dem som 
förirrat sig. Men fåren förstä ej 
att vargen är i skogen och att her
den bevarar dem från ulven. På 
grund av detta oförstånd skingra 
sig fåren och gå envar efter sill 
begär till skogen där ulvarna bo. 
Därför måste Herden söka dem på 
alla ställen dit de ha skingrats. i\Ied 
orden "en dag av moln och töckeu .. 
förebildas sorglöshetens tid. som 
var den mörka och töckniga tid da 
människorna intet Yisste om him
mel eller hekete. da alla voro blin
da och i mörker och mg:t>n 'ar visa
re iin den andra, ingen för;:toJ rnr 
Yiigen går tili himlen. Da yoro dc 
som vilsegangna far som CJ \Cl \ar 
de äro. Da <lrack man, ;vor, ,;)og,: 
och bedre' olukt. och ingen ,ade 
till den andra att det li1et ej duger, 
,j förgas 0111 ingen liiittring ,;kl'r. 
1\i minns dl hur dimnug~ ol'h 

.. kt del , ar da Ilerrcn borpde mor · · 
söka sina far. Da lenlt man so~1 
om Gud ej hade fun'.1ib. Oeh nar 
döden kom. fann;: eJ manga "?m 
·k lie frå "at and ra: .. Vad skall iag 
0 u " - · · r· S ·· "t .. f". tl fa enot ltv. , 101" a 
"ora 01 a " . . dl 
delen av de döe1~de for J bhn, "1~t 

l 0"1·ker till ev1baheten. Om nab1a 
oc l JJl • 1 1 
f o "' la1· hade funmts som 1al e 
a sJa . "' ] 1 .. dl1' <7 SOI' " om Slll Sj <I oc l kant an t- " 
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även känt nådetecken, vissle man ej 
cns sjiilv vad del var och omtalade 
clcl för ingen, ty alla ansågo sådant 
som svammel. Sådant töcken var då 
på Israels berg, alt ingen frågade 
sin döende broder: vart går du? Då 
gjonle del detsamma om man for 
till himlen eller till helvelel. lngen 
frågade efter vad som kom efter 
diiden. Man höll gravöl, söp och 
L1islade om himmelcn. 

\Ien hur är del nu, sen Herren 
hiirjacle söka sina kring bergen 
skingrade får? Nuha många själar 
mecl gläcljc sagt farväl till världen 
i det saliga hoppet, a ll ele äro sa
liga i liel och cvighet. Nu kan ingen 
rnda sorglös elö i sin sorglöshet, 
utan alla komma i nöel på döds
liigret, och alla ha clå lusl alt bli 
sa 1 iga. l\tlen ej alla ha kraft att clå 
ropa och klappa på himlens dörr. 
Inie många gå nu hlinda till helve
tel. Men felet iir all ej mången vill 
gå dcn smala vägen som blivit an
visad för dem, utan största <lelen 
clragcs lill viirlden och <letla även 
mol eleras vilja, då ele ej orka stå 
emot Yärl<len. På delta sätl över
raskar <löden dem oförberedela. Och 
diirför blir dö<len tung och svår, 
då mången diiende känner, alt han 
ej har nagon tillflykt tili himmelen, 
nl'h inte orkar ropa så högt, att den 
himmehkc Föräldern skulle höra 
del. har ej krait atl klappa så hårl 
på himlens porl all dörrvaktaren 
skulle höra del. Och därför måste 
mången diiende säga: ''Gud hör 

icke längre rnina böner" . Men elock 
har Gud i stor nåd hört deras böner 
som av alla krafter ha kämpat j 

sin allra heligaste Lro, nämligen ele 
kristna som genom denna kristen
dom ha rätt vaknat och blivit be
nådade, om de hara orkade vaka 
kämpa och strida mot världen, djä: 
vulen och eget kött, ehuru sömnak
ti ghet ansä lter må nga själar i den
na tid. 

Minnens nu, I J esu får och dyrt 
återlösta själar, huru den store Isra
els Herde har sökt eder på alla stäl
len, dit ni hade förskingrats. Kom
men ihåg med hur slor möda den 
store Israel s Herde har sökt eder. 
Han har vandrat tunga och mödo
samma steg ropande på Sinai berg, 
på Röda havets slrand , vid J ordans 
flod , i Örtagården och på Golgata 
kulle. Slutligen ropade han på Gol
gata kors: "Min Gud, varför har du 
övergivit mig?", då han såg huru 
mycket människor gå förlorade, 
ehuru han har lidit så svår t. Sam· 
lens, I Jesu får, samlens kring den 
store Herden, så att han får bära 
eder till silt fårahus! 

De få själar som Jesus har fon
nit i världens öken och syndens öde
mark vi sa sin kärlek med a tt sl icka. 
Och när ele hungra efter rä llfärdig
het bräka de. Vårt hopp och vår 
förtröslan till Gud är, att den slore 
Israels Herele för de få r som han 
i dessa Lid e r [unnit horl från vä rl· 
dens öken och syndens öelemark och 
leder dem lill biista belel och till 

l sraels herrle söher förlorade /ur 
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Jivets valten vari ele få släcka sin 
törsl. Hör Israels Herde de hung
randes och tör standes klagoljuel och 
kom snart a ll hj älpa dem, innan ul
ven kommer atl slita och riva de 
späda lammen, Fader i hirnmelen . 

Evangelium: Luk. 15: 3-7. 
Je;us fra mställde denna liknelse: "Om 

ihland eder finnes en man som har 
hundra fär. och han förlorar etl ay 
dem. lämnar han icke elä ele nillionio 
i öknen och gar och söker efler del 
förlorade, tili dess han finner del? Och 
när han har funnit del. lägger han det 
pa sina axlar med glädje. Och när han 
kommer hem. ka llar han tillhopa sina 
vänner och grannar och säger tili dem: 
'Glädj ens med mig. ly jag har funnit 
mitt fär , som var förloral'. J ag sägcr 
eder att likaså bliver rner glädje i him
melen över en enda SY ndarc som gör 
bättring. än Ö\'er nitti.onio räufärdiga 
som ingen bättr ing behörn ·-, 

J esus visar sin kärlek tili syndare 
i det han liknar sig viel en henle 
som lämnar nillionio i iiknen och 
går atl söka ell förs' unnel får. 
Följaktligen böra Yi dcnna nade
slund betrakta: 

Huru l sraels Herde söker för
svzmna får och lägger pci axeln 
dem han f inner och biir dem 
till sin hjord. 

Ack, att alla vilsegångna får 
skulle svara när Herden ropar pä 
elem. och sk~lle springa mol honom 
så snart de höra hans röst! 

1. Den store I sraels H erde söker 
sina får på Sinai berg. .. 

J ag tänker alt några Iå r ha klntt-

rat på Sinai höga berg. varesl i\lo. 
ses vallade får. i\tlen hur kunde 
få ren komma elil upp? Räddes de 
:nlke slorligen för lagens hasun och 
as ans dån där uppe? Hur våaa få
~:en .gå dit? Det är en fråga s~m ej 
ar latt att svara pa . Vi ha sell att 

några klättra på Sinai berg siikan
de där friskare luft. Andra har ul
varnas tjut skrämt. därför ha de 
klättrat på Sinai Lerg i Lro alt ul
ven ej slipper dit. \Ien jag tror att 
någon stor uh har enkorn jagat få
ren dit, aLL han kunde tränga dem 
att falla ned utför brauten och bn·ta 
nacken. Nog har Herren i sanning 
sökt förlorade får på Siuai Lerg. 
men ej funnit måuga där. :.\'iir b
raels barn hörde Gud::; a:;ka harl 
dundra på Sinai berg grepos <le <n 

fruktan. men det stannadt> ej länge 
i minn~t. Snarl hLirjadt' de alt tlan· 
sa kring gul<lkah en. '1l,.i1~e1~ har 
yaknat genom lagen ol'h iwr genum 
den fatt stor iruklan för Gud "al!ll 

har med egen biillring for"ökt all 
eluaa åt Gud. ;\Ien den bii1tri11gen 
hiiU inle Jänge, innan dc triit111ade 
och måste alldele.; :;]ula med biitl· 

rin.,.::;arhetel oclt burp ljiiska med 
vä1'.fden som fiirr. i\';\gra bö1:iau1: 
klättra upp p~t hii1den a\· ~111a1 
herg, när cgenriit1f<irdigh0t'lt'~~ !'°!" 
. ad; upphöp dem. och Ja bori,.·Hlc 
)< s .. ·1 .. kJ et de förakla de kri:;lna. J<l ns. 1 

h .:·1u:inliultet sle" drm i hu· oc egen1 tl t t:i ."? . .. ·c1 
d t och Sinai bergs vald1ga hoJ 

'k'll e 'c1 e1n att sviudla. 0<'h dil dc 
0111 1 " .. 1 
, .' 11ed frii n den siora IOJuen maste ga 
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iöllo de och ramlade i smutsen. Och 
i den smulsen vältra de sig nu. Ho 
vel om ens någon orkar draga dem 
därur. Sålunda har inte den store 
Israels Herde funnit många själar 
på Sinai berg. 

2. lsraels Herde söker förlorade 
får på Röda havets strand. 

Där äro Israels barn i stort be
tryck, ty fienderna överfalla dem, 
då de fly från träldomshuset för 
att tjäna Israels Gud. De fara i tro 
atl de nå Kanans utlovade land där 
mjölk och honung flyter. Men redan 
då börja hedningarna hata dem 
som ämna skilja sig från världens 
hop. Hedningarna köra ut från sina 
hus dem som skilja sig från hed
ningarnas hop och gå att tjäna Abra
hams, lsaks och Jakobs Gud. Och 
de förfölja lsraels barn ända till 
Röda havet. Där råka dessa i stort 
hetryck för dessa fienders skull. 
Där kommer även otålighet och de 
hörja knorra mol Moses och Gud. 
Men Moses lyfter sin stav över 
Röda havet. Då öppnar sig havet 
och Israels barn slippa torrskodda 
genom havel. Då få ele för första 
gången sjunga lovpsalm åt Gud. Då 
fann den store Israels herde för
lorade får på Röda havets strand, 
och de hörjadc lova honom med 
sin röst. 

Dessa voro de första nådeteck
nen. - Röda havet betecknar Jesu 
blod varigenom sorgsna, botfärdiga 
och av världen betryckta själar bli 
frälsta från fiendens frestelser. 

Men först då börjar den mödosam. 
ma vandringen i öknen. Då kom
mer otålighet och knorrande; då 
kommer lusten att å tervända till 
världen. Mången har omkommit i 
denna öken. Genom otåligheten tog 
det slut med tron a tt de skulle nå 
det utlovade landet med mjölk och 
honung. Är det Guds fel, att så 
många av dem som dock ha sjungit 
Guds lov för segern ha dött på vä
gen och nu blivit sådana, att de ej 
längre slippa tillbaka till världen 
eller sorglösheten och ej heller till 
himmelen utan driva av och an mel
lan världen och himmelen. Ibland 
gå de framåt och ibland tillbaka till 
världen. Ack, ack, hur besvärligt 
det är att vara i denna världens 
öken! Men det är edert eget fel 
att ni så har kommit mellan värl· 
den och himmelen liksom Israels 
barn som vandraele av och an i 
öknen. 

Såelan är även de kristnas 
vandring i denna världens öken. 
Men tro dock att ni slipper till del 
utlovacle landet! Om clen gamla 
mänskan dör på vägen, skall den 
nya männi skan liksom l sraels barns 
nya släkte nå Kanans utlovade land. 

3. Den store lsraels Herde söker 
förlorade får vid f ordans flod. 

Där ha Israels barn för första 
gången vunnit seger över hedn ing
arna, när Gud Iät J ordans ström 
stanna i loppet så att I sraels barn 
kunde åter torrskodda gå genom 
den. Detta hetyder, atl de kri stna få 

l sraels herde säker färlorade Jår 
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en stor seger över andliga fiender, 
då de börja fastare tro att Gud i 
sanning hj älper, om ele hara kämpa 
i sin allraheligasle tro tills de kom
ma till den brolösa strömmen där 
utsikten öppnar sig mot del ut
lovade himmelriket. Den brolösa 
strömmen är döden varigenom de 
troende komma till det nya Jerusa
lem där Lammets bröllop firas. Och 
när de slippa genom den, då falla 
alla fiendens murar till jorden. 
Egenrättfärdigheten har byggt 
otrons murar kring deras hjärtan. 
På så sätt vill fienden bevara sin 
borg, så att Sions Konung inte skall 
slippa in i hjärtat. Men när Israels 
barn siippa genom Jordan eller när 
de kristna komma över den brolösa 
strömmen, då falla alla fiendens 
murar, då få de taga i besittning det 
land som flyter av mjölk och ho
nung. 

Stigen modigt, I Israels barn. i 
den brolösa strömmen ! Den store 
Israels Herde stoppar den brolösa 
strömmens flöde. Stigen ncd mo
eligt ! Om I hara tron stacligt. så 
kommen i ännu torrskodda till 
andra sb:anden. Då tar tien mödo
samma ökenfärelen slut. och I fån 
besitta det land och den himmel 
som utlovals å t eder från värlclens 
begynnelse. 

I Jordans flod har även Johan· 
nes döparen döpt de förlorade får 
av Israels hus som gjorde sann 
bättring. Och vid samma ström har 
Johannes för de botfärdi ga pekat 

på Guds Lamm som borttager värl
d~ns synder. Och där ba några män
mskor vaknat och kornmit tiU J e· 
sus och även blivit döpta med Helig 
Ande och eld. Israels store Herde 
har sålunda funnit några förlorade 
får även vid Jordans flod . 

4. lsraels Herde har sökt förlo
rade får i Örtagrlrden och på Gol· 
gata kulle. 

Men i Örtagarden har han svet· 
tals blod och kärnpat förfärligt med 
draken och varit bedrövad intill dö
den. Där har sömnen ansalt de stac· 
kare för vilkas liv den slore Fåra
herden har kämpat. De stackare ha 
inte orkat vaka och hedja. da den 
store Faraherclen hade behövt få 
höra nagra suckar upp mol höjden 
från deras hjärtan för vilkas liv 
han kärnpad~ med <len ~tora dra· 
ken. Denna blodiga stnd ha de rned 
sömnen kiimpandc liirJungarna setl. 
mcn <le stackarna ha for siimnens 
skull inle orkat vaka ol'h hedj~ med 
tien himmelske Fliriildem. t!a han 

la<" eländiu sum en mask i hlod~· 
0 0 1 l f" . hastun och svrttade~ h Ol or ,;'ma 

ogn<laktiga barn. ~oven ickc 1 o~·ta · 
, l I f.'1 .J·:1·[ 1r som haven hltnt rra n en~ ( :'! l • ' .• 

~tvalda från de111u1 diind1ga ~·arki 
tili att bctr<tkta Fiiriildc~~ns Iida.n· 
1 n. T1· den förhiinlade varlden 'ill 

i e - cien ~om fiiller h!odsdroppar 
eJ ,e J :\1 de .• <len förhnnna<le jon en. ' en 
pa • ·· ld be")'ll· 
f • "' ] .. 0 111 fran var ens o asia a1 s -k~d 

1-e blivit utvalda borde s ,1 a 
~~ 1~u den sto re Korsbiirnren och Is· 
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racls go<lc Hercle strider mcd <lra
ken. då han vill slita deras själar 
11r drnkcns och ulvarnas gap. I den 
stora stridcn lieder han för de stac
kars harn som sova i syndens sömn. 
Diir sökcr han sina förlora<l e får, 
diir ropar han med outsägliga :mc
kar. <lär sc1· han med slor hjärte
sorg hur många själar gå förlorade, 
diir känner han heh clel · plågor och 
krnL där ry~er han över mänskors 
gärningar oC'h skälvcr av sorg och 
mcdlidan<le, <l<'i hans barn måstc bli 
så olyckliga. Men dct hjälper ieke: 
lmn måste <lrickn den ka lk som Fa
dcrn har hcstämt för honom. Han 
måste tiirnma Guds Hedcs hägare 
tili lioltcn. 

Slutligen si)ker han sina .förlora
dc får på Golgata kulle. Och <liir 
finncr hnn biisi dcras hjärtan. då 
de iintligcn vakna ur sömnen och 
få se den storc Korshäraren och 
törnekriinte Konungen nuken. spi
kad p<°t korsets Lrii. Livergiven av 
Gud oeh människor, från alla håll 
ansatt av hlodhundar, slutligen dö 
i riivares håla. Diir få dc förloradc 
fårcn skåda rn<l Guds Son lider för 
dem. Och 0111 ele forstodc rnd Fiir
äldrahjiirlat får Iida för deras skull, 
förvisso skullc dc slå sig för bröstet 
och bli sorgsna. Mcn ele sorglösa 
för,;tå icke delta, utan endast några 
sorgsna lärjungar ha efterat Iör
stått, att delta förfärliga lidaude 
skedde för deras motstrii,·ighets 
skull, för deras sömnaktighets skull 
och för deras ovaksumhets skull. 

A vslntning. 

På delta säLL har den slore Israels 
Hercle och våra själars biskop sökt 
sina förlorade Iår. Han har gått 
tunga och mödosamma sleg på 
Sinai berg, Röda havets slrand, vid 
J ordans flod , i Örtagårclen och på 
Golga ta kulle, sökande och ropande 
överallt. Men många ha ej svarat. 

I förloracl e Iår, var ären I ? Har 
icke den slo re Israels Herde lämnat 
ni ttionio i öknen och gåll alt söka 
del förlorad e ? Har han icke lagt 
på sin axel den slackare som han 
slutligen fann oeh buril till sin 
hjord? Har han icke fört eder tili 
bästa betet och lå til eder dricka ur 
livcts valtenkälla, när I voren lörs
Liga? Och iindå haven I dragning 
till skogs, de t är till världen. Rym
men inte mer från den lilla hjorden 
som den store Isr aels Herde har 
fonnil i öknen, utan Iörbliven sam
lade. I J esu får ! 

I få själar som ären å terfunna, 
samlens kring Herden! Niir I ären 
hungriga. så kommen till Herelen! 
När I ären lörsti ga, giver han eeler 
ädla källor all elricka ur och leeler 
eder till J orelans ström. Där tvår 
han eeler så att eeler ull skall bli 
snövit, så att den kan bli till kläder 
åt Herrcn då han blivit avklädd och 
naken. Och slutligen leeler han sina 
får till Sions berg varesl lammen 
hoppa av glädjc som hjortar på del
ta glädjens berg i den gode Ilerelens 
hem och stad varesl inga roveljur 

l sraels herde sö/,·er förlorade fur 
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finnas som skulle riva J esu får. Där 
fån I uå på bäs ta bete pa evigheLcns 
,;köna"stranel och få vara i fred och 

ro . föir blir ingen hungcr rller 
lÖrsL mer i evighet. Amen. 

Ps. 280: 5. 6 eller 362: 5, 6. 

FJ ÄRDE Sö:\DAGE?\ EFTER TREFJ\LDIGHET 

Ps. 407: 3--4. 

FÖRLÅTEN. OCR EDER SKALL BLIYA FÖRLATET 

GiYen och ede r skall hliYa gi,cl: för
lalen och eder ska ll blirn förlalel. 

Vår Frälsare har i dagens evan
.,.eli um jämte andra lärdomar talat 
dessa ord som avse andliga ting, 
om de rätt förs tås. Den första 
lärelomen avser även jorelisk giv
milelhet eller nästans hjälpande som 
nog är i di .,. självt nödvändigt. ~Ien 

" i · då .,.ivmildheten ej duger till sa 1g-" . hetsgrunel, därför a tt de knslna ha 
så lite kärlek a tl ele ej kuuna gl' a' 
kärlek ula n endast av sann ehlYang, 
så är den .,.amla människan motsträ
vig till d;tta hj älpande särskilt av 
det skälet, att man intet förtjänar 
elänneel. Nog ha de fattiga ofl_a den 
tron, att Guel å terbetalar manglu
senfalt elet som gives åt dem. churu 
<lenna tids fatti rra äro otaeksamma 
och samvetslösa~ så a tt dc ej kän na 
gott eller ont. De mäta kris tenel o
men eiter buken: elen ä r en god 
kristen som fyller deras buk ; 111: 11 
ele fråga intc efter om man l~ar rad 
att hjälpa eller ej. utan ele v11l taga 
niistan meel vålel som om de hade 

rätl all få. Därfiir iir <let ej läll att 
ge at sådana >Om aldrig äro nlijda. 
utan ju mer <le fa dess mer vill de 
ha. Därför lorde ej sårlana hehii
yande Yillna. all ele krislna ha vi,at 
tron' fruktcr. Men rlc knstna hjiil· 
pa rlock efler förmaga. churu dt> 
fattiga ej liingre ,.;iiga '-Oll' fiirr: 
Gud liinc. m\r-ken la<"", och G•1rl 
liine tu,.;cnfalt! De kr ,111.i i1 on 
lulht>rdomcn knnna ej lro. ,111 Gw 
,.;amlar dem 1 f'Yq~a l nld H", diir•or 
ali de ha hjälpl ele fatt1Pa, \!.en tk 
pav1,ka l1ygga nog my.l'kt·l "lll. :a· 
li.,hel pa ali ele ha h1ulpt 1.ill1""'1. 

" k J l ·a l·""t· Ji, '"'ll l ik~on1 tH' · < ~ :-onrg o:-. ~ · r-" 

sin ,alighel pa ali de ha hjc~l~t fal-
. 1. ] • 'i" nfia till de i;:r1'tna: t1ga. ' < ( '.°'ol t-""" •• 

"]ag har hjcilpl ele 1.1 tig .. nH'r an 

du". ,. ... . 
Del a nd ra r1rdl'I: l·.~irL'.~e1~ o< h 

k 11 11 . ·a fo""rhlcl hor 1 sall-rd cr s a > 11 ' ' ' , , 
. t"ll rätt 1-.ri,.;tendom. l r dc 

mng ' l ... l l för 
l .. .. kunna ei a1· iJar a -

sorg o~.i .: . " ] " har rc-
1,c ta elmru de saga · a., .. 
a · . ·· ·l·' · ,. Ratia 

d f .. . h n.,.e :;en fo1 aL1l . 
an ui ' 0 .• / ' h1·ärtat. 

kristna kunna /or ala av 
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och där/ör har /örlåtelse lovats åt 
dem, då de med botfärdigt och 
troende hiärta krypa till nådasto
len. ÅL dem som av hjärtal förlåLa 
människorna har lö.fteL giviLs om 
förlålelse. Även om människorna ej 
förlåla, förlåter dock Gud de bot
färdiga vad de ha brutil, då de med 
ödmjukt och förkro~sat hjärla bedja 
och Ligga om nåd. Men egenrättfär
dighetsdjävulen predikar för de 
fogrande, all Gud ej förlåter dem 
<lå de dagligcn syn<la med Lankar, 
begär och luslar. Och, om <le bot
fiirdiga tro vad egenriittfärdigheten 
predikar för dem, ~å hli de utan 
nåd och salighet. Tron nu, 1 bolfär
<liga oeh Lvivlande sjiilar. att Gud 
förlåter edra synder och överträ
<lelser. I ha1•en icke till/lykt annor
städes än hos den store Korsbära
ren och törnekrönte Konungen som 
icke har sparat en enda blodsdrop
pe som han ej låtit f lyta för edra 
själars /rälsning. 0, hör, du slore 
förlåtare och evige Förbarmare, de 
ångerfullas, hedrövades och Lviv
lan<les suckan, Fa<ler vår som ar 1 

himmelen! 

Evangelium: Luk 6: 36-37. 

Varen barmhärtiga. ~asom eder Fa
dcr är harmhiirtig. Dömen ic ke. sa sko
len 1 icke hiiva dömda: förclömen icke. 
"' ~kolen 1 ickc hli' a fördömda. För
laten. och eder skall bliva förlatet. 
Gin:n. och eder 'kall blirn gi\cl. 

Med ledning av den upplästa he
liga texten vilja vi genom Gu<ls nåd 

denna nådens stund framlägga för 
de botfärdiga dessa Jesu ord: " För
låten och eder skall bliva förlåtet" 
så att de kuuna tillämpa dem på s i ~ 
själva och med Lroende hjärtan till
ägna sig dem. 

För s ta b e tr a k te l se n: 

H ur många gånger skall en kristen 
förlåta sin broder? 

Petrus frågade en gång : "Hur 
många gånger måste jag förlåta 
min broder? Är ej sju gånger nog?" 
Petrus hade då sådan erfarenhet, 
alt en mänska inle alltid kan för
låta. Men det var den na turliga 
människans erfarenhet. Om en män
niska prövar sin natur, så känner 
hon nog att hon ej alltid kan för
låta. Men Frälsaren sade till Pet
rus, alt det inte är tillräckligt att 
en människa förlå ter sin broder sju 
gånger, uLan sjuttio gånger sju 
gånger måste hon förlå ta. Detta var 
elt hårt svar ej blott åt Petrus, utan 
det har givits åt alla kristna. Och 
pröve nu de kristna sig själva, om 
de Lro atL de skulle kuuna förlåta 
sin broder så många gånger. 

För det första är detta en pröv
ning: om de kristna förmå anse den 
som en kristen som så många gång
er bryLer mol dem, Ly ordet broder 
betyder trosbroder, såsom Petrus 
fattade det, alt de äro trosbröder 
som äro födda av Abrahams siid 
och som ha samma Lro. P etrus hade 
hört de skriftlärdas bibelförkla
ringar och därav hade han hämtat 

Förlaten, och Eder skall vara förldtet 
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frågan: Hur många gå.~1ger skall jag 
förlåta min broder? Ar det ej nog 
om jag förlåter sju gånger? De 
skriftlärda hade nämligen den tron, 
att en kristen ej behöver förlåta 
hedningarna. Men då Petrus nu fick 
svaret att han måste förlåta sjuttio 
uånger sju gånger, då fick han en 
~ådan stöt att förståndet bävade. 

Och nu framställes denna pröv
ning för de kristna: om de anse sig 
kunna tro, att en sådan är en kris
ten som så många gånger gör dem 
illa och för det andra om de tro sig 
kunna förlåta så många gånger. J ag 
tänker att därtill behövs i sanning 
en sådan tro, a tt gammel Adam 
varje dag korsfästes och dödas, el
jest lär ingen kwma vara så tål
modig. Nu få de krisb1a sålw1<la 
genom daglig ånger och bättring 
börja döda gamle Adam, att de 
måtte orka förlåta sina brö<ler så 
mycket, som Gud förmår förlåta 
dem och bära deras synder. Ty <le 
krislna måste själva ~rfara att de 
nog bryta mot Gud sjuttiosju gång
er dagligen. Om de kristna rätt 
känna sio- själva, måste de erkänna. 

0 0 0 

att de bryta mot Gud sa manga 
gånger dagligen ! 

An d r a b e t r a k t e l s e n: 

Förlåten, så skall eder bliva för lii
tet! 

Om det är svårt för de kristna alt 
förlåta dem som alltid med avsikt 
göra dem out så böra ele därav 

' 

förstå hur mycket mer Gud får tåla 
de kristnas svagheter; han måste 
orka förlåta vad de kristnabrytamot 
honom med tankar, lustar och be
gär, ej blott sju gånger utan sjultio
sju gånger dagligen. Om vaksamma 
kristna ej göra uppsåtliga synder, 
ha dock även de så mycket srng
hetssynder, att om de skulle dömas 
efter förtjänst. skulle ej en enda kris
ten själ bli salig. Men Gud måste ha 
tålamod med de kri:;tnas svaghet 
och förlåta så ofta de begära och 
bedja honom, ehuru åklagaren all
tid står framför Guds tron och an
klagar de krislna alt ele ;;ynda allt 
vad de hinna, och förehrår den 
himmel~ke Föräldern för harnens 
~kull säuande: "Det är ju,;t ,.;nygga 

ö • , •• 

barn du har, horor oeh lJmar. 
\Ien rnd kan han gtira åt <let, da 
han ")'iih har uiyit <itt ]jy för dem 

., 1 •· 1 och ,,·ettats hlod för dt>m oc' ic it 
hehetets eld och hai för ilt>m, ' 11 

kan han ej säga iiklagaren .innat 
än rnd han sade strax efter ~-yn<la
fallet: att hinnans säd h~.r ,onder
trampat ormens hu.~·ud 1 \ i,;scrhge'.1 
äro Guds harn ,;koko· och l!.ma!. 
de äro även mörda_re. n.en for ~<~-
d skökors ol"h ljt1rnr,; och moi

ana . 1· ,. 1 l 
dares skull har Glllh Son rn1t ie: 
·etet< åncre,.;l och haL Han hai 

' .k ., "t fo"1· ·1tl fr:iJ,.;a fromrna icke ·orn1111 ' · 
utan syndare. 

Sa länge botfärdiga skökor Soch 
· ta"a Gud:; on 

l.Jo lfärdi ua ljll\ ar " 0 r·· 
" F d . sa ange ·11 f' . varare hos a ei n, ' 

t1 ors . k förel.Jrå Fadern. 
kan åklaga ren ic e 
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hurn han iin må anklaga dem. Mcn 
så snarl <le bolfä rdiga börja själva 
försvara sig, äro ele fodorade. Då 
åklagaren målar genom förnuflet 
för de botfardiga, all Guds Son inle 
kan forsrnra dem, ulan alt rnänni
skan måsle själv svara för sig, då 
har djävulen vunnit sill ändamål. 
Niir han vänder <leras ögon mot 
Yiirlden, visande dem all världens 
härlighet, då har åklagaren vunnit 
sitt syflc: <lå prc<likar han för de 
troende genom fornuftel: "Du blir 
intc salig, hur du iin försöker, se 
hellre på Yiirlrlrn så får du sam
\'elsfrid ! ., 

Först gör han för ungdomen lätt
sinnet lovligt, rnrigenom sorgen 
upphör. nämligen den sorg som är 
efter Guds sinne. Sedan bli prål 
och Yärldsligt sinne lovliga och 
slutligcn blir hordom lovligt. När 
de så ha hrdrövat Guds Ande så 
flyr han hort. och slutligcn bli de 
sjufalt värre än dc voro i sorglös
hrt<'n. Härav se vi au del cj är så 
liitl ali hli salig. Men vi ha det 
hoppel och <len förtröstan Lill Gud 
'.1tt. de Iå själar som ännu kämp~ 
1 sm allraheligaste tro Iå den för
vissningen. all Gu<l förlåter ele 
waghelssynder som de göra rned 
ta1

0

1kar. l~star och bcgär. om de för
ma tro sa mycket all dc övervinna 
frestelserna. Så länge fienden an
klagar dem att de äro horor och 
tjuvar eller så längc de ha själv
kännedom, så all de känna synden 
som syn<l. så längc känna de boL-

Iärcliga och Lrocnde, aLt de icke för
må själva svara för sig. Men så 
snar~ syndakänslan upphör, få de 
en sadan kraft av djävulen, att de 
själva kunna svara för sig. 

Men bedj en nu, I vandrinrrsmän 
till evighelen, all Herren :v sin 
stora nåd måtte Iörlåla eder vad J 
varje dag brylen mol honom, och 
kommen ihåg alt kampens tid ej 
mer är lång! F ör dem är den lång 
som icke vandra medan ljuset va
rar. Men de ha ej lång väg som 
vandra om dagen och kämpa mot 
alla vildcljur som komma på vägen 
för att skrämma och fresta dem. 
Guds Son har loval vara de bot
färdigas och lroendes Försvarare 
som ej själva kunna försvara sig. 
Haven 1 nu tagiL honom till för
svarare? Haven I burit skänker till 
domaren? I veten atl åklagaren är 
förfärlig atl anklaga eder, I bot
färdiga och troende! Men varen 
vid golt mod! Den högstc domaren 
tar gåvor och vänder räUen. så att 
skökor och tjuvar och mördare bli 
fria. Och den gode Försvararen Je
sus hos Fadern, som har åtagit sig 
deras sak tillstoppar munnen på 
åklagaren, då sakägarna själva äro 
så oförståndiga alt de ej kunna sva
ra någol. Frambären skänker Lill 
domaren, I oförslåndiga sakägare, 
och bedjen den slore Försvararen, 
all han ej må trÖLLna alt föra cder 
sak Lills domen avkunnas. Vem vet, 
snarl skall uLslag fällas . Snarl skall 
clomen avkunnas. Snarl fån I kom· 
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ma till frid och glädje, <lå åklaga
ren skall utkastas, och då få alla 
sakägande i evighel Lacka Försva
raren som har frälst och befriat 

dem från allt ansvar nu och till 
evig tid. Amen. 

Ps. 392 eller 408: 6. 7. 

FE:\IITE Söi\DAGEl'\ EFTER TREFALDIGHET 

Aftonsangspredikan 1856. Ps. 269: 1-3. 

DET STORA FISKAFÄNGET 

Aposteln Johannes har skrivil 
om det stora fiskafängel vid sjön 
Genesaret varest lärjungarna fiska
de men fingo intet, innan en okänd 
man på stranden rådde dem att 
kasta sina nät på högra sidan om 
båten, och då fingo de etthundra· 
femtiotre stora fiskar. - Johannes 
igenkände först att det rnr Herren 
Jesus som stod på stranden. Och 
Petrus kastade sig i huvel, sii att 
han genast skulle få se den okände 
mannen. 

Om vi först skulle tala om det 
stora fiskafän get, så förstii vi all 
här avses andligt fiskafänge. \Ien 
hurudant fiskafänge var <lel vari 
man fick en myckenhet stora fiskar. 
Vi ha aldri a fått stora fiskar utan 

b . 0 

cndast några få små som fmna~ pa 
litet djup. Stora fiskar simma på 
djupel och låta sig ej Iångas. Ty ele 
frukta den Helige An<les niil so111 
ej är så Iina som sp indelnät var· 
med djävulen få ngar fisk. Stor 
'·ar i sanning denna liirj unga rnas 

fångsl. :\Ien \ i höra att hela tiden 
man Iångal själar för himmelrikel. 
har man ej fålt mer än etthundra
femtiotre av Yärldens \ i,e och her
rar. Ty Pau]u5 säger: "'lcke rnånga 
visa iiro kallade". DP ha sa ,1orl 
förnuft i skallrn all ele mena ;i~ 
bäsl yela yar Yägen gar Lill himlen. 
\Ien de enfaldigaste fiskarna kan 
liittare dragas Lill stranden av den 
Heliae \ndes not. då l:irju11ga 'Jla 
på J~su hefallning ka,.;la niitet ull 
hötrer om haten. 

Johannes gissad<' fiir,.;l ali det·1'11." 
Herren. men Petrus i.;astade s1g i 

sjön for ali ,nara,.;l komnta pa 
slrande11 od1 ,.;e k:-u:;. Pct'.·u..; hle\ 
ock Jen {iir;;lt' "0111 k<•l11 tili cng
hetens slrand ~··nom hlodig mai:tyr· 
död. orh Johann1•s J,Jp,· clcn ;1slr. 

0 
. 1 ·t1"1kt·1 des,'<! ht1das ]ynne;-

111 \"l Jt c l ,_ • 

r. . .1• ·ill Petrus allt1d .yar 
·1rl. 11111<1 ' ' . d 
'. . 1 .° ] 1· ·l>r<' liis!ll'lell' lJ llslall 
IHI"' 1ac C ' r ] 

1 "'.· l k1·i<tendon1ens uthrcdn1u r. 
ne i ' a ~ · 11 · -r 
~Ien J ohanne..; yar Jugn 11 .. s1nn_c l 

1 f . ·k l1" tru·1 Yid J csu hrosl 'Jl 
()('l J( t-t'.'' 
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naltvarden. Båda voro likväl för
samlingens pelare. Petrus var en 
kraftfull predikare och väckare av 
människor ur syndens sömn. Johan
nes har ej predikat mycket, men 
han var den lärjunge som J esus 
älskade. Så verkar den Helige Ande 
efter vars och ens natur. Med Pet
rus' iver följde stor Andens kraft 
att predika mäktigt. Och med Jo
hannes lugna natur följde en un
derbar Andens gåva att predika om 
kärleken. Om Petrus' predikan en
bart hade kunnat åstadkomma sto
ra och mäktiga rörelser, så kunde 
Johannes' predikan om hirlek bätt
rc viicka de kristna till vaksamhet. 
Han kunde hällre slita hjärtan lösa 
från världen och väcka inbördes 
kiirlek till verksamhet och även 
dämpa högfärden. Båda voro be
hövliga och miiktiga att verka i 
kristendomen. Båda voro ock duk
tiga fiskare. Och om Petrus var 
den förstc ali kasta sina näl i sjön, 
~å var Johannes den sistc ali draga 
nätct med fiskarna till slranden. 

Även i denna kristendom har 
funnits Ilt>ra slags nalurgåvor. Den 
Helige Ande har verkat eiter vars 
och ens natur. i somliga en stor 
kraft ali predika bättring tili fol
kets väekelse, hos somliga en stor 
kraft ali förklara Guds ord , och i 
somliga har den Hclige Ande ver
kat en hrinnande kärlek, i somliga 
stora och mäktiga rörelser och i 
somliga andlig vishet. Om vi skulle 
hetänka hur stora nådegärningar 

Gud har gjort mol oss, så hade vi 
anledning att tacka därför om vi 
kunde. Ty vi veta säkert att många 
bröder och systrar i Kristus ha 
väckts genom denua kr istendom och 
ärvt en bättre jord och himmel 
varest de nu sjw1ga den store Ska'. 
parens lov för detla ljus som i dessa 
senaste tider har uppenbarats i Nor
danland, varesl förr rådde svart 
hedendom*. Varest förr ulvarna ha 
tjutit, där sjunga nu mesarna och 
näktergalarna. V arest f örr var gråt 
och klagan för drncknas skull, där 
gläds och fröjdas man nu i Gud. 
V arest f örr var f örbannelser och 
slagsmål mellan föräldrar och barn, 
där råder nu f rid och kärlek. Om 
detta vore den enda verkan av 
denna kristendom, vore redan detta 
stor orsak att tacka och lova Her
ren. Men det är vår fulla förviss
ning, att denna kristendom når till 
evigheten bortom graven, varest 
nulnga förklarade själar sjunga se
g<'rpsalm för Gud och Lammet. 

Först där blir de l uppenbart vem 
som här varil Lrogen, vem som här 
har sökt och fångal människors sjä
la r Iör himmelrikel, vero som u·o
get arbetat i H errens vingård, vem 
som fått Iida smälek, plåga och 
motsägelse från världens barn, och 
vem som fålt lida orätt utan orsak. 
Herren räknar deras tårar som här 
ha lidit Iör Jesu namns skull . Her
ren räknar deras tårar som här ha 
med ångerns tårar fuktal Jesu 

() S 1~ Orclförkl.: Lju ... n. hl•dt· nrl om. 
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fötter. Herren räknar Marias tårar 
som falla på Jesu grav, och hon 
får se den korsfäste och törnekrön
Le Konungen stå på Sions berg och 
visa henne sina sår som han har 
.fått för sin kärleks skull. Då skola 
försmädarna se vero de ha stungit. 

Johannes, du som först har gissat, 
att det är Herren som står på stran
den och väntar att hans trötla lär
jungar skola komma på evighetens 
sköna strand, drag du näten med fis
karna till stranden och berätta sedan 
för de kristna, hur många själar du 
har fått åt Gud ! P etrus, kasta dig 
i havel för att du snart måtte fa se 
din Herre och Frälsare stå på evig
hetens sköna su·and vänlande pa 
trötta själar! Och I andra lärjungar 
som hållen på a tt fiska, Ledjen atl 
Herren J esus målle giva oss kraft 
och vishet och förslånd huru yj hiir 
kasta noten i sjön ! - Du okände 
fiskarenas lärare som star på eYig
hetens slrand, hör de botfärdiga och 
lungt arbetande lärj ungarnas hiin. 
Fader vår som är i himmclen! 

Evangelium: Luk. 5: 6--1 l. 
Je~u~ hj öel liirjungarna liigga ui nii· 

Ien pa eljupet. Och niir ele hark gjorl 
"1 , fingo ele en stor hop fi~kar i sina 
niil. OC'h nä ten g ingo söndcr. l>a \ in
kade dc a t s ina ka mrater i den anrlra 
hi1tcn , alt dcssa skulle k o111111a och hjiil· 
pa dem. Och ele komm o och fy llde upp 
bacla håtarna, sa a tt ele begynle sj un ka. 
När Simon Petrus säg delta , fö ll han 
ncd för Jesu knän och sade: "Gil hort 
ifnin mig, Herre ; j ag ä r en syndig 
:nänniska" . Ty för detta fi sknfiinges 

skull haclc han och alla som , ·o ro meri 
honom betag1ts av häpnad. jänwäl Ja. 
kob och Johannes. Sebedeus' söner. 
som cleltogo mecl Simon i fisket. Men 
J ~sus sade tili Simon: "F rukta icke: 
harcfter skaU du fanga människor"". 
Och de förde hätarna i land och läm
nadc alltsammans och löljde honom. 

Med ledning av vart heliga evan· 
gelium skola vi denna nadestund 
bet:rakta huru Jesus genom det sto· 
ra fiskafänget lär Petrus att fånga 
människosjälar mecl orden: "Frnk· 
ta icke, härefter skall du f ånga 
människor!" 

1 :a. Hur b/p11 Petrus syndig g<'· 
nom detta stora f iskafänge? 

2 :a. Hur rigde Frälsaren l'etrns 
tili apostel eller tili siälafiskare 
genom detta ord: ''Härejlf-'T .1kall 
du /ånga männi,,kor.~ .. 

\ll delta fi,;kafäng<' 111<1 he11.a,, 
ali l:irjungarna fi11ge mer uch mer 
själar tili himmelriket. delta :ir all 
hoppas sasom n ock trn ,;kall <'kl'. 
<l<I Jesus :ir i f1skarr1<1' hat. Ame11. 

1 :a betraktelsen ri.,ar hur l'etru.' 

blzr srndig. 
Peiru,; od1 dc andra liirjungarna 

voro \·illiga att fiilja h,n,-tus. ,.;a 
län"e de hoppadl.'>' att l~an skulle 
hli Jsraeb konung. \Ien inle anade 

l d . .. 1 l1t1ru mYckct de ,kulle c e a annt , ... 

f .· l"d fo""r h.ri;ti namn.; ,kull . :\/a1 
<1 1 a 1 fTd de lä mnacle Iiskarna oc i o J e 

Kristus, s!lg ele ui som om ~e re?,~n 
r Jn de vari t frigjorda fran __ vad · 
~~n lvlen nog kunde ele Iäti l a1~.1~a 
. . cJ? de "enom ali fo l1a 

f1skarna, a " 
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Kristus trodde sig vinna en större 
skall i världen. Nog logo deras när
masle hand om dessa fiskar. 

Låt oss betrakta huru Pelrus blev 
en syndare genom det stora fiska
Iänget! Han hade börjat följa Jesus 
i tanke, all han skulle bli en slor 
herre i världen, när Kristus blir 
konung. Han har den tron alt han 
genom krislendomen skall vinna 
stor rikedom och ära i världen. Han 
har även den lron all Kristus är 
Guds Son och världens Frälsare, 
men han tror inle iinnu all denna 
människa Jesus är allsmäkLig. Men 
när han såg den slora Iångslen som 
kmn liksom av inLet, förstod han 
och kände iiven, alt Guds Son är 
all mäktig. Och nu kände han sig 
oYärdig all vara Lredvid Guds Son. 
\Ien denna ovärdighelskänsla blev 
ej långvarig hos honom, ty ehuru 
han i häpenheten och .fruktan den 
gången blev syndig, blev han dock 
ej så stor syndare, alt han skulle 
för sina synders skull döma sig 
själv till helvetet. Han blev ej så 
stor syndare, att han skulle börjat 
ropa i samvetsnöd, atl han skulle 
börjat ropa som den botiärdige rö
varen: "Herre, tänk på mig, när 
du kommer i ditt rike!" Om Petrus' 
sanwete hadc rätt vaknat, hade han 
mast ropa: "Herre övergiv mig 
icke", men han bad orätt då han 
bad Je:;us ga hort! Men clenna hans 
syndabekännelse var blott en före
l;ild tili den kommandc. Vi vct alt 
en syndfri miinniska cj duger ti ll 

andlig fiskare, ty en sorglös lärare 
kan icke leda någon till himmelri
ket. Petrus blev syndig genom det 
stora fiskaiänget. Och ehuru denna 
syndabekännelse blott var som en 
föraning till den kommande, salle 
Frälsaren honom likväl till en and
lig fiskare, ty han visste atl Petrus 
först därefter skulle bli en slor syn
dare. 

Sålunda visar delta exempel, ali 
Frälsaren sä ller dem till andliga 
fiskare som bli slora syndare. Hur 
många förändringar måste inte 
Petrus genomgå, innan han dög till 
andlig fiskare? Försl vid korset fick 
han känna den sorg som beredde 
honom alt mollaga nåden. Först på 
Golgata blev hjärtat förkrossat. Och 
jag tror sannerligen all om alla bot
färdiga som ha blivit syndare skulle 
stå längre på Golgata och betrakta 
den himmelske Förälderns plågor, 
skulle hjärtana längre tid förbli för. 
krossade, så att djävulen inte så 
snart kunde lappa ihop dessa tra
sor och göra sargade hjärtan hårda 
igen. 

I delta Herrens hus har i väckel· 
sens början Iunnits många sargade 
hjärtan: här ha funnils sörjande, 
botfärdiga och betungade vilkas sjä
lar ha smält i solens sken. Ylen 
heklagl i.gt nog har isen vuxit kri~~g 
många hjärlan som förr voro smal· 
ta. Är del ej längre solsken ~~m 
kundc smälta borl isen .från hpr· 
lana? Vinterkölden har gjorl is 
kring hjärtana, och somligstädcs 
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finns så tjock is att d_en kan bära 

1 .. star. Blir det aldng mer som-
ia . ·c1 ar? Mäktar ei mer na ens sol 
m · h 0 ll • mälta den is som a er pa att 
:äxa kring de kristnas hjärtan. J ag 
tänker att världens kalla blåst har 
avkylt deras hjärtan som förr voro 
brinnande. Det torde inte längre 
finnas många själar som stå vid 
korset betraktande den korsfäste 
och törnekrönte Konungen. Je us 
har redan dött i mången kristens 
hjärta; och han dör snart om icke 
sorgsna, botfärdiga och belungade 
själar komma alt skåda hans plågor 
och taga vara på Guds Lamms blod. 

Snart falla de sista blodsdroppar
na från hans heliga kropp, snart 
lämnar blodet honom, snart komma 
Josef och Nikodemus att lägga hans 
kropp i den döda trons ~rav: Då 
skall kring hans grav eJ fmnas 
andra människor än krigsmän som 
världsherrarna ha satt att vakta vid 
den döda trons grav att J esus ej 
skall kunna uppstå. Likväl är det 
vårt hopp, att sörjande lärjungars 
Lårar skola väcka upp honom ur 
graven.* 

2 :a betraktelsen: Petrus sattes 
till människofiskare eller andlig 
f iskare, när han hade blillit syndare. 

Men ej kunde Petrus genas~ dra· 
ga själar till himmelriket, muan 
han blev uppfylld av Helig Ande. 
Det första stora fiskafänget skedde 
på Pingstdauen då Petrus predikade 
mäktigt om den korsfäste Friilsaren -•se Ordförklaringar! 

15 Et•ange/iepostilla 

och bestraffade det sorglösa folket 
s~m Frälsar~ns_ mördare. Då fingo 
~agra styng l sma hjärtan och bör· 
Jade fråga: "I män och bröder, vad 
skola vi göra ?" Troligt är att de 
som då vaknade hade redan förut 
hört Johannes döparens och Fräl
sarens predikningar, så att deras 
hjärtan hade förberetts till att mot
taga den Helige Andes verkningar. 
Eljest vore det nästan omöjligt att 
lro att så många hade vaknal av en 
enda predikan. \Ien J esus ha<le re· 
dan förut sagt at lärjungarna: 
"Andra hava arbetat före eder, och 
I fän njuta frukten". 

~og hade de först en lc\ande 
kristendom som \aknade av apost· 
lama:; pre<likan, mcn i ti<leii, längd 
började de krislna bli somniga. De 
börja<le tYista mcd vara1~.dra. o~h 
slutliaen kom ,;a slor karlek 1111 
värld~n in i deras hjärtan. att de 
sjönko ned i sorglösheten. Tänken 
också I efter huru det har kum1at 
·k .? ' De kristna voro L vackelsens , e ,a. D .. 1 ka 
börian mycket hängmia. e ,1 s ... 

· k ... lar <le voro le <lå männis ·ornas s1a . , .. 
~å flitiga atl pn•dika bättri!1g ~or 

<l .. de offradc myrket t1ll f~r-
an 1 a. II förhal· 

o f" r knstemlomen. ur 
man o . ·1 Dt•! •t'r nt -om om de 1 J l ·ia Jlll .. , 
ei: l e ~ ok:· ·]· k ha<lc kallnat, och 

kn:;tna, •11 e · · ·1=·1. 
.. l<l k'' ·leken hadl' komnut i ' a 

nll' s al . •. , · Jiill"fC j 111angas 
]el. Jesus k' er eJ " ... ·. för 

E .. böriar nu ,;(lljU 
hjiirtan. m ai ' . 1·· a förr ha 
. ···1 . ,;asom dc s01g os, . 

:;1'' sp ' • · .... · för s1g 
o . ..Envar ma sot]a 

:;agt. 1 k1·1· sinc nu atl dd 
... l ·' .. Tror c en . 

'Ja '. 
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är det bästa rådet som de sorglösa 
ha givit dem? J ag tänker att . de 
kristna snart börja ringakta sma 
egna själar. De minnas ej vad Jesus 
sade tili tjänarna som envar hand
lade med sitt pund. Den late tjäna
ren grävde sitt pw1d i jorden och 
sade till konungen: "Jag kände dig 
som en sträng man som vill skörda 
där du icke sått och inhärga där du 
icke utstrött" (Matt. 25: 24). Akta 
dig du onde tjänare, att icke det 
pund tages från dig som du har, 
och du kastas i del yttersla mörkret! 
Vad har du nu vmmiL med diu 
pund, du onde tjänare? Gå tili my
ran du late och se, huru flitig den 
är alt bära byggnadsämnen för 
kommande tid! Se hur flitig den är 
alt bära sin avkomma i solen, att 
solen får skina på dem så alt de 
bli levande och börja röra på sig. 

Ifären ävcn 1 såsom myrorna 
eder frnkt i munnen och besinnen 

att från den late tages bort det pund 
som konungen har givit honom för 
att med ränta återfå sin egendom, 
att 1 mån kuuna säga: "Herre, se 
ditt pund har vunnit tio pund". Nu 
har konungen farit för att vinna 
länder och städer och riken, och 
snart torde han komma tillbaka för 
att hålla räkenskap med sina tjä
nare och se efter hur mycket envar 
har vum1it med sitt pund. Då skola 
goda och flitiga tjänare få sin lön 
och sä ttas till förvaltare över fem 
städer och över tio städer. 

Det konungsliga prästerskapet 
skall bära vita kläder och guldkro
na på huvudet som de lägga ned 
vid konungens fötter, när de falla 
ned till jorden framför honom och 
säga: "Herre, du är värdig att mot
taga riket och makten och priset och 
äran från evighet till evighet". 
Amen. 

Ps. 424: 8-9 eller 402: 4-7. 

Sl'\.TTE SöNDAGEi\ EFTER TREFALDJGHET 
P:,. 421: 5 cller 160: 3 -5 

SANN OCH FALSK RÄITFÄRDIGHET 

"'Om ecl,,r rättfiirclighcl icke ii,crgi\r 
ele "kriftlärc]a, och farisrernas. sa sko· 
Ien l ickc komma in i himmelrikct"' . 

Dessa Frälsarens ord finnas i 
dagens evangelium. De äro hårda 
och mvckel märkliga ord; de äro 
Lala<lc .till Jesu llirjungar och gälla 

såle<les de kristna. Och jag anser 
att de krislna borde känna vikten 
av dessa ord. Men då de kristna 
känna så mycken oräufardighet hos 
sig själva, måste de LilHigna sig 
Kristi rätliärdighcl och lro, all de· 
ras orättfärdighct räknas som rätL-

San n och Jalsk rättfärdigh et 

färdighet, då Kristus har betalt de
ras orättfärdighet. Och då de hist· 
na ej ha någon enda rättfärdighet 
utan Kristi rättfärdighet som de 
måste räkna som sin egen; det vill 
säga: då de kristna känna att deras 
egen rättfärdighet ej är något annat 
än brist på rättfärdighet, så hur kan 
då deras rättfärdighet övergå de 
skriftlärdas och fariseernas rättfär
dighet, då av dessa Frälsarens ord 
synes som om lärjungarnas egen 
rättfärdighet borde övergå farise· 
ernas rättfärdighet. 

De påvliga säga, att kärleken 
måste vara den levande trons grund, 
och att en kristen bör vara helig 
och rättfärdig av sig själv. Sålunda: 
0111 en kristen har brist på kärlek, 
så har han icke en levande tro; så 
säga de påviske. Om en kristen kän
ner ondska i sitt hjärta. så har han 
icke en saliggöran<le tro, och om en 
kristen känner otålighet i silt hjärta, 
så äro icke djävlarna utdrivna ur 
hjärtat, utan han är ännu under 
djävulens våld; så säga de påviske. 
Om en kristen i sin vilja känner 
onda begär och lustar säsom ~öttets 
begär, girighet och annat sadant. 
så finnas icke heliga drifter och Le
gär i viljan och en sådan är ännu 
icke aenom' nåden helgad; så siiga 
dc pf viske. Om en kristen ~~nnei~ 
i sitt sinne onda tankar, sa aro eJ 
goda och gudeliga tankar rådande i 
en sådan människas sinne, och ho~ 
·· ·· · k ·· f 1 och syndfn ar annu ic e ratt ron • 
såsom en kristen horde vara; sa 

säga de påviske. Och så säga även 
den döda trons bekännare, som med 
munnen bekänna den lutherska 
tron och äro liksom förvissade om 
att de ha den rätta lutherska tron. 

Huru går det nu fö1 de kristna? 
Månne de siippa in i himmelriket 
med den rättfärdighet de nu ha, 
nämligen Kristi rättfärdighet, till
ägnad med tron, såsom Luther har 
lärt? Förnuftet säger: "Kristi rätt
färdighet är icke din, utan du måste 
ha egen rättfärdighet så mycket att 
Gud ej kan dörna dig. Du måste bli 
helig och rättfärdig i dig själv och 
ej med en annans, nämligen Kristi 
rättfärdighet som ej är din. :\Ied 
din euen rättfärdighet mäste clu 
konun: till domen: du maste bli he· 
liu och rättfördig i dig själY imun 
d~ kan duga åt Gud."' Och så fordra 
äYen de paYlige och den döda trons 
Lekiinnare i den luthcr;ka kyrkan. 
Des,;a nå<letjurnr säga: ''\!änniskan 
muste bli lik en ängd. iunan hon 
kan komma in j himmelrikeC. Till 
denna lära taga de LcYis ur dagen,; 
ernngelium. diir Jcsus siig~.r .'.~ll 
. 1 .. ·uii<>·u. ··0111 cdcr rattlar· sma a r3 "' · . .. 

dighet icke (iyergä'.· de ,;knftlanle: 
och fariseern~s. s1 :'ko~~'ll ·.' i:i::.t 
komma in i lunnnelnke'. . --~a .''1":1 
f · 'ei·iia "Oll1 ha e••enratl larch_h_'hll anse ' 0 

"' •• 

1 ,, mvcket att ele kunna siiga: ag 
sa.k. d" Gud ·1tt 3"au icke ar som tae -ar 1g. · ' 0 

l ublikan.. eller som denna 
c enne P. • .. , . "'J· u har ujort 
tids Ianseer saga · a,, . ". . 

. tt a··n ont i·au har icke gJOI t 
1ne1a go ' 0 • ., . 

någou orätt utan jag har g3ort 'a1 
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man rätt, och mill samvete bestraf
far mig icke för synd". Sådana 
kunna säga till de kristna: "Ni är 
så fula och svarta som tattare, ehu
ru ni säger eder vara rena genom 
Kristi blod". 

Och de kristna siippa ingenstädes 
från denna tillvitelse, utan de mås
te erkänna sig vara skökor och tju
yar och skyldiga till alla synder. 
\1en de Iita på att Kristus har be
talt allt: de tilliigna sig Kristi rätt
färdighet och tro all den gäller inför 
Gud Fader. De ikläda sig Kristi blo
diga skepnad, när de träda fram 
inför Gud. De följa Jesu blodiaa 

.• b 

~pår från Ortagårclen till Golgata: 
de stå med bedrövat och sargat 
hjärta vid korset och betrakta den 
korsfästes och törnekröntes sår. De 
,,;amlas i ett rum och där gråta och 
klaga de då Jesus är död. Och om 
världens präster se, att Jesu sorasna 
lärjungar gråta och 1"ämra sia ~äaa 

• ~ b 

ele:' Vad är detta för tjutande?" De 
gå fömu en andra gång till Golgata 
och gråta över Jesu grav. Däri är 
nu de bedrövade lärjunaarnas rätt
färdighet! Och när Je:us blir le
v~n?~ (för dem), så få de glädje: 
dan ar deras rättfärdighet! Och när 
de få elen Helige Andes gåva, börja 
ele döma och skälla på världen. däri 
är deras räufärdighet! 

Vad tron l beclrövade lärjunO'ar: 
viljen I mecl denna rättfärdi~het b 

komma inför Guds ögon? Viljen I 
botfärdiga syndare komma inför 
Guds nådastol, då I till den inre 

människan ären svarta som tattare 
~~h fula som den onde själv? Ja" 
tanker -~tt annorstädes ej finns tilt 
f~_rk~ for eder. Utan med den rätt
fard1ghet som J esus har förvärvat 
åt eder, måsten I träda fram rop 

h k "F ' a oc suc a: ader vår som är · 
himmelen". 

1 

Evangelium: Malt. 5: 20--22. 

.. .Tesus sade till sina lärjungar: "Jaa 
~ager eder att orn eder rättfärdighet ick~ 
overgår de skrifllärdes och fariseernas 
sa skolen l icke kornrna in i hirnmel'. 
riket. 

I haven hört all del är sagt tili de 
garnle. 'Du skall icke dräpa; och clen 
som clräper. han är hemfallen ät Dom· 
stolens dorn' . Men jag säger eder: Var 
och en som vredgas på sin brocler. han 
är hemfallen at Domstolens dom: men 
den som säger tili sin broder: 'Du 
odåga', han är hernfallen i\l Stora rådets 
dorn: och den sorn säger: 'du dåre', 
han är hemfallen åt det brinnande 
Gehenna". 

I dagens evangelium har Frälsa
ren framställt sådana ting, att lär· 
jungarna och alla kristna tillsam· 
mans få blygas, om deras rättfär· 
dighet ej övergår de skriftlärdas 
och fariseernas. Vi bör nu till be
drövade och tvivlande själars upp· 
byggelse förklara, så vilt vi förstå, 
vad dessa Frälsarens ord innebära 
och huru vi rätteligen böra fatta 
dessa Jesu ord: "Om eder rätt/är· 
dighet icke övergclr de skrif tlärdas 
och f ariseemas, så skolen l icke 
komma in i himmelriket". 

1 :a betraktelsen: Hurudan är de 

Sann och falsh rättfärdighet 229 

åt Gud, så all de kyrkliga få in· 
kor:-ster under sken av lag och gud
aktighet. Frälsaren bestraffar dem 
också för att de svälja kameler och 
sila mygg och att de uppäta änkors 
hus, och han bjuder dem kasta den 
första stenen på en sköka, om de 
äro fria från henne. Sådan är de 
skriftlärdas och fariseernas rättfär
dighet. Den är mycket lysande för 
världen, och därför kuuna de säga: 

skrif tlärdas och f ariseernas rättfär
dighet? 

De skriftlärdas och fariseers 
rättfärdighet är inför världen ly
sande och består särdeles i utvärtes 
dygdighet, prål, skönhet och yttre 
ödmjukhet men icke i hjärtats för
vandling eller sann botfärdighet 
och syndabekännelse, utan däri att 
de eljest är åtskilda från folket ge
nom yttre dygdighet. De äro icke 
som den råa, sorglösa hopen som 
icke har någon ära, så att de inför 
världens ögon skulle kunna över· 
skyla sina missgärningar. De skrift
lärda och fariseerna äro icke så
dana som denna tids halvherrar 
som supa och spela kort till och med 
under gudstjänsten, utan rätta fa. 
riseer äro riktigt gudeliga, de kom
ma till kyrkan för att bedja och de
ras böner äro vackrare än publika
nens suckar. De bygga upp profeter
nas gravar, hjälpa de fatliga, beYisa 
varandra heder, buga sig, och be 
om ursäkt om rummen ej är städa
de när en gäst kommer. Men om 
Jesu lärjungar gnugga några ax 
mellan händerna på sabbaten, så 
bestraffa fariseerna dem för sab
batsbrotl: de äro skarpsynta att se 
de kristnas fel. Och när levande 
kristendom framträder någonstädes, 
då säga fariseerna: "Delta är ej an· 
nat än förvillelse" , och sedan börja 
de förfölja de kristna. Och fastän 
de annars göra alla rätt, lära de 
ändå sina barn säga: "Korban", 
det är: föräldrarnas del skall givas 

"Jag har gjort mera gott än ont, 
jag har gjort räll åt alla människor, 
och jag tackar dig Gud, för all jag 
icke är som andra människor: falsk, 
rövare. äktenskapsbr1iare eller som 
de1me publikan ., . 

Och då fariseerna eller de skrift· 
lärda förklara skri ften. säga de i 
förklaringen av femte budet: ""Du 
skall icke dräpa. men den som drä
per skall rnra skylclig under do· 
men": men orn ncde dler hjiirtats 
dräpande säga de ;;kriftllirda intet. 
Eiler om näO'on i 're<le och bitter-o , .. 
het säger till sin niista: ··ou dåre. 
så tala de skrift!iirda icke diirom. 
Med ett ord sagt: 'ad y!l ·c grova 
synder angar. dem fonlöma de 
skriftlärda och farisl-l·nut. '\Ien om 
hjärtats ondska yet.i ?e in~c.t, ej hel
ler känna de mänmskoh]l1rtal del 
rin<Yaste. Ej heller J\ikodemus kän
de "hjärtats 011Jska, 1fö.rför ansåg 
han ej hjärtats fliryan<lbng_ oc_l.1 ny
födPlse nödviindig. De sknftlardas 
rättfärdighetsliira är alld~les e~nol 
Guds ord och nådens ordnmg. da de 
vill framställa folkets yttre Jeverne 
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men lämna det inre fördärvet och 
hjärtats ondska oförklarad. Och för 
dem själva äro somliga synder lov
liga. t. ex. svordom, prål, världsligt 
sinne, vrede och gammel-Adam. 
Med ett ord sagt: de skriftlärdas 
och fariseernas dygdiga leverne går 
ei särdeles långt, och deras lära är 
alldeles förvrängd, då de i förkla
ringarna av buden utelämna de 
mest vägande ställen av lagen, så
tiOll1 rättfärdigheten och domen. 

2:a betraktelsen: Hurudan bör 
lärjungarnas rättfärdighet vara för 
att övergå rle skrif tlärdas och fari
seenzas? 

Det försla i denna räufärdighet 
höres genasl i förklaringen över 
femte lmdet, att lärjungarna måtte 
lära känna människans inre fördärv 
och hjärtals ondska och att även 
små synder borde kännas som synd. 
Deua lämna fariseerna och de 
skriftlärda oförklaral. De tro icke 
att även en liten synd förtjänar hel
vetet. Detta är det försla som hör 
till lärjungarnas räufärdighet, att 
ele måste så förstå och förklara la
gen. att även en liten synd blir lika 
tung och viktig som en stor synd. 
Hjärtats vrede är en så stor synd 
inför Gud som uppenbart mord. 
Ehuru lärjungarna ej kunna und
vika delta inre fördärv, borde den
na lagens rättfärdighet tränga dem 
så, att synden skulle kännas som 
synd och ingen synd bli lovlig och 
bli gjord under sken av lovlighet. 
Detta är del tyngsta stiillet i lagen 

som de skriftlärda och fariseerna 
ha bortlämnat. Och somliga lär
jungar ha ännu ej förstått hur vik. 
tig denna sak är. Somliga förstå ej 
att en liten synd är dödlig. Då t. ex. 
lite grannlåt blir lovlig, förstå ännu 
inte alla lärjungar att en sådan 
synd för till förtappelse ej blott för 
det dåliga exemplets skull utan 
även för dess (förmenta) lovlighets 
skull, under vars sken den ringa 
synden göres. Då synden mister sin 
kraft, då har också samvetet mist 
sin kraft. Och en sådan synd som 
ej kommer på samvetet leder tili 
förtappelse, därför alt rnänniskan 
icke ångrar den synd som hon ej 
fattar eller känner som synd. 

Lärjungarnas rättfärdighet igen
kännes även därpå att de förlikas 
med sin trätobroder. Detta är åter 
ett tungt ställe i lagen som de skrift
lärde och Iariseer lämna oförkla· 
rat. Om rummet är ostädat när gäs
ter komma, säga de: "Förlåt, detta 
rum är ej städat!" Men om de i 
vrede och bitterhet säga till sin 
nästa: "Du odåga'', det anse de ej 
som synd och bedja ej om förlåtelse. 
Om de också skulle ge den andre 
en örfil, det anse de ej som synd 
och bedja ej om förlåtelse. Träto
bröders förlikande har i viss mån 
blivit en samvetssak för de väckta 
och kristna. Men deua viktiga ställe 
i lagen har dock ej hlivit så mycket 
en samvelssak, att den inte behövde 
bli iinnu viktigare. Dessa äro de 
viktiga ställen i lagen som de skrift-
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lärda och fariseerna lämna oförkla
rade och ej heller följa dem. 

Men lärjm1garnas rättfärdighet 
måste vida övergå de skriftlärdas 
och fariseernas, om de vill komma 
in i himmelriket. För det första 
måste de så fatta och uttyda Guds 
lag, att även små synder bli synder 
och fördärvbringande. För det 
andra: nästans förlikande. Vad för 
övrigt hör till lärjungarnas rältfär
dighet, inneslutes i det som vår 
Frälsare har talat i det heliga evan
"eliet, nämligen: då Guds bud rätt 
f örstås och förklaras, bli lärjungar
na stora syndare: all egen räufär
dighet uteslutes. alla Lanka'.·, lustar 
och beaär som Guds Ande 1cke har 
verkat 

0 

bli synder varigenom lär· 
jun"arna komma till rält syndakän
ned~m. De bli botfärdiga orh måsle 
li""a 0111 nåd. Däri består nu lär-

oo 'd 
]. un"arnas rättfärdighet som n a 

0 1 f . ' övergår de skriftlärdas ori ansl'· 
ernas egen räUfärdigheL orh e~en 
heli"het alt läri·une:arnas egt>n ratt-

o ' ~ l 0 

färdighet måste så helt taga 5 ut, sa 
att de målle med levamle känsla er
fara att de sjunka necl i ht>hctt>l och 
komma under evicr clom. om irke 
Kristus ger dem ~in riittförcliglwt 

och gör dem så rättiärdiga alt Gud 
ej kan mer döma dem. 

Hur är det nu, I Jesu lärjungar, 
är eder rättfärdighet större än de 
skriftlärdas och fariseernas rättfär
dighet? Haven I nu avklätt eder 
egenrättfärdighetens trasor och mot
tagit Kristi rättfärdighet varmed I 
kunnen berömma eder på domeda
gen och säga: "Vår rättfärdighet 
övergår vida de skriftlärdas och fa
riseernas egen rältfärdighet, tyvi ha 
Kristi rättfärdighel". Kunnen I nu 
säga: "Kristi rällfär<lighet iir vår?" 
Kunnen I nu berömma eder av 
Kri~ti rältfärdighet, då cgenriittfär
dighetsdjävulen som är Gudti barns 
åklarrare kornmcr och anklagar 
eder

0

som skiikor och tjuvar? Kun
nen 1 herömma eder av eder rätt
färdi2het orh säga: "'Viha en ;;tt>rr1: 
orh ciidlare riittfördighet än de 
;;kriftlärda od1 fari,;l-erna. \'i ha 
Kri;;ti rättfordighl'l som Fadcm an
ser .;om en sann riittfonlip;het var· 
för han ej kan diima os"') Jag tror. 
all Je rii1tfönlip;f:jor<l,1 k~mna be
rönuna si" av sin riittfönhghft ~.d1 
.:· .,.. till 'äkla~artcn: "'\ i äro ratt· 

>d ~·l c r • . r·· r 
f .. c 1.,,..,1· onh l'lt',] K ri~l1 rtttl an l~· 
an 1""· · 

lwt"'. ,\men. 
P,; . .SO: ;~ .) 1•ller 361 : 5 -7. 
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KRISTI FöRKLARINGS DAG 

Ps. 14-0 eller 212: 3. 

OM NÅDETECKEN* 

"J..:ärc brörlcr. Det 'nr ickc ni1gra 
,Jugt ulliinkt3 fahlcr 'i följdc . när 'i 
kungjorrle för cd<'r \'ilr Jfrrre,_ Jegu 
11.ri,li. makt oeh hang Lillkon1111el•e. utan 
, i hadr själrn $kaclal hans härlighct". 

Aposteln Pelrus talar i dagens 
epistel om <le nå<letccken, han hade 
~clt på förklaringens berg, och för· 
säkrar för ele kristna till vilka han 
skrivcr, att han ickc har följt sluga 
fablcr eller talat om Lomilla sägner, 
då han hade talat till dcm om Jesu 
Kristi stora makt och ära och dcn 
salighct som han loval åt alla lroen
de. - Ehuru Pctrus cftcr delta nå
dcteckcn firk erfara många föränd
ringar i sitt hjiirta och även föll i 
~ynd. mindes lian alltid denna slora 
undcrbara hiirlighct som han sctt på 
förklaringcns herg. Dcnna härlighet 
hadt' övertvgal honom om dcn k01n
mande salighcten. Petrus kom ofla 
ihåg delta nåclcteckcn. niir frestel
ser komrno Övcr honom. Förul hade 
han frågat Frälsarcn: "Vi ha över
givit allt och följt dig: vilkcn lön 
få vi för dctta ?'' Orh för mången 
annan hcdri)vad korshiirare torde 
~arnma fråga rinna i hågen: vad 
han till sist vinncr med denna kris
tcndorn. då han liar övergivit värl
dens nöjen och börjat följa Fräl
sarens fotsteg. Då finner Frälsaren 

·~l' Ordforklaringar! 

det behövligt a tt fö r Pelrus och 
andra. som frukla a tt de intet få 
för sin möda, visa att deras möda 
icke är förgäves. Han visar dem 
något tecken på sin härlighet, att de 
må vela vilken slor lön väntar dem, 
om de allt framgent förbliva i tron. 

Detta första nådetecken visades 
endast för Petrus, Jakob och Jo
hannes. Och när Frälsaren var i 
stor ångest och vånda i örtagården, 
tog han åter samma män avsides 
och bad dem vaka och bedja; men 
de orkade ej vaka Ly syndens sömn 
tryckte deras ögon. Vi förstå att de 
h·e ej voro bätlre än de andra lär
jungarna. Likväl voro de vitu1en till 
Frälsarens ära och lidande: de 
fingo förtälja för de andra lärjung· 
arna vad de selt och hört, och förvis
so tillhöra dessa nådetecken även 
andra. Så höra vi av deras mun 
att Frälsarens ära icke är Lomt sken, 
och att den salighet som Frälsaren 
har loval de troende icke är en 
fabel, utan genom dessa nådetecken 
stadfästes även andra lärjungars 
tro vilka ännu ej sett Jesu härlighet. 
Då Frälsaren tog endast tre lär
jungar med sig på förklaringsberget 
och lämnade de andra, så är det 
icke skrivel all de andra lärjungar
na voro förkastade av Frälsaren 
och tre utvalda. Utan det är skrivet: 
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"Kommen till mig I alle som arbe
ten och ären betungade, och jag 
skall vederkvicka eder!" Frälsaren 
tar icke alla avsides på förklarings
berget utan endast några för att de 
skola förkunna för de andra lär
jungarna Frälsarens stora makt och 
ära till hjälp åt botfärdiga syndare 
som komma till honom med öd
mjukt och förkrossat hjärta. 

Men världens barn veta intet 
därav. Om lärjungarna säga till de 
sorglösa: "Vi sågo Herren", så tr? 
de det icke. - Den onde anden v1-
sar ofta världens härlighet för sina 
trälar sägande: "Allt delta ger jag 
dig om du tjänar rnig". Och då han 
berusar sina barn med hordomens 
vin, säo-er han : "Sen vilken glädje 

b · i ,,, o· som väntar eder 1 he vetet. a 
denna världens gud ger sina trälar 
så stor "'lädJ·e och härlighet och lo-

b • 

var ytterligare i helvelel: nrn.,;te 
även Frälsaren stundom Vl$a sma 
bedrövade lärjungar, att deras ve
dermöda icke är förgäves. om de 
hlott tålmodigt vänla förlossningens 
slund. Frälsaren har icke utan orsak 
visat sin härlio-het för somliga. Om 

b • 

de andra lärjungarna toge vara pa 
det som Pelrus. Jakob och Johan
nes vededors, så skulle för vis~? 
deras tro bli styrkt. Mången hedro
vad lärJ'tmo-e tänker: Frälsaren bryr 

b . f" 
sig inte om mig, då jag eJ a~: se 
hans härlighet. Men om du b.?d 1.'ova
de själ icke har sell hans harh ghet 
på Tabors berg, får du doc~ se h.~115 

härlighet i örtagården om mte som-

nen sluter dina ögon. Du kan även 
få se hans härlighet på Golgata 
kulle, då hela världens börda var 
över honom. Frälsaren har själv 
sagt att Människosonen är förhärli
gad. Fast världen anser det som en 
stor skam, att Guds Son hänger på 
ett kors, är dock hans härlighet där 
förklarad. Frälsarens ära är ingen
städes så härlig i bedrövade lär
jungars ögon som i örtagården och 
på Golgata varest han bär ärones 
krona. 

Det var Frälsarens störsla ära, 
alt hans blod flöt även för dem 
som smäda hans tarar. Om du bot
färdiga själ intc har setl hans ~ra 
på Tabor. så skåda dock hans ara 
i örtaaärden varesl blod1g svell 
droppa~· från han$ heliga kropp och 
syndens biirda trycker ho~on• ~ 1 11 
· · ·d Da" r måste han boia sma 101 en. .. 
kniin för din skull och nll'll knapp~~ 
hiinder rop11: "Abba. kiire Fadrr.-

0 ···11·g1 yore ali i·a'· "kulle shp-m moJ · "' 
l a a' 110-est dessa heh'ctes-

pa c cnn " · . . . l 
kval som des~a ogudakll;:a barn H1 

;bamkat mig. . 
Om du ä - :;a ~ömnig ali du rnt~ 

kan ... e harn; ära t örtag~1rde11, _sa 
«a tili Golgata kulle. D1ir lyser at

;instone han,; l~iirlig.l~.el som sole1'. 
för alla botfärd1g11 ~!alar. De sl~.n-
11. d· ~e ei· annat an en gudsfo1 
J!l1d- · 1 ·k· 

··c1are och stor trollkar pa. o1-
sma . · .. 1 · vilkas 
set i\Icn botfärd1ga sia a1 .. 

. t n Förälderns tårar branna. 
sam~e e. ·n Förälder blödande 
~e for V1SS0 SI . • . 
~å korsel. De se sin livg1vare i 
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<lödskval sillande i blodsbastun, de 
höra sin Förälder ropa i dödsnöd. 
Se, botfärdiga själ, Frälsarens här
lighet i denna ångest, i dessa kval, 
i denna blodsbastu*, i denna äre
krona som sargar huvudet så att det 
röda blodet flyter ur såren! Se Fräl
sarens ära i denna nakenhet på kor
sel, i delta elände och i denna blo
diga skepnad. Se vidare bans ära i 
hålen efter spikarna och i hans öpp
nade sida. I hloclröd klädnad tram
par han ensam Gucls vinpress med 
alla såren iippna för hela världen ! 

Käre Frälsare! Visa din ära för 
alla hotfördiga sjkilar som ännu ej 
sell elin härlighet. Låt din nåclesol 
lysa för de ensamma vandringsmän 
som sitta på vägen och vänta att 
morgonrodnaden skall randas. Hör 
hedrövade hjärtans suckan för din 
kiirleks skull, Fader i himmelen! 

Evangelium: Matt. ] 7: 1-8. 

.fesus tog med sig Petrus och Jakob 
oeh Johannes. Jakobs hroclcr. och fiir. 
dc dem u pp pii ett högt herg. där ele 
'nro allena. Och hans utseende fönand
lacles infiir clem: hans ansikte sken sii
""" soi en. och hans klärler blevo 'ita 
'<i'om ljm•cl. Och se. för clem visade 
•ig 'foses och l::tias. i s<11ntal mecl ho
nom. Da tog Pctrus tili orcla uch sade 
tili Jesus: "Herrc. här iir oss gott alt 

'ara: 'ili clu. sa skali j ag här göra tre 
hycl<lor. nt dig en och al Mooes en och 
at Elias en ... Och •e. medan han iinnu 
talacle. övcrskyggcle clem en ljus sky, 
och ur skyn kom en rösl som sade: 
"'Dcnne är min älskacle Son. i vilken 

'Se Orcl!örklaringar! 

jag har funnit behag; hören hono " 
När lärj ungarna hörde delta. fölio

111
1. 

ei å . .k . te 
ne p, s1na a ns1 ten i s tor förskräckel. 
se. Men Jesus gick fram och rörde vid 
dem och sade: "Stån upp, och varei 
icke förskräckta". Niir ele da lyfte up: 
sina ögon, sågo de ingen utom Jesuls 
allena . 

Frälsarens härlighet på Tabors 
berg var ett nådetecken som endast 
några lärjungar fingo se. Och vi kan 
ej säga varför ej alla lärjungarna 
fingo se ett sådant nådetecken. Men 
vi vet att Frälsaren har visat sin 
makt och härlighet för andra lär· 
jungar på andra ställen och i olika 
skepnad. Men i synnerbet har han 
visat sin ära och gudomliga natur 
i den blodiga striden då han gav 
sitt liv till alla människors fräls
ning, ehuru blinda mänskor ej se 
någon ära däri utan endast skam 
och nesa. Likväl har Frälsaren 
själv sagt om denna strid : "Nu är 
människosonen färhärligad"; nu få 
människorna se Människosonens 
härlighet. Då nu Frälsaren uppen· 
barar sig för lärjungarna på flera 
sätt och i många skepnader, är det 
lämpligt atl här betänka: 

På hum många sätt uppenbarar 
sig Frälsaren för lärjungarna? 

Då vi uppsöka i bibeln de ställen 
som tala om Frälsarens uppenbarel
ser, finna vi att Frälsaren uppenha· 
rar sig i den skepnad som bäst pas· 
sar för lärjungens själstillstånd. 
När Frälsaren uppenbarade sig för 
Maria Magdalena voro hans sår be
täckta; när han uppenbarade sig för 
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Tomas visade han sina sår, när han 
uppenharade sig för två lärjungar 
på Emmausvägen talade han om bi
beln, når han uppenbarade sig för 
Paulus på Damaskus-vägen, var han 
klarare än solen, när han uppen
barade sig för Johannes, var han 
som ett slaktat lamm. Det vet vi sä
kert, att alla lärjungar ha sett Fräl
saren i hans blodiga gestalt på kor
set. Han har även uppenbarat sig 
för världens sorglösa hop som en 
stor profet eller gudomlig lärare. 
Men världens blinda hop ansåg ho· 
nom som en falsk profet som under
visade människorna orätt. Och ehu· 
ru denna tids sorglösa inte öppet 
säga, att han har undervisat orätt 
hata de dock dem som genom hans 
lära blivit omvända och fått en le
vande tro. Frälsaren har även up
penbarat sin gudomliga makt ge
nom tecken och under. men den 
blinda världshopen sade att han 
"J

0

0rde under med djävulens hjiilp: 0 . 
Frälsaren var enligt deras menmg 
en stor trollkarl. Han har iiyen up
penbarat för den hlinda världsho· 

Pen sin audomliaa makt och härlig-
o b ' 

het på korsel, men de ansago ho-
nom som ogärningsman och guds
försmädare. 

Ehuru Frälsaren således uppen
harade sig för världens barn på 
månaa sätt bekänna de honom dock 

0 ' 
icke som Frälsare utan smäda hans 
tårar. - Vi sade nyss, att då en 
människa ser Frälsaren. har han 
en skepnad som passar för den be-

lägenhet vari människan är. I ju
darnas ögon var Frälsaren en troll
k~rl, en falsk profet, en folkupp
v1glare och gudsförsmädare. Då 
den onde hade förvänt deras öaon 

' b ' 
sago de alla andliga ting bakväut: 
Frälsaren blev trollkarl och Guds 
Son blev i deras ögou gudsförsmä
dare, den bäste läraren på jorden 
blev falsk profet. Och då han ver
kade med Guds kraft, trodde män
niskorna atl han verkade 111ed djä
vulens kraft. Likadan skulle Fräl
saren bli ännu i det sorglösa fol
kets ögon. 0111 han började verka 
kroppsligen. De skulle säga till ho· 
nom såsom judarna sade: "Du är 
en samaritan. och du har djärnlen !" 
Dygdiga miinniskor skulle säga: 
"Inte är han Guds Son som kallar 
dyadiaa människor för ky,ka ,-kö
k~~ o~h ärliga tjurnr". den döda 
trans bekännare skulle ;;åga: "Inte 
iir han frälsare som vill rörn 'ar 
tro!" :.\1ed elt ord ,;agt: denna tids 
sorglösa skulle vredgas p<l Friiba· 
ren ännu rnera än judarna. 

!\Ien o111 viirldens gud sku lie 
ko111ma i en stor herres ,;kepnad och 
började pri;a dem och råda dem 

h . d skola bli rika orh Jmlrade 
UI e ] b .. 

herrar genom faJ,;khet oc i r'.~nn-
,·inshandeL skullc ele grnasl ~ag'.:: 
"Denne rnre en bra konung for 
oss!" - Alla fattiga skulle komma 

l .:· . "Gode herre, vad skola 
OCl :;,1ga. "Q J h 
- ··. f .. · tt bli rika? c 1 an Vl ao1a 01 a . 
k "11 va1·a. "Samlens alla fatt1ga s u e s · . f" . • ·· ·· delar var m umei och roven ago ' 
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sådana ! ., Se, så gör den onde rned 
människorna ! Men Frälsaren sorn 
siiger dem sanningen, han är i de 
sorglösas ögon värre än fienden! 

Nn böra vi betrakta i hurudan 
skepnad Frälsaren uppenbarar 
sig för väckta själar? 

Dessa äro i sådant själstillstånd 
att de känna sig hehöva en andlig 
Frälsare som kan lösa deras själ 
ur helvetets kval. Men egenrättfär
digheten är ävcn så stor, atl de ej 
kunna gå till Frälsaren så dåliga 
och odugliga sorn de äro utan för
söka först pryda sig med egen hätt
ring. Men då delta ej är rnöjligt, tro 
de att Frältiaren ej hryr sig orn dem. 
I delta väckta tillstånd uppenharar 
sig Frälsaren för dern i korsets 
skepnad. Det hetyder att Frälsaren 
vill vi'a hurudana de måste bli, 
niimligcn: nakna som Frälsaren var 
på korset och därtill smädad av 
världen_ föraktad och hatad. Se. så 
dålig oeh oduglig måslc även du 
bli. innan du kan motlaga förso
ning från Frälsarens hjärta. Ditt 
kött må te korsfästas. den garnla 
mänskan måste dödas. alla gamla 
trasor måste avklädas. all skam 
måste synas. alla världens hundar 
måste skälla på dig d. v. s. alla 
kyska skökor måste spotta på dig. 
Du måste bli ärelös! Du måste 
ropa, att Gud har kasta! dig i för
tappelsen. Du måste bli så dålig 
och oduglig. att dina närmaste släk· 
tingar, föräldrar och harn hörja 

ömka dig och gråta för din skull att 
du har kommit i så dåligt tillstånd; 
att du har börjat bära J esu kors och 
sucka under det. 

Då sålunda Frälsaren uppenba. 
rar sig för de väckta som korsfäst, 
blödande och full av blodiga sår, 
betyder det alt syndarens hjärta 
ännu ej är förkrossat, men det blir 
förkrossat just genom en sådan he. 
drövlig syn. Lärjungarna fingo en 
mycket bitter sorg, då de betrak
tade Jesus i denna bedrövliga ge
stalt på korset. Det var den sorg 
varom Frälsaren sade: "I måsten 
gråta och jämra eder" . Förälderns 
tårar började riktigt bränna deras 
samveten först efter Frälsarens död. 
Den förra döda tron försvann allde
les; alla deras förhoppningar blevo 
om intet. Då denna sorg efter Fräl
saren blev större och större, då 
först var deras hjärta rätt förkros
sat och då först började annat slags 
nådetecken visa sig. Frälsaren bör
jade leva i deras hjärtan. Då så
lunda en botfärdig själ ser Frälsa
ren på korset i blodig klädnad, be
tyder det blott atl den som ser dct 
befinner sig i sådant själstillstånd. 
att den gamla tron håller på att 
taga slut och att hjärtat blir rätt 
förkrossat i detsamma som han ser 
denna syn. Förvisso är även denna 
syn eller betraktandet av Frälsaren 
på korset ett nådetecken. Men det 
är ej ett sådant nådetecken att det 
skänker glädje utan det medf ör 
ännn större bedrövelse: hjärtat blir 
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<lärigenom rätt förkrossat! Försl nu 
börja ångerns tårar rätt flyta, först 
nu börjar människan räLt känna att 
hon har lämnats föräldralös och 
värnlös. 

Så gick det för Maria och lär
jungarna, att tårarna började rin
na riktigt först efter Frälsarens död. 
Och så går det även för andra 
väckta, om de kunna taga vara på 
alla hjärtats växlingar. Ty lagen 
ensam är Förälderns bannande, den 
skrämmer syndaren och gör hjärtat 
hårt. Men när Förälderns tårar eller 
Frälsarens andliga och kroppsliga 
kval, börja bränna samvetet, så ver
ka först de den rätta sorgen och 
ångern, de förkrossa det stenhår~a 
hjärtat. Så betygar Luther om s1g 
själv, att Guds stränga rättfärdighet 
i laaen braate honom stor ångest, 

b b F ··1 fruktan och bävan, men först ra -
sarens lidande krossade hjärtat. 

Då nu en botfärdig själ som har 
rätt vaknat aenom laaens bultande 

b b . 

ser Frälsaren på korset, k.un.na. v1 
inte säga honom : detta är eJ nkt1gt, 
det är inte nåaot nådetecken, utan 
vi säaa honom 

0 

att han har sett rätt 
och e~t stort nådetecken för det själs
tillstånd vari han är. Vilket är väl 
ett större nådetecken än det, att 
Föräldern vars käraste förmaning
ar du har föraktat och vilken du h~r 
åsamkat sådan smärta genorn ~!11 
olydnad, då du gick att bedn.:a 
otukt med den onde, atL denne For-

älder vars tårar du har hånat så 
många gånger ännu visar dia så 

' d 0 stor na och så stor kärlek att han 
låter sitt blod flyta för din skull 
och ännu ropar i denna blodiga 
skepnad till dig. "Se olyckliga barn, 
se vilken ångest och plåga du har 
berett mig, se vilka sår jag har fått 
för din skull, men mitt hjärta brin· 
ner ännu av kärlek mot dig. Dessa 
tårar rinna just för din skulL mina 
sista suckar stiga ännu till hirnme· 
Ien för dig, att den onde förföraren 
icke målte få dig helt i silt våld". 
Månne icke denna Förälderns ång
esL kan röra ditt harda hjärta till 
sann ånger?* 

Kom. kom, förloradt får och 
kyss din Förälder. innan han l.~ör'. 
s~ så talar Friilsaren till den Yack· 
te då han uppenbarar sig I den 
s;r"liga blodsskepnaden på korset: 

0 "detta icke är ett nådrtech>n, '>a 
111 1·· :· . ). heller andra tecken Jattre. aio e .. .. 
:\!Ien dessa nådetecken aro' annu 

. , d . att Je skulle astad· mte sa ana. .. /. 
l ··d·e Vorr/år en bot/arc zg komma g a J · "' l . 

s ·äz en salig hekräftelse.ge110!.11 < e5· 
l 'detecken att ha11 ickf' ar helt 

sa na d l' l n ·er 
förkastad av Föräl ern. < u t / k 
Förälderns hjärta blöda a1· ·af~ e . 

l .:·tt för..;ti\r 1lf'ssa or.,ta 
Men om ian 'a - 1 

1 ... 1 an icke aY t em 'detecke11. 101 i .. k 
na , . . fa lsk trÖ,;l och tan ·a 
t a at ,,u en \ 
ag, . o ... en "od kri,;tcn. i men 

att han nn a1 "' 

Ps. 35 : 1, 2 eller 108: 5. 6. 

~förkJuringar! 



il.TTONDE SöNDAGEN EFTER TREFALDIGHET* 
(1854). Ps. 416: 1-3 eller 395: 3. 

FRUKTBÄRANDE TRO OCH HELGELSE 

:\!Iina bröder. rnrlill gagnar del, 0111 

nagon ,ägcr sig harn lro men icke har 
giirningar? (Jak. 2:14 a.) 

När den helige Paulus hegär tro 
och Jakob gärningar, så låter det 
som om Jakob liaele en annan nå
dens ordning än Paulus. Paulus sä
ger att Abraham blev salig genom 
tron, mcn Jakob siiger alt Abraham 
hlcv salig genom gärningar. Härav 
tar elct naturliga förnuftet anstöt 
ol"h säger: "'Apostlarna tala ju icke 
sam~tämmig1". Men ele som rätt 
studcra Biheln och sanuuanställa ele 
hihelställen som höra samman, fin
na alt apostlarna överensstämma 
mcd varandra. Båda ha samrna syf
lc, ehuru elet liiter i dcn naturliga 
miinniskans öron ~om om dc mot
sadr rnrundra. Mcn vi se av alla 
1lrtuljer all Paulus lalar om dcn le
vandc lron. varav ovillkorligen 
fram,.;pringa goda gärningar. Mcn 
Jakob talar om den döda tron som 
cj nwdför någon iindring varken i 
lnt>t eller hjärlat. Tv den som har 
<'11 diid t ro i skallc11. lever som han 
fiirut levt. Om han har varit en 
drinkare eller svärjare eller slags
kiimpc eller brännvinshandlare, så 
fortsätter han därmed. Mcd etl ord 
sagt: en människa so111 har en död 
tro förblir likadan i tro, i liv och 
gärningar: och ingen märker hos 

henne någon förändring ej ens i elet 
yttre levernet, än mindre i elet inre 
livet. Detta ko111111er elärav att en 
elöel tro ej kan iörvandla någons 
hjärta. Och då hjärtat ej förvandlas, 
sker ej heller någon förändring i 
levernet. Därför säger Jakob: "Tron 
utan gärningar är död". 

Nu visar Guds ord, att i männi
skan måste ovillkorligen ske hjär
tats och sinnets f örvandling som 
kallas omvändelse och nyfödelse. 
Redan i katekesens förklaringar 
höra vi, att en sådan förvandling 
måste ske. M en en sådan f örvand
lin g kan ej ske så lätt eller omed
vetet, att människan ej vet hur eller 
när det har skett. Den som har en 
död tro kan ej redogöra för en så
dan förvandling. Han kan ej säga 
huru och när det har skett. Och 0111 
han skulle samla ihop alla kristnas 
erfarenheter och skulle av dessa 
sammanställa en berättelse för atl 
ej bli genomskådad, så känna de 
krisll1a hono111 likväl. Men den är 
~Yårare all känna, so111 har geno111-
gått en sann förvandling och har 
haft rätta erfarenheter, men sedan 
stannat vid de försla nådetecknen* 
och upphört att vaka och sträva -

1) 1 .~h·n ulll filr l ö n~u inlPdnin~t·n lrn nL!./,!nl 
~rot10.nd1· upprcpn:nirnr sl rukit!'. utu n att 
1nnehall1·t ändrat-;. 
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f af l i helgelse. Han kan kanske ram .. 
bedraga några . Iat

0

trogna, att han 
.. står kvar i naden, ehuru han 
annu . :f 

d. L berättar 0111 sma · orna eren as 
1 

.. . 
f .Leter allde es som en 111anm-a re1w , 
ska som i ungdomen. t. ~x. so111 brud 

1 . haft kärlek kan i 111mnet bevara 
iar k .. 1 k f .. 
forna tider, ehuru ar e en .?r 
länge sedan har slocknat. Men dar-

. följer icke att en gammal gum
a'a skulle ha så brinnande kärlek lllc 

0 

som en ung bruel. Utan ~asom d:n 
naturliga kärleken upph~~· med -~1-
dern, så kan även den forsta han
förelsen i kristendomen slockna och 
upphöra, 0111 människan upphör alt 
vaka, bedja och slräva framåt. 

Så kan en levande tro förvand
las till en död tro. I delta lillstånd 
litar 111änniskan på forna nåde~er
ken och tänker, att då hon en gan~ 
blivil benådad behöver hon ei 
längrc lvivla på att hon hlir salig: 
Men så förhåller det sig irke. Ty 1 

Bibeln sä"es: "Den som förblir 
b r ,, 

ståndakticr till änden blir sa 1g · 
Men den ~0111 faller ur nådestandct 
oeh hämlar stöd för sorglöshet ur 
nådetecknen bedrager sig sjiih. Del
la händer i synnerhel dem som 
gliimma det sista steget i nåelem; 
ordnina nämli"en lzelgelsen eller 

o~ o .. .· ('f .n 
· clen dagliga ångern och batt11n,,,e · 

Aposteln Jakob säger: "Tron -~ilan 
·· · ·· c1··c1" O ] · ho··1·a ·wcn garn1ngar ar o . c 1 v1 ' 

hurudana "Oda aärningar han ford-
b b .. · kola l"ar. lian fordrar forst all vi s , 

hjälpa de fattiga. Och det framg~r 
av J akobs Lrev, att de kristna ull 

vilka han skriver skilde illa mellan 
människor. De gåvo de rika större 
förmåner än åt de fattiga. 

Men varifrån skola de fattiga få 
hjälp, då de äro lata och de kristna 
även äro lata att arbeta. Lata barn 
säga: "Föräldrarna må föda oss. 
och om de inte orka, så må kom· 
munen eller kronan föda oss!" \Ien 
jag fruktar att kronan har tillräck
ligt att göra. 0111 den först skall orka 
föda dem som bege sig att vandra 
längs vägarna. Varje pörte är nu 
fulll av sådana som i yngre år cj 
ha fått någon tjänlig anställning. 
På "rtmd av högfärd. natleri. htt
ja, dryckenskap eller otukl hai: in~
en husbonde vagal ta dern 1 Slll 

tjän,_;l. Och nu fordra ~~ atl de knsl· 
na skola föda dcm. For nlken p:oc! 
.riirning skola ele föda,-'? \Ien om:_!e 
L·i,;lna upphiira ali arbela .. hur o1-

' j ··11 f"" · I" 1ch d1• tjiina de da uppr rn e 01 ' "' ' 

j. . ? Yar <>ori "amnwl \daP1. 
a tll ~a . . ,.... : e ·] , ·I , lC-
1 1 ... lm n·ov tili a1 1et1 tll 1 · l 

Of' 1 >OJ ( . ot- ' "] j r 
Ja inte herreman! Ty '. rh >1:·en ia 

. ·k "ivil fiirerliinw tili lallp. han 
H r ,.. . f · ··11 ·· · i trdl10 ... lr sm·1 ora ' 1,11 
soill tpna< 1 . '1 ·iri··uk und1•rrisa 
tlr. innan u1n H ' 

människorna. .. 
1 f · k uh 1an· ~O" kan clet h<ir o or' <111 k •. . -

- 1,"' fördärra lll<ingen' 11,1c11 
m111r d . k eJ· lata bh all 
l lfen J<l" an f J 
c om. 1 '"'1 l J-.1" scr något c. 
f .. a rar 1e s 'r- · k 
orman ' .! \dam iir myc et 

churu gammc · ·· . sk=illandP. 
d f ... sådant hai · ' 

riid 01 
• . 0 1:· l"C kYar 

. .. . O" mtc sa ai "' . 
Men 1ag a1, lldo. S1rnrl blir ni h1ll 

k··u 11a e e1. , , l 
alt s a a f• kanske "ammc 

· och då ar "' 1111g. 
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Adam vara i fred. Min cnda tröst 
är, att alla de som ej fått sova i 
fred för delta skällandc, icke skola 
skylla på mig på domedagen, alt 
jag låtit deras själar fara i fred till 
helvetet. Orh om niigon genom delta 
mitt skällande vaknal ur syndasöm
ncn. ,.,å måslc han slutligen lacka 
mig siigande: ''Om hundcn cj hade 
skiillt. skullc vi alla ha insomnat i 
drn P\ iga syndasömnen ". Fiir denna 
rYiga sömn IJC'I arr oss Väktaren på 
Sions mur, han som Yakar när andra 
sorn och bhhcr i kopparhornet ro
pnnde: "Vaknen upp ur sömnen, 
skaffen eder ljusets vapenrustning, 
ly fienden står för diirrcn!" De få 
sji!lar ~?m rnknat genom delta rop 
ma bedja clen slore Sions Viiktare, 
utt han måtte bevara Yäckta och be
niidaele från alt falla i soro-löshet. 
Hö~ Israels Herde alla so~·gsnas, 
fatt1gas och betrycktas bön. Fader 
vår! ' 

Evangelium. Mau. 7: 15-21. 
Tngen eder till rnra för falska profe

lPr. ' 0111 __ komma tili cdcr i fårakliidcr. 
men mrnrtes iiro glupuncle ulrnr. A1 
d~ra, frukt 'kolcn 1 kiinna dem. lcke 
ha111tar 111a 11 l'iil 1 indru\ [ t"' 

11 
. . or r,111 ornen. 

,. er f1ku11 1frun ti•thr'' S 1 .. orh ett .. . ' .. 'l Jar iart 
. .!'0 tl 1 rad gnd frukt. mcn ell 

d'.il1g_l trnrl .!>iir ond frukt. F:tt goll lräd 
kan 1<·~c hara ond frukt. cj hcller kan 
dl_ d.1iigl. lriid liiira god frukt. Vart 
lrad som icke biir god frukt hli1er o1. 
hug.gct twh ka,tat i elclen . .\liha 'kole11 
1 kanna dt•m ,11. d"ra' frukl. lckc 
k_·on111wr rnr •wh en ·111 . I . I "k .. . 1 11111mc n ·et. 
'"'" 'ag<·r ui! mig: 'llerrc. llerrc'. ulan 
de

1
1.1 «ml gor min hin11nebke Fader" 

n J!l. 

Vi ha ofta talat om uppvaknande 
ånger, bättring och tro men sälla~ 
om helgelse eller de goda gärningar 
som komma av tron. Vi vilja därför 
denna gång ta till hetraktelseämue 
helgelsen, som är sista graden i nll
dens ordning. Till helgelsen höra de 
goda gärningar som utgöra trons 
frnkler.* Vi skilja här mellan: 

l: De gärningar som människan 
gör av samvetstvång, 

2: De gärningar som mi:inniskan 
gör av tro, 

3: De gärningar som människan 
gör av kärlek. 

Give den nåderike Herren Jesus 
sin nåd att vi kunde ordna vårt liv 
så efter Guds lag, att vi icke måtte 
göra Kristus till syndens tjänare och 
att vi icke på nytt måtte korsfästa 
honom, att vi icke måtte bedröva 
den Helige Ande genom vår likgil
het. 

1. Betraktom ntt först de rrär-
. ö 

nzngar som komma av samvets· 
tvång. I den heliga skrift talas myc
~et om tro och goda gärningar, men 
overallt sättes tron främst och de 
goda gärningarna därefter. Därav 
följer att tron o-år före o-oela o-är-

. b 0 0 

nmgar. Därför har Luther lärt, att 
goela gärningar skola komma av 
Lron. Han säger ock, :ill man ovill
korligen måste rröra rroda o-a"'1·nino-ar b b b .. b 

och att <let ej är liko-iltigt om män-
. k "' ms an gör goda gärningar eller lå-

"Sc Or<l(örkl.: hel~elsc! 

bll. En krislen är såluncla skyl· 
ter · .. . 
Ii" alt göra goda garmngar, ehuru 
;ia~ intet förtjänar clärmecl. Gocla 
"ärningar kunna ej lugna en väckt 
''iänniskas samvete. Det vissle Luth
~r av egen erfarenhet, då han var i 
samvetsnöd och försökte på alla -äu 
förtjäna Guds nåd genom gudaktig
het och böner men fick trols allt ej 
samvetsfrid, ehuru han skilde sig 
från världen, övergav värdsligt ar
hete och flydde till kloslret. 'aresl 
endast gudliga människor iunnos 
som på allt sätt sökte leva gudak· 
tigt. Men ej heller där fick Luther 
(rid. Till slut vredgades han på 
Gud, vars rättfärdighet yar så hård 
och sträng att den ej alls åtnöjdes 
med människans egna gärningar. 
om han än gåve all sin egen<lom åt 
ele fattiga, vore utan mat oeh piska· 
ele sig som somliga ha gjort, om han 
iin flydde bort från världen och 
både Gud natt och dag. Guds 
stränga riiufärdighet skulle C'j ål· 
nöjas ens med det. 

En väckt rnänniska kiinner ock 
såsom Luther kände, att människans 
gudlighet ej kan ge henne sann~eb· 
frid, ej heller hennes egen hättnng. 
clygd, ånger eller vacl helst som står 
i människans eaen makl; Yacl hon 

0 

själv kan göra eller åstadkonuna 
kan ej lösa henne från helvetel eller 
giva henne samvetsfrid. 

Då nu människan kan nua i drl 
viickta tillståndet någon tiel, innai; 
den levancle tron gives henne .. sa 
måste vi skilja på de gocla giirmng· 

16 Eran;teliepostilla 

aro >Om människan gör av samvet . 
l~~n~ och särskilt hetrakta ele "oda 
g'.~rm:1gar som flöda ur tron. vi vet 
naml1gen, att människans liv hlir 
genast annorlunda, när samvetel 
vaknar. Ron är ej längre så djän 
att smäda Gud som i soro-lösheten' 
·11 ° " t1 stancl. I detta tillstånel kan män-

niskan supa. svära, slåss. göra hor 
och stjäla. Ron kan då driYa brföm· 
vinshandel och med orätt tillägna 
sig andras ägodelar. Orh fastän hon 
gör sådana förskräckliga giirningar. 
anklagar samvelet henne dork ickl". 
'IIen när samvelel nknar. hli ele 
förra gärningarna förfärliga och för
skrärkande. Ron måsle då ,.;]ula sitt 
forra fiirargliga lt>Yenw. 'llen hon 
bnner o<'k att. j1en om hon kunt!e 
j nagon mån hättra sill UI\ iirlc»; ]t>. 

yern~. kan hon dork j,·k<' fiirh:itt
ra ,ill hj:irta. Denna ui\ iirlt's h:itt
rinu· "k<·r sålumla av samwt,;trant-· 
'I le~i df'n yäckta miinni,:;kan f~r ,1?.'-k 

· . 'l -f1·1"cl f·•stän hon gor hatl· eJ <annt' u- , 

.· S·1nwelet forelrar att iilla omia 1111!!: .. ' k .. 
k
. -°·te up11höra. Dt'l ·rawr lan ar ma> 

f 
.... ] ·n fra~n alla kiitlt'ls lu,.;tar nuote ~\ 

I
" f. ·tol ·c•r Det fonlrar :in·n tro 

nr 1 lf'" ' ' · · ·· · k 
1 k

:· ·! k 1 Irn en Yiickl 111a11111,:; a 
01· 1 ,11 e · • 

:·nnu c' hJi,·it ilelakt1g a1· na· 
.;0111 .i .. l . . ,· :j],ka 1·arken 
den. maktar rJ t1 o. ~J . 

G 1 ller m'inniskor. 
7 UC e · 

, . _ 
1 
... [ •/ andra /wtral.-ta. 

·J [11/ OS-' . 01 1 t 
-· la "iirr1i11"<1T komm11 a1· /ro_ . 

l ·ilka <101 " " •. k .' ".. . k- 11 tt iir rnr -1. llhl'· 
~iir n1ann1~ "111 J.O .. " v i.rl)ra en ut-

1 .;·1111n•bl\ an" "' 
te 1011 aY · '. II ·k lie 110 0- ock· 

1 .. tl . 11 o- · on , u " . 
yii rtes Hl 

11 
,,... . 1 · :· ·ta nwn kra l· 

så yj]ja biittra s1ll 1p1 '. 
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ten saknas. I det benådade Lillstån
det känner hon trons lo:aft. Och så 
Iänae samvetet är levande, känner 
hoi~ kärlekens gnista i sitt hjärta. 
Men när känslan av nåd avtager, 
komma åter frestelser och tvivel. 
Och då hennes eget hjärta ej låter 
henne bli änglalik, börjar hon åter 
tviYla på att hon är på rätta vägen. 
Ty det går gammel Adam hårt på 
sinnet att vara ond och syndig och 
behörn tigga om nåd. Om nu käns
lan av nåd rnre alltid så levande, 
att hon bleve fri från alla freslel
ser, alla hegär och lu~lar och alla 
världsliga tankar. då skulle hennes 
gärningar komma av lro. Ty när 
känslan av nåd är översvallande. 
förlorar åklagaren sitt ämbete i 
hjärtat rnrför Paulus säger: "La
gen har fått sin ände i Kristus till 
rättfärdighct för rnr och en som 
tror" (Rom. 10: 4). Och om nåden 
alltid vore översvallande. vore det 
möjligt att alla den människans gär
ningar komme av tro. Men då ben::. 
dade ~jälar på grund av sin tros
svaghet känna frestelser och för des
sas skull mista sin tro. så börja de 
tvivla och tro all de avfallit från 
nåden, då nådeskänslan ej alltid ii r 
Övers\•allande. Då stiger åter e"en
rättfänligheten åt huvudet och i1~crer 

"' tviveL när de goda gärningar som 
samvetet fordrar ej bli gjorda. då 
hjärtat är ont. Och så fördärvas vår 
kristendom. 

Då nämligen gammel Adam ej 
kan bli en ängel, och egenrättfär-

digheten ej låter människan bli lik 
en djävul och som sådan tigga om 
nåd, så tänker någon: "Hur jag än 
försöker, blir jag aldrig så bra att 
samvetet skulle sluta att anklaga. 
Vad gagna mig goda gärningar, d;l 
jag intet vinner med dem. Om jag 
började arbeta tungt och tjäna de 
sorglösa, vinner jag inte därrned 
himmelriket. J ag finge blott större 
bekymmer. Om jag började idka 
handel, skulle man kalla mig girig. 
Om jag ginge till en sorglös ( att 
förmana) , skulle man håna mig 
som falsk profet". Slutligen drar 
gammel Adam den slutsatsen: "Det 
är bäst att vara bland de kristna 
och hålla med dem som anse mig 
som kristen. Men jag går inte åter 
till hedningarnas rike att tjäna där 
och anstränga min kropp. Det är 
roligare att vara bland släkt och 
bekanta". Men ho vet hur det skul
le gå med din kristendom. 

Jag tänker, att 0111 en kristen bör
jar alltför myckel spela herreman 
och icke nänns besvära sin kropp 
med arbete utan skonar gammel 
Adam. så blir han alltför fet och 
blir till slut en så slor herre att han 
liksom andra världens herrar bäi-
jar kräva, alt andra måste tjäna 
och gratis föda honom. Men en 
annan fråga är det, om denna herre
manslek är tecken på kristendom 
och 0111 den kommer av en rätt lro. 
Ty de som äro i påvetron, mena att 
kroppsarbete hindrar deras kristen
dom, och därför skilja de sig från 
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världen, gå till ett ensligt ställe 
och hålla där möten, läsa och 
sjunga, hålla böner, leva i celibat 
och tro sig genom denna sin gudlig
het förtjäna saligheten. Till en så
dan plats tog även Luther sin till
flykt. då samvetet hade vaknat, i 
hopp att han där skulle bli kristen. 
Men senare insåg han. att den som 
undandrar sig världsligt arbete och 
kroppens möda för att uppnå en 
bättre kristendom blir oftast hc
dragen. 

3: Låt oss tili sist betra kta vad 
slags goda gärningar komma av 
kärlek. Mau u·or visst, att del är 
bästa tecknet på kärlek. när någon 
omfamnar de kristna och gråter Yid 
deras hals. Men det är oYisst. hul"t 
förblivande sådan kärlek är. Jag 
tycker att bästa tecknet på kärlek 
är att ha litet besvär för sin nfo;ta 
och undervisa dumma barn eller 
att genom kroppsarbete förtjiiua 5å 
att man även har råd alt hjiilpa de 
fattiga. Eljest blir vår kärlek lik 
den förra världskärleken. niir rnan 
i fvllan crrep varandra om hahen 

. b .. 

och mente sig vara kiira rnnner. 
Men när det bleY fråga om <llt 

hjälpa de fattiga, sade man: "Jag 
har inte råd". Om någon ,;kulle 
hjälpa en annan frågades: "Vad he
talas för det?" Men den som k01n 
med brännvin till byn han firk 
hjälp, men om en fattigare kom 
fick han ej hjälp, Iast han hade 
pengarna i handen. Sådan var den 
förra kärleken ! 

Om nu de kristnas kärlek visar 
sig endast i omfamningar och kys
sar men icke i att hjälpa behövande, 
så är den föga bättre än den förra 
kärleken. Må Gud icke så stxaffa 
mänskligheten, all den som förut 
har haft råd att supa och bära sil
versmycken och bygga fina hus fast 
man ej hade råd att hjälpa de fat
tiga, slutligen sjäh blir fattig. 
Många fattiga finnas, som förut ha 
burit grannlåt. De ga nu omkring 
som tiggare. Somliga ha bortslösat 
sin egendom genom dryckensJ...ap. 
andra ha b]iyit fattiga genom lättja 
och högfärd och Iita nu på att de 
kristna skola föda dem. Om de,,a 
ej kunna mätta alla. ,-iiga de: ".:\1 
det en kristen'? Han hjälpe · ju 
inle de fattiga !"' Den kri,tlil:(a kär
leken fordrar. atl emar ,;om lur 
fått en frisk kropp skall .irlicta -a 
atl han ej hlir rn hiircla fiir ::1'1dr<1 
Drtta Yisade ocbä Pau]11, mP•l ' t, 
föredöme. Han arhetadt o..!1 .... t.ndt• 

1. ,;·rnnin"' siiaa. "l n'l<'ll ,;jähc1. ah 
~' Q ' L' • 

de:;sa mina händer h•n.a gJt>rt t1:1_1b! 
för ali skaffa niidrnnd1gt uppt'hall.e 
åt mig och åt de1'1. ,;0111 ha' ,·a;11 

d . I allt har Ju" "t'llOlll 111111 me m1g. ::- " . 
föredöme risat eder. atl llldll ,;a 

d et al·l1etl' liö·· taua ''g an tie un er eg <-
. . och komma ihitg Herren,; J e
~\ aga . ... . ·.;;;· I'
. ·d huru han siah· sade .• ,1 ' sll 01 • • •• 

uare ii r att giYa iin att t:.i~a: -
::- (\pg. 20:31· ·.3:J.) 

Om nu den nåderike Herren Je
, ''lle o-enom sin Andes krafl 

sus \ 1 . 0 d b ... " d .. k alla fatti«a. att e o11a e vac ·a " 
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biittre känna sin andl iga falligdom , 
,;å att de målte ~e huru de ha borl
slösal sin själs skaller och försking
ral dem järnlc sina lebmliga ägo
delar. så all dc målte hli tiggare in-

för Gud , så hehöver vi icke ångra 
att vi ha förmanat dem till bättrincr 

o· 
Amen. 

Ps. 349: 3-5 eller 298: 3-4. 

\IONDE Sö\DAGE'i EFTER TREFJ\LDIGHET 

Jlu,förhörsprcdikan. Ps. 1: 3-4 eller 421: 2-5. 

TROHET I KRISTI TJ ÄNST 

.lfrn T'etrns och de nndm apost
lama smrncle nch sade: "illan mrls
te lrda Guil mer ii11 miinniskor". 
( 1 pg. :) : 29). 

Vi hiir i .\postlagiirningarnas 
fomte kapite\ huru man hörjade Iör
flilja de krislna, när kristendomen 
hörjade uthreda sig. Överstepräster
na hade redan gripit några lärjung
ar orh kastat dem i ett gemensamt 
föngt'lserum. Men Herrens ängel 
lt>dde drm ut diirifrån, och de slo
do på morgonen i Herrens tempel 
orh predikade för folket. Därifrån 
fiircles apostlarna till stora rådet, 
ol'h iiwrstepriislen frågade dem : 
"Ha vi inte strängeligen fi.irbjudit 
edt•r all tala till folket i delta nanm. 
01'!1 st'. ni har uppfyllt Jerusalem 
med eder liira "', Lirjun"arna sYa· 
rade: ''\Ian måste lyda c"uc1 mer än 
miinnisf...or''. 

\Ten niir dc hiirde delta gick det 
ge.1.1u111 dt•ras hjärtan orh ele r~td
plagadc Olli att ci(ida dcnl Sa" ·t . . ... ~ 01 

neclc hade ih crs!Ppräslerna. ele 

skriftlärde och fa riseerna, alt de ej 
kunde lugna sig. Men inte kände 
dessa stackare att de hade en fa lsk 
tro i sina hj ärtan, ty andligt hat ha
de gjort dem blinda, såsom Salomo 
skriver på elt ställe, a lt deras ond
ska har gjort dem blinda. Dessa 
stackare kände icke att de hade hal 
i hjärtat. 

Det ord som gick genom deras 
hjärta var det som apostlarna sade, 
att man måste lyda Gud mer än 
människor, och a tt Gud hade med 
sin högra hand upphöjt J esus ti li 
en hövding. Och varför måste delta 
ord gå genom deras hj ärta? Därför 
att översteprästerna hade etl förfar· 
ligt hat till J esus. 

Men där i r ådet fanns en man i 
rnrs hjärta ej var så stort hal som 
hos de andra. ehuru ej heller han 
kände Jesu makt, men hans na tur· 
liga förnuft var klara re iin de and· 
ras. Denne man helle Gamali el. 
Han gav de andra del rådet. all 
man borcle liimna apo:;t]arna i frecl. 
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och de godtogo hans råd . Han kun
de 111ed några ord hindra djävulens 
avsikter , så a lt det den gången ej 
b]eY någon förföl jelse rnot de krist
na. Så rnärkligt kan Gud genom en 
yanli g männi ska bevara Jesu lär
jungar från att bli offer för blodsut
ujutelse, ehuru Gamaliel intet viss
~e om kristendomen. Och vi borde 
tro a tt Gud ännu kan bevara Jesu 
Järjungar genom någon människa 
som ej k änner eller förstår att den
na kristendom är av Gud, men än
då lämnar den saken åt Guds dom. 

I veten , k äre bröder. att den gam
le Simeon har tagit Jesus i tiin famn 
och sagt: "Se, denne är satt till Iall 
och upprättelse för många i Israel 
och till ett tecken som hlir mol· 
sagt". Och Simeons ord blev äYen 
uppfyllt ej blott under Frälsarens 
tid ulan även efteråt. Niir den le· 
vande kristendomen kom till Yiirl
den. hlev de lta barn till Iall ot'h 
uppri:ittelse fö r rnånga i hrael. lY 

somli ga blevo genom kris tendomen 
förhärdade och andra hlern genom 
kri stendomen lyftade upp ur hehe· 
tet. Och det skall för eder vara 
"tecknet som blir motsagt''. att 
överallt varest den levande krislen· 
domens tecken uppenbaras. hli Yä~:l· 
dens barn förhärdade. Diirmed fol· 
jer också hat och förföljelse. 

De få själar som ha känl _!esu 
kraft i sina hjärtan få även kanna 
djävulens kraft både invärtes ge· 

' f • J t och nom frestelser och ut1 ran 1a 
förföljelse genom värld ens barn. 

vilkas ögon den onde har förvänl. 
så alt de e den on des verkninga r 
i den Helige Andes verkningar. Så 
har det varit i kristendomens begyn
nelse, och så förbliver Yärlelens hal 
intill änden. Och de stackare känna 
icke i huru djup förhärdelse ele 
sjunka som stå emot krislendomen 
och förfölja de kristna. De som 

dräpa Jesu lärjungar tro sig göra 
Gud en tjänst. De stackare Lro all 
de därigenom förtjäna saligheten. 
men de förtjäna en förfärlig pin;:; ; 
helvetet. - Nu är harnet Jesus sa•t 
tili fal1 för många i Israel orh till 
etl tecken som blir mobagt. 

Och då nu den tid ~ir nära. att 
vår tro ,ka\1 priiva,; ,å,-0111 und:r 
apostlarnas tid. då. ele . förde,; 11_11 

1 .. • ]et J1öra , 1 111111na,; hui u 1oua ral . . 
Gt~ls församling had for Pt'l.'.'lb. ,b 

l 1 de ka,lats i fiin-'el·w for kn<· 
ian ia • · '" .. 

tendomcns skull. och hur ~111~. hn"· 
1 lera' hön ol'h säncle -1n an!!el 
c e l . : . D, fa <jiil:i·· 
all befna Pelru,. · ~ .' · 

1 la .. rt bnna r f,;ll makl ()1 h 
SOlll Ja ' ' f" · 
\ ... ·1' 1 et elo hrdi'a f(i .!e111 >'l1111 ni 
Jal I" 1 · ' } f". 

kri,_1:i1Clon1en>' ,kull hata: lH' 1 .• '~.-
f
"\" _ att dc måltc ,ara ,;tandakt1r,1 
o Jll'· ·11 .. Ien . . . llraheliira;te lro mii a1~~ . 

1 ~Ill a · k" 1 11cl·1 .. 1 . T icke ampa a ' 
ty annu ia\ en , : o ·r Paulus. 
·11 J lod• mol ,,mlc n. ,,1,,.t 

LI 1 • · J J · 1elske 
r 1 ... fler kam.ke en 1111111 . 

l\! en ia1 e k , · ha rn 
.. "lei . höri'ar tu ·ta s111a 

Fora ein l" ~ <>en har 
1 

... . dera;; tro. t ,1 n1<1n,, 
oc 1 pro' n · · 1" ·e f\r r ' t å ' tor alt han ej ang1 ' 
h i v1 . ; .. rälderns fani n. orh rn:1ngen 
rum 1 ° . 1 1nO'en har rvml 
har avfallit. oc i, m, "1 . ·' l r i1ö r· 
till skogs. och mangen iar a e 
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jat korsfästa Jesus på nytt. ~e~l 
hur många av hans barn vore vilh
o-a att följa hans blodiga spår från 
fördärvets stad till Golgata kulle? 

Jesu lärjuno-ar ha förut tvistat om 
wm av dem 5~111 vore den främste. 
Och i örta«ården varesl de borde 

" 0 d rnka vill sömnen komma pa em. 
Mcn i den stora sorgen vid korsel 
då lärjungarna hetrakta den kors· 
fäste och törnekröntc Konungen, 
hlir det icke längre någon tvist mel
lan clem. Där blir del ej fråga om 
vem som iir den biislc kristne, utan 
vid detta betraktande måste alla bli 
:<å små ali de få rum i Frälsarens 
hjiirta. 

\Ien inte ens hä r äro alla så små 
att de kundc rymmas i Frälsarens 
hjärta. ty somliga äro fiender till 
Jesu kofä och riktiga stridsmän på 
vilka Fräbarens blocl stänker alldc
les till förtappclse. Somliga ha kmn
mit tili Jesu kors för att smäda, som
liga äro Nikodemus jäm likar, somli
ga stå så långt från korset , atl de ej 
:<c Frälsaren,; sår. somliga slå sig 
för bröstet och gå hcm, men deras 
hedrövelse är ej varaktig. Därför 
glömma de snart Frälsarens hai. 
Mt'n somliga gå ej alls dit för att 
se den korsfäste. Endast Jesu rätta 
liirjungar stå mcd sörjande och för. 
krossat hjärta vid korset skådande 
den korsfäste orh törnekrönte Ko
nungen, huru han kämpar i döds
kampen med djävulcn och hans hop. 

Denna lärjungarnas sorg verkar 
"å myckct. att \'iirldskärlekPn driYes 

bort, lättsinnet och fåfängliga ta 11• 

kar drivas bort, världsäran drives 
även bort genom denna sorg, och en 
brinnande saknad och län gtan efter 
Jesus uppstiger i lärjungarnas hjär
tan. Endast otron besvärar ännu 
Jesu bedrövade lärjungar så länge 
Jesus ligger i graven . Men snart 
kommer den stund då den korsfäste 
och törnekrönte K onungen stiger 
upp ur graven och uppenbarar sig 
levande för sörjande lärjungar, 
och de få se H erren. Då fylldes de 
bedrövade lärjungarnas hjärta av 
glädje och fröjd. 

Varen nu endräktigt tillsammans, 
1 Jesu lärjungar, och bedjen att den 
nåderike Herren J esus snart måtte 
kornma att trösta eder i eder sorg. 
Och när ni iklädda den Helige An
des kraft, prediken evangelium om 
den korsfäste varav följer världens 
hat och förfölj else, så varen tappre 
att stå emot och vittna, a tt J esus 
som judarna ha dödat, har uppstigit 
från de döda och bjudit eder predi· 
ka evangelium för allt skapat. Och 
om världen förhärdas genom denna 
predikan, och om man för kristen· 
domens skull för eder inför rådet, 
så skall den store Konungen genom 
sin ande styrka eder tro, a tt ni skall 
kunna bekänna sanningen för värl· 
den, ehuru fienden vill förgöra alla 
som bekänna Jesu narun och hotar 
genom översteprästerna a tl u trota 
varje själ som förkunnar Jesu ~ tora 
kraft och härlighet. , 

Dock är det vårt hopp och var 
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tillit till Gud, att han skall hjälpa 
sin fattiga kristenhet och höra för
samlingens böner och sända sina 
änglar till att frälsa dem som för
föl jas för k ri stendomens skull. -

Hör, du store Israels Herde, ett 
förkrossat hjärtas suckan, ty den 
rättfärdiges bön förmår mycket när 
den är uppriktig. Amen. 

Ps. 298: 6-7 eller 417: 5-6. 

TIONDE SöNDAGEN EITER TREFALDIGHET1 

Ps. 80: 1-2 eller 159: 1--4. 

DEN HIMMELSKE FÖRÄLDER."N GRÅTER ÖVER 
AVFÄLLIGA BARN 

När kon una DaYid hörde all hans 
>o n Absa lom "hade dött. började han 
grata och ropade: "Ylin son \bsal~.m: 
min son ! Ack. alt j ag hade falt elo 1 

clitt ställe!" (11sam.18: 33.) 

Om David för oss utgör eu exem· 
pel på hur en kristen fa.~er. gråte~:· 
när hans blinda barn forvilla~ pa 
orätt väg och förgås, så är aven 
den onde konung Saul ett exem!)el 
på hur en sorglös fader hatar sma 
egna barn för kristendomen~ .skull. 
- Ty kristendomen h.ar_.all!icl a1~ 
setts som en stor skam 1 rnrlden. D 
kristna ha fått hundnamnet ~' lur· 
kama* för att de skällt pa dem 

d k · ) De ha kai( varnat de ogu a t1ga · '* f" . 
lats villoa ndar av hedningarna 01 

rörelsernas skull. mau har sagt att 
d dar Men de äro besatta av on a an · . 

denna världens smälek är de kr.is~-
.. I få själar som bhvit 

~~as .~ra . . ----:-. .. . t' ll å 110· 
arelosa mfor varlden, 5 P 

0 S1· Ordförk lnrinv;nr. 

nom som för eder skull ble\' ärelös 
i världen. vilken stor ära han n~ 
bär i himmelen! Skåden huru han 1 
daa o-råter orh ömkar si., över de 

" "' f"" ·11 t • oln:kliaa själar som on 1 a ' pa 
orätt ,.~g oeh med Foriilderns blod 
kiipt sig ~ira i Yärlden.' .:\ck at; 

F .. "'lde1·11 · tårnr mP ha 111~ pa 1111 ora , ' . o 

.o" t hårt samvctc och fa lla i.ist pa na"o . .. o 1 o 1 
1 t ·ta··ne diir samyetet f J ar ;a m1 
< e ' K 1 ·· d t «anad oxhutl ! an ian a ll 
som eo 11· 1 ·t 'kares l" .· aenom ni1gon i me ' a< . 
< ati.., ·· . \la'I•' ·lt'l iio-on ><kulle oppna,. .. 

0 

? 1 ke Fiiräldern falla nagon hnnmc• s , - 1 
~ av ,jn kiirleb tarar pa ' e 
nroppe · ·· 1 ' tt 1 's· ... . ']k . "tr hlo1 a "a a < ' 1 Jart·1n \1 a> '' J 
1, ' , 1 .. . . lt n•rka "" i , ·ar ma upp ima ,1 • h 
~a s f" 1 · na' oc 
11 .. 1 H1'i1· <•s>' or r 111 p1 . 

O<a - "I' 
l' .. d :k1111 Fadrr vilr som iir J 11111· l 0 s !"' • 

melen. 
· L k 19· 41-4'1. Ewmgelwm: u . . 1 f"k 

kmn ni.innurt; oc l H 
Da han llU 1 anta tirer dt"n 

1.. he"" ntl' wn o ' ' . -~ ,1ac <11. o. I . 1.,, hoclt• m•dl. 
nrh ;;ack•: "O all c u 1 r ''" " 
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11ck:;<i du. varl elin frid lillhiir 1 Men 
1111 iir del fördolt för dina ögon. Ty den 
rirl ,-kall komma Öl'Cr dig. dri dina fien· 
der sknla omgirn dig meri hclägrings· 
1 ali och inncslula dig nch tränga clig pa 
alb ,idnr. Och ele skola , 1,1 pcd clig tili 
.1ord<·n. tillika med rlina harn. '"'ill iiro 
1 dig. och skola ickc liimna har i clig 
,[pn pii slen. clärför ali rlu ickc aktacle 
pa clen tid cln clu rnr sökl". 

I dagens heliga evangelium höra 
vi den hirnmelske Föräldern gråla 
och ömka sig över förhärdade sjä
lar som icke hörsamma lians kär
leksfullaste förrnaningar till hiill
ring utan smäda hans tårar och för
trampa hans blod. Och faslän mång
en sorglös tror alt del är endast 
Jerusalcms invånare han beklagar, 
~om voro så ohörsannna och gen
,;triiviga all de icke bryd<le sig om 
ali höra hans hirnmelska lärdomar 
om Guds rike. Likväl, om den him
mclske Föräldern vandradc här in
för våra ögon och såge vårt le>erne, 
,;å som han ser del dagligen inlill 
viirldens iinde. skulle han föni sso 
iiYcn här finna många sådana för
härdade miinskor som hadc skiil atl 
gråta. orn de hade ögoncn öppna så 
pass att de såge hans tårar och htir
de hans suckar. Men <let torde vara 
fördolt för deras ögon då dc ii ro 
blindfödda och ha suttit sorn döva 
intill ~~nna dag. Men till upphyg
gelse for deras själar som ännu inte 
äro helt förhär<laclc, vill vi <lenna 
gång hetänka: Varför fe.ms grrlter. 
. Give Herren Jesus sin nåd, att 
1cke alla hans tårar förgiivcs falla 

till jorden utan atl någon lår må 
falla i god jord och bära frukt för 
himmelriket. 

1 :a betraktelsen : Varav komma 
Föräldenzs* tårar? 

Della fråga vi som iiro jordiska 
föräldrar och ännu inte veta, varav 
den himmelske Förälderns tårar 
komma. Om tårar rinna från en jor
disk förälders ögon när någol barn 
dör. så hjälpa icke dessa Lårar dem, 
då de endasl äro den jordiska kär
lekens tårar. lngalunda äro den na
ltu-liga människans tårar rälla ehu
ru de ofta äro biltra och saha . 
SLundom rinna tårarna från clen na
Lurliga människans ögon, Iast man 
ej vet riktigl varför hon gråter. Nå
gon gråter över sin ondska, någon 
över sin heder, och människorna 
lro all det är ångerns tårar. Men 
sådana tårar äro ej annal än orma
tårar. Skökorna gråta då deras hor
parlner gå till en annan sköka. 
Men såclana tårar borde ele spara 
tills de häLLrc behövas. Friilsaren 
sade Lill ele kvinnor som ömkade sic 
över honom: "Grålen icke över rnig, 
utan gråtcn över eder själva och 
edra harn. Ty se, den tid ~kall kom
ma då man skall säga: 'Sal iga äro 
de ofruktsamma, ele moderliY soin 
icke hava fött harn, och de bröst 
som ic:ke hava givit di' ". 

Har ni jordiska föräldar Länkl, 
när en sådan tid skall komma? Om 
ni då skulle gråta över eder själva 
och edra barn, liksom David gräl 

(J ~t· OrdförJ..larin~ar. 
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öwr sin son som <log i otro, så kun
de de Lårarna verka något. Men ni 
gråter ofla sådana lårar som nog 
äro biLLra och saita. men ele tordc 
komma från gallan och ej från hjär
tat. Då en Iörälder ser sina l;arn 
förvillas på orätt väg och göra ~ig 
själva olyckliga för tid orh evighet. 
då somli ga bli skökor. somliga tju· 
var. då somliga förbanna och som
liga göra spe av sin förälders tiirar. 
smnliga misshandla sina föräldrar. 
somliga hångri na ål dem och som
liga säga: "Aha. kom och slå. om 
<lu törs !" Vad skulle ni föräldrar 
göra, om ni hade sådana harn? 
Jag har sett en ogudaktig man som 
hade sådana barn som först gjorcle 
illa och plågade honom på alla siili 
och sedan sade: "Aha. kom orh slå 
oss om du törs!'' Jag har sett denne 
olycklige faders hjärta förhänla~. 
Det har ej mer funnils cns en ~mula 
kärlek i faderns hjkirta. Vacl skulle 
ni göra, orn ni hade såclana harn? 
J ag tänker a tt ni skullc dii <l\ ,-nrp: 
O('h säo·a som den uamle Israel :;adc 

b b • 

lill sina söner: "1 driven mina graa 
hår me<l sorg i grawn". 

\/Ien vem har så claka harn? 
Han fom s i detla rum. Orh jag ser 
än i da rr he ta tårar rinna från hang 

b ~v·· 
ögon. Och när jag frågar: r.are 
Förälder, varför gråter du ?" så sva
rar han: "Jag har uppföll barn. 
mcn de ha blivit ohörsamma. clr 
taga ej emot tillrättavisning". De 
ha allesamman förvillats på oriill 
v;ig. Föräldern har icke fåll gläclje 

av <les~;a barn ttlan sorg od1 grämel
se. Ty somliga är skökor och om· 
liga tjuvar, ,;omliga <lrinkare. som
liga mördare. och somliga stä vid 
skampålen och förhanna 1;i11 Skapa· 
re. Det förvånar mig att Föräldern 
ej för länge sen förgjort sädana 
rnrgungar och drivil clem bort från 
sitt hus. \1en föräldrahjärtal ger sig 
icke: hellre lider han sjäh ångN 
och vedermöda än han kan förclrirn 
dem från sitl hus. Ty han väi1tar 
alltid på deras h:ittring. \Ien dä 
<lessa vaekra harn hli follvuxna for
härdas ele och säga tili den döende 
Föräl<lern: "Det ;ir naturligtvi,.; dn 
som fiider oss! '\og [inna vi rum 
även annorgtädrs''. Sadana fiirh:ir· 
da<le barn lita pa ali ck nog finn.1 
rum i hrlwtet 0111 drn himrnt>l,;k.: 
Fiiriilclern driYCr hnrl dt'l\1 Iran -.1tl 

hu,.;. 

Se du kiire Fiir:ildt>r. d:i · ;; · h 
Jl('ll fiir ali On har l 11 1r1 d«"a 
ota('ksamnrn. Diir har D11 t.t<"k tiir 
ali Du mrd m\Tken phiga n<"h blnd-
utCTjutelse har fiitt de'''' i·arc.ungar. 

0 ; spotta Dig i ansiktl'l . .J,, ".1.niida 
Dina tårar orh h;\nle at den dnt>rnll' 
fiiriilderrn• ,;1-.ta ,;tll'kar. '\u 1>1'· 
ta ele på Fiiriilrlerns grn1. de tv'.~la 

r ... ··1 J ·· .11.n'l Den ,.;kone om c11 a t 1,1, · • • .. 

yno-lingcn .\h,..alnm ,.0111 'ar st skm~ 
~el: [in inför drlden ali ha~.1 ,;tod 1 

].. o~l1 kv"le alla man som (orren ' . · · . 1 .. 
J d :· ·e11dc och stul genom s111 ,,1 
1a " <11 · · k .. 
fo lkets hjärtan. clensamme s ·on<' 

l . en efter iilkcn hela Iolkel 
vn" rng ·· · I · 
bö~jade löpa. driipte forst s111 ll o· 
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der och sökte scdan driipa sin fa
der. Sådana rnän finns nu överallt, 
och ele behaga världen bäst. Men 
iindå sörjele fadern denne son. Han 
harle icke önskal se honom dö i otro. 

Där ser ni nu en krislen förälders 
hjiirta. och diirav kan vi någorlunela 
rnf'n ej fullkomligt sluta, huruelant 
rlt·n himmelske Föriilclerns hjärla 
iir. TTan kan ickc sC'. att alla harn 
gå till förlappelsf'n. Diirför måste 
han iiYen i rlag 11tgj11la lårar över 
df' fiirhiirdade orh siiga: "O all du 
i rlag hade insett. ochå du. vad din 
fricl tillhör! Men nu i.ir del för<lolt 
fiir dina iigon". F'iinlolt iir för de 
sorglösa folkens ögon såväl För
iilderns kiirlek som hans vcdermö
dor. Fördolt iir fiir dina ögon både 
df't fiir011111a neh del sisla. håcle ditt 
fiirfiirliga lewrnc, du sorglösa land. 
nrh Fiiriilclerns liirar. Enclast ele få 
sjiilar snm tnl'd bedriirnl oeh för
krossal hjärta hetrakla. huru tårar
na rinna från Föräldrrns ögon. kun
na inse vilken slor kärlek ~om bor i 
Fiiriilderns hjärta. 

2 :a hPtraktelsen: Vad 1•erka des
-'" Föriildems trlrar? 

De oguclaktiga barm'n se tårar 
rinna från Fiirälclerns iigon och hö
ra honom ropa i den sisla döds
kampen: "Fader fiirlåt dcm. ly ele 
veta icke vad ele görn!" Men tlessa 
tårar verka inlel i ele förhärdades 
hjärlan. Förälderns tårar rinna där
fii~: at~. alla h_arnen förvillats på 
~ratt vag och gjort sig olyckliga för 
lld och evighet. Vi insc väl. ali des-

sa tårar komma från hjärtegrunden. 
Men de förhärdade förstå ej varför 
Föräldern gråter så och är så djupt 
bedrövad. Slörsta delen av elessa tå
rar faller liksom hagel på glatt is. 
Det blir ej något hål på samvetet, 
huru än Förälderns tårar falla där
på. Dock kan det finnas några få 
själar på vilkas samveten dessa tå
rar falla lungt. Förälderns tårar äro 
så heta att de hränna den obotfär
digas samvete i helvetet. Men de 
förhärdades samvete är här så 
Ljockt som en garvad oxhud, så all 
det ej känner Förälderns lårar. 
Ehuru han gråtit för alla ogudakti
ga barns skull, verka dock ej hans 
lårar hos många upprikti g sorg och 
hedrövelse. 

Förgäves har Du, käre Förälder. 
gråtit för ele förhärdades skull. för
gäves ha Dina tårar runnit för <leras 
skull. Förälderns tårar hränua ej 
deras samveten förr än i evighelen. 
Ett .förhärdat "barn säger till den be
drövaele Föriildern: "Bry dig icke 
orn mig, jag svarar själv för mig". 
En annan som med egen hältring 
vill hli kristen säger: "Jag lovar 
göra bättring och leva <lygdigt". 
Nåeletjuven säger: "Vad gråter du 
mer över mig, för visso har du för 
länge sen förlålit mig". En fjärcle 
som är botfärdig säger: "Dina tårar 
hränna rnitl sarnvete som brinnan· 
de kol, jag rnåste fly bort från dill 
ansikte, jag elör, om du inle förlåler 
min oriittfär<lighet". 

Nu hör ni rnd Förälderns lårar 
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verka, när ele falla på elen botfär
diges samvete. De bränna som brin
nande kol. Förälderns tårar bestå 
av två delar. Den ena delen är 
sträng rättfärdighet och den anelra 
är brinnande kärlek. Den ena elelen 
är Guds vrede och andra delen 
översvinnelig nåd. Om del nu finns 
hål i samvetet och sår i hjärtat, så 
verkar en tår från Förälderns öga, 
att samvetet börjar blöda och hjär
tat börjar krossas. Men då avskiljes 
Guds stränga rättfärdighet från nå
den, och Guds vrede och ångerns 
tårar blandas. Nåden stannar i hjär
tat och helar samvetssåren. 

Tvivelsutan har ni ofta hört huru 
Guds kraft dånar och dundrar i 
molnen, som om Gud hölle straff
tal på Sinai berg. Della elundrande 
är Guds stränga rättfärelighet. i\Ien 
när han har talat sin lid med dcnna 
förfärliga dunderröst. börjar han 
gråla och vattendropparna falla från 
himlen som regn, varigenom jorde1~ 
blir fruktbar. Denna stora kraft 1 
nalurens värld verkar Sll mycket. 
att åkrarna och allehanda blomster 
på marken och allehanda träd hli 
fruktbärande. Men i nådens rike 
ljueler Guds förskräckliga rösl på 
Sinai heru. Denna åska eller Gucls 

" 0 r·· slräno-a rättfärdiuhet som danar or-
b ö .. 

skräckligt i människans samvete. ar 
lagens hammare varmeel han bultar 
på clet hårda hjärlal. På Sinai berg 
ha r Guel blou varit vreel och !Je
straffat, men i Nya Testamentel 

började han gråta såsom ni hör i 
elagens evangelium. Dessa Föräl
elerns tårar äro som ett nåderegn 
som gör jorden fruktbar. Guds åker 
börjar växa, och alla frioka lräd bli 
fruktbärande. 

Käre Förälder, varför gråler Du? 
Vad ser Du i elen stora fördäneb 
stad som rör Ditt hjärta ända till 
tårar? Du ser där många lusen sjä
lar som skulle kwma frälsas friin 
evig olycka, om de hade känt sin 
besökelsetid. Du ser där förhärda
de, Du ser diir Ö\'erstepriister, 
skriftlärda och farishr som i ,;in 
förmenta yisdom äro krislendomens 
bittraste fiender. Du ser där la~lär
da ;;om fre,la Dig och döma ele 
kristna efter värld.;]ig lag. Där 
finns köpmän Yilkas 'iixlarhord Du 
har kullstött i templet. Dar lorde 
;i\'en finnas Herodes med ,;111 ,;ki3ka 
för ,·az« ,;kull Johamw" diiparen 
misle sitt huYnd. Diir i fönliineh 
stad ser Du iiven krig,;miin ,;orn 
korsfästa Dig och lamJ,hönlinSen 
Pontius Pilalfö som dömtr l n ra~l
fördi" man tili döden rakt mol ,;1tl 

·'C'te D'ir .;er Dn äwn andra sanne . ' - ., ["" , .. 
förhiinlade ,0111 rnpa 1'.ur'. :v.;t. 
Du ser diir dnnkan'. ,-kukor. IJUY<IL 

krörrare. ,]ag~huhar. ""iirpre och 
.. ., .:· ·tew ti'än·nl' -om komma 
overslep1d~ ~ ' D. 

l .·· ·d och stavar ali gnpa ig: mec >1a1 ...• • d 
. .. . c1a··1· 1111 alla forharda e sam-

sa 1110 ' " D 
] de Över elessa sjiilar grater .. u. 
.. a ." elem o""mkar Du Dig. i\Ien for
ove1 . . r F"" · 

:· . torde Dina tarar r11rna. o1 · ga,es 
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gäves rinna Förälderns t~rar _över 
d f .. 1 .. d de de verka mtet J dee or 1ar a . 
ras samveten. . 

1 få själar som haven mottag1t 
Guds nådiga tuktan och kysst f~
dersriset och som därefter kom_m1t 
i Förälderns famn genom försomnf 
en j Jesus Kristus, skåde1~ 1 ben,a
dade själar. huru tiirarna rnma fra:i 
Förälderns ögon för deras skull som 
genom sin olydnad lia åsamkat ho
nom soro- orh grämelse! 1 haven 
iiven va1~t i den stora staden för 
vars skull Föriilrlcrn fäller medli
dandets tårar. Om 1 ännu en gång 
o-h-en edra hjärtan åt världen och 
den onde till boning. då får För
äldern en så stor sorg. att han dör 
a\· sorg. Yem skall då livnära eder 
med mjölk om Föräldern dör av 
,;org? Yem skall vaka över eder? 
Yem skall ropa edcr tillbaka från 
förtappelsens breda Yiig? Vem skall 
hiimta eder från fiendens lm:;. dit 1 
haven lust att springa? Vem skall 
föra eder hem. innan det eviga 
mörkret kommer? Vem skall då 
hedja för eder? 

Barn! Gören ej mer Föräldern 
bedrörnd ! Han har redan gråtit nog 
för eder skull. han har ropat nog i 
dödskarnpen för eder skull. Förhli-

ven såluncla i Förälderns hus, så 
att han måtle få gläclje av några om 
ock få själar, att hans vedermöda 
ej må vara helt förgäves. Och I få 
själar som ären så små att I fån 
rum i Förälderns famn, gråten och 
jämren eder om Föräldern dör! Sit
ten mecl Maria Magdalena vid gra
ven och sen ned i graven. Om I ej 
finnen Herrens lekamen där. så sen 
eder om och kännen igen att det är 
den store Korsbäraren, den kors· 
fäste och törnekrönte Konungen, 
som står levande bredvid eder! Och 
när 1 tili sist kommen på Sions berg 
till det nya Jerusalem, till den heli
ga staden vars gator äro av guld. 
och varest solen lyser över huvudet. 
så minnens ännu då att den him
melska Förälderns tårar en och an
nan gång fått verka i eder ett öd
mjukt och förkro55at hj ärta! Min
ne115 även då, att 1 med hans blod 
ären köpta och förlossade för att 
evigt rned honom njuta den glädje 
och fröjd 50111 intet öga sett och in
tet öra hört och som i intet hjärta 
uppstigit. Arnen. Och räknen ännu 
Förälderns tårar, så länge 1 ären på 
vandring till evigheten ! Arnen. 

Ps. 277: 3-5 eller 391: 5-7. 
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Ps. 160: 2- ,t eller 279: 2- .Jc. 

DEN RÄTTA SALIGHETSGRUNDEN 

" I mitt innersta v::indas jag. i milt 
hjärlas djup. Mitt hjärta klagar i mig, 
jag kan icke tiga". (ler. 4: 19:) .. 

Genom profeten J erem1as stal
ler Gud här för 055 hiiden av en 
botfärdig männi5ka och vi5ar i hui 
stor nöd hon är, när synderna bör
ja bränna henn~5 samvete. :tl~~n 
denna bild av5er icke att de botfar
diua 5kall falla i tvivel. utan att de 
sk~lle 5om 5tora 5yi1dare ta sin till
flykt tili Gud. Gud vill icke en syn
d~res död. Det är icke hans vilja. 
att en botfärdig själ 5kulle digna 
under tvivel om Gud5 nåd. utan 
han vill att en nödställd männi~ka 
skall klappa på himmelens port och 
krypande nalka5 nådast_olen: .. -
När 5amvetet vaknar, bhr h1artat 
sjukt. Synden börjar 5vida överallt. 
Somlio-a o-öra 50111 kvinnan som tok 
år lidi't :v blodo-åno- (illatt. 9 k.). 

b b 1 .. 
Ron smöo- fram i trängseln oc 1 ror-
de vid J~5u mantelflik samt blev 
botad. Så sluga äro 5omliga nåde
tjuvar. De vill ej Öppet klaga 511~ 
nöd för J esus utan söka bakom hans 

t···1 I 115 i1a'cl För hinnan ryo-o- s Ja a rn · 
. "k" d f.. d ·a 11ådet1·uvar. "IC et 50111 or an 1 

" · t .. 11 Den Hon kunde ej dölja 5111 5 0 c · 
b ·· · Je-us blev o-enast uppen ar, nai ". ·

1 , b •·· ·de VIC fragade, vem det var som 101 

~ • . 1 uteHimnnt~ ur 1 l röttancle upprepnrn gar lU ~ 11 ·· oför· 
clen Jfinga inled ningcn. fnnrhu et ar 
ändrat. 

honom. Kvinnan fick visserligen be
hålla den stora nåd hon stulit. när 
hon gav sig till känna och öppet 
bad till J esus och bekände sitt fel. 
\Ien det är ej sagt att alla nädetju
var få behålla stulen nå<l! - Egen
rättfärdigheten ingiYer sådana tan
kar: ''En så stor syn<lare tager Je
sus inte emot, sadan du nu är! '" 
:\Ted sådana tankar börjar nu en 
väckt men med egenrättfärdigheten 
kämpande människa strida mot __ ,.~- n
den. \Ied händer och fötter lioqar 
hon klättra upp pa Sinai berg 1 hon 
söker uppfylla Guds lag) · :\[.~n .'.h" 
kan dundrar: Guds stränga r~ttlar· 
[·.,.h t Ii"unaar: "K0111 icke lut. Ju llh e o ~· 

fö;rrås om du klättrar upp pa ~'.~JaI 
L ~,-- -Frestelser till ,-yml a11'Jlla 

er,,. ·11 ... 
.. · ·kaii sa' ,nart hon YI gm a manms · • . 

1 :·tt ··110- Svndioa tankar st1ga upp 
Jd n ,,. . " f" J 

l .. d de 1iihr 'om ien en som g o an r ' • . •. . -k· 
k. t e11 bothrd1" nu1111w• ,i:; 

5 1uter mo _' _ "" . ["" . 
1 . :· ·t Od1 alla \ iiekta ha eJ o1 · 
lJ:\tatt gena,;t fl) till Friikm•w; 
stan • I .. · . . . '""l de
sköte. da fiemlen J<ll"J'.~.' "~' ,..,, .... 
. . . te uta11 de lor,;ok.1 fo1~t 
ras sa11n e · 1 f \[en 

.. l med ege11 o.ra t. 
kampa emo .. • ... f 

1
1t ho11 

d :·. •11 manska~ k1,1 t. . 
va at t 1 '1·· ·k·111 .d 1 drnken. 11 <111:; ' ku!le stn a nw . r·· s . . . - r··11 hnun jlit11 ort ·· . ~ · et t n' t'~ 0 ' 
a1 :;Olli. :__ \lå diirfiir den lle-
med ya1ge11: .. ··'1 ·1tt n!Hle:;Ö-
. \ 1 v1~a yacren, ~' c . 

Iige r m ~-1 •. ic-k~ måtte [iin ilth 
kande sJa ai 
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vare sig åt höger eller vänster! Fa
der vår som är i himmelen. Amen. 

Evangelium: Luk. 18: 9-14. 
Jesus framslällde denna liknelse för 

~;omliga som förtröstade pa sig sjäh a 
och menade sig l'ara rättfärdiga. under 
del att de föraktade andra: "TYå män 
gingo upp i helgedomen för ali bedja: 
den ene Yar en farise och den andre en 
publikan. Fariseen Lrädde fram och bad 
sa för sig sjäh·: ']ag lackar dig. Gud, 
för ali jag icke iir sasom andra män
ni,kor. rörnre. orällradiga. äktenskaps
hrytare. ej heller sason1 denne publikan. 
]ag faslar l\ i1 gimgcr i Yeckan: jag 
gil'er tionde a' nlll rnd jag fänärl'ar'. 
'1en publikanen stod längt borta och 
dlle icke ens h fta sina ögop upp rnot 
himmclen. utan slug oig for sill bröst 
och "ade: "Gucl. misskunda dioo Ö\ef 

. d . b 
nng srn are. - Jag säger eder: Den ne 
gick hem igen rättfärdig mer än clen 
anclrc. Ty rnr och en "'m upphöjer sig. 
hun ,.kall blirn förödmjukacl. men den 
snm tidmjukar 'ig. hnn skall bliva upp
höjd"". 

Den sorglösa mänskans belägen
het på Sinai berg och den väckta 
människans belägenhet i nådens da l 
iir ~ramställd i dagens heliga evan
gehum genom liknelsen om farise
en och publikanen. Och vare den 
vår förebild. då vi nu med Guds 
n_åd betrakta fariseens bön och pub·
hkanens 8uckan! Vi betänka så
lunda: 

Vilken är ele sorglösas salig
hetsgrund, och vilken är de 
väcktas salighetsgnmd? 

Herren upplyse vårt mörka för
nuft och ~e?e oss på livets väg! 

Att fanseen hade klättrat upp 

på Sinai höga berg, höra vi ge
nast av hans bön, vari idel höga 
tankar ilyga som örnar under 
himlen. Han var uppfostrad i den 
tron, att människans dygd icke bor
de vara förgäves. Samma tro ha 
ännu denna tids fariseer som alltid 
Iita på att ärlighet och dygd ej äro 
förgäves. Därav hör man genast, att 
naturlig dygdighet är för dem salig
hetsgrund. Ty ehuru de med mun
nen erkänna, att alla människor äro 
syndiga, sätta de dock hårt emot, 
om någon börjar tvivla på deras sa
lighet eller nämna deras hemsynder 
som de vill dölja eller förneka. Fa
riseen kommer fin till Guds tem
pel för att bedja. Icke besvärar synd 
alls hans samvete, då han tackar 
Gud för att han icke är som andra 
syndare. Icke är han tjuv, icke rö
vare, icke äktenskapsbrytare. lcke 
är han så dålig som publikanen som 
suckar bredvid honom. Han upp
r~knar huru mycket golt han har 
giort. "Två gånger i veckan fastar 
jag och giver tionde av allt jag 
har." Behöver en sådan karl tigga 
om nåd, som bör hållas så i ära och 
som har så mycken dygd, alt det 
räcker till även ål andra? Denna 
tids fariseers tankar bli även uppen
bara, då någon försöker tadla deras 
dygdighet eller då någon betvivlar 
deras salighet, genasl sparkar gam
mel Adam emot lnte tåla de att 
höra at~ deras leverne ringaklas, ty 
de ha g)ort så mycket aou här i värl
den, att de inte behöv: blygas vare 
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i nådens ordning, att botf ärdiga 
s~ndare måste ha ett ödmjukt och 
f~rkrossat hjärta. Det f ordrar den 
hi_mmelske Föräldern. att ett botfär
digt barn måste ha sann ånger och 
sorg över synden. Och den som icke 
har den sorg som är efler Guds sin
ne, han är ännu icke i det tillstånd 
att nåden skulle hjälpa honom ur 
hans olyckliga tillstånd. :vien nu 
tänker mången väckt människa. att 
hon måste först bättra sill leverne 
innan hon flyr till Frälsarens sköte'. 
Men hur kan människan bättra sitl 
leverne innan hon blivit försonad 
genom Guds nådiga tuklan. innan 
hon övergi\it sitl ogudakti;;a lncr
ne. Ingen viirkt människa iir sa 
djiin att smiida Gud. da hon l1ln·it 

,;]agen genom sann-etet,; anklagt 1-
ser. \Ien hjärlab tankar ocJ. frr•
teh•er tili S} ml "'m rn \oirkt sjiil 
kiinner. rhuru d<• t>j komma dap:en. 
kan mgen enda vii<'kl miinniska bc
hiirska. innan hon blir for,mwl 
meri Gud. Xr in!e hjärlal for.;onat. 
iir miinniskans strid. för1tii\'t''· \Ien 
a\ nåden får mau liiit!r<' kral! alt 

kiimpa mol syndif!<l heg:ir. 

sig för Gud eller människor. Det 
är ej så underligt alt fariseerna 
klättra så högt upp på Sinai bera 
att deras skönhet och högfärd kna~'. 
past syns som en svart prick på 
bergets krön. Men det är hemskt att 
se då de falla ned därifrån, hur blo
det rinner från munnen och de fly
ga som bollar tili tvivlens kärr, d~r 
de bryta nacken. 

Men det är slörre w1der, att 
även väckta människor som ha fällt 
hornen och dygdens vingar, även 
försöka klättra upp på samma berg, 
ehuru de se hur fariseerna. den 
döda trons bekännare och av natu
ren dygdiga människor bli utan 
nåd, därför att de flyga så högt, 
att de äro så dygdiga och fromma 
att synden aldrig besvärar dem. 
Meu egenrättfärdigheten är ~å hårt 
rotad i mänskans samvete. all iiven 
väckta som käuna sin synd och diir
för slå sig för bröslet och sucka. 
ändå vilja klättra upp på Sinai herg 
och försöka vinna salighelen genom 
levernets bättring. De brottas ,ä 
länge med egenrättfärdigheten. att 
de slutligen falla i tvivel. ehuru 
Guds ord överallt liksom Frälsaren 
i dagens lext vittnar, att publikanen 
girk hem rättfärdigare än den 
andre. Ej därför att han redan hade 
bättral sitt leverne ulan därför alt 
han slog sig för b~·östet och sucka
de: "Gud, misskunda dig över mig 
syndare!" Han hade nämligen etl 
ödrnjukt och förkrnssat hjärla. 

Det är i sanning ett huvudstycke 

Delta märker ei en ,:·l"kl m.11111i
ska utan hon Lin~par i egen kraft 
mol synti och alla omia hegiirebl'I 
och lt;slar. :\Ien detta iir d annat iin 
e.renriittfördigheten sOlll Inger sa
d~na tankar j miinniskans hjärta. 
att Jesus inte tager emot hotiärdi~a 
syndare, innan de ha biittrut. s1tt 
leverne. Människan kan dock 1~ke 
förtjäna nåden med levernets batt-
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ring. Måuga tänka dock alt dc dfr
igenom hli Yiirdiga att få Gud.~ 11~.d. 
Den som har mycken rgemattfar
di"her tänker ofta så: ''Varfiir har ja; så mycken synd? Om jag hl~ve 
fri från mina svnder, då kunclr Jag 
rrn, att Gud iir 1;1ig n{1dig". Men hur 
rror du att clu hlir kvitl syndabegä
rt'n'? Tror du art du g<·nom lcwrnets 
liiittring hlir fri frän svnclahegiiren? 
Dt'I iir en fltfiing lankc. Alla som 
fiirsiikt hiittra ,itt ll'l'ente innan ele 
1 orn fiirsonadc. ha hlivit viirre men 
1·j hiittre. Ju nwr ele ha fiirsiikt. det;s 
viirrt• ha ele hlil'it. Syndahegiircn 
hli viirre od1 1iirre ju mer man i 
Pgt•n kraft kiimpar mol dem. 

Vili du hli fri friin ,;ynclabegii
ren, så skrnda dig ali fly tili Friil
sarens ,;kiite. Ensnm på fiiltet iir du 
som t'll sårat far bland uhar. Vad 
giir du cnsam i skogcn hland onda 
andar? Det iir omöjligt. att ell för
krossal hjärta som iinnu ickc iir [ör
somtt. skulle kunna undvika clcn 
omle andem; brinnancle pilar. Fly 
fort till Friilsurl'ns skötc. si'1 får clu 
kiinna. ali djävulen nyr! \len egen
riittfärdigheten iir stor iilcn i de 
1iiekta. fastän ele cj st' det. Anelra 
s~:nd~·r ~änna dt> hos sig. mcn cgen
ra1tfard1glwtrn iir fördolcl. De kun
nu ej tänka. att clet [ir den största 
synd ele giira mol Friilsaren. dt1 .Je 
genom lewrnets hättring 1 ill .,.iira 
1 f

.. . ,, 
rnns orrn111ngs kraft över(\öcli.,. 

Som nm intt> Frälsarens fiirsoning:: 
lilod vore full lietalnin" fiir all·i 

1 1 • ,, ' 
synr rr iad" stora 01'!1 snul. hl'mliga 

och uppenbara ! Men egenrällfär
eli uheten ligger i hjärlals eljup som 
en° svart mask och gnager hjärtals 
rot. Osynlig är han för de väckta 
och stänger himmelens port för 
dem. Den ingiver oita sådana tan
kar i den väckles sinne: J ag är så 
oren, jag törs inte komma lill J esus. 
Ja•·· iir så syndfull, all det för. 
sk~äcker mig. Hur kan jag bli ell 
Gu<ls barn, jag som är Iull av ore11-
het och shindlighet, hal och andta 
förskriickliga synder? 

Hör nu åler, hur du vill göra 
Frälsaren till en lögnare och h11ns 
död gagnlös! Du vill bli frälst från 
syndabegär men icke genom Fräl
saren, icke genom försoningen u1an 
genom levernets bättring, vilket är 
ornöjligt. Du sätter sålunda elin 
egenrättfärclighet framför Kristi 
räufärdighet! Är icke del en slor 
och förskräckande synd som du 
ännu ej ens har känl som synd? 
Synderna hinelra dig icke all bli ell 
Gucls burn, men egenrällfärdighe
Len har tillbommal hjärlals dörr, så 
all icke en nådedroppe kan tränga 
diirin. Du vill förtjäna nåden med 
le1ernels bällring, men du har vall 
en allcleles orält väg! Om elu icke 
genorn nåden hlir ell Guds barn. 
ingalunela hlir du någonsin Guds 
ha1:~1 genorn levernets biittring. 

Oppna elin mun, srnlunge, För
ii~~ern här mat till dig! Öppna dill 
hiarta, sorgsna ·jiil oeh La" emot. 
F -1 ,, ra saren gjuter eläri en elroppe a1 
sin nåcl! Delta är sagt till dem ~om 
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;iro hungriga , nämligen svalungar
na som ej kunna flyga ! Men del är 
icke för vargungar som äta kaela
ver. De få lapa ur den gryta, rnri 
Jögnens fader har kokat sömnelryck. 
Om ett av ulven sargat får inte ge
nasl flyr till herden, blir elet säkert 
ulvarnas föda. Om en väckt män
niska ej snart fl yr lill Frälsarens 
nåd, kommer fienden och skjuter 
brinnande pilar i hennes hjärta. 
Han ingiver så fola och onda tan
kar i människans sinne, och genom 
dessa vill han sänka sorgsna själar 
i tvivel. Han fäller dem genom 
egenrättfärdighet, att de inte kun
na fly till Frälsarens sköte. Niir 
satan förvandlar sig till ljusets 
ängel, då blir egenrättfärdigheten 
mycket vacker och glänsande som 
vore den förgylld. Och egenräufär
diuhetens tankar komma allti<l isin-

c 0 d . 
net: "J ag kan inte duga at. Gu ~ 
detta tillstånd. Hur kan iag blt 
Guds barn, då jag är så syndfull'?" 
Det är inte möjligt för någon att 
komma till Frälsaren, förr iin han 
har bättrat sitt leverne. 

Hör nu uoda människa. huru 
' c 1·· egenräLLfärdiuhetens tankar g ansa 

som guld ! De~ som ej Läure känne~· 
varifrån sådana tankar inskjutas 1 

människans sinne, skulle nog tro ali 
de äro änglars tankar. Men del var
med den onde vill fälla sorgsn<~ 
själar, ali de ej kunna konuna 1 

Frälsarens sköle är ej annat än dra-
' .. k 

kens gift och gammel Adams lra~ · 
I sorglöshetens tillstånd har man-

17 Evangeliepostilla 

skan vant sig alt lila på dyrr<len, och 
vael cläri har fattats har lap

0

pats med 
slulen nåd. Ron tiinker då: nog är 
Guel barmhärtig, nog förlåler han 
vad jag har brutit. En sorulös t1 iv
lar aldrig på sin salighe~ t) hon 
har så mycken dygd ol'h Järtill ,-å 
stark tro, atl hon bli r salig hnr oriitt 
hennes leverne än rnre och ;;tritlan
de mot Gucls bu<l. I otrons tillstanrl 
kan människan supa. s1ära oeh 
slåss, leva oseelligt oeh stFila och 
änelå lita på att hon blir ,;a]ig. \lt.>n 
när hon vaknar och liir kiinna ,;in 
svnd. <lå tänker hon. att rlet iir omiij. 
Iigt att duga åt Gud, innan hon 
hättrat ,itt lcverne. \Ien tien ornle 
riicker för henm•s iigon. ,;a att hon 
inte alls ser luu omiijligt tlt>t iir att 
hiittra sitt le1ernr. innan hon kom· 
rnit i FriilsarPll>' ,;kiill' och fatt -ina 
snuler förlåtna. 

En Yiickt miinmsb får inte i sttl 
hm·uel. att levemets bättring mriste 
ske efter försoningen meni~~ ... zöre! 
Fariseens rramla sunleg [ornrrar 
hem;e, tankar. och den omk {iin i!n· 
der hennes hjärta. Då hi'.'.r~ab m
nersida blir Yänd utilt hof)a alla 
hjärtals hölder stink'.1 .. och ~lyt•:,:l\' 
rnr. ~är sYndaren sph· ntt d '..~n~ 
.. , . 1, fula och arsk)'I ;wl.i 
og;on ,e1 l e . ... för 
l '. ur som riira sig t h1arta~.' -
lkJ .. k . ]1011 l1iiue]igen och tanker: s . rae e' " , . • 1 . 
Det iir omöjligt all duga at Gut .1 
-·· d t tillstånd. J ag mitste taga bo1 t 
,,a Ja~~. ·t t ele oncla och fula tanka r 
ur 1J<U a .. . l· . 

1 d'ir Och nu bor)!tr sync ,uen 
som JO ' • b" .· "' rena <:1lt 
med ]eyernets attr mo 
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hjärta, Mcn ju mer han slädar ~?h 
sopar, dess mer skräp samlas dar. 
]u mcr han tycker sig rensa, dess 
fulare Llir hjärtal. Ser du icke slac
kafä människa, atl egenräufärdig
helen har eggal dig att rensa och 
rena dill h järLa, som ingen annan än 
Hcrren J esus kan rena? Då d u har 
:.;ju djävlar i hjärtal, med vilken 
krnft driYer du dem ut? Då du bör
jar strida med dem, skralla ele ål dig 
och säga: Så, utmanar du oss? De 
fly ihlund för en sluncl men komma 
dtcr en litcn tid tillbaku gcnom en 
annan dörr och sarga samvclel så 
svå rt, alt människan hlir kra ftl ös. 

Del blir svår nöd. Denna Iörfär
liga strid kommer <lära\', all egen
rällfärdigheten som är huvudcljä
rnl i miinniskans hjärla, förvandlar 
sig tili ljusels ängcl orh eggar hen
ne att kämpa mecl de andra djäv
larna. Mänskan söker sjiilv rena silt 
hj[irta och låter ej Jcsw; göra del. 
Hon försöker sjäh- driva ul djävlar 
od1 låter cj Jesus göra del. Egen
rättfärdigheten nödgar hennc att 
siika hj[ilp i le\crnets hättrinrr men 
ickc av Iesu sår. Denna svart;mask 
stiger i bröstet och hindrar andnino--

• 1 . "' en, sa att 1on l'J kan andas in nå-
den~ friska. luft. \Iångcn korshiira
re haller pa all kvävas för sin eaen
rättfärclighets skull. som stirrer ~0111 
rö~. ur bottenlöshetens d jup."' 

. Ar det icke en stor och förskräck
lig syn?· att syndaren vill göra Fräl
saren hll en lögnarc, viii "enom $in 
egenrättfärdighet gi>ra J:su förso-

ninasdöd iragnlös och värdelös! Det 
0 ~ 0 • 

är inlet annat än att anyo nva upp 
J esu sår. Den som tänker så: Vis
serligen har J esus lidit helvetets 
ångest och kval för min skull, men 
hans kval hjälpa inte mig förr än 
jag har bättrat mitt leverne. Se så! 
Där kom åter egenrättfärdigheten 
fram ! Där ligger en orm dold just i 
de orden: "lnnan jag har hältrat 
rnitt leverne". Egenrättfärdigheten 
talar vidare: "Inte kan J esu blod 
enbart rena mig. Men vad? Lever
nets bättring då? Kan den hjälpa 
dig från helvetel? Egenrättfärdig
heten talar vidare: "J esu förtjänst 
är ej Lillräckligt pris, förr än jag 
har bättrat mig själv, försl sedan. 
Lägg du levernels hättring därtill, 
då försl blir Frälsarens förtjänsl 
tillräcklig. Är det så? Det är påvens 
tro. att Frälsarens förtjänst ej är 
tillräcklig innan människan bättrar 
sitt leveme. Luthers tro är den. ali 
människan blir rättf ärdig genom 
Frälsarens f örtjänst utan gärningar. 
men levernels hättrina hör till "är-

. b "' 
mngarna. Den hör icke till tron och 
rättfärdiggörelsen. Genom tron på 
.Te.ms Kristus blir en botfärdig syn
d~'.re. räkrwd som rättf ärclig 11ta11 
garn111gar. 

'1en egenrättfärdioheten oör .. t> n 
annu en finl och gäaer: "Måsle inte 
människan bättra si'tt Ieverne? Hur 
kan hon utan hättrina duaa åt Gud? 

S"A • n b -:--- a ·eri maste hon bättra sig, men 
i~_ke f Öre rttan e/ter det hon blivit 
f orsonad, ben<ldad och rällf ärdig-

Den rätta salighe1sgru11den 
259 

gjord. Ty om hon dessförinnan 
börjar bättra sitt leverne, blir hon 
aldrig färdig, hon kommer aldrig 
till Frälsaren. Hon kämpar förgä
ves med de djälvlar som bo i hen
nes hjärta. lnte gå de bort genom 
egen bättring. Icke kan människan 
själv rena sitt hjärta, utan Frälsa
rens blod är det som renar. Det gör 
människan skön inför Gud. Förso
ningsblodet är läkedom för ett för
krossat hjärta. Men delta samma 
blod är som gift för djävulen. I 
clet samma som Frälsaren gjuter en 
nådedroppe i människans hjärta, 
flyr djävulen. Genastnärmänniskan 
känner att hon är försonad med 
Gud, försvinna alla de förfärliga 
tankarna och syndabegären :.;om 
plågade henne i det väckta stadiet. 
Av försoningen kommer frid oclz ro 
tili samvetet. Därav kommer kraf
ten atl motstå alla den ondes brin
nancle pilar. 

Öppna elin mun du sn1lunge. 
Föräldern kornmer med mat till 
clig! Öppna ditt hjärta. du ,.;orgsna 
jäl. Frälsaren droppar nådecl rop· 

par i d itt hjärta ! Fly fort till Fräl· 

sarens famn, du av höken ansalta 
mes! Lämna icke denna tillflykt in
nan du får kraft att flyga! När ul
ven vill uppäta gårdens valpar. så 
rullar han sig i dyn och gör sig ,., 
kraftlös och gnäller, så att gårdens 
valpar ska komma tili honom. 'len 
lämna inte eder tillflyktsställe ni 
valpar, som äter de smulor som fa}. 
la från Herrens bord! Nog är ulven 
starkare än ni, om ni vore sä dum
ma att ni lämnade eder tillflyklsort 
för att slåss med ulven. Fastän djä
vulen omskapar sig till ljusets ängel 
och lockar benådade själar ali leka 
rned honom, så gån icke dit! 011. 
egenrättfärdigheten stiger åt hurn
det orh skjuter ~åclana tankar i ,;in
net: Intc har du ännu gjort l1:it•
ring. inte är <lu Gud,.; harn dä 1l11 

har ,;ii mycket ,;ym]cr. >a h11re11 
icke. T benädadr sjiilar. \ <lh ,)e1 

onde ,·iskar i tirat. utan -1.mne11 
hloll i Je,.;u famn! Grälen ,j,j ha11, 
fiiller och insugen nådcn,: mu,t u 
lrnm sar orh sägen ")111 den h111far· 
cli"e publikanen: "Gud. t ll""kumla 

.,. 1 , .. \ 1 
dig (iyer mig ,:Ym <Jr<'. 111 ' • 

E ' II h:1· 1· till ,\nde11' honing 1nar sl\.a ' 
eli tempel hygi;a a~· ;;iU_ ]i, .. 

0 

0 T , Iilott aY D111 forso11111.,- . 
. esu. . 1 ·:·1 D lill\·! 

·. . tvrl-a far· mm i]a P u Jag s J u ' . .lY 

Den rälla arunclen v1"a 1111': 

1 1 ·:·] n~i" trooet följa D1g. 
oc 1 iJa p "' ,., (P. B-n) 

Ps. 161: 2-3 eller 361: 5-9. 
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*Ps. 1: 1 eller 29: 1-3. 

ATT RÄTT KÄNNA GUD 

.. :\1,ken r 111ig, ,a hnllen 1 111ina hucl"' 
(foh. 11: /).) 

Friilsaren talar här om kärleken. 
Vi wt inte hur mycken kärlek uu 
finns hos <le kristna. Den försla kär
leken har kalina!. J ag tror att de 
kristna själva kiinna. att kärleken 
till världen viixer, men kärleken till 
Gucl avtager. Somliga siiga, alt den 
rgna sjiilen iir det kiiraste. Men 
Gu<l viii. att han som har skapal 
miinniskan borde rnra oss kärasl. 
Vi maste bekänna att i denna 
kristcndom foms ej mycken kärlek 
till Gud. - Men ännu mindre kär
lek ha världens trälar som älska 
synden, djävulen och världen med 
h~la hjärtat. Vaksamma kristna 
kanna:. hur världen börjar bli kä
rare for <lem och kämpa mot denna 
fals~a kärlek. Men i denna tid äls
kar mgen Gud så mycket som Gud 
fordrar. fastän denna tids bekän
nare av den döda tron påstå . 
kunna älska Gud så myck t stg 
Gud f d ~·1 e som or rar. ;. en vaksamma k .·. 
na ·o h ... 1 k llsl-

s m 8 SJa v ·ännedo k" 1 r m ·anna 
mr tiet de kuuna älska G d M , 
efter syndafallet du er ~ ·.. en 
kärleken t' ll . 1. g ei langre 

.. t sa ighetsgrund l 
manskan8 hjärta är ,,o . ' Y 
fördärvat att . sa 1 gruuden 

· mte ens <le histna 

c-:\ftnn1m·J. 111 Bönlla}l.1'n 1859 

kunna älska Gud så som de borde . 
Gud fordrar visserligen med rät

ta fullkomlig kärlek. Men efter syn
dafallet kan mänskan icke älska 
Gud så som hon borde, fastän nåde
tjuvarna mena att de kunna älska. 
Men dessa ha icke självkännedom 
utan de bedraga sig själva, liksom 
Petrus före sitt .fall. De krislna kän
na, att de ej kunna älska Gud så 
som Gud fordrar. Om stundom 
Guds kärlek är kännbar, så är det 
som en flamma som snart slocknar : 
den har ingen varaktighet. Och vad 
behöver åter en sådan mänska nå
gon Frälsare som själv genom kär
leken uppfyller lagen? Då de krist
na sålunda känna, att de ej kunna 
uppfylla lagen genom kärleken så 
måste de tro att Kristus har ~pp· 
fyllt lagen. De måste tilläcrna sig 
Kristi rättfärdighet och trob att de 
skola räknas som rättfärdiga, då dP 
n~ed tron tillägna sig Kristi rättfär
dighet. De måste tro att de äro Guds 
b~rn ~enom Kristi f örtjänst och av 
nad lasta Jrån synden döden och 
djävulens våld. ' 
. De påviska sätta kärleken till sa· 
h_~hetsgrund och säga att tron utan 
karl k .. d e · ar öd. Om en sådan lära 
v?,re rätt lära, skulle alla kristna 
har f 11 · · 0 

. a a 1 tv1vel då de känna sa 
hte kä1·lek h '. D ' d' os s1g. e maste a 
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_ _Yår lexl är skriven i I Job. 2: 3 
dar orden lyda så: 

sjunka ned i helvetet, därför atl kär
leken fattas dem. Men då vår läro
fader Luther har skilt kärleken från 
rättfärdighetens gärningar1 och lärt 
alt en troende ej behöver hopblanda 
kärleken med tron utan endasl tro 
att han genom Kristi förtjänst ä;. 
rättfärdiggjord eller räknad som 
rättfärdig, icke för egen rättfärdig
hets skull och ej för kärlekens skull 
och ej för egen helighets skull utan 
för Kristi förtjänsts skull och av 
Guds oförtjänta nåd utan egen för
tjänst, så hålla vi fast vid denna 
Luthers lära och säga: av nåd och 
för Kristi förtjänsts skull bli yj 

räknade som rättfärdiga inför Gud. 
ehuru vi av oss själva icke äro rätt
färdiga utan syndiga och i saknad 
av kärlek. 

Likväl förkastas icke kärleken i 
helgelsen utan endast i rättfärdig
görelsen uteslutes kärleken från 
Lron. så atl intet annat iir i riittf iir
diggörelsen än endast nåtl f rä11 
Gll(ls sida och endast tro f rä11 mii11-
niskans sida. - I fä själar ,om 
kännen brist på kärlek. I måsten 
dock sträva i eder allraheligaste 
tro och komma till Jesus syndiga 
och eländiga, sorgsna och ångerful
la i hrist på kärlek. Om Jesus sä
ger: denna sorgsna själ älskade 
mycket, därför varder henne myc
ket förlåtet, då får ni tro atl ni 
har kärlek fastän ni själva inte kän
ner det. Hör nu, nådefulle Friilsare, 
de hotfärdigas och betrycktas suc
kan. Fader vår som är i himmelen. 

Därav ~-e la vi all vi hava liirt h-iinna 
ho110111. darav ali vi hålla hans bud. 

Aposteln Johannes skrev de:;sa 
ord ~11 de kristna, när förföl jelsen 
var 1 annalkande. Han var den 
apostel som Jesus älskade, och den
ne lärjunge skriver ocksa mer om 
kärleken än de andra lärjungarna. 
Men i denna text talar han om 
Guds kännedom och ger de kristna 
ett kännetecken varav de kunna 
sluta, om de rält känna Gud. Sale
des skola vi denna heliga stund ge
nom Guds nåd tala om Guds känn.;
dom och undersöka rem som riitt 
kiinner Gud. 

~är Frälsaren siiger: delta ~ir 
eYigt \iy att känna dig, dm ende 
Guden. oC'h den du sändl' Je..;u..; 
Kristus. så måsle vi hesinna <len 
Yiktiga sanningen. att ingen blir sa
lig som tror på en okänd gt1L1. kkt> 
ha<le Paulus behöYt predika 0111 ,]en 
okiinde guden. om atenarna hade 
hli1 it saliga gcnom den tro clL' hade 
på en okänd gud. Hrdni11garna tro 
på okända gudar och offra al dem 
och bygga altarrn iit clem. Je,;w• 
sade även till färjungarna: "Den 
tid kommer då de ~kola ha1111h·,a 
eder. och enrnr som driiper eder. 
han tror sig dännecl giira Gucl en 
tjänst och så göra de därför all ,' 
icke känna Fadern ej heller mig''. 
Vi höra såhmda att de som förfölja 
de kristna känna varken Fadern el
ler Kristus. Det är således mycket 
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nödvändigl atl rätt känna Gud o~h 
hans ende Son. Jesus sade även t1'.l 

F .1. ,. "Så länue har du vanl 1 1ppuo. b . . k 
med mig och känner 1111g 1c e 

iinnu". 
Det hjälper således icke att tro 

på J osefs son såsom någr.~ blinda 
starkare iinnu tro. Guds kannedom 
har för de första kristna varil det 
stör:;ta hurndmålet, och de forskade 
stiindigt, huruclan känncdomen om 
Gud iir. Oeh i denna forskning var 
ii1·en stricl och söndring mellan de 
kristna. Men i början av iemte år
hundradet cfter Kristus började de 
kristna studera människans natur.' 
ml Yar Augustinus de kristnas hu
n1dman; han sade alt människan 
icke har fri vilja i andliga ting, 
od1 att utanför församlingen (kyr
kan) finnrs ingen salighet samt lär
dr iiYen alt odöpta barn ej bli sa
liga. Luther tvistade ochå med de 
paviska. att människan icke har fri 
vilja och att människan icke har 
kraft att hättra sig själv. Men j 

gudskännedomen blev det ej på 
Luthers tid någon ändring, utan 
man tog för godo vad de första 
krislna hade utforskat och ansett 
niimligen ali Fadem har fött So ' 
f

.. nen 
ore evigheten, att Sonen är född av 
Fad~rn före evigheten, och att den 
Heltge Ande ut"år a\• Fad . h , · " ' ern or 
~onen. 

1 denna vår kristendom finns 
~nare självkännedom än de 

' l.a.1· .. raiiiu... har f1·luktij!I UllrHk • . 
llll'flu·t a\" !'ojä.111• urhun1lrad1·t , .. -Kr.' t. 'irl 

kristna någonsin förut haft_ Men 
Guds kännedom är ej så stor so111 
den stundom förul varit. Vi känua 
nu bättre djävulens natur än Guds 
natux. Men vi ha alltid förklarat 
för de kristna, hurudan Guds natur 
är. 1 honom bor oföränderlig rätt
färdighet som hatar det som är ont 
och denna Guds rättfärdighet krä
ver lydnad och heligt leverne. Men 
hos Gud finns även oändlig kärlek 
som kräver barmhärtighet. Och des
sa Guds naturer äro lika starka, så 
att han ej kan såsom David säger, 
förgäta sin barmhärtighet för 5in 
vrede och ej heller för sin bannh~ir
tighet glömma sin rättfärdighet. 
Med ett ord sagt: Guds kärlek kan 
ej segra över hans rättfärdighet. ej 
heller kan hans rättfärdighet segra 
över hans kärlek. Enligt rättfärdig
hetens krav borde människan Iida 
straffet efter förtjänst, men Guds 
kärlek medgav icke detta. Enligt 
kärleken borde han förbarma ~ig 
och förlåta alla synder, men rätt
färdigheten strider däremot. 

Då nu Guds stränga rättfärdig
het och kärlek äro lika starka, rnås
te han utgiva sin ende Son att Iida 
det straff som människan hade må.;t 
lida. Därför säo-er Luther att Kri'-

"' tus har lidit detta straff för att 
Faderns vrede måtte mildras. atl 
han skulle taga borl lagens förban
nelse och att Fadern skulle bli för
sonad. Men ickc har Guds vrede fö r 
d~n skull så upphört, all han låter 

l gacka sig. Därför säger Johannes 
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i vår text: "Därav förstå vi att vi 
känna honom, att vi hålla hans 
bud". Genom <lessa ord har Johan
nes givit de kristna en prövning som 
är synnerligen nödvändig_ På andra 
ställen har J ohannes talat om kär
leken som är hjärtats sak och den 
levande trons frukt. Men den pröv
ning han ställer för de kristna i 
vår heliga text, den lägges nu på de 
kristnas samvete, ty det är Guds 
rättfärdigbet som kräver lydnad. 

Ha de kristna nu en sådan erfa
renhet eller Guds kännedom. som 
Johannes fordrar, nämligen lagens 
uppfyllelse? Rätta kri~tna vill icke 
med vett och vilja bryta mot Guds 
lag eller Guds vilja i någon sak. 
Men om samvetet är förmörkat ,;å 
synda de av oförstånd. Sträven där
för efter alt förstå vilken Guds ~oda 

och fullkomliga vilja är, alt I mån 
lära känna Gud enligt det känne
lecken som Johannes har lao-t för 

"' eder, ty snart upphöra delta livets 
mödor. snart få edra trötta ben ,-ila. 

Snart kommer dödens iingel att 
skära vinträdets grenar från jorden_ 
sna1t höres ropet: "Se, brudgum
men kommer. gån alt möta ho
nom ! " 1 visa jtmgfrur, haven I nu 
olja i edra lampor, så att 1 med 
glädje och fröjd kunna följa brud
gummen tili bröllopssalen och gLicl
jas med bruden där varest iinglarna 
Yilja se hur skön Guds Sons hrud 
är. Sträven_ kämpen och vaken. att 
1 mån vara viirdiga alt silta till 
bords med Abraham. Isak orh Ja
kob i himmelriket nu orh för cYi~I 
Amen. 

p,_ I;): 8 Pllt•r 134: 2- ~. 

TREn'ONDE Sö:\ [) \GEN EFTER TREF.\LDIGHF:J 

Ps. 240: 1--t ellcr -102: 1 2. 

DEN BAR:VIHÄRTIGE SA:\IARITE\ 

Jesus sade tili en lagklok som ,-ökte 
snärja honom: "En man hegav sig från 
Jerusalem necl tili Jeriko, men rakadc 
ul för rövare. som logo ifran honom 
hans kläder och clärtill slogo honnm: 
därefter gingo ele sin väg och liito 
honom ligga clär halvclöcl. 5,1 hiinde .?el 
sig att en präst färclacles samn_in vag; 
och när han fick se honom, g1ck han 
förbi. Likalecles ock en levit: när denne 
kom tili det stället och fick se honom. 

gif'k han f(jrhi \Ien l'll !"ai tarit, ~o~n f;~~-~ 
dadf'~ ~amm;,1 'ag. klllH ill'k~a lhl rl.11 

han lag: t•ch när denne fick ><' honom. 
ömkade han sig (wer hnnon1 nrh ~te~ 
fra111 till h1>110111 och göt oli''. och n~ ' 
han' ,-ar och fiirhand clcm. ~edun l} fl<" 
han upp honom pa ,-in 11'llll och fonk 
hono111 L ill dl hiirbi:irge och ,.kollc ho
nom. '\Iorgonen däreftcr tug hnn, fr~1.1 ~1 
trn ,jh·erpcnningar och gar dem at iad 
den och sade: 'Sköt hn11om- nch 'n 
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rlu ""'' J..o,Jnr p:t hnnom ,kai/ jag li~Jala 
,Jil(. niir jag komnwr Jil/haka.' _YiJk,;n 
;'l\ d1·:-.~n 1 rc :-.:' 11e:-; dl~ nu hnrn \ t!-!al :-;1~ 
\"ara cl 1·n 11Hlllllt'l1:-i ni.i~tn. snm hade fnll1t 
i rii"11h:inrlrr? .. lian '"nndt•: .. J)e~'. 
""" hl'I i•ud .. h111111m harrnliiirtighct. 
J );i ><lfit• J,•,11• 1 ill hollt>lll: "Ga rlu nch 
µf>r ~n111111al1111dn." 

rt,111 •. 10· w a1.1 

l.iit o:-;, m1 g1•11om .Tcsu nåd br
trakta den bnrmhiirtip• snmnriten. 

Givc Gud sin mid att alla som rå
kat i rövarhändcr måttc hli hjälpta 
innan <le clll p[1 vägcn. 

l :a. l/unu/1111 111m1 iir 11<-11 barm
hiirtiw sn111aritr11? 

I viirldens tyckc iir han en <lålig 
miin~ka. För dct första iir han av då
lig härkomst. För tiet undra harhan 
en ~ådan tro. att fariscerna och 
gamla kristna ej vill umgås rncd 
d1•11111· ,-.1marit.* Fari,rerna od1 
p:amla kristnu li1•,iika alls irhsama
ritens hus, tv dt• frukta ali ele orena 
sig om de u111µ:[1s mr<l snmaritcn. 
Alla hedcrliga oeh dygdiga m(inni
~kor gå förhi huns hus. Samari1cn 
vet viii ali han är föraktad och för
smådd u,· judarna som 1111clen isati:; 
i Mosr riitta llira och rnrit kristna 
från ~arndomen. Juclarnn ville ej 
ens drl!'ka vattrn ur den hrunn var
ur en sumarit haele öst. Därför ~ade 
den samariti~ka hinnan av vilken 
Frälsaren hegiirclt• vatten: "Huru 
kan du som iir en juclt> hegära vat
ten av mig?" Samarit var ochå dt>t 
vä.:-'ta. öknamn man kundr ge en 
~8- Juclarna kunde intf' smä-

·~" Or1Hörklaringur ! 

da J esus med värre öknanm än 
säga: "Du är en samarit och du 
har djävulen. Du är en villoande, 
du är inte en riktig människa, då du 
ej ger hederliga människor samvets
frid ! " I fa riseens och en gammal 
kristens tycke är en samarit sämre 
iin en hedning. Fariseen är i sitt 
tycke en gammal kristen som varit 
kristen från barndomen, ehuru han 
ej vei hur han blivit kristen. Hans 
kristendom hestår <läri att han är 
omskuren eller döpt, att han är av 
Ahrahams säd eller född av kristna 
föräldrar. alt han är uppfostrad i 
Mose eller Luthers tro, att han ätit 
påskalamm eller hegåll nallvarden, 
ali han levat dygdigt och hederligt. 
ali han ej bötfällts för fylleri. krö
geri eller sahhatsbrott. På denna 
gamla kristendom litar nu fariseen 
orh den lagkloke. Men han vei ändå 
ej vem som är hans nästa, ehuru 
han liiser lagens summa efter kate
kesen. Han håller inO'a andra för 

• b 

s111 nästa än de gam la kristna som 
ha samma lro . om han. * Samariten 
som har en annan tro och är höO'e· 
l
. b 

1gen föraktad för sitt skiillande och 
hatad ay farisPerna. är ännu sämre 
iin en hedning. lcke är lian farisPens 
niista. Om samariten skulle unna 
sin nästa samvetsfrid. så kunde han 
någorlunda kunna tåla hans åsyn. 

Vien då samariten iir så svår att 
skälla .fariseen som skrymlare och 
munknsten. ett horiskt släkte och 
huggormars avföda och därtill 
dömer denne dygdige och hederlige 
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man till helvelel, då börjar orm
ynglen röra sig i hjärterolen. De 
sju djävlar* som fariseen bär i sill 
hjärta börja sparka, då de ej längre 
få sova i fred. Nu tar den gamle 
kristne från marken en sten, en 
käpp eller ett vedträ och ämnar där
med undervisa samariten som inte 
ger honom samvetsfrid. Den gamla 
krisb1e vredgas högeligen av nit
älskan för sanningen. så att till och 
med gallan spricker. Egenrättfär
clighetens svarta blod clryper med 
gallan från levern och hedern dry
per från mjälten. Girigheten börjar 
även röra på sig, då samariten ford
rar att fariseen måste sona sina 
gamla brott och kasta från sig sina 
prydnader. Fariseens heder är så 
stor alt han alls icke vill bekänna 
sina missgärningar. Alla dessa den 
ondes änglar som bo i fariseens kött. 
nämligen andligt hat i gallan. egPn
rättfärdigheten i levern och heders
djävulen i mjälten stiga endriiktigt 
upp i fariseens skalle orh giira ho
nom så blind all han ej längre vrt 
vem som är hans nästa. "\1en sama
riten som icke ger honom ~anwets
Irid måste dräpas orh utrotas från 
jorden, ty han stiftar ofricl i landf'l 
orh fördärvar fariseens kristendom. 

Vet du nu. gode farisee. vem som 
är din nästa? Inte är samariten åt
minstone din nästa som skäller på 
clig och dömer dig. Men de äro 
fariseens nästa och trosbröder som 
gå fina och hålla gästahud, dopöl 

"' Sl' Ordförkl.: död~--yndcr! 

och gravöl. som anse brännvin lo\· 
ligt, som välsigna i kyrkan och för
banna på krogen, äro gudliga i kyr
kan och gudlösa bakom kyrkan. 
nyktra i kyrkan och fulla bakom 
kyrkan. Se, sådana äro fariseens 
nästa och trosbröder! Men sama· 
riten som blotl är en villoande, en 
falsk profet och sladd i andlig hög
färd och därtill skäller på fariseen 
och inte ger honorn samvetsfrid. han 
är inte fariseens nästa utan en ge· 
nomdålig och ond mänska, den on· 
des ängel. Guds och människors 
fiende som borde dräpas och utro· 
tas från jorden. ty han har sagt: 
"Jag är Guds Son.'' Känner du nu. 
gode farisee wm som är elin nästa? 
Är sarnariten din nästa? .'.\'ej. '1ej. 
utan dygdiga skökor som kv;;sa d1g. 
ärliga tjurnr som skyla 1!111 ond-ka. 
harmhärtiga kriigare ,;0111 ,,,1lka 
elin tunga med drakgift. 1 yktra 
clrinkan• som hiuda dtg pa hröllop. 
värhbhcrrar och hederliga li<inder 
som ge dig samvebfnd. de ;iro fa. 
riseens näsLa. "\'Ien samanten som 
skäller. anklagar och dömer heder· 
li ua m~inniskor. lwn torde nmt djii-"' . vulefö nästa. ·•nu iir en samant 
och du har djiirnlen ". ,-ade farise· 
erna till Frälsa ren. när han började 
bestraffa dem sol!l ,knmtare, hugg
ormars avföda och ett horiskt släk
te. Om denne samarit hade lovat 
och prisat dem, hade de kanske er
känt honom som sin nästa. ~Ien 
då han började anklaga och ~oma 
dem, då fick han heta samant. -
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]a, delta var nu i an?lig meni.~~ 
dcn barrnbärtige samanten som fo1-
bannade sig över den elände man
ncn som hade fallit i rövarhänder_ 

2 :n. Vilken mänska är den soin 
hade Jallit i rövarhänder? 

Låt oss nu betrakta denne mau 
i vilket bedrövligt tillstån<l han iir, 
innan samariten kommer och för
barmar sig över honom. Frälsaren 
niimner cj varför dc1me man be
"av si" etbam 11å en så<lan fiir<l, 
..-. t> \ 1 .. t!iir rövarc hiillo tili. 1 11( ra vanta 
rnnligen pa reskamralcr, niir <le 
hiira all rövare iiro i farten. Men 
tienne stackarc masle fara ensam 
friin ]l'rnsalcm eller iördärvets stad 
all söka det riilla fäderneslan<let. 
Vi vel inte om han cns var ulrusta<l 
med forsvarsvapen. Han van<lrade 
kan><ke som en kontryss* (som 
gårdfarihan<llan<le). Nog ha<le den 
l't1'amme vaudraren någol pengar 
1·ller varor i ryggkonlen, ty inte kan 
rörnma röva en som intet har. Då 
nu rörnrna började röva hans till
hiirigheter. gjorde han tvivelsutan 
mobtånd men kunde ej klara sig då 
ele voro flere som slogo honom 
halnlöd. 

Nu liäncle all en präst, en levit 
oeh en samarit råkacle komma sam
ma väg. dock cj i sällskap. Ty inte 
ville prästerna clå och ej heller nu 
gå tilbammans mecl en samarit som 
är en separatist.* Och leviten som 
då utförde klockarens tjänst undvek 
rn·kså samaritens sällskap för atl 

inte bli smillad av hundsjuka. * Nu 
låu den olyeklige som råkat i rö
va:·ehänder naken vid vägen med 
blödande sår och halvdöd. Prästen 
kmn först, såg på honom och giek 
förbi, likaså leviten. Ingendera kän
de denne man som sin nästa ens 
när han var levande, mycketmindre 
nu då han låg halvdöd, oeh det ej 
var säkert att han skulle mer kvick
na till. Mången torde även vara 
glad alt det gick så för denna elän
diga mänska. Fariseerna säga: "Det 
har jag just anat att så skulle ske." 
Men prästen oeh leviten gitter ej 
ta på sig besväret att hjälpa man
nen som ligger där halvdöd. De 
torde inte ha råd att hjälpa då de ej 
ha lust därtill. De äro båda heder
liga människor och därtill sådana 
kristna som i världen anses som 
kristna, icke sådana falska profeler 
som samariten som hade djävulen. 
Prästen och leviten hade blivit 
kristna genom dopet oeh alltsedan 
förblivit i Mose eller Luthers tro. 
Med etl ord sagt, denne präst oeh 
levit voro båda hederliga kristna 
som ge hederliga människor sam
vetsfrid oeh ge även dödsfred åt 
den mänska som nu ligger halvdöd 
vid vägen. Ingalunda vill en sådan 
präst röra en människa som är 
döende, ehuru han eljest lägger 
sorglöshetens plåster på samvels
såren, när ett litet sår uppstått på 
någon människas samvele. Men så 
stora oeh så blodiga sår som denue 
man hade kan ieke prästen oeh le-
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viten läka. Ty de frukta att blodet 
som flyter ur dessa sår fastnar på 
dem oeh fördärvar deras rena oeh 
friska samvete. De se därför på den 
eländige som nu ligger halvdöd och 
låta honom dö i fred. 

Om den barmhä1tige samariten 
ej kommer snart oeh gjuter vin oeh 
olja i hans sår, så kan han snart dö 
på vägen. Och då få alla fariseer 
och världens kyska horor dricka 
gravöl och säga: "Han kommer inte 
mer alt skälla på oss. Denna män
ska begav sig först med väldig fart 
åstad men döden upphann honom 
på vägen. Det ha vi även anat." -
Hållen ej alltför tidigt gravöl. 1 
världsherrar ! Så länge liv märkes 
i honorn, hoppas vi att han ännu 
kvicknar till. Den barmhärtige sa
mariten är på väg, han sorn farise
erna betrakta som separatist och 
falsk profet. Men han har den tron 
att kärleken till nästan ej blir upp
fylld med alt man blolt ömkar sig 
över de fattiga och nödställda utan 
man måste ha nåaot besvär för de 

b 0 

eländiaa. Man måste kosta nagot 
på de 

0 

fattigas underhåll. Präs~~n 
oeh leviten hade den tron att kar
leken till nästan uppfylles med a.tt 
man ser på de eländiga, ömkar sig 
över dem och aår sedan förbi. Mcn 
den barmhärtfge samariten kunde 
ej tänka så, utan hans samvete ford
rade att han måste hjälpa den som 
fallit i rövarehänder. Han hade för
lorat allt som var nödviindigt för 
en resande. De pengar eller pund 

varmed han skulle driva handel är 
hortrövade, den vägkost på vilken 
han skulle leva evigt är borttagen; 
och av den levande ande som fanns 
i honom är blott så mycket 1..-var att 
livet ej alldeles upphört. Men den
na ande är ej mer stark i honom då 
han ligger halvdöd vid landsvägen 
med blodiga sår men med död 
känsla, så att han ej mer vet just 
något om denna eller den tillkorn
mande världen. 

Kom snart, o du bannhärtige sa
marit att hjälpa denne olycklige in
nan livet flyr! Kom snart att gjuta 
vin och olja i hans sår, innan ele 
börja ruttna! Lyft upp honom från 
vägen. clär han ligger halvdöd. och 
för honom till härbärgel innan so
len går ned! Så är det nirt hopp 
att denne halvdöde iinnu hirknar 
tilL ehuru han är i eländigt till
stånd. då han ej mer efö orkar tala. 
icke hedja. knappast sucka. ick: 
själY förklara hurudan !1an '~ar da 
han hegav sig på vandnng pa den
ua väg och varest rövarna kommo 
ali rörn från honom hans handels
varor och varmed dc slogo honom 
halvdöd. Yi wta att dessa rörnre 
äro: först världcn som kommer 
~mygande på männi,knn och prvg-

l . 111ecl sin djärdiet rlen Jcyamlc a1 . 
1 

.. 
människans ande. Den am rc rova-
ren är andlig tiltja eller ovah~~1-
} l som pn-alar den levande man-
lC - ·"' N" 1 lst niskan med liknöjdhet. ar 1e 

d rövare ha slagit en levande 
essa • .. d 1d 

miinniska halvdöd. da ar en ai -
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li"a di)dcn helt närn. Den männi
sk:i som iir slagen halvdöd o~ka.r 
cj ta la, hon orkar ej vandra pa 11-
vets 1 äg, hon orkar ej bedja. Om nu 
inle den barmhärtige samarilen 
snart kommer och gjuler vin och olja 
i hennes sår. ~å kommer den and
liga döden orh gör slut på hennes 
andliga liv. - 0, Du barmhärtige 
Samarit. låt icke dt•nne eländige 
dii på vägen, utan förharma dig över 
honom o<'h gjut vin OC'h olja i hans 
sår som rih-arna ha rivit och sargat! 
Lyft honom upp från viigen och för 

honom till härbärget, atl han måtte 
kvickna till igen, atl han ännu måt
te få se nådens sol lysa . Och betala 
även kostnaderna för honom åt vär
den, då han har blivit så fattig att 
han ej har ett enda penni. Skyl även 
hans nakenhet med Din egen man
tel. Och när du kommer åter, o Du 
barmhärtige Samarit, så som Du 
har lovat, så tag honom då med Dig 
i evinnerliga hyddor varest icke 
mer finns några rövare ! Amen. 

Ps. 299: 3-8 eller 399: 5-6. 

FJOHTO'\DE -;(i:\/DAGEl\ EFTER TREFALDIGHET 
Husförhörspredikan 

Ps. 114: 3 -4 eller 305: 1-3. 

DEN GA\ILA OCH DEN NYA MÄNNISKAN 

. Fiirrlrn,okull i>öjer jag minu knii11 för 
~ adl'm lwnom Iran 1 ilkrn allt vad 
fndt•r. hrll'r i himmclcn orh pti jnrclen 
hur .ill nnmn - nch hedl'r. all hun I'ille 
l'flN sin hiirlighets rikl'rlom förliina 
t•der. ali 1 gennm hans ande 1 iixen till 
i krnfl tili eder i111'iirtcs miinnisku. och 
ull l\.ri,lu' gcnom lron nw ho i cdra 
hjärtan. ( Ej. 3: 1-J- / /.) 

Dessa . ord skriver den heliga 
Paulus hll <le kristna som redan 
hade blivit befästade i lron ehuru 
h~n i början av sitt brev b~r dem 
mmna~. att. de hade varit hedningar 
och framlmgar i Israel och levat 
utan Gud i världen. Men sedan de 
g~no°! Pauli predikan hade omvänt 
s1g fran hedniskt leverne och blivit 

delaktiga av Guds nåd, voro de 
icke längre främlingar och utbö
lingar utari medborgare med de he
liga och Guds husfolk. 

Delta skriver han till efesierna i 
det tredje kapitlet och säger slut
ligen: "Därför böjer jag mina knän 
för Fadern, honom från vilken allt 
:ad fader heter i himmelen och på 
Jorden har sitt namn." Han är så
lunda icke hedningarnas fader utan 
endasl deras som kallas barn i him
melen och på jorden. Hedningarna 
tro att Gud är alla hedninrrars fa
~er. Så tro även judarna s;m sade 
till Jesus: "Vi hava en fader näm
ligen Gud." Döpta hedninga1~ stjäla 

Den. gamla uch den nya människan 
269 

ofta nåd av Gud genom alt tillägna 
sig skapelsenåden. Men Gud har 
skapat ej blott hedningar utan även 
djävlar. Men vad hjälper dem att 
tro att Gud har skapat dem, då de 
hava avfallit från Gud och gått så 
långt bort från honom att de icke 
längre känna honom? Hedningarna 
säga: det är icke djävulen som 
uppehåller oss utan Gud är den 
som uppehåller oss. Men vad hjäl
per dem den tron att Gud uppehål
ler dem till kroppen, då det är djä
vulen som råder över dem. Sant är 
att Gud i skapelsen givit hedning
arna en naturlig och uppehållande 
livsande varigenom de leva i värl
den, men djävulen tar även bort 
detta liv före dess bestämda tid. då 
han lär dem att förstöra sin hälsa. 
Dels genom världsliga bekymmer. 
som enligt Paulus åstadkomma död, 
dels genom dryckenskap. Och he
dersdjävulen dräper somliga i för
tid, och hordomsdjävulen skördar 
somliga härifrån, likaså vredes- och 
girighetsdjävulen. Alla dessa djäv
lar förkorta hedningars liv och dri
va dem till helvetet i förtid. 

Sålunda har djävulen även delvis 
berövat hedningarna skapelsens 
nåd fastän de säga, att Gud har 
tills~alt djävulen att dräpa dem i 
förtid. Men detta är ej Guds skickel
se, då hans vilja icke har varit att 
människan skall råka i djävulens 
våld. Men det har skelt alldeles mot 
Guds vilja, alt människan givit sig 
i djävulens våld. Nu har Paulus 

skrivit att Gud är fader åt alla dem 
som i himmelen och på jorden kal
las barn. Han är sålw1da icke hed
ningarnas fader vilka icke ha blivit 
Guds barn, ej heller judarnas fader 
fastän de ha den oriktiga tron att 
Gud är deras fader. Utan Frälsaren 
har sagt att de äro av den fadern 
djävulen. Paulus beder för de krist
na, att Gud måtte giva dem kraft 
och styrka. att de genom hans Ande 
må växa tili i sin invärtes människa. 
Denna inre människa är den nya 
människan som borde växa och 
stadfästas i nåden och kärleken. 
Men om världskärleken får ingång 
i de kristnas hjärtan. ho vet då hur 
mycket den nya människan till
växer, ty den invärtes människan 
är i mycket stor fara 0111 den utvär
tes ruänskan ej är un<ler tuktan. 
Paulus har på många ställen taiat 
om den inre människan som är den 
nya människan, och den u.~·ärtes 
män11iskan är den gamla manskan 
som måste korsfästas och dödas ge
nom daglig ånger och bättri.~g- Den 
uamla mänskan vill ofta doda den 
~ya människan, ty det är mödosa~t 
för den gamla mänskan. att <lagh
aen bära den nya människan och 
0 l d ·d~ 11·" Den aamla vara ienne un er dl "'' o 
mänskan vill först insöva den ny~. 
och då hon ej lyckas <liirme<l, bhr 
hon otalia och vill dö<la den nya 

.. · kaon BekJaaligtvis har den manrns · o • 
aamla mänskan redan dödat manga 
~~h somliga har hon uttröttat ~å att 
ele ej mer orka vaka och bed1a, ty 
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världskärleken och världsbekymren 
betuuga den nya människa~, där.~ill 
kommer otålighet och sluthgen latt
sinne. Särskilt för de unga gör hor
doms- och giriahetsdjävulen nådeti-

" l' dcn lång och döden flyttas angt 
framåt. Döden är ej så nära som 
dit den gam]a mänskan var i födslo
virnda. då var döden helt nära. 

Hur borde den nya eller invärtes 
miinniskan växa och stadfästas, då 
dcn gamla mänskan vill söva och 
diida hcnne? Bör viiktaren alltid ha 
ha,;uncn för munncn orh ropa? 
Skall del alltid finnas en "sömn
kloC'kare'' ("kyrkstöt") som klap
par mrd :\lo"e sta\' så att den inre 
miinniskan ej får somna? Paulus 
<iger: "Jag höjcr mina kniin för 
Fadern -- honom från 'ilken allt 
'ad fadrr ht•ler i hi mmclen och på 
.ionien har sill namn. att han ville 
pflPr ,;in hiirlighet>• rikedom för
liina r1lt:'r. att l gcnom hans Ande 
dxt'll tili i km ft till cder i11värtcs 
miinniska. och alt Kristus genom 
lron mii ho i cdra hjiirlun."' Summa 
himmrl,,ka lyeka iinskar iivcn jag 
Pdt•r som förnt hawn varit hed
ningar orh lc•vdPn utan Gud i värl
dt>n. <tt'illll l väl minncns edert för
ra lewnw. Men jag ser att viirlden 
Yill sljiila hj;irlat a\' mån"'en och 
fiircliirrn den försla kärlck~n. Kan 
Kri:tu.~ genom tron ho i elt hjärta 
van rnrldskiirleken råder? Jag ser 
av ~uds ord. att Kristus vill ensam 
h~ 1 de kristnas hjärtan. ty han kan 
PJ samsas med världskärlekcn. cj 

heller med andra fiender. Om värl
den regerar hjärtat, måste Kristus 
fly. J ag hoppas att Kristus genom 
tron bor i någras hjärtan, men han 
slannar ej där länge, om världen 
blir kär och nådetiden lång, och 
döden blir avlägsen. Om de kristna 
bli lala att vaka och bedja, om lätt
sinnet får överhand, om otukts- och 
girighetsdjävulen får väldet, då be
drövas Guds Ande och flyr bort 
från de kristnas hjärtan. J ag önskar 
även eder såsom aposteln Paulus, 
att Kristus måtte genom tron bo i 
edra hjärtan, ty utan tro är det 
omöjligl att duga åt Herren. 

1 veten också atl vårt liv är kort 
och mödosamt, och om vi inte ha 
en levande tro, hur går det då för 
själen? Men hur skulle tron kunna 
bestå där kristendomen är haltande 
vacklande. Ibland kommer en fläkt 
av Guds Ande, när en i ordet och 
läran beprövad kristen trycker det 
levande ordet i hjärlat, åter ibland 
då ingen finns som tuggar ( den 
andliga) födan färdig åt dem, är 
man snarl fast i världen och sorg
lösheten. Därav kommer vacklan
dct i kristcndomen och haltandet 
på håda sidor: världskärleken och 
egenkärleken ingå förbund med 
varandra och röva borl den levande 
tron från mången, så att mången 
som förut har burit kristen Lro i 
hjärtat kommer om nåaon tid och 

.. " sager : nog har jag förut haft kristen 
tro men inte nu; och man vet inte 
hur eller när de skullc ha avfallit 
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från tron. Om nu döden kommer i 
detta otrostillstånd, var hamnar då 
den icke troende själen, då det utan 
tro är omöjligL att duga åt Herren ! 
J ag fordrar icke att eder tro skall 
vara som nådetjuvens tro som aldrig 
tar slut, som alltid är lika stark, 
levernet må vara gott eller ont. Nå
detjuven säger sig alltid vara vid 
foten av Jesu kors, fastän han är 
vid foten av djävulens kors. Men en 
kristen kan ej alltid vara så stark 
i sin tro på grund av det inneboende 
fördärvet och den förfärliga striden 
och kampen mot djävulen och värl
den som är en kristens kallelse. 
Men del förvånar mig hur en kris
len kan vara obekymrad då han har 
förlorat tron och dock icke vet vil
ken stund Herren kommer att häm· 
La honom. Aposteln Paulus säger: 
Pröven eder själva, om I ären i 
Lron! Men tron står icke i männi
skans egen makt utan beror på ( ide
ligt) tiggande, om Herren giwr 
den. Aposteln Jakob säger: Orn nå
gon saknar vishet, så bedje han Her· 
ren därom, att den må givas ho
nom ! Och säkerl måste en kristPn 
vara en tiggare. särskilt då tron lar 
slut, ty Paulus säger: Den rättfär
dige lever av tron. Och när en kris
ten känner att tron tar slut, ehurn 
han en gång har blivit rättfärdig
giord, så måste han börja kämpa. 
s~1 all honom måtte givas kraft atl 
tro, eljest måste han förgås i sin 
otro. 

Och då nådetiden är så kort, och 

ingen vet när döden ko=er så 
borde åtminstone de få själar käm
pa i h·on som ha insett hur farlia 
denna världen är, och huru sna~ 
denna nådetid är över. Börjen nu 
att kämpa, sh·äva och längta, så att 
ej fienden genorn världskärleken får 
stjäla hjärtat och genom egemätt
färdigheten bortröva eder tro. Ty 
jag ser och känner. att genom myc
ken vedennöda måste mänskan ingå 
i livet. Petrus skriver även: Om den 
rättfärdige med knapp nöd blir 
salig, hur går det då för den 
ogudaktige och syndaren? Om även 
de få själar som ha begynt att käm· 
pa i Lron avfalla från sin allra he
ligaste tro och gå tili Yärlden. så 
torde dPn onde,; iinglar få ~liidic 
över de kri,lnas fall såsom de re· 
clan ha fått glädje a\· många. De ha 
klara iigon ali se de kri;llia> fel. 
o<"h nm en kri4en sna\ ar ,;a iiro d1• 
genast fönliga all ropa ät Yiirlelen: 
Se såclana ii~· ele kristna ! \Ien ,-ina 
egna syndt>r grä\a de djupl ned. 
Del iir ej utan or,ak skriYet i l p· 
penharel,-ehoken. ali dt'n ondt' är 
GucJ,; harn,; åklagare .Jag och natl. 
Orh samma silllH' ha\'a ha11" lriilar. 
De iiro Gud, hani,; aklaµ:are. och 
diirför har firnden fall ,-å stor makt 
ÖYer dPm. ali rlc <'i kunna göra hiili· 
ring. De iiro förhiirdade ~rh de11 
onde har förhlindat rlrm. sa ali de 
irke se om ele iin se orh icke höra 

0111 ele än höra. ty de ha hlivit lom· 

hörda. 
Men vårt hopp iir att de fil ut· 
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ialdu sorn iiro kallade tili <lct un
derbara Jjuset och till salighetens 
kiinnedom, :;kola genom vår Herre 
Jesrn; Kristus sträva oeh skynda 
framat, så ali fienden cj må få 
fördiirva derns dyrt köpta själar 
orh siinka dem i e1igt mörker. Och 
rlen ~ton' 1':orsbiirnn·n har lol'al 
hjiilpa dcm som i nö<lcn fly tili 
110110111. lngcn har lång tid att vara 
i dl'nna sorgeda 1. Den korsbiira rc 
som följl•r .Tcsu hlodiga spår till 
f:nlgat11 kulle filr bära hnns kors 
från fiirrliirl't'ls sta<l tili Colgatn och 
urnlt·r rlenna vandl'ing blir hnn smä
du<l 01'11 plågu<l av viirldcns hop. 
Ilol'k iir hans namn skrivet i livets 
hok, ol'h vi hoppas att den store 
Korshiirurcn och hlodhestänkte 
Konungen ~kall ~tyrku hans kraft, 
sa Rlt hun ej dignar på vägen. Där
för siiger apo~teln Paulus: "Jag 
f.i1jer mina kniin för Fadcrn, honom 

från vilken allt vad fader heter i 
himmelen och på jorden har sitt 
namn, och beder, atl han ville efter 
sin härlighets rikedom förläna eder, 
atl I genom hans Ande växen tili i 
kraft till eder invärtes människa, 
och att Kristus genom tron må bo i 
edra hjärtan, och att 1 mån vara 
rotade och grundade i kärleken, så 
att I tillika med alla de h eliga till 
fullo förmån fatta, vad bredden och 
längden och höjden och djupet är, 
orh så Hirn känna Kristi kärlek som 
övergår all kunskap. Ty så skolen 
I hiiva helt uppfyllda av all Guds 
fullhet. Men honom som förmår 
göra mer, ja, långt mer än allt vad 
vi hedja eller tänka, efter den kraft 
som är verksam i oss, honom tillhör 
iiran i församlingen och i Kristus 
Jesus alla släkten igenom i evig
heternas evighet, amen." 

Ps. 292: 2-4 eller 380: l 0-11 . 

FEMTOl\DE SöNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 
r,. 3:i6: l t eller 380: 1-3. 

HERREN HJÄLPER I NÖDEN 

ll~m·n, iigun iiro 1 iinda till ele 
riittfäriliga 

11eh han ... llron tili derus rop. 

~Ien Hern·n• ansiktt• iir <'mol dcrn "'m 
1o1iira del onda. 

han "ill ulrotu clcra,- uminnl'i'" fran 
junien. 

\är dt· riitlfänliga ropu. da hör lienen 
oeh räddar dl'm ur ali clcru' nöd. 

1 Psalt .. H: 16 -/H.) 

Herre, i Ditt ljus se vi ljus. 
:När vi nu har läst upp denna vår 

heliga text, så skola vi i denna he
liga slund med Guds nå<l betrakta, 
huru Herren hjälper <le rättfärdiga 
ur alla deras trånrrmål när de ropa 
till honom: 

0 
' 

F ö r s ta b e t r a k te l s e n: 
Huru Herren hjälper ur andlig nöd. 

llerren hjiilper i nijtfen 
2i3 

~l<lrig har man hört den oo-udak
l!ge ~laga över satans anfäktelser. 
Aldng har man hört den ogudaktige 
ropa eller klaga såsom David: ":.\Iin 
GucL min Gud! Varför har Du 
Öl'ergivit mig?" 

A n d r a b e t r a k t e l s e n: 
llum Herren hjälper ur lekamlig 
nöd. 

Konung David ur vilkens psal
mer vår heliga text är tagen, har 
varit i både andlig och lekamlig 
nöd här på jorden. Han har Yarit 
både ung och gammal, håde rik och 
fattig. Och då han har varit i håde 
andlig och lekamlig nöd, så vet han 
av egen erfarenhet, att Herren hjäl· 
per och befriar de rättfärdiga ur 
alla deras trångmål, när ele ropa till 
honom. 

För sta betraktelsen: 
Herren hjälper de rättf ärdiga ur 
andlig nöd, när de ropa till lzonom. 

De ogudaktiga veta intet om an<l
lig nöd, emedan det andliga liYet 
är helt fördolt för clem. De Yeta 
icke något om den andliga sorg, 
som David har fått erfara. De Yela 
icke något om djävulens frestelser 
och anfäktelser, som Luther fick er
Iara. Ty djävulen ansätter icke sina 
trofasta tjänare, som tjäna honom 
rned tankar, ord och gärningar. 
Djävulen vill icke skrämma sina 
bästa vänner bort från helvetet och 
den bottenlösa förtappelsen. Men ele 
rättfärdiga besvärar han ofta mc<l 
frestelser och anfäktelser. Han Yill 
störta dem i förtvivlan. 

Och såsorn David gjor<lc, så rnå 
de rättfärdiga ropa tili Herren i 
andlig nöcl. Ty den ogudaktige kän
ncr icke till en sådan andlig nöd. 
1 varje fall har man a ldrig hört 
honom klaga över sin andliga nöd. 

18 Erangelie/)Ostilla 

När David råkade i förtvil-lan. 
när han var i den djupaste synda
nöd, då måste han ropa till Her
ren: ":.\Iin Gud. min Gud! Varför 
har Du övergivit rnig?" Xiir han 
rnr i samvetsvånda, då måste han 
klaga: "Ur djupen ropar jag till 
Dig, Herre. Herre. hör min röst. 
låt clina öron akta på mina hönen 
ljllll!'" 

\Ien den ogudaktige ropar aldrig 
ur rlen andliga avgrumlen, och han 
känner ,jg aldrig rnra iiwrgil·en a,· 
Gud 'asom D1nid och Kristus -jäh 
har känt det. Davirl bndr emt>l
lanal. cll'h fiir rt'slen intr ;;a <illan 
heller. alt han var iiwrgil rn '" 
Gud. \Ien det var irkr lekamlig 
niicl i 1ilken han bm!t' O'ig iiwr
given av Gud. Ty i lekan,Jig niid 
~·issle han sig 'ara alldt>le" oförfö
rarl orh utan fruktan. d'irför ,1tt 

Gu.J ''' rkte lwnom cwh ,.,av honom 
frirnodighet och hopp. \[pr i and
lig niid kiinde han ~ig 1 .1ra iin rgi

wn a1 Gucl. 
p,; ;;amma ,;iitt mJ,'il' :i1<'ll K ri;;-

tth klaga i sin andliga nöd: ·.~\fin 
Gud. min Gml! Varför har Du a1:er· 
givit mig?'' Det rnr dock .ickt• nw<S· 
tröstan mn :;in egen sahghet ;;om 
brao-te Friilsaren i själaniid: men 
mis~tröstan med hänsyn t1l1 dr 
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ogudakti"'a människorna anfäktade 
honom. bDet ogudaktiga släktets 
syndaskuld föll så tuugt på hans 
hjiirta försl i Getsemanc ?ch s~dan 
på korsct. I delta ögonbl1ck k_?n~e 
han sig övergiven av Gud, darfor 
att hun råkade i misst.röstan om 
männi:;kosläktct; han tvivlade på 
att det skulle vara möjligt att nå
gon själ kunde blirn friil st från av
grunden. 

il1en David tvivladc ju på sin 
cgen sjäh frälsning. Han l\ivladc 
på ali det rnr möjl igl all en så 
stor svndarc kundc fii nåd. Och just 
då v~r han i sjiilaniid. da han föll 
i misströstan om sin egen sj iil;, fräk 
ning. Och i sådana ögonbliek kände 
han sig \"Ura övergivcn a\· Gud. 
Och då ropaclc lian: "Min Gud. mm 
Gud! Varför har Du övergivil 
mig?" Dock se \"i av dagens texl. 
att David icke har förgiivcs ropal 
i sin andliga nöd. 

Men hur ropar nu den ogu<lak
tige. när lian kommcr i ni'1gon uöd? 
Jo. lmn ropar som oflast på djävu
len. han he<ll:'r tili sin Gud mecl 
förhannelser. 1 någon andlig nöd 
kun Ol:'n ogudakligc ickc komma. 
Ty han harju aldrig haft någol and
ligt liv. ~å alt han skulle kunna 
frukta den andliga ellcr eviga dö
den. Han har aldrig haft någon 
andlig rikedom, så att han skulle 
kunna frukta andlig fattigdom. 
Dessutom kan den ogudaktige icke 
falla i misslröstan, ty hanti bäste 
vän djävulen har nog omsorg om 

att den ogudaktige icke skall hörja 
sörja eller tvivla p å sin salighet. Då 
denna värlclens Gud har förblindat 
de otrognas sinne, så att de skola 
tro lögnen, såsom P aulus säger, så 
verkar han i deras hjärtan med de 
nådemedel som stå r till h ans tjänst, 
nämligen brännvin. dans, kortspel 
och andra världsliga förnöjelser så
som hor- och dryckesvisor, fåfängt 
snack och pladcler . Men i synnerhet 
verkar han genom omsorg för bu
ken och genom andligt h a l mol de 
kristna. Han verkar, säger jag. i ele 
oguclaktigas hjärtan en sådan sorg· 
löshel och lättsinnighet. a tt de ald
rig lvivla på sin själs sali ghet. Och 
därför kan de aldrig komma till 
någon allvarlig ånger. T y om Guds 
Ande underslundom kunde få ver
ka så myckel i deras hjärlan. att de 
skull e allvarligl börja tänka på dö
den och domen eller de l stora an
t;varet i evi ghelen. så kommer lätt· 
sinnighetens djävul och säger: 
'"Varför grubblar du p å den saken? 
Du blir nog sali g med m ind re sorg. 
hara du lror! " -

Och vad är del denna världens 
Gud vill. att den ogudaktige skall 
t.ro? Jo, han vill, alt den ogudaktige 
skall tro utan ånger, utan omvän
d_~lse, utan bäLtring, utan pånytl
fodelse, utan rättfärdiggörelse, utan 
helgelse, utan försoning. - P å 
dessa villkor tillsläder han dem a tt 
tr.?,. men eljest icke. Ty om någon 
bof)ar bedrövas, så säger han snart: 
"Farväl, jag vill inte ha någol a tt 

Herren lijälper i nöden 
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göra med en sådan som suckar och 
sörjer ." Och till sist säger han, att 
de t är den största synden att tvivla 
på n åden. Och nu går tvivlaren bort 
till brännvinskrogen eller danshu
set, eller till festhuset eller andra 
syndiga förnöjelser och syndigt 
tidsfördriv, så att han icke ens får 
tid till att tänka på det enda nöd
vändiga ! 

Men H erren hör de rättfärdiga. 
när d e rop a till honom, och befriar 
dem ur deras lrångmål. David ro
pade till H erren i sin andliga nöd 
och blev tröstad . Maria gräl vid 
Fr älsarens fötter och fick synder
nas förlå tel se. Men den sorglösa 
hopen k an aldrig komma i någon 
själanöd, och därför hehöver den 
aldr ig ropa om hjälp. 

A n dra betraktelsen: 
Herren hjälper den rättfärdige i ali 
nöd. 

Så säger David. Sålu11da ifren i 
lekamlig nöd. Den rättfär<lit(e lilir 
hatad och förföljd av sina fiender. 
liksom David blev hatad orh fiir· 
följd av Saul av den or~aken ali 
han h ade sl a ait tiotu~en fiender. 

b . 

Det andli ga ha tet pyr och gliicler 1 

fiendernas hjärtan. och därför kan 
också cl e r ä ttfärdiga komma i le· 
kamli g nöd, så som del gick med 
David . Men där ser \ i, a tl Herren 
kan hjälpa i ali nöd. Ty David an
ropade Herren om hj älp i l~kam~1g 
nöd, och därför fi ck han frnnod1g· 
hel till att blotta sin fiencle som 
lögnare alldeles inför hans ögon. 

Liksom David blev hatad och för
följd alldeles utan orsak av sina 
fiender, så kan en kristen inte hel
ler nu vänta sig annat än hat och 
förföljelse av världen som icke kan 
tåla sanningen. Och därför måste 
en kristen bereda sig också på le
kamligt trångmål. 

Ty kristendomens fiender kan 
icke få samvetsfrid innan de har 
fått fukta sin lÖrstiga strupe med 
de kristnas blod. Sauls onda ande 
förföljer dem oupphörligt. Det and
liga hatet mot de kristna pyr och 
glöder i deras hjärtan. Onuagiftet 
sjuder i alla deras adror sa länge 
David le\'er. Därför måste de kii>t· 
na bereda sig på att mötd hungt 1 

orh lanclsflykt orh lekamligt lidan· 
de. ;\Ien just da. när nöden iir ,.0111 

slÖn;l. må den rättfönlige wpd til1 
Herren. 

Och Da\ id har mer än en ;... ng 
foll erfara. att niir de riiltldrdt~"" 
ropa. så hör Herren orh ht•fr1a,. 
dem frän tlera,; trångmal. '\Ien den 
ogudakliges hön iir t n ,;tyµ,gl'lse fiir 

Herren. 
Därför ropa nu dt> riittfard1ga 

till Herren och hoppa,; att Ilerrcn 
hefriar dem från alla dern' lr<ing-

mål. . 
När den 5lora draken öppnar s1tt 

förfärliua .,.ap ol'h hotar atl sluka 
det lilla" dibarnet som den i föd,.Jo
vånda ropande kvinnan n~ed ~-tor 
smärta och vånda föder ttl_l va:·J. 
den, så ropar den rä ttfärd1ge -~t!l 
Herren, och Herren hörer den ratt· 
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f'irdiues rösl och befriar honom 
i;·ån ~lla hans trångrnål. N!en den 
oo-udaktiges röst hör han icke, ~_Y 
" I .. ·· der-- tyuaelse for rlennes JOn ar en ve ~ "" 

efter Tre/aldighr•t 

Herren. Och därför skola också alla 
kristendomens förföljare få sin lön. 

Amen. 
Ps. 324: 1-4 eller 361 : 8-10. 

-.;E\TOI\OE SöNOAGEN EFTER TREFALDIGHET 
332: 1- -4 eller 144: ~7. 

FRÄLSNING UR FÖRGÄNGELSENS TRÄLDOM 

Libo1n gcnom en enda miinniska 
"nclt·n har kommil i rärldcn . sa har 
nrk dödrn kon1111il Ö\rr alla männi~kor. 
dler«>lll dl' niin lrn' a ') nclnt. 

( Rom . S: 12.) 

Yi hör av <letta Paulus' brev, 
rnrför döden har kommit i världen, 
varav man även förstår, ali om syn
tien irke hade kommit i världen, 
hade Adams harn sluppit utan död 
tili himmelen. Nu frukta alla sorg
liisa människor döden. Men denna 
död$fruktan kommcr cj över dem, 
innan dö<len ~jälv klappar på deras 
hröst. Om de tidigare frukta<le dö
clen. skulle de tvivclsutan göra bätt
ring. Liksom dödsfruktan är upp
väekehens första k[innetecken, så 
horde dödsfruktan komma över de 
sorglösa då de [iro i sin hästa kraft. 
så att de måtte hinna göra hot och 
hättring. innan döden kommer. 
M~m denna dödsfruktan är fjärran 
f1:~n de so1:?lösa; då de syssla som 
l~~st me~ \~~rldcn, ha de inte tid att 
lank~. P.a doden och evigheten. Först 
då hol")a ele frukta döden. när ele 

känna att del hjälper ej mer ali 
spjärna emot döden. Och då måste 
de säga: " Del behagar mig icke!" 
De flesta, säger jag, m åste då döma 
sig själva till helvetel och säga: "Nu 
är det för sent att ångra sig ! " De 
sorglösa uppskjuta bä ttringen från 
dag till dag och från år till år. De 
älska världen så att de inte nänns 
lämna den, innan döden kommer 
och avbryter livstråden . Så upp· 
skjuta de tili sist den sak som borde 
göras först! De tänka att del ännu 
inte är så bråttom med den saken : 
inte kommer döden ännu, nog hin
ner jag göra bättring när döden 
kommer. 

Somliga den döda trons bekän· 
nare mena att de äro redo att dö, 
men när döden kommer börja de 
l\•ivla om sin salighet. Detta är ell 
allvarligt kännetecken på den döda 
tron, att den döda tron, som låtsas 
vara så slark när döden ej är nii ra. 
blir svagare när döden nä rma r sig 
och slutligen upphör en sådan tro 
alldeles. Men däremot blir den le· 

Friilsning 11 ' förgängelsens träldom 

vande tron så stark i döden atl en 
kristen kan dö med glädje. Men vad 
säga den döda trons bekännare, då 
döden så prövar deras tro, atl den 
alldeles tar slut. All den stulna nå
den som de förr yvdes över avklä
des dem. Döden rövar bort deras 
tro: ingen tillflykt finns mer! Låt 
inte röva bort din tro, du nådetjuv: 
göm väl ditt stulna gods, så att 
fiskalen ej finner det! - Utan rätt 
ånger har du börjat stjäla nåd. Där
för rövar döden bort den nåd. du 
på eget bevåg har stulit. 

Viha så många exempel på rälta 
kristnas död och på nådetjuvars 
död. att vi ej mer behöver vara 
ovetande om huru nådetjuvarna gå 
in i evigheten med tvivel, då döden 
rövar deras tro och deras stulna 
nåd. så att de måste gå in i eYig
heten helt utblottade. Men däremot 
ger en levande Lro åL de kri,;Lm1 
mod och glädje i döJen, gå ali de
ras tro blir allL starkare ju niirmurc 
döden nalkas. Döden kan ickc borl· 
röva deras Lro, även om dcn för
sökte det. Men döden Yill ej heller 
rÖYa deras tro, Ly de äro Yis,;a om, 
att varken död eller li11. varken 
änglar eller andef urstar. varken nå
gon makt i höjden eller i djupet 
skall kunna sk ilja oss /rein Guds 
kärlek i Kristus Jesus. (Rom. 
8: 38, 39) . 

Yi skulle i dag betrakla huru l i
vels och dödens Herre uppväcker 
dem som dö unga i synd och sorg· 
löshet och genom denna andliga 

död vålla sina föräldrar sora och 
bitter grämelse. Vi ha så n~ånaa 
gånger förr talat om elen naturli;a 
döelen, och änelå ha de sorglösa ej 
fålt någon fruktan för döden. Där
för böra vi nu tala om den andliaa 
döden, så att de sorglösa finge ·tÖr
re fruktan för döden, då de höra 
varav den naturliga döden har fatt 
sitt ursprung. och vad denna död 
verkar i evigheten, varifrån den 
nåderike Herren Jesus bevare alla 
dödliga, ali de irke måtte dö evin
nerligen, innan J esus möter dem 
med kraften av sin nåd. Väreles. 
himmelske Förälder. höra alla sör
jandes och gråtandes bön. innan 
mullen kasta~ över ele döda, Du Yar 
Fader. $0111 är i himmelen! 

Evangeliurn: Luk. 7:11-17. 
Diire!ler hega' lwn sig tili en <tJ' 

:-;nm heltC' \ain ol'h mt•d hnnom gi g1 
hans liirjungar «ch 1mckl'I f.,lk. l)d 
~t.'. cb han kmn niira ~tad~pnrlt'n. ha -~ 
chlr ul e11 död. och han 'ar ~i11 1111Hlt"r!" 

t'Ude ~on. orh lwn 'ar :in~a. ol'h t'll 

ganska stor hop folk ifran sladcn gi<"k 

111rrl hennc. \iir lienen l ck se henn<'. 
<>mkadc han ~ig ;in•r ln.•1111e od ~·~de 
tili hem1e: .. Gral ickr.'" lkh han gll'k 
fram och rördr , id harrn. ol'h d.'.' '''m 
huro :;lannade Od1 han sadt": l nge 
tnan. jag säger dig: ~ta upp." Da ~alle 
""" dt>n döcle upp o<"h hcg_1 nk t.ila. Och 
h·~n o-a\ honom ut han< "'"'lcr Och alla 
h~lo:os a\" hiipnad och prisadc Gud och 
sade: "En slor profrt hnr upp>latt 
iblan<l uss·· och: ··cucl hnr setl llll srll 
fulk." Och delta tai om hunom g1rk ul 
i hela Judeen och i hela landcl daro1n· 

kring. 
I dagens heliga evangelium göres 
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Se .iro11de :;öndagen 

·l' t all Jesus uppväckte oss vcte1 1g, . . 
från de döda en ynglmg som var 
~in moders ende son. ~ett~. g~r oss 
anledning alt tala om var dodhg~el . 
Vi må först betrakln den andl~?a 
döden och visa huru Jesus uppvac-

• • 11an kastar ker yncr]mgar, 11111an 1 

mull öv~r liket. - Och vi hedja ... att 
alla ynglingar få höra Herrens rost, 
innan dc tlö för evigt. 

Försln betrnktelsen: 
V nrför hade tlenne yngling dött 
som un{{? 

Beklagligtvis drabbar den and
li«a döden ickc hloll gamla vrak 
11~111 iiwn unga som ej förstå akla 
,;itt liv. När nämligen synden eller 
den anJliga sjukdorn som har smit
lats på alla unga från föräldrarna 
hörjar besvära dem, Jö de helt 
plötsligt. Och ehuru de få liikeme
del håde i skriftskolan och i Her
rens nattvard, tar fienclen och ger 
dt>m sömndryck, varigenom Guds 
onl och alla andra andliga läkeme
dcl bli gagnliisa. Guds ord och Her
rens nallvard missbrukas. Av Guds 
ord tar ynglingen åt sig orsak till 
sorglöshet, då han sammanblandar 
det med de naturliga böjelserna orh 
tror. att han redan är en fullkom
men kristcn då han kan läsa så 
pass. att han hlir konfirmerad. 
:Vlången yngling vredgas även på 
läraren som ej konfirmerar honom 
med mindre läsning. När ynglingen 
första gången begår nattvarden, till
ägnar han sig även därav orsak till 
andlig död. i det all han inhillar sig 

tt han är en fullkommen kristen, 
~å han enligt jordiskt värderingssätt 
är en vuxen människa . Mången yng
lina aår sålunda till nattvarden så 

50~ Judas, å t vilken Herren gav 
det neddoppade brödstycket ; och ef
ter den betan gå r djävulen i honom. 
Efter den betan blir han r ik tigt mo
di a att befatta sig med världen. 
Ef~er den betan börjar han nu 
dricka brännvin och göra affärer, 
svära, slåss, stjäla, b ära grannlåt 
och springa efter skökor . 

Förut då han ännu var okonfir
merad sade världens människor : 
"Han är minderårig, han har ännu 
inte blivit människa ! " Men efter 
första nattvardsgången säga de: 
"Han har redan blivit människa, 
han duger till vittne! " Och av så
dant talesätt tillägnade sig yngling
en den tron att han är en kristen, 
då han blivit konfirmerad. Vad nöd 
var det väl nu? Då ynglingen genom 
konfirmationen blev kristen, börja
de han efter den betan leva modigt 
i världen. Boken kastade han nnder 
bänken. I stället köpte han sig pipa, 
brännvinsflaska, klädesrock och 
spelkort. När söndagen kom, Log 
han på sig klädesrock och siden
habduk, Lvättade sig ren u tvär tes, 
men hjärtat förblev otvaget, gick 
sedan ut i byn, samlade andra lika
dana kring sig som han sj älv var 
och hörjade dricka brännvin, spela 
kort och morska upp sig så att ä~~n 
andra skulle se vilken karl hau ar, 
som kan supa, svära och slåss och 
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Iesta med skökor. Inte besinnade 
han att sådant leverne jusl är det 
djävulens liv som han vid altaret 
Iovade lå ta bli, utan han lrodde 
mera på världen som sade honom 
vara en vuxen människa. Därav tog 
han sig den förvissningen alt han 
va r kristen; och efter den betan 
gick djävulen i honom. Han hlev 
mycket djärvare än förr att smäda 
Gud genom sitt ogudaktiga liv. Om 
föräldrarna sade honom några ord 
till varning, svarade han sturskl och 
bjöd dem hålla mun! Han ansåg sig 
ej skyldi g a tt längre lyda sina för
äldrar, då han hade hlivit en vuxen 
man. Och blinda föräldrar hindra
de ej heller sin son från hränmins
handel, ty de mente att harnet också 
behöver förtjäna något åt sig sjäh 
då anna n för tjänst inle finns. 

Se sådant liv har det varit förut 
i dessa bygder och iir ännu i ele 
församlino-ar där unga och gamla 

b 0 1·· ligga döda ! De taga stöd at sorg os-
heten från Guds ord och na ltrnrJen 
och leva i tron alt de äro kristna. 
ehuru dera s liv är just elt hednaliv. 
Ingen enda av dem lvivlar om sin 
saliahet eller hetänker rnd som 
kall följa på elt sådanl fa ·. - ~i 

ha härmed målat den andhga do
Jen. Alla vet att liket hiir c~1 le
vande människas gestal t: ansiktet, 
öaon öron och alla lemmar iiro 

b ' .. • k Blott som en levande manms as. 
det skiljer, a tl denna har liv, .. me~ 
liket har ej liv; en levand~ manm 
ska ser, talar och hör men icke den 

döda, den är blind, stum och döv. 
Sådan var nu ynglingen som bars 
ut död. Hade Jesus ej hunnit kom
ma, innan liket hade gömts i mull, 
hade det upplösls i jordens barm 
och ingen hade aktat därpå. 

A n d r n b e t r a k te l s en: 
V arför stannade bärama. då ] esus 
rörde vid båren? 

Bärarna äro i andlig mening de 
naturliga drifter och begär som föra 
den döda mänskan i graven. En död 
är nämligen icke sin egen herre. 
De naturliga böjelserna, köttets be
gär, äro den ondes änglar som föra 
henne ut i världen och nöclga henne 
att göra sådana gärningar. Den na· 
turliga mänskan förmår ej mer än 
t>ll död röra sig till något gott. men 
kiillels drifter och hegiir föra hen
ne hit och dit ihlaml till clrycken
skap, ibland till girighet. ibland t~ll 
otukt, ibland tili tjnvnad, 1hlaml,t1ll 
·la,,.1118°] En nalurlib" miin,;ka Kan !"i 'n·' . .. 
ej låla bli all snpa. då k.iil~eb b~gar 
driver henne, hon kan E'J lata hh all 
s\'ära Ja vreden eggar henne, hon 
kan t'j låta bli all >'l]iila då lus~en 
att stjäla tändes. Hur .kan h?.n lata 
11 . tt criira ,.\danl. da ho11 ar helt 
, 1 a :-i , ••• 

i rlen ondes väld: hon ma,;11'. gora 
vacl husbonden hefoller. L1kso1~ 
den döde hiires horl '"' bii rarna. sa 

I .. Ien naturliga miinskan a.v ores t . .. ld 
sina driiter och begiir ut .: rnr en. 
- Och vart föra dessa harare hen· 
ne? Ingalunda tili livet ntan raka 
vä,,.en tili helvetet. 

i!fen när Jesus kommer och rör 
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1id håren. da ,111111ia l1iirarna. Varje 
,·iil'kt miinni,;ka 1<'l hurudant hen
lll'" li1 rn r fiirut. Jå hon låg död på 
hiir. o..11 huruclant del har blivit 
't•dan. \lii r J c,us rörclc vid bå ren 
mecl kra ftcn a\ sin nåd. måste hii
ra rna ,fnmia. lcke diirför ali ej dcs
'a hiirar<' skulk ha burit hennes 
kropp tili gnn·rn. 0111 intct hinder 
hadt· kommit. rnen ele Llcrn för
,;kriickta niir Jes11' riirde vid lniren. 
\led <'llll handen riirdc• Jesus 1·id 
hån·11: 0"11 cl!'n 1art så tung all 
hiirarna hlern km fl liisa. Ali .Tesus 
riird\' 1id han·n. dt'l hetyder i and
lip. nwning, ali Friilsaren med or· 
deb kraft lryl'k<·r dt·n andligen dö
,Jc,. sjiil p.enom sorg och hedrihclse. 
Ot'h a1 denna andliga sorg JJ!ir 
~jiilt·n ,-å tnng. ali likhiirarna. de 
omia Jrifternn Ol'h hegärcn som ho 
i mii11'kans kiiti. ickc liingre orka 
hiira dt·nna sjiil till grn1c11 l'llcr hel
,·etet. Sjiilen hli r S<t tung, ali dc 
natnrliga biijclserna, kölleb drifter 
od1 hcgär. cj liingn· orka fh1ta 
hennt• dit dc skulle. niimli.ren · tili 
hdwtl'l. Niir Jcsus börjacle med 
lyngden ay sitt on] lrycka miinni
s~ans själ hlcvo likhiirarna sa kraft
lo,a. att de cj liingrc mäkta bära 
lwnne till dr)·c:kcnskap , . I 

} · • S'VQl'( 0111 

~l' i .~ndra synder. Den vars ögon 
an~ uppna fiirst~ir nog hur och när 
Fralsarm hörjadc trvcka l 
D 'd kl d . iunom. 

an ag~ c åtmin~tone, ali ller-
rens hand l~g tung övcr honom. -
Dock kan ickc denna döda k 
a"n11u .. · B . Topp 

rora s1g. lott det sker. att 

köttels ]uslar och hegär som höllo 
på alt hära henne till förtappelsen 
icke orka del längre. 

T r e d j e b e t r a k t e l s e n: 
Varf ör började den döde tala, då 
f esus ropade : "Unge man , stå 
upp!"? 

Vi vcl väl. alt en andligen död ej 
kan !ala någol 0111 andli ga ting. 
Men så snart J esus ropa r: Unge 
man stå upp, står denne andligen 
dödc upp och hörjar tala. Det står 
visserligen ej i cvangeliet, vad den
nc yngling talad e, när han vartväckt 
upp ur döden. Men vi förmoda ali 
han talade om Frälsarens nåd var
igenom han hade fålt nylt liv. ehuru 
han redan länge hade legal död . 
Orn denna Frälsarens rnakt och nåd 
tala alla ynglingar, sorn genorn den
na stora kraft hlivit uppväckta ur 
den andliga döden. Men de som 
ännu ligga i den andliga döden äro 
$lumma. Och huru kunna de döda 
tala. innan Jesus ger dern Iiv och 
ande? - Del slår ock i vårl evan
gelium. alt alla betogos av häpnad. 
när de sågo ali den död e h ade blivil 
uppYäekt orh hörde honom tala 0111 

Frälsarens nåcl. 

Sa häpna ännu nåara då de höra 
.. k b ' 

uppn1c ta ynglingar tala orn Fräl-
s~rens slora nådeverkningar. De 
forsttm1mas och w1dra: "Vad kan 
della nu vara för svarnrnel?" Men 
alla de som med sina öaon sell den 
stora förvandling som 

0 
skett mcd 

~enne ~ppväckte yngling: huru han 
som forut låg andligen död och 
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1 issle intet om det andliga livet och 
~iven var döv och stum och kunde 
i ntel tala om de ting som höra till 
kri slendomen, nu genom Frälsarens 
makl blivil uppväckt från de döda 
och talar om Gu<ls nåd. Denne yng
]ing, som likbärarna. drifterna och 
begären, höllo på ali bära till bot
tenlöshetens grav, följer nu hem 
med sin moder, som fick stor sorg 
för sin sons död; och hon får nu 
glädjas över sin ende sons upp
väckelse och andliga liv. Härav 
kommer även slor fruklan över alla 
dem som med sina ögon sell den 
döde ynglingen uppväckt. och alla 
de få glädje som gräto över hans 
diid . Men likbärarna som ville h;ira 
hans själ till helvetet, den gral' 
varifrån ingen återvänder. de fingo 
intet för silt hesvär. De måstc nu 
med skam betrakta denne yngling. 
och vern vet. kanske de iiven sP 

sm•tt på denne sorn så blev levandc. 

Ynglingar! Stån upp ur dcn and
li ga döden! Genom synclcn har ni 
clött som unga. och genom dl'n and
liga döden har ni vållat cdrn fiir
äldrar sorg och bitter griimelsf'. De 
Iöräldrar som själva sedan länge 
äro döda kuuna ej begråta ccler 
död, m en de Iöräldrar som själva 
lcva sörja över si ll hårda öde alt 
de måste förlora sina barn genom 
den andli ga döden till helvetel. var
ifrån intel hopp finns 0111 deras 
uppväckand e. Många föräldrar 
måste gråta och ropa som David, 
clå han fick höra all hans son 

Absalom hade döu i sorglöshel. o 

grät han och ropade: 0 min 5~~ 
Absalom! Ack, att jaa hade dött i 
stället för dig! Och ;ilken är den 
fader eller moder som ej ropar som 
David, då de måste lida det hårda 
öde alt deras barn dö i sorglöshet. 
varigenom de förlora allt hopp ali 
få återse sina harn i himmelriket. 
Inga föräldrar äro så hårda od1 
förhärdade att de skulle l'ilja att 
deras harn skulle lili olyckliii;a i tid 
och evighel. Men krislna för:ildrar 
i synnerhet hedja Gud att de finge 
se sina barn i himmelen. Vilken bit
ter sorg få ej föräldrarna då deras 
harn dö i sorgli)shet! 0l'h iindå 
åsamka ,;orgliisa harn "ina föriildrar 
rlenna 'org och hittra ,m:irta. 

Om fiiriild ra rna hade tiet hoppel 
ol'h dcn fön·i,.,.ningcn. alt de Yng
lingar som dogo unga \ 'Ol'l' i h;m· 
melen i dcn himnwl,-ke Fonilder 1,.: 
hr,-kY<ld. od1 den räl\t' Fadt>rn- ..;kii
lP. ,-å vore dern,; kropp "<i liill ali 
liära flir fiir:ildrarna. ali d,, k1111dc' 
iin·n lacka fiir ali Gud loi! dc111 borl 
[ran olwka och \ iirldt•JI,; fre-1t>Jq•r. 
innan rlr omia daganw knmma. 
\Ien ye clt>n fader cllt'I' •nocll'r ,-om 
nubte mcd hiller >'01'1! hära ui l'nde 
sonen,; lik >'lllll dog i ,..orglöshet. 
innan Gucb fiirekommaml<' 11ad firk 
Y<'rka j honom l'll förY:rnclling tili 
~j;ilens uppln;nmg ! 

Sen nu ynglingar 1'ilken hiltcr 
sor" föräldern fick genom denne 
yn•~ings olyckliga död som dog 
so1~lös! Sen I ynglingar. som leven 
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sorglösa som Ahsalom, hur härligl 
dt•l vorc för edra föräldrar , om 
Gucls förekornmanclc nåd finge så 
pass rum i eclra hjärtan all I fingen 
t•n salig död, så all sörjancle för
äldrnr kunde hoppas ali fä se sina 
harn i himmelrikct. - I haven re· 
dan genom edcr olyclnad vi'Ulal för· 
iildrarna sorg och lwkymmcr. I 
hnven reclan illa liinat deras mödor 
orh smädat clcras lå rar gcnom eder 
ohiirsamhel oeh liillsinne. r dag el
h•r i morgo11 kommer driden 01'11 
ryckf'r l'tlt-r lmrt i f'dn soq.~lrisl1el ! 

Då börja edra föräldrar su cka tungt 
på eder grav och säga som David: 
0 min son, 0 min son ! Ack a tt jag 
hade dött i ditt ställe! - - - Men 
föräldrarnas tårar för må icke lösa 
sorglösa barns själar från helvetet. 
Icke ens den himmelske F örälderns 
tårar förmå lösa deras sjä lar från 
helvetet, vilka smäd a hans tårar 
med sitt gudlösa leverne ! Vakna då, 
du döde yngling och stå upp ur 
graven, innan gra ven fyll es med 
mull. Amen. 

Ps. 552: 7, 8 eller 599 : 6, 7. 

-IJl"ITO\ IJE :iö:\ Di\GEN EFTER TREFALDIGHET 
Aftonsungspredikan 18.59. 

Ps. :n.i: l 5 eller 4{)1 : 1 -4. 

Gl 'D SI.AR :'-/ED DE STOLTA OCR UPPHÖJER DE öDMJUKA 

\ iir du hur lilh it bjudcn. "' ga orh 
la!( drn nt•1lnsln plnlsen , id honlcl. T 
il~·I ~nn '111 hiindu. ali dl'n. , 0111 hu~ 
hjud11 dig. <.iig1or 1ill rlig. när hun knm · 
mt•r : \1111 ."111 'lig hiigrl' upp! I>a \e· 
d,.rfun'." d1g lwdcr inliir alin dt• unrlru 
lu1nl~Jla!'llerna. 

Dessa .. ord ur dagens <'Vangelium 
sade Fralsan•n tili fariseerna ·o 
f"' .. 1 • ' m .or var <lsäran valde ele översta plat-
~erna. Orh dennu \ärldsära finn 
annu hos ( höga) herra r ;\.~, . 

5 

r .. . .. . . ' i~n som-
•.ga :~.r sa odmiuka att ele mecl av· 

s1kt s~tta ~ig på de nedersta platser
na v1d gastahucL och andra upp
m~na d~m att sätta sig hiigre upp. 
V1 lro mte att Frälsaren härmed 

ville inskärpa hos fari seerna natur
lig öd.mjukhet. Utan därun der lig· 
ger nagot annat, som hör till kris
tendomen. Det hör samman med 
det, för vilket Frälsaren förmanade 
sina lärjungar, då cl e tvistacle sins· 
emellan om vem som vore den 
stiirste. Ehuru ele då tv istade om 
vem som skulle hli clen främ ste i 
\Iessias rike, har man d ock efteråt 
se~t. att äran att vara den bäste 
knstne hö1·1'ad .. cl k . 
f
.. . e ansalta e nstna 
orst t Ko1·1'nt 0 h .. l .. . · c annu m er JOt']a· 

de denna "den l .. k . .. " .. 1aste n s tnes a ra 
ansatta huvudmänne .. f"' f "' l' 1 serna .. n, nar or o ie · 
· upphorde. Då hl ev de t å ter 

Gud slar ned de Ho/ta of"/1 ... 11ppho1er de ödmjuka 

tvist mell an lärjungarna om vem 
som vore den främste . Men denna 
fåfän ga ärelystnad hos ele kristna 
verkade då så mycket, att påven 
hlev den bäste kristne. Och då han 
blev den bäste kristne, kastade han 
kristna i helvetet och ställde si.,. 

... 1 ° 1 k D "1 ° sia v p a oc et. enna Jäste-kris-
tens-ära" är ännu större än världs
äran . Ty när egenrättfärdigheten 
hlir kristen så blir den gräslig. Då 
kas tar den alla kristna i kiltein or:h 
ställer sig själv på locket. 

Även i denna kristendom har 
funnits några som ha sökt vinna 
" bäste-kristens-ära", ehuru de krist
na ej h a givit dem denna heder. 
Och sådana ha i andlig mening sall 
sig på frärnsta platsen, ehuru hus
värden icke placerat clem på clrn 
platsen. Dem gäller delta Frälsarens 
ord : " När du har blivit hjuclcn. så 
gå och tag clen nedersla platsen \'id 
borde t, så att den som har bjudit 
dig rnå komma och säga: Min viin. 
sti g högre upp! Det hetyder: all om 
Gud ger dig den häsle kristnes 
hecl er , så stig då högre upp. men 
om dj ävulen ger dig "bäste kristens· 
ä ran", så kommer slutligen värclen 
och säger : "Giv rum åt dcnne!" 
Och så får du med skam siitta clig 
längre ned. J ag tror att ingen kris· 
Ien m er går och sätter s ig friimst. 
så länge de kristna ha självkänne· 
dom. Men om någon förlorar ali 
sj bilvkännedom , så nog upphöjer 
den onde honom tili " Lä$le kristen." 
De kri slna tro icke a tl de äro de 
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b~sta kristna, så länge den lede ej 
f~r ~pphöja dem efter eget tycke. 
Sa lange den onde frestar och plå
g~'.· dem, börjar han inte all upp· 
hoia dem. Ty han tar från somliga 
all tro och allt hopp, så att de inte 
kunna tro ali Gud är dem nådig. 

vien då kommer den store "ästa
lmds-värden som har hjudit

0 

dem 
och säger: "\1in vän, stig hö.,.re , .. s. " upp. ta upp från elin otro och 
tag emot nåd för nåd. på hur dålig 
plats clu än 111å silla. ~lig hiigre 
upp! säger den som har ml1judit dig 
lill clen stora nallrnnlen och rlet 
himmelska hröllopet. som hålb på 
Sions berg oeh i del nm Jcrw;alem. 
Stå upp från din otr~ ! 0..!1 simma 
intc längrc i olrons hiiljor du ,\·al
unge ,;om hliv1t elt hjiilplii:'l fh~fa. 
Stig höµ,rc upp, hur än ei;cnrättfär 
digh1 lPn predikar genon förnuftct. 
atl du irke iir viirclig alt ,ilta !" 
friimsla plats i clen slnra natl' arclen 
rll'h 1 Lamml'ts hriillop. Sta upp 0t h 
stig liingre fram. du \ ilken drld<·n 
orh cgenrällfiirclighetr1 har kastat 
1 argrunclen! D11 iir i l•i'll'll• ll'n. niir 
du tror di;! \ara i hehr1t•t. l1ara du 
tror! lfrn om du inle tror sa för
lilin•r clu i hehl'tet. Stigen llll 

länrrre fram alla luit f;in!i)!a. hedrii· 
vacl~. hetungadt och till avgrunden 
nedtrwkta ! Stigen fr;11n orh varen 
irke ·så hlyga I olrogna, då dl:'n 
slore hw;]10nclcn har inbjudit eder 
till den stora nattvarden och det 
himmelska bröllopel. Sitten nu 
hiigre upp. I av sa tan dömda otrons 
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fångar! Siuen hiigre upp oc!1 iiten 
fria orh miirgfulla riiLLer. vrn och 
fiirskt hriid på Sions herg viJ Lam· 
nwls l>riillop. Ty ho vet, kanske ~e 
dagar komma. då 1 måst_en fa~la for 
cder nlros skull. Men n bed]a clen 
slore nallvards-värdcn alt ni snarl 
mallc få silta tili hords med Abra
ham. Isak och Jakoh i himmelrikel 
kring clet gyllcnc hordelochiitahim
nwlsbriicl. flör du slorc nallvards
viird dr hot fiirdigas och tvivlandes 
surkan, rlå dt' ropa tili Dig med 
iidmjukL iillf\<'rfulll och förkrossal 
hjii rta ! Förha rnrn Oig iin•r clcm, lecl 
dC'm fri111 d<'n 11<•dcrsta platsen all 
silla hiigre upp. o Faclcr vår som 
iir i himmrlen! 

Ev1111gl'!iu111: Luk. 14: 7-11. 
.h•u> hadl' pa en sahhnl kommit in 

tili l'n '" dl' fiirniimstu !arisi·ernn [iir all 
i11L1ga "" 111ultitl. lla han nu märkte 
l11nu giistn11a utrnlde at 'ig ele (rämsta 
plats1rna. !rarnstiillrl" hun !iir dcm en 
likrwlse: hun 'tlde tili dem: '"\iir du a1 
11ag1~11 har hli1·i·t hjudt•n tili hriillop. sä 
tag u·ke ill'n lramsla plalscn 1 id hurdrl. 
T) ka11hii11da !innes hlu11d giislt•rna na
i:un ~0111 tir nwr ansc-dd ~ln du. och da 
k'.11111ncr til_I iil'cnlv" rlcn surn har hju-
1l~t "'.'~~· 1hf! nrh lwnnrn n.-11 siigcr till 
dig: (,11 plab.at rlennc": od1 sa mastc 
du med. sku_'." mlaga """ neclersta plat
'"11· \ej. nar clu har hli1 it hjuilcn. sa 
g.I ""h t.ug d1•11 nedersta platscn i·id 
hnrdct. 11. dr_t knn da hiinda all den 
"

1111 har hiucl!t clig siigcr tili dig. när 
hun k111nn11•r: ~1 m 1.:1·0 "t"i" 11 .. , 
1 . • • 0 

.,. ogrc upp. 
lu l'erler!ares rlig hcder inför 11 rl 

undru hnrrlsgä•terna Ti· 1. I a a e 
h... . · . ar or t en som 

upp 0 J<'r 'lg. han skali bl" . !" ·· 1 . k·rl llU CJl"OClllJU· 8 
• orh den ""'" iirlmjukar .- 1 

skali hli1a upphiijrl." · •g. ian 

Med ledning av del heli ga eva11• 

ueliel skola vi genom Guds nåd he-
" trakla, vilka de äro som sitta 
nederst och vilka som sitta på de 
främsta platserna vid den stora natt
varden. 

Z :a: Vem sitter p(t den främsta 
platsen? 

Såsom faris~erna naturligen val
de de främsta platserna, när de ble
vo bjudna på bröllop, så ha även 
några kristna lagit de främsta plat
serna i himmelrikel, elmru icke alla 
som önskal del ha uppnåu denna 
höga utmärkelse eller ära. Sebe
deus' söner voro de första som 
önskade silla Irämsl, då deras mo
der bad Frälsaren, att hennes sö
ner skulle få silla den ene på högra. 
elen andre på Yänstra sidan i hans 
rike. Men ele andra lärjungarna 
blevo avunelsjuka då de hörde vad 
Sebedeus' söners moder begärde. 
Ty gumman hadc inte så låg tanke 
om sig och sina söner som David, 
som ville få vara elörrvakt i Her
ren~ hus. Han ville vara kyrkstöt 
för alt få väcka dem som kämpa 
med sömnen. Men i denna tid duga 
inte många lill dörrvaktare och 
kyrkslöt i Guds församlin". varest 
visa ligga tillsamman meel fåvitska. 
orh dc visa inte röra de fåvitska. 
så all de måtte vakna och köpa 
olja innan Brud"ummen kommer 
att hämta sin utvalda hrud till e,iul 
hröllop. " 

Men vi räkna inle hil de sorg· 
lösa. som alelrig ha kommil till 
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hröllopssalen fasl ele ha blivil in
hindna. De sitta Irämst i den slore 
världsfurstens bröllop och få rlär 
1 illägna sig den bästa djävulens 
ära, när den slore världsfursten 
börjar fira bröllop. Somliga sorg
lösa och fallna stå nu sorn vaktkon
staplar viel avgrundens porl. och 
söka hindra alt ingen kristen måue 
slippa in till den himmelska bröl
lopssalen. Men vi tala nu om sådana 
som i sanning ha kommit lill Lam
mets bröllop och börja där söka de 
bäsla platserna åt sig och icke vill 
vara nöjda med all få vara dörrvak
lare och kyrkstöt i himmelriket. 
Petrus hade himmelrikets nycklar, 
men Johannes låg vid Fräbarens 
bröst vid Herrens nattvard. Vill Ju 
med Johannes få ligga i J esu sköte. 
så måste du vara lik Johannes. Ylen 
vill du vara dörrvaktare i Herrens 
hus, måste du vara lik Petrus pa 
pingsldagen, som släppte in som
liga och uteslängde sorglösa och 
nådetjuvar från himmelen. Inte be
tyda himmelrikets nycklar längrc 
nårrot i den bäste kristnes hand. 

0 . 
Påven håller sig för den bäste knst-
ne och kastar kristna i helvetet orh 
lår själv på locket. Men inle för

mådde han hålla Luther i helvetet 
ehuru han uteslöl honom från him
melriket. Ty påven har falska 
nycklar. Och ännu hålla "häsle· 
krislnas" händer orälla nyrklar. 
Därför korn Herren all säga åt 
påven: "Min vän. giv plals ål d.~n
ne man!" Ty genom Luthers lara 

Iick hela värlclen se, all påven icke 
har varit den bäste kristne, ehuru 
han själv höll sig för au vara sådan. 

Så har det tiketl även här, alt de 
som hållit sig för au vara de häsla 
krislna ha blivit ele sämsla och slut
ligen fallil ned i smutspölen. l\fon 
del är inte lärans fel. ulan det har 
varit saknad av sjäh-kännedom. 
Därigenom har den onde fått upp
höja dem till "bäsle-kristne". Da 
ele ej åtnöjdes med den neclersta 
platsen. ha ele nu med skam fåu 
sälta sig nedersl. 

2 :a. Vem sitter pii den 11edPrstr1 
platse11? 

De sorglösa säga: .,,Ti siiga os:-; 
inle rnra bättre iin vi äro." De tro 
iiwn alt ele silla på neder,[a platsen 
orh mena all Gud skall -lutlif!t'll 
upphöja dem. \fen man ha · nu sl'll 
alt ele dörnde ma,;lc <liima sif! ,-jäha 
1ill förlappelseu. Orh denna sam
wtsdom torde inl•· iintlra" pa anJra 
siclan om graven. Då slå d<> vid hl'l
vclels porl. vilkl'l dc äwn "jiilva 
känna med stor fruktan. t!a tie a 
andra sidan kiinna ali l11111nwlt'ns 
dörr iir .;Längd. fo,.;t d1 fiirul ha sagt 
all rlen iir iippcn. \Ien de sit~a l_)å 
liirrsla plabt'll solll ha konu111l t1ll 
r1:i ,.;tadium 11,; Yilket liil'Jlllll(arna 
HHO p<l på,.;kdag1•11 ,J«i a 11 tro neli 
alll hopp hadt• tagil ,]ul. ,ä ali dr• 
måsle sjunka ned i avgrunden cller 
viinda ~itt hopp dil. Då kom Jc,us 
och had dem stiga hiig1T UPP:. da 
han blåstr på dem orh sad~: Ta· 
"<'11 emot den Helige ,\nde. Om I 
p 
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Sjutto11de söndagen 

o h SJ'nder, så äro f .. [åten nagon ans I b . . or 0 h om zn 
de honom f örlatna; oc ' .. han 
den någo11 i hans synder, s2a3a)r 

· d " (foh 20: · bnnden 1 em. · . 
. de kristna den t1d, Säkert mmnas 

d 1.. t platsen då de sutto på en ags a 
h . .. de s1·" i samvetskval och 

oc Jamra " . G d 1 
ropade med hög rös~: . "M~n ?" u ; 
Varför har du överglVlt m1g .. D~ 
kom husbonden som hade ~~u~1t 
d m till bröllop och sade: Mm 
~ u«• länrrre fram!" Och de sto-va~ s ~ o 'd 

do upp och gingo genom Jesu n~ 
och han,; uppståndelse och satte s1g 
längre fram. Men del är inte Guds 
fel om somliga ha genom falsk 
ovärdighebkiinsla hamnat i ot.ro. 
Det är inte Guds fel att somhga 
falla ned från himmelen och gå till 
viirlden och med världen till hel
vetel. Mm det är inte riktig otro, 

1 . " då någon säger: "Jag iar mte tro 
och är nöjd med delta tillstånd. 
Det är clet samma som om han 
sade: "Jag är inte i himmelen och 
inte i helvelet utan mitt emellan, 
och diir är det roligt för mig att 
vara. Jag har inte lust att fara till 
helvetet. men på mittplatsen är det 
häst. Där är ej så stor glädje som 
i himmelen och ej så stor plåga som 
i helvetet utan ett vanligt me<lelvägs 
liv." Men värre är det. att Luther 
har tagit hort den där "medelhim
melen" (){"h "medelhelvetet" och 
sagt: "Himmel eller helvete, och 
ingen tredje plats finnes." Om du 
inte genom tron är i himmelen. så 
är du i helvetet. Där mitt emellan 

l ika nu de som tjäna två herrar 
~;:llan himmel och jord. J ag fruk. 
tar att deras egen tyngd drar dem 

d till avurunden, även om Guds 
ne " o l"k 
Ande skulle draga uppat I a m~c-
ket som den onde drar ne~al. 
Den egna tyngden kom~er av )Or· 
dens dragningskraft. V arlden d1:ar 

0 tarkt otrons fångar, att de mas
sa s o 11 d l"" o te sjunka. Inte ha s e ange pa 
mellanplatsen mellan himmel och 
helvete. Om du vore på den neder· 
sta platsen i jordens mitlpunkt, så 
skulle den egna tyngden upphöra, 
och det vore översida på alla håll. 
Så är envar som är på den nedersta 
platsen, han har uppåt på alla håll: 
Då han sjunkit så djupt att h~~ eJ 
kan sjw1ka djupare, är han 1 JOr· 
dens mittpw1kt och all djuphe~ har 
svunnit. Om han ropar ur d]upet 
mot höjden såsom David, så hör 
Herren hans böner och drar honom 
högt upp. 

Minns ni inte den Lid, då vingar· 
na hade vuxit ut på eder, ni sval
ungar, hur ni då flög högt upp i nå
dens vida rymd, så att jorden hlev 
kvar som en Ii Len boll? Eller har 
ni nu blivit till flykt odugliga stac
kare? Hur länge ni än må dyka 
i otrons böljor kan ni inte alltför 
länge hålla edra huvuden och and· 
ning under vattnet. innan ni måste 
komma upp att andas. Dyken , dy
ken ! Ni kan inte fly för ederl liv, in
nan ni får vingar. Då får ni flyga 
till varmt luftstreck varest solen ly
ser rakt över huvudet på andra si· 
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dan jorden. Då kvarlänmas denna 
jord som en liten boll, och alla små 
fåglar få då sjunga och kvittra på 
det levande vinträdets grenar. De få 
sjunga den store Skaparens lov, 
som givit dem livet. Och trötta evig
hetsvandrare lyssna gärna hur vac
kert de sjunga på Sions berg den 
nya sången till Gud och Lammet 
med alla änglar och återlösta själar 

som redan lyckligt kommit över 
dödsfloden. Och där vänta kristbrö
der och systrar på eder och vår an
komst, och alla himmelens änglar 
vänta på eder, dyrt återlösta själar. 
Snart få Guds barn sitta med Abra
ham, lsak och Jakob i himmelri
ket. Amen. 

Ps. 402: 6. 7 eller 565: 4, 5. 

ADERTO'WE Sö\DAGEi\ EFTER TREF.\LDIGHF:T 
Husförhörspredikan 1856. 

p,. 33: 1-1 eller 2.5.1. 

VÄGEN TILL GlJDS RIKE 

Om jag än skri,er mi•~.a lagar f?r 
honom i tiotusental. sa raknas dc J u 
dock för en främlings lagar. 

(Hos. 8· 12 ) 

Gud säger genom profeten Ho
sea, att de sorglösa i Israel ~~~e 
hans lauar som främmande lara. 
Så har ~an sett även här, all dc 

1.. h na0 detJ. uvarna anse sorg osa oc .. 
Guds lag som främma~de 1.ara. D~n 
tilltalar ej deras k~ttsh~a smne, ;c~ 

1 Adam gor hart mot~tan gamme b .... 
.. G ds lag träffar hans iosl. 

nar u ·· f ·""mmande 
Han tror att det ar en .rn .. 
och falsk lära som förh]uder m.~n-

.. h . lt upa svara niskan all gora 01, a 5 ' 
1 
... 

·· ·· Sådan aia och göra vad oratt ar. · 
är i den gamla mänskans tycke f1·1·1: 

o }"" Men om 01 
tel annat än pave ~ra. "del J"uvligt 
hedningarna predikas 1 J 

ernuo-elium och alla sorglösa oct1 
förhii'rdade Jo, as himmelriket i.tan 
ånger och sinnesiindnng. sa är oell 
en ljm·lig lära. Lik,.om pa P.'."oteten 

H _ . 1.d Gu,J,; Jarr. <orn for dem 
fbea, l <' .. r·· 

framställde Guds strå'lga ratt .. a' -

d. <>het. a,· dem an;ags som fram-
10 ·• ali·• d ! .. . « anse aven r u ~ man e aia. ·" 

1 .. a och nadet1uvar Gmb lag sorg os· . . . 
f .·· aiidE orh falsk lara. ,om som rnmm 1 

.. . otb1udanck fiir gammel Ac am. 
ar 111 f Hosea: 
D:· f.. . ~kriYer pro ete1 . . 

<1r 01 • · 1 r 1 ,, · :· -kriver mma aga 
Om Jag an ' ·k r·· . 
. l _; räkna" de clol o1 

t10tusenta · ,a .. ,. I\u få de 
en främmande lara. • . rÖ· 

.. 1 .. . huru deras t1osb 
sorglo~a ioia. h b · d . . Gamla Testamenlet a e 

ei I 1 ' som en främman-
Lraktat Guds ag • tets soru-

.. G mla testamen " 
de lara. a .. 

1 
v lagpredikan. den 

lösa togo ansio a 



efter Trefaltli g h e t 
ld,•rt(l11dr sUndu~en 

hcha"ade dcm icke. Gucb lag be-
" · • 1 • :'Jl<l <lem rördr dem i lla, da c en sla es .. 

mol hröstrt. Ty lagen viicker fo1 .. sl 
eli ont sanwele orh förhärdar dar
jiimte hjärtat. ,å ali ej alla nåd.e
tjunir liingre stjiila nåd. D~t ~ill 
siiga, ali de cj liingre utan battnng 
tilliigna sig Gnds niiclelöften och 
tro att gummel Adam utan sorg och 
\erlermiida ;lippt•r in i himnrelriket. 
Ganunel Adam ,jl[ mc<l hui! och 
Mr intriida i him111elriket. Han Yill 
t'j hn wdern1iida ulan lrnn vill helt 
liiti hli snlig. utnn sorg och hedrii · 
n·lsc. ehuru Ht•rr1·11 bnr sagt: "Del 
iir gt>no111 myckl'n heclrövclse som 
\ i milstc ingä i Ii vrt. - - Den porl 
iir tning och den väg är smal som 
l1·der till liwt. o!'h fil äro ele som 
finna 1len." ( Apg. 11: 22. Mall. 
7: l L) '1en n<!clctjmcn tror att han 
llll'!I rtl sådant leverne hlir salig. 

Ehuru här har prcdikats så mvr
ken lag. att t'i rnången mer kan iro 
ali han utan ånger blir salig, syn
dar han lihäl med ont samvete och 
siiger sig gå tili helvetet. men aiir 
inte hiittring utan smädar de kris~na 
nl'h här nnt samvete. Somliaa . :1·"a 

• •• t"'i .:i( o[ 
stg hanga fast vid Kristus. orh 
ku~nma ämlå irke iivereni:; meel de 
knstna. De tnr<le rnra rikti' a · ~ I 

• . .,,.i nac e· 
IJUY'.~r ,.;om ~J samsas med de kristna 
fastan ele hekänrn trori \ ' ' , 

.. . ' • 1 ma,.;te 
saga sannmgen. att fastän 1 . 
1

.. I · lc sotg-
nsa m·1 nådc>tJ'11varn·1 "a• v:1·1 '1 I ._ '"' " cra111-
a som .. nya Testamentet an~t· 1:gPn 

som frammande lära <la· 1 1. k 
• · < en prec 1-

as sa att den träffar <lein .·:·i. , · ']a \a. sa 

måste likväl Guds lag pre<likas så 
Jänge det finns ogudaktiga som 
trampa Guds lag med sina fö tter, på 
det att de måtte inse på vilken väg 
de äro, så att ingen m å tte behöva 
uå blind till helvetet. 
0 

Men för de botfärdiga skall man 
preelika evangelium för a tt de må 
tro att Guds Son betalt full lösen 
för dem. Hör du, <le botfär<ligas 
store förbarmare, alla deras suckar 
sorn känna sin blindhet och vilja hli 
liefriade därifrån ! Öppna deras 
hjärtan till atl Iita på di g, Fader 
vår som är i himmelen. 

Evangelium: Matt: 22: 34--40. 
Vfen när fari 5~ern a [ingn höra alt 

han hade stoppat munnen tili pa saddu· 
ceerna. <arnlade ele sig tillhopa: och en 
a1 dern. 50111 var lagklok, 1·ille snärja 
honom och Eragade : " Mä5tare. ,·ilket 
iir del ) pper5ta buclel i lagen?" D<I 5Va· 
rade han honom: " 'Du skall ä l5ka Her· 
ren, elin Gud . av allt dill hj ärta och av 
ali din själ och av allt ditt för5litnd.' 
Delta är del ypper5la och förnä1115ta 
hudet. Därnä5t kommer ell 50111 iir delta 
likt: ' Du >kall äl ska elin n ästa 5å50111 
dig sjäh .' P,1 de55a tvä bud hänger hela 
lagen och profet erna." 

Nu borele alla evighetsvandrare 
skynela sig att ropa och klappa på 
nådens dörr, medan dörrvakten än
nu hör. Ty vi se att hårda tider fö. 
restå o~s. Gud i himmelen ser hur 
de sorgliisa smä<la honom m ed sitt 
~dlösa leverne. De väckta ansätter 
somnen, så att ele inte orka vaka och 
f?.'.-kunna bättring för ele olyr kliga 
sialar som Yan<lra, somliga lilinda, 
somliga seenele, på förtappelsens 
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hreda väir. Gucl i himmelen måste 
höria stra Ha ele förhärdade för 
Gu<ls orcls förakt och de väckta för 
sömnakti ghet. Ty han ser alt förma
ning, und ervisning och bäuringsrop 
ej mera hj äl per. Därför måste han 
taga r iset och börja tukta de ohör
,a.~ma och elaka barn. som ei läng
re lvda ordet utan skratta åt och 
smäda F örälderns tårar. Den hirn
rnelske F a dern har två ris i sin hanel 
med vilka han söker aga ele olyeliga. 
Det ena ä r timlig aga varrned han 
clrager synelare till sig. Meni garnla 
testamente t ha ej många själar kom· 
mi t till bä ttring genom denna tuk
tan. Stolta andar ödmjuka sig icke 
trots missväxtår; de endast vredgas 
på Gud och söka tröst i brännvinet. 
då världsorg kommer. De besinna 
icke att de väl förtjänt det straffet, 
så att ele skulle göra bättring och 
vända sig till Gud. Ett annat ris har 
Gud också i sin hand, varmed han 
söker lära de elaka . Det är ett an<l
ligt ris, varmed han har .fått sornliga 
att fly till honom . Men ej heller det· 
ta förmår verka något, ty männi
skorna äro förhärdade. Icke många 
bli ångerfulla, och några börja re· 
dan ån o-ra a tt de u ppvaknal för ti-

b -
digt. Somliga förhärdaele ha trolt· 
nat på vägen och störta t i skoge1 ~, 
där ulvar och lejon tjuta. De ha bh· 
vit till spis å t alla rovdjur . De bör· 
jade följa ele kri stna som fly<lde 
från förelärvets stael och gingo a tt 
siika det himmelska fäderneslandet 
men tröttnaele på vägen, och som-

19 Evangeliepostilla 

liga av elem ha reelan hlivit så lånot 
efter alt de ej mer höra ens ett f!J~Y 
av Jesus från Nazaret som "'ick här 
förhi. " 

Finns det mer många själar har 
som sträva framåt på elen smala 
vägen? .Finns elet många som käm
pa isin allra heligaste lro? - Jag 
tror att det ännu finns några som 
vill kämpa till slutet. Och <le få sjä
lar som vandra på livets Yiig borde 
betänka alt denna mödosamma färd 
snart sl utas. alt de snarl nå vilan. 
om ele orka Yandra o<'h himpa 
ännu en liten ticl. '\Ien dc horde 
även ~e på ~olen. rnd ti<len lid~r. 
Ty jag ser att nådens soi är i ned
gåen<le orh Jesus från i\'azaret går 
förhi. Snart hiiljn mörkret jorden. 
och <lå ,.;er ingen den smala ,·äge1J. 
Vandrrn diirför skyn<lsamt ,-å liinge 
ljuset iir. på tiet ~1tt miirkret ickr 
må få makt metl edrr. Den .;om 
rnndrar t miirkret han yct ju i1·ke 

rnrl han går. 
Sen. mina Yänner. hur många av 

edra medrnnelrare ha triittnat pa 
vägen. och hur clf'n ondcs änglar ha 
fått "lä<lje aY de kristna;; fall! Sen 
huru

0
oJycklig dö<l dc rn som börljat 

j anden men sl uta i kött<•t ! .;;;en, nrr 
tien olyrklige fiirlnra<le ,.;one1.1 nu 
bliYit en s\'inahcnle och för CJ ens 
äta drav ! Stii upp. ,;tå upp. olyrk· 
li"'e förlorade son och gå tili din 
F:ner innan rlu diir! Vem vei. r,a
dern kanske tar emot <l ig med glacl· 
je och ger dig högtidskJ

1
ii<l et:.

1
o
1
rh 

· • f1'11u1·et hur än c en n ( re n ng pa o · • 
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e/ter Trejaldighet 
A r/iort ontl t• .Hill rlage11 

.. tf .. rdi aheten 
b d . eller cucnral a " 
ro cm . " å deras död som 

avundas J1g. Sen P d värl
ha smakat den tillkonm~_an .. e de 
d . kraft och sedan forslosat 

eno h .. uodelarna, sen 
dyra skatterna oc a., 1 . k . 

d d .. 0 1 De ia 1c e 1 i hur stor nö c ar · . . 
d .. <l , n u"Jlfly'kl 1 hmnuelen o en nago . . f 
eller på jorden eller J hcl;etet, ast: 
än sanwetet <lömer dem d1t och den 

.d eJ· tör ändras i evigheten. na om , .. 
Och då denna nådetid sa s~1a~t ~r 
slut. huru skola vi <lå best~ mfor 
Guds <lomstol, om Yi icke aro hc
väpnade rne<l Guds kraft och -~nd
liga stridsrnpcn mol dcnna -~'arld. 
som iir full av ficncler och clar clen 
cna ficnden värrc än den amlra vill 
för<>Öra dc kri~tna. lckc blott väri-

" clen fn»•tar. smäclar och föraktar dc 
kristna utan ävcn sjiilafienclen i clet 
cgna kiittet ansätter fiirfärligt de 
kri,;tna orh sökcr för,;l få clcm alt 
wncla. Orh då han cj får dc kri~tna 
11.tt svnda. börjar han surga hjiirtat 
och .vill tillintetgiira clcn tro. var
igcnom rn kristcn allenaiit kan 
iivcrvinna alla t!örlcns och djävulens 
fiirskräckelscr och fasor. Hur kun
na vi hcstå i alla drssa frestelsrr. 
nm yj irk<' äro på vår vakt orh va
ka. 1lå djärnlen går omkring snm 
ctt rytanclr lejon nch söker vem han 
må uppsluka? J alla tlessa frestel
scr. strider och faror ha ele kristna 
ingen tillflykt i världcn. fastän <len
na crbjucler sig som kannat iiven 
åt clr kristna. 

!Vien en kristcn måstc fly till den 
store Korshäraren orh Törnekrönte 

K unuen som har övervunnit alla 
on " ' . ·11 l . 

f telser och uppfant t1 nmme-
res F d .. f 

1 Där beder han a ern aven ör 
en. 1 b d .. 

och väntar tills al a e rovade 
oss ·11 d mlas kring honom tl en stora 
s:uvarden, där Johannes lutar silt 
~uvud mot Jesu bröst. Dit böra även 

· arma sträva, ila och längta, om 
VJ O • o 11 vi skulle orka kämpa sa I var a ra 
1 eliaaste tro ali vi måtte vinna det 1 

" 
0 1 d eviga livets ~rona. v~_ren sa ~n a 

tappra alt slnda oeh kampa, pa det 
I mån orka vandra genom denna 
mödosamma värld i all nöd , ångesl 
och tvivel, i alla vedermödor och 
frcstelser, i all världens hal, smä
lek och förakl, i alla Iiendens an
fall och hotelser och i all världens 
fauio-dom och motgång, alltid litan-

b . 

<le på den hjälten som övervunrnl 
alla cljävulens och världens frestel
ser och o-åLL före oss för all hereda 

" ele troende rum. Viken därför icke 
från honom, 1 utvalda ! Tröltnen 
icke ali ropa och klappa på him
melens diirr till dess alt dörrvakta
ren hör. Upphören icke alt sucka 
och heclja så länge livet varar. 

Annorstädes finns dock icke till
flykt än hos den himmelske Föräl
rlcrn som givil oss livet, som med 
slor vedermöda och blodsulgjutelse 
fött oss och icke sparat en enda 
blodsdroppe som han ej sku lle ha 
utgjutit för synclarnas återlösning.* 
för att vi. renadc "enom hans blod. 
måuc få träda inför hans ansikte 
och fröjda av hans stora nåd i del 

•;;., Orclförklaringar ! 
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nya Jerusalem oeh på Sions be1:g, 
varest de hundradefem och fyrtio
tusende tecknade sjunga den nya 
sången för Gud och Lammet. Och 
ehuru vi nu ej kunna följa med i 
den himmelska melodien, vore det 
likväl ljuvligt få 1 yssna till den 
himmelska sången som de sjunga, i 

vilkas mun intet svek har funnits. 
Dit måste vi på allt sätt sträva, och 
låtom oss kämpa, att vi måtte vin
na del stora målet och att vi icke i 
evighet må behöva ångra vår födel
sedag. Amen. 

Ps. 395 eller 575: 4-6. 

NITTONDE SöNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 
Ps. 38: 5. 6 eller 362: 7. 8. 

HIMMELRIKETS NYCKLAR 

SYNDERNAS FÖRLÅTELSE OCH FRÄLSNINGS\' ISSHET 

Jesus sade tili Petrus: "Jag skall girn 
diu himmelrikets nycklar: allt vad du 
bi~der pii jorden. del skall vara __ bundet 
i himmelen: och allt vad du loser pa 
j orden det skall vara löst i himmelen. 

' (Matt. 16: 19.). 
Vi hör av dessa Frälsarens ord. 

att himmelrikets nycklar gåvos åt 
Petrus, ehuru han var blott en. S) n
dig människa med många bnster. 
Vi ha även hört huru Petrus an
vände dessa himmelrikels nycklar. 
Han släppte ångrande och ~~vlande 
in i himmelriket rnen uleslot obot
färdiga och skrymtare, som Yille 
trän<>a sig in i himmelriket. De hot
färd'iga oeh troende förlät han syn: 
derna. Men till skrymtarna som CJ 
hade sann ånger och levande tro 
sade han: "Du har ingen del eller 
lott i del som här är fråga 0~1 • .~Y 
<litt hjärta är icke rättsi~ni~L mfor 
Gu<l. Gör fördenskull battrmg och 

d . dska och upphör med denna m on 

bed till Herren. ali den tanke som 
har uppstått i ditt hjärta må, om 
möjligt (ir. bliva dig förlåtcn" ( Ag 
8: 21. 22). \Ien fariseerna •om 
följde <let naturliga förnuftel> rn
dom. hadc allticl rlen tron. atl mgen 
annan iin Gud kan förläta ,.;ynJ_er. 
Oeh samma tro tycks dcnna t1d:' 
farisecr hysa . De $äga. alt d_en krai
len eller makten är ingcn g1n'n. att 
han kan förlåta ''"nd~1-. .. Doc!.;. _h,u 
den vtvärtes tron n\ll 1 for,.;amlmg
en. ,;ll himmelrikets nycklar Ii<: [!I: 

viis åt predikoämhell'l som ·~ Guds 
.. . t1J1,äaer sv1Hlcrna- forlatcl-

vagna1 · " .'. ·I :·yen 
·e åt nattvardsgasterna o• 1 ,1 . 

s :· . .' <liimtla knkostrafl. clem som aio a · 
- 1 clcn försla församlin~cn ans~g.-

ff den slorsta 11<1d. k rkosl ra et som . , f" ·k 
y a• botfärdi u syndare !C 

( ly) a ken . fI t a"'11såus han vär-
1 'd kyr ost1a e • " 

1 1 a - , . d . förlåtelse oc 1 d. u tt fa sma syn e1 s . 
ib a ·11 edlem i den knstna upptagas 11 m 



292 
ef t e r Tr efal dighet 

-' i11 011 d e .~ ö ndag c n 

. D'° tackadc de botfär-
församhngen .... a ' d förunnats 
diga Gud av hiartal, ali e ' .. ·-

' d d ansa"OS vai den •tora na en att e b 
' dlemmar l ·"a a tt upptaaa s som me 

<
1
o 

0 
] ' De tae-. jo11 kristna försam mgen. ; 

1 <, k . sauo 
kade Gud för att de -n stna an b 
1 .. ·d alt bli erkända som de-c em vai a 
ras hröder. 

\llen när fi enden har vänt män-
.. 'g·i då an:.;es den skorna s ogon ali c , .. 

sak för Guds försmädelse s.om sker 
tili Guds iira . Della hör n av c1.a
"'l'lls evan.,.elium. Då Jcsuö sade t1!1 
~n lam m;n: "Dina ,,ynder förlåtas 
di«," sade farisrerna: "Denne hä
da~· Gud.'' Så hadc ficnd en viint de
ras öcron. att <le hade en förvänd 
uppfa~tning av allting. Att förlat a 
:<vnder rnr i deras lycke Guds 
h.ädebe: Je:ms rnr en samaritan 
ol'h hade djävulen och dc kristna 
rnro hesatta av oncla andar. När 
rnänskan •iälv iir under dj iirn
lf'ns våld, har hon en förviind 
,;yn pii alla andliga ting. När sålun
da de kristna mottaga himmelrikets 
nycklar ur Frälsarens hand och 
släppa en botfär<lig och tvivlande 
,;jäi in i himmelriket genom den 
nåd Jesus med sitt blod förvärvat 
at hotfärdiga syndarc, då säga fari
srema och skrvmtarna. att detta är 
att hiida Gud . . Men när fariseerna 
själva taga himmelrikets nycklar i 
sin hand. då öppna de himmelriket 
för de sorglösa, för nå<letjuvarna 
och de av naturen dygdiga; men 
för rätt botfärdiga och hedrövade 
själar tillsluta de himmelriket. Ha 

. t r[e stulit himmelrikets nycklar m e " . 
döma de kustua som falska 

som h f . , 
profeter, sluymtare oc anseer? 
_ Då nu skrymtarna, den döda 
trons bekänna re och andra sorglösa 
inbilla sig, a tt de ha en rätt

0 

tro 
men de kristna en fa lsk tro, da ha 
de självsvåldigt tagit ~ig rnakten att 
hata de kristna och <loma dem me<l 
stöd av falska antagand en, de döma 
ele kristna av ha t m en icke av kär
lek. Men detta vär ldsmänskornas 
hat är ett säkert tecken på att de 
ha fått mörkre ts r ikes nycklar men 
icke himmelrikets. De som hata och 
döma de krislna, inbilla sig att 
nycklarna till mörkrets . ri~e ä~·o 
himmelrikets nycklar , de mb1lla s1g 
att de göra Gud en tj änst, då de 
hata de kristna, ehuru de genom 
detta hat göra djävulen en tjänst. De 
öppna avgrunden åt sig själva och 
andra som tro deras lära . 

Vi borde i dag eftertänka och 
fråga, vem som har m akt att ~pp
låta himmelriket och vem som 1cke 
har det. Men den himmelske hu~fa 
dern som fordom upplä t himrnelri · 
ket för botfärdi ua och bedrövadc 

b .. 
själar genom den försoning, som ar 
beredd i hans eget blod, han vände 
de sorglösas sinnen och röre de be
<lrövades hjärtan med levande tros
insegel och förvissning om a tt han 
har himmelrikets nycklar sorn han 
kan giva åt vem han vill . H ör vår 
suckan, du Iridens Gud , Vår fa
der i himmelen. 
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Evangelium Matt. 9: 1-8. 
Och han steg i en bät och for över 

och kom tili sin egen stad. Då förde de 
tili honom en lam man. som låg pa en 
säng. När Jesus säg deras tro. sade han 
till den lame: "Var vid gott mod_ mm 
son: dina synder förlåtas dig." Då sade 

agra av de skriftlärde vid sig själrn: 
~Denne hädar." Men Jesus förstod de
ras tankar och sade: "Varför t~nken .. I 
i edra hjärtan vad onl är? V1l~et ar 
lättare. att säga: 'Dina synder forlata~ 
dig' eller att säga: 'Stå upp o.ch .ga? 
Men för a lt I skolen , eta atl Mann'.~ko
sonen har makt här på j orden att forla
ta synder, så stå upp" - s~de .. han nu 
tili den lame - "och tag dm sang ~ch 
ga hem." Då stod han upp och g1ck 
hem. När fo lket såg detta. ble\'o . d_e 
häpna och prisad.~ G?d. som hade g1nt 
sådan makt ål manmskor. 

Vi hörde i dagens evangeli um, 
alt de skriftlärde ansågo det som 
hädelse då J esus sade till en lam 

' 0 c1· ,, man: " Dina synder förlatas ig. 
Följaktligen skall vi efter~änka: 
Varför världsrnänskorna allt1d ~n
klaga J esus och hans namns bek<~.1~
nare, att de äro Guds namns f~i
smädare, då de å Guds vägnar for
säkra botfärdiga syndare om Guds 
nåd. m en icke kunna u tlov~ Guds 
nåd å t sorglösa och obotfärdiga. , 

Det förhåller sig i kortl~et sa: 
Världsm änskorna kan inte t ali~. all 
man å t botfä rdiga u tlovar naden 
men icke å t världsm änskorna. ~~ 

1 t n urski li-nåden skulle ut ovas u a, .. 
0 ' f ' b ' de a t botfar-ning eller pa ma a a .. 

diaa och obotfärdiga, så vore akve;1 
vä~ldens barn nöjda, då nå den 5 u -
1 1 .. a' t dem Men Guds e ovas aven · 

nåd lovas åt botfärdiga och icke åt 
sorglösa. Då vredgas världens sorg
lösa högeligen och säga: ''Denne 
hädar Gud ! Vem har givit dig lov 
därtill? Är väl du en förlåtare av 
svnder?" J udarna hade <len tron. 
a.tt Gud icke ger åt någon himmel
rikets nycklar. Men de sorn är upp
fostrade i den kristna tron ha lYistat 
däröver om en människa har rnakt 
atl förlåta och behålla synder. På
ven säger: "Frälsaren gav himrnel
rikets nycklar åt Petrns, och Petrus 
var den förste biskopen i Rom. 0l'h 
då han led rnartyrdöden för sin tro. 
uav han hirnmelrikets nycklar åt 
Roms biskop. Så har allticl den et

terföljande romerskf' his~op~_n f~~t 
himmelriket:; nycklar av sm foretra
dare." Sii ha himmerikeb ll)'l'kl111· 
o-·'tt liksom i an från en romer,:k 
,,,a ' .. t . 
hiskop till den sista. ~å uetta :al .'.1'.· 
nu kantiinka himmclnkeb 11)•.1::1a l 

0 
. · l1·111d 0l"h j)åwn diane, ])ll\Cl1' • • ]" 

'11".,. a si" makten. atl mgen ' ip· t1 a,,,11 b • J 
. . 1 . 11a] riket förln 10110111. per 111 1 111111 ' •• . . 

Han slåpper in u<"h utc,tanger 'en 

1 . ·11 ~-Ten yj vet. att Hushunden 
ian ' 1 • ,, Det 

ieke o-er nycklarna :lt IJll\:H- - .. 
0 

· l .L ·-'ik atl IJU-J. tt gamma t 01 usp1 • · .. 
mns e 1 ·11 · t hrfor . "Ii·a s1'tt t). tff"Olls ll •g · 1 ' 

vai sa - " p · ·t r-
d 1 .. l"tt förriin·ats. ap1s c 

att et 1,u a 'd .' alla. 
el·b1't1da sin stulna na a t . 

na b f' ·d ua ~ "l ·'t botfär<liga som o ol a1 lo . 

sa va ~ . Hr och getler, lamm 
De sluppa m ' t i fårkii tten. 

1 1 - om vartauna 
oc 1 u vai .. . fråga 0111 sann 
1 påvedörnet ar ei 1 lst som kmn-
' " . utan vem som ie k" 
anbe1, l k ·"st och be ·au-mer till en kato s pm-
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ner sina synder, honom är präslen 
,;kyldig atl meddela syndernas fö1~
lå1else. iiven om ej ctl Lecken pa 
iingcr finns. * Ja man förlåter iiven 
srnrler som mänskan iimnar göra. 
Öm sålunda någon änmar begå elt 
morcl, en stöld eller äktenskaps
hrolt, så går han försl 1ill präslen 
orh säger: '"Får jag förlåtclse för 
dcn synden. om jag bcgår clcn?" 
'"Ja ... siiger priiolen. "det får clu 
nog!"'' SP. då försl iir Gucls 11åd 
rikligl billig. Då går del an alt leva, 
dii Guds nåcl iir så billig! Diir he
hii\'er ingen ha l1esYiir mecl ånger; 
ingt'n hehön·r varn hcclrövad orh 
l\'h·lamle. rnra i andlig slrid ellcr 
ligga (orn micl). - Gån clit. T nåde
ljunir. som ,jJjt>n lätt komma in i 
himnlt'lrikt>I! 

\Ien Lulht>r so111 sjäh rnrit i rätt 
angn Ol"h i den Ht>lige .\ndes sko
la. liird<'. att Guds nåd är så dvr
har oeh kostelig alt miinskan ej kan 
tilliigna sig den, iivcn 0111 han cråve 
ali sin egenclom åt Je fattiga ~ller 
pry{!:lade sig i styrken cller läte 
briinna sig. Luther började först 
disputt>ra mecl papisterna 0111 Gucls 
nåd ol'h synclernas förlåtelsc, och 
han biirjade riktigt på allvar fråga, 
m~d vems lov papisterna insläpptc 
svm. horkar och getter i fårkiitten: 
varifrån påven hade erhållit makten 
att släppa in obotfärdiga. sorcrlösa 
od1 fiirhärclade i himmelriket? _ -·~f' Orclförklarjnl(ar: hiktrn. 

.. il;nl '~"rför!"tAtt: "Om tlt•t .. k1·r OU\"'iktlia•t a\' 
on•n nmf[ r. 1(." !"" • 

Och av denna Luthers strid med pa
pisterna uppkom begynnelsen till 
den lutherska tron, som vi kantänka 
bekänna med munnen; men p åvens 
tro torde ännu sitta i hjärtat. så 
länge vi vill tränga förbi ångern in 
i fårkätten. Luther hade den tron, 
att Guds nåd icke tillhör andra än 
endast botfärdiga och f örkrossade 
hiärtan. Men nu, då den lutherska 
tron redan för länge sedan <lött i 
mänskornas hjärlan och kvarstått 
som bomull kring hjärtat på gamle 
Adam, Lvista alla döda trons bekän
nare, all ingen vet vem som är bot
färdig och vem sorglös. Därför mås
te prästen, i vars händer himmelri
kets nycklar är betrodda, vrida dem 
både åt höger och vänster, då han 
börjar upplåta dörren vid skrifter
målet eller avlösningen så: ' ' Om 
eder syndabekännelse är redlig, 
eder ånger uppriktig och eder tro 
oskrymtad" o. s. v. 1 Men detta vri
dande åt höger och vänster är i mitt 
Lycke icke ell rätt vridande. Botfär
Jiga själar frukta, att de icke slip
pa in, då himmelrikets nycklar så 
vridas all samtidigt håda dörrarna 
öppnas såväl mörkrets som lju::-ets, 
såväl avgrundens som himmelrikets. 
Äl'en den tron har inrotats i m;in
skornas skalle. au himmelrikets 
nycklar ej duga annars än vid iim
betets utövning: då ämbetet ( präs
ten l _har kappan, kan han upplåta 
och t1llsluta himmelriket, men eljest 
harhan ingen makt att upplåta eller 
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tillsluta. Sålunda finns det större 
kraft i kläderna än i bjärtat, och 
den yllre ämbetsutövningen har 
större värde än hjärtats inre erfa
renheter ! Är det troligt, att himmel
rikets nycklar falla ur priistens 
hand i detsamma han avkläder sig 
kappan? Är det ej snarare troligl, 
att en andlig präst bär himmelrikets 
nycklar på sig överallt? Men en 
sorglös präst kan icke handhava 
dessa nycklar utom vid ämbetels 
11töv11ing. 

Luthers lära om den sanna 
ångern och bäLLringen lyder så: 
"Guds f örsamling skall / örsäkra de 
bot/ärdiga om syndernas f örlåtelse. 
och en rätt syndaånger känneteck
nas därav, ali människan har en 
rätt hiärtlig bedrövelse och för
skräckelse i samvetet, oclz mclste rält 
känna sina synder."2 Av dessa ord 
hör vi, all icke varje gel och hock 
slipper in i himmelrikeL, utan hol
färdiga syndare måste ha hjärtals 
rätta sorg och samvetets förskriirk
else. Varifrån tar en sorglös män

ska dessa ångerns kiinneterken ~ 
Sorgen och bedrövel en kommer ei 
från luften. Jag tror, att det iir del 
bästa rådet för alla sorg]ö,..a som 
frukta samvetsoron, all hegirn sig 
till påvedörnet och liigga en tolv: 
skilling i papisternas ti ggarpu n~, s~ 
siippa de ulan sorg och oro i'.~ 1 

himmelriket,* Vad ha de sorglosa 
att göra i lutherska församlingen? 

~rµ:ska bckännrl~cn ::; XII artikcl . 
·~s,. Ordfiirklarin gar: adnll'n. 

Luther fordrade en rätt ånger och 
samvetets förskräckelse. Han ford
rcide att de botf ärdiga skola rätt 
känna sina synder, och sedan f ord
rade han en rätt, levande och salig
görande tro. Varifrån få de i otron 
säkra allt detta. De kunna ej siälva 
betl'inga sina hjärtan eller bereka 
dem tili syndaånger. Och den 11ter 
som lzar en rätt sorg i lzjärtat oclz 
förskräckelse i samvetet kan ej lze/. 
ler med egen kraft döda och tillin
tetgöra denna sorg. innan Gud ger 
lzonom J.:raften att lmnna tro. För 
sådana botfärdiga siälar skall Gwl.< 
f örsamling göra lmnnigt. alt G11d 
iir rlPTn nåcli~. För delta ärulnmi/l 
är lzimmelrif..ets n rcklar r<i rnu clt 
Guds f örsamling. ali den skall 11pp
lr/1a rlörren { ifr hotf iirdiga siiilar 
llen f iir de sorgliisa skall 11011 till
slutrr · himmelen. Della iir l utht>r. 
liira! ~-

:\Ien denna liira dtq~cr rj al ' för 
clennn Yärldcns \'i"a orh cJ,gdiga 
oe'li clen diida* trans llt'kiinnarr. 
Nar man skilj<>r mellan bntfön~ign 
och nbotfärdiga, ,-iiga dt \ iirlclsnsa: 
.. Gml har ickc gi\'it n<·1gun makt<'ll 
ali utt>sluta människor frim den ge· 
men;;amma nadcn:· Dc'<slllOlll saga 
ele: ··cud fonlrar cj ,;nrg o<'h be
drii,·else. ulan han fonlrar rmlasl 

f .. 1 ·· 11 .· 11 .,. Oeh den .-om ]eyerneb oria 11 ". .. • 
. 1 :·. l 1111nil eller kunnat baltra s1tt 

eJ 1<11 i . "k•· 
1 . . för honom bhr det sa e1-

C\ Cl ne. 1 .. ·l 
1. ? ,,.0 11 råd i clen am ra 'ai -1gen nab 
~lförlduringor: hunnwlrikt•t:-:. nycklar. 

•..;,. Orclförklarin~ar! 



296 
\ ftttJnrlt• ~ö11dage11 c/ter Trefa/digh e t 

drn." Viclarc säga ele viirldskloka: 
"Gud iir intc så hård. atl lian förgör 
miinniskor i hehctel." Är inte deras 
liira ~om soC'ker för clenna ,·iirlclens 
sorglfo•a och köttels trälar. som kän-
11!1 ali ele inle orka kiimpa mcd 
gamlc Adam. oeh för ,j]ka det hlir 
wiirl ali Iida drn Jlrlige Ancles tuk
lan? Världens 1·isa tala inlel om 
ånger och lro. men lewrncls fiirhiill
ring fordra ele nog. Och clen som ej 
hiir fönrn'ir hiittra sill lcvcrnc. han 
får siikPrl någol råd i hehelcl. Är 
ej clella rlt goll rilcl! Nuturligtvis 
ha ele viirlds\"isa hesiikt hehelet och 
sell lmr mänskorna cliir kornma till 
riilla. dii ele redan mena ali diir l1lir 
något råd. * Del hiirs iin•n rnra ell 
golf råd för ele soq!Jii,a. att man i 
phediinwl cj l1chiiv!'r ångrn ~ina 
~ymler utan endast hckiinna dcm. 
så går man fri. 

lfen f,uther som sjä/1• l'<lrit i 
djup 1/nger. han forrlrnr rn/l ånger 
och frmnde tro .. Hen då en bot
färdii: »jäi ej sjäfr f..-1111 1•erka tron 
lu'·' sig /ordrnr Lutlwr t•idarP. a/l 
Gud.> /iirs11111li11g .,f..-a/l /örsäkra ho
nom om Guds nåd och srnrlerna 5 

förlåtelse ... Del Tili G11ds fcirsamlin~ 
ge~om prast<'n <'ller 11ågo11 annan 
~ri.~IPll säger tili en botfärdig själ: 

Dma syncler förlc1tas dig". då 
v:,e<lga~ försl de skriftliirda eller 
varld~v•~a och ~äga: ··nennc hädar 
Gud! Du har ingl'll makt all för
låta ~ynder: Gud har irke givit him
melnkets ny<'klar åt digl" A . _ · 'natu-

·~· Ordltirklaringar: ~kär1!1t·ltll:'n! 

ren dygdiga människor vred gas 
även och säga: "Gud och miLL sam
vele vittna, alt jag är oskyldig; jag 
behöver ingen nåd av församling
en." Även de som ha en död lro 
i peru ken vredgas och säga: "Gud 
vel nog, all jag har ångrat mig; 
ingen behöver pröva mitt hjärla." 
Orh varför vredgas alla dessa ? 
Dädör vredgas de, all Guds för
samling* eller rälla kristna* ej vil
ja erkänna hedningar som sina brö
der* i lron. Icke kan rälla kristna 
utlova nåden åt (blott) av naluren 
d ygdiga, ty de behöva ( ju) ingen 
nåd varken av Gud eller männi
skor. Ej heller kan rätta kristna lo
va nåd åt den döda lrons bekän
nare ly de ha lron av sig själva, de 
kunna tro när ele behaga. Och den 
som har lital på den döda tron*, 
han vet ej hur han har kommit till 
tro. ej heller vet han när han skulle 
l1a ångrat sina synder; han menar 
all han har ångral sina synder, men 
det har sketl å hastigl, att han ej 
ens rnärkt det! Ibland rnenar han 
all del skeu i sömnen; stundom 
förmodar han all del skell i barn
domen. Har då Luther farit vilse? 
Eiler skulle han ha drömt. då han 
!ordrar sådana kännetecken på 
anger som ingen kan anse nödvän
?i~a utom de som själva ha varit 
1 anger! Han fordrar hjärtals sorg 
och sarnvetets förskräckelse. Kan 
deua ske ohemärkt, så att männi
skan själv ej skulle veta del? 

Men vi är Övertygade därom, att 
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Luther ei f arit vilse eller drömt 
ntnn att han har rätt f örstått skrif
ten. då han fram ställde rätt ånger 
så.som nödvändig för alla männi
skor. Och vi är även övertygade om, 
att Luther f örstått skrif ten rätt, då 
han f ordrade en rätt och levande 
/,ro. - Men himmel rikets nycklar 
hade han icke stulit ej heller röval. 
då han upplät dörren för botfärdiga 
och bedrövade själar men Lill slöt 
clen för obotiärdiga . Visserligen 
vredgas alla världsvisa, alla a\ na
turen dygdiga och den döcla lrons 
bekännare, då man ej släpper dem 
in. De få nog förhli i den tron . atl 
del är alt häda Gucl , då man säger 
till de hotfärdiga: " Dina syncler 
förlåtas dig." Botfärdiga själar ha 
dock ingen annan tillflykt iin clen 
Guds nåd som J esus har fö rvän at 
åt själarna. Om Iienclen bloll släpp
te dem så mycket, all ele fingc fl ) i 
Jesu sköle, så Iinge de viirldsYisa 
leva med sin vi sdom. de av naturen 
dygdiga finge leva med sin dygcl . 
och den döda trons hekännare [inge 
leva av sin tro, om de kunna clct. 
Det står skrivel i den heliga Skri ft. 
att den rättf ärdige skall [e1Ja 01• sin 
tro. Och den som har en levande tro 
kan leva och dö därpå. att lfliin11i
skosonen har makt att f örlåta syn
der icke blott rrenom predikoämbe-

b . 

tet ntan genom varie mänmska som 
sjäfo är benådad. Delta är en oruhb· 
lig sanning, fariseerna må tro clet 
eller ej. * 

0 Sc Orclförklaringar: rcformationen. 

Och nu, l förlamade som med 
and ra människors hjälp bl iven bur
na till J esus, då I ej haven kraft alt 
själva orka gå! När Människosonen 
er av eder skepnad och blick, att I 

haven etl bedrövat och förkrossal 
hjärta. då säger han till eder: "Dina 
synder förlå tas dig !" Och tag nu 
din säng, du lame, stig upp och gå ! 
Om de skriftlärda och fariseerna 
ännu knorra och säga: "Denne hä
dar Gud". så finns dock väl någon 
bland folket som prisar Gud. ,-ilken 
givit människor makten. att en lam 
få tt sina synder förlåtna oeh blivit 
befri acl från si n förlarnning. 0C'h 
du lame. sorn ej själv kunnat vand· 
ra på kristendomens viig. alltsedan 
förlamningen kom över dig. tag 1111 

rlina gamla egenrättfärdighetens 
sä11rrkläder nch bär dPTn 111 oc1' 

,.. l f .. minns. all du f ick dina sync rrs or-
låtelse. just dri du f ick hiir11 d0 t/FI 

lj11t'iiga orcl: .. Dina syncler /orla~'.1s 
(11."1·· Och "rl oclz .srnda irke luzr-

t--' e . 

e/ter. att clir; icke ma n•der~~rn:• 
nårro/ rärre! Du lame. da lla11111-
sk~sone11 sagt dig. "IJ111a srnder 
f örlåtas dig ... sa skall du '..ei.; mer 
t/!l l'lll om clina synclers forlutelse. 
ehuru fa riseerna trirlo. /\' med del· 
samma d11 tror. får c/11 (i~en ~·raft 
att stå 11pp och l'allllra pa k~1ste11-
dom ens räg. Ty Jesus har l'J sagt 
till andra. utan endasl tili de '.~ ]~me 
h 1 ·aut· "Dina ')'nder forlata s ar rnn s ,, · - . 
diu!" Så tro n11 , du [ame. och dma 
sy~der äro dig förlåtna! Amcn. 

(Ps. 289: 1-3 eller 299: 2-5.) 
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TJ[GOl\DE SöNDAGEN EFTER TREFALDIGIIET 
Aftonpredikan. 

Ps. 26;): J 5 eller 280: 4, 5. 

UTAN BRÖLLOPSKLÄDER 

\iir ]11,efs J.riider ,kull .. alen ii nda 
lwrn till sin farler. ga\ Josef rk111 rnr 
,;in hiigticlsrlriikt. (l .lfo.<. ·f'i: 22.) 

A1· drtta hihclstiille skola vi taga 
rtt triistc·rikt iwh upphyggligt exem-
1wl. Josl'fs hriidrr hade 1 idigare ve
lat driipa honorn. c·hurn cletta den 
ondt•s uppsiit ej hadr g!ttt i fullbor
clan. \lt'll .Tosrf lmdc• do('k grnom 
drm kummit i fångt•nskap och träl
dom i lwtlningars lantl. liksom Guds 
~on har för vår sknll hlivit föngs
lad. Josd ski lcle,; friin sin faders 
hus g1·110111 hriidt•rnas ondska och 
hlrv 1'11 lriil fiir deras skull. liksom 
Cuds Son hur liimnat si11 hinunclske 
Fudns hus fiir viir skull orh kmn
mit till den11a syndigu v:irld fiir all 
liisa fiPndens tr[ilar. Josef hlcv slut-
1 igt>n en frälsa n' för sina hriitlrr. 
då han friilslc dem fn'tn llllll"Crs-
1 .. 1 "' 

< 01 1·n. trob att dP hehandlat ho-
nom så illa. Så har iivrn Guds Sun 
pit dt't hiigsta mis:;hancllats i värl
de11. nd1 likviil hlivit si11a hriitlers 
Friilsarl'. trob att de så illa heha11el
lat honorn od1 plågat '10110111 med 
all ondska. JosO:'f inhjöd si11a hrö
der tili rnåltid fiir att ele hiittrc 
skulll' s<' od1 kiiu11a hans kärlek 
orh hans välgärninl-(ar. Gud~ Son 
har även inhjuclit oss till den stora 
nattrnn.len Pllcr tili rlen levanrlc 

kristendomen, för att vi bättre måtte 
lära känna hans kärlek till oss. Och 
liksom Josef gav sina hröder hög
titlskliider eller hröllopskläder som 
Jc skulle visa sin fader, så har även 
Guds Son givit sina trogna bröllops
kliider, med vilk:a de skola träda in
fiir den himmelske Faderns ögon. 
Josefs hröder måste be sin hroder 
om förlåtelse för sin orättvisa. Så 
fordras iiven av ele ångrande att ele 
rnåste he om förlåtelse för si n orätt
fiirdighet, ty Josefa bröder ha ej 
rnu samvclsfrid innan ele ha hett 
0111 förlåtelse för sin orättvisa. 

Josef har sålunda hlivit sali tili 
fiiredöme för oss, hur vi skola UI. 
l1röllopskläder utan vår förtjänst. 
Josefs bröder trodde först att Josef 
var högfördig, då han berättade för 
dem vad Herren hade uppenharat 
för honom i drömmen. Så tro även 
de sorglösa att de kristna äro hög
färdiga. då de tala 0111 det andliga 
priisladömct.* Och såsom Josefs 
h_'.·iider anklaga honorn för högfärd. 
for ali han ville upphöja sia sjäh. 
elä han hlott omtalade vad Herren 
uppenharat i dri1n1mf'11, så tro iin1111 
dc sorglösa att de kristna äro hiiu
färdiga. 0111 de blott omta la v:d 
Herren uppcnharat för drm. Josefs -· ;-:.,. Onlfiirklarin:.rnr! 
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bröder började hata honom för hans 
kristendom, så hata även nu de 
50rulösa de krislna för kristendo
me~s skull. Men Gud har många 
O'ånger visat sådana exempel, all 
liksom J osefs hröder måste he om 
förlåtelse för sin orättvisa, så måsle 
även de sorglösa he de kristna om 
förlåtelse för att de ha smädat och 
stått emot dem. Så visar Herren att 
han upphöjer sina tjänare redan 
här i denna världen. 

Då nu i dagens evangelium Lalas 
om bröllopskläder, som konung~n 
aer åt de aäsler som äro bjudna t1ll 
0 b 0 kl . den slora nattvarden. sa s o a v1 

taga ett nyttigt och uppbyggligl .fö. 
redöme av Josef som även gav sma 
bröder högtidskläder, då han försl 
hade bjudit dem till mål_tid. YI~n 
när Josefs bröder hlevo h1udna .~ 1 ll 
måltiden visste de inte att den hoge 
herre vid vars hord de plarcrade' 
var deras broder, vilken de hade 
"iort så stor orätt. vilkens lära ele 
hade föraktat och vilken de hade 
sålt till Lräl. Så veta ej hcller dc 
sorulösa, n~ir de hli bjudna ti~l dcn 

0 

J · lken~ stora nattvarden, att esus. ' 1 • 

lära de hata, är deras hrode1:: ~~1:1 
de ha förföljt såsom Saulus forf~lJ-
1 d k . 0 u 1· dau alla 111· ( e e nstna. m n " • . 
bjudna cräster skulle taga pa ~~g 
1 "'ll kol"cl • att1 '11aen sku c >ro ops a er, sa o 

till den grad förakta konungen. att 
h . 1 haii" uåvor! Ty an mte tar emo ~ o • · 

.. f'" d ... del da en förakt och stor hoa ar at ' . 
o d ... 1 eJ lar fattig mänska och tras 1avu .,._ 

• kl""d e11uru konun"' pa sig häure · a er, 1 

en vill ge honom bättre kläder för 
inlet. Mången nattvardsgäst är dock 
så stolt att han svarar konungen: 
"Mycken tack, Herre, det blir för 
mycket; jag fattige man kan ej be
tala dem." Vad säger konungen tili 
dem som icke ta emot hans gåvor? 
Han frågar dem: "Min vän, hur 
kom du hitin, då du icke bär bröl
lopskläder?" Konungen vredgas pä 
dem som så förakta hans gåvor, att 
de ej ta emot dem. Därför, förakten 
icke konungens gåvor, I inbjudna, 
utan tagen högtidsdräkten på, när I 
aån till bröllopssalen ! A vkläden 
~der de aamla trasor, som ui själva 
ha vävt ~ch sylt av gethår i rökpör
tet. Sädana egenrättfärdighetens 1~·.a
sor ducra icke vid konungens brol
lop, ut:n endasl såelana bröllop_:klä-
der durra vid konungens brullop " . om han själv frän ~111 egen 
~lädkammare ger tili skänks. ,\ Y· 

kläden eder egenrä ttfärdighetens 
0 ·l1 aa• n först till ombvtl·:;-trasor c " . · .. 

. 111et och taucn därifran de hasta 
i um o , . · ·· r· . 
h ·"11 ·kla:·aer. det är Knsll rntt a1-10 opo . ·· 
di ahets kjortel. om vilkcn kng>nrnn-

o 1 ka·tat )oli tv I ha1cn forut 
nen 1a :; ' ··1·:·. . k . :· l ha"~n koi, ,bt 
vant -r1gsman. - .. . . .·, t:; 
härligheten:; liene. \uf a11·~11~t~e 

• k . ·et Han e ter amnac 
naken pa 010 · .. . · · ] 

. dra ägodelar an denna kio1le , 
eJ an O' durrer till skydd <it nukna 
som '.~?" o. ·ten !oli om den, och 
trasdJ:vl~i·k~aiouen faller behålle 
den pa v1 D ... elt sädant skycld 

d ]. d en a1 - l d en o e a · kyle1· al d"'' lar som s 
åL alla tras 1av '1 skyddar mol 
deras nakenhet oc i 
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köld, snöstorm och oväder. Hör allt
så. du store Korsbärare, de nakna 
stackarnas suckan, Fader vår som 
iir i himmelen. 

Evangelium: Matt: 22: 10-14. 
Orh tjänarna gingo ut på \'ägar~.a och 

•amladc tillhopa alla som de tr.~ffade 
pn. både onda och goda. och brollop~· 
salen blel' full av bordsgäster. Men nar 
konungen nu kom in för att se pii 
gästerna. fick han där se en man som 
icke var klädd i bröllopskläder. Do sade 
han tili honom: 'Min vän. huru har du 
kommit hitin. dn du icke bär hröllops
kläder?' Och han kunde intet S\ ara. 
llä sade konungen till tjänarna: 'Gripen 
honom ,-jcJ händer och fötter. och kasten 
honom ut i mörkrct härutanför.' Där 
skall vara grät och tandagnisslan. Ty 
manga äro kallade. men fa ulrnlcla." 

Då del förut har förklarats, vilka 
de äro som ej komma till bröllopet, 
skola vi nu med Guds nåd betänka, 
hur olycklig den gäst är som kom· 
mer tili bröllopssalen 11tan bröllops
kläder. 

Somliga bibeltolkare säga, att 
den gäst som kom tili bröllopet 
utan bröllopskläder är en människa 
som i yttre måtto tillhör församling· 
en men har inga iure erfarenheter. 
Men då man djupare betraktar da
gens evangelium måste man förstå 
detta bibelställe så, att den mänska 
som så tränger in i bröllopshuset 
utan bröllopskläder inte är en helt 
oberörd hedning utan han har vak
nat men f~rstår ej Guds rättfärdig
het utan vill uppbygga egenrättfär
dighet. Vi måste dra den slutsatsen 
att en oberörd hedning alls icke 

kommer till bröllopshuset, ty en så
dan hatar konungens tjänare. En 
sådan kommer ej till bröllopet i del 
tillstånd, a tt han i sanning ville bli 
salia'. Men en väckl människa som 
kän~par med egenrättfärdigheten är 
ofta bedrövad och tvivlande och vill 
i sanning bli salig. Men den falska 
ovärdigheten är så stark att hon ej 
vill avkläda sig naken och ikläda 
sig bröllopskläder. Ty hon arbetar 
ständigt på att bli bättre. Hon vill 
hli en ängel och sedan som en bot
färdig ängel komma till Jesus, hon 
vill sålunda ej vara en botfärdig 
djävul. 

Egenräufärdigheten ingiver såda
na tankar: "Det är omöjligt, att jag 
kan bli kristen, då jag är sådan här. 
Litet bättre måste jag bli, innan jag 
kan duga åt Gud." De väckta ha 
nämligen en stark önskan, som 
egenrättfärdigheten har uppväckt, 
all de vill bli goda, men inte på det 
sätt som Guds ord fordrar, nämli
gen genom nåden och Kristi rättfär
dighel, utan genom egen rättfärdig
hel skulle de vilja bli hjälpta från 
djävulens våld. Men den väckta blir 
ej frälst från djävulens våld genom 
egenrättfärdighet, ty han känner 
alltid djävulens frestelser huru vak
sam han än vore. Och ju noggran
nare vaksamhet, desto större fres
Lelser. Men en sorglös känner intet 
a_; djävulens frestelser, ty den onde 
lanmar de ogudaktiga alldeles i 
fred. Men på de väckta vredgas 
den onde förfärligt, och därför fres-
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lar han dem dag och natt. För des-
a frestelsers skull måste männi

:kan bli en stor syndare, då hon 
känner alt människans natur är all
deles fördärvad. Men då reser sig 
även egenrättfärdigheten på två 
ben, förskapar sig till ljusets ängel 
och anklagar de väckta natt och dag 
och predikar i deras förnuft att det 
är omöjligt att bli frälst från d~ä
vulens våld, då fienden alltid skiu
Ler sina pilar och eggar till synd. 
Men eO'enrättfärdighetsdjävulen är 

b . 

så sannfärdig, att han mle alls eg-
O'ar till synd utan manar de väckta 
~tt O'öra bättring. Han är så helig, 
att han fordrar ett rent hjärta, in
nan han släpper de väckta till 
Jesus. 

1 sådant tillstånd var tvivelsutan 
den som kom till bröllopshuset 
utan bröllopskläder. Ty om han ha· 
de varit en nådetjuv, hade han s;a
rat: "Ja()' har bröllopskläder, 1ag 
har iklä~ rniO' Kristi rättfärdighets 

b od 
kjortel." Hade han varit en sa an 
egenrättfärdighetens tj~i~are . som 
O'enom eO'en bättring bhvit knsten, 
b o . 1 rat· så hade han utan tvive sva · 

· b"" · från alla "J aO' har a1ort attnng 
b b · d O' med des-synder och tror m1g uoa . .. 
d d kl .. d . " _ "M1n van. sa yg ens a e1 · . h . 

hur kom du härin, då du icke ai 
1 ··11 kl"" d ?" Men att manno ops • a er. - der atl 
nen intet svarade, det hely .: d 

k ll han kan e han hade uppva nat, a .. 
11 5 .. ...1 h eJ· hade bro op -aven SJa v att an . l 

. a 1 O'am a kläder. Men då konungarn, 0 . 

d auva1-testamentet hade den se en, 

je gäst fick nya bröllopskläder in
nan han trädde in i bröllopssalen, 
kunde denne stum1ne gäst ej anföra 
som hinder, alt en fattig man ej 
har råd att köpa så dyra kläder. 
Hade den stumme gästen sagt: "Jag 
är så fattig att jag ej har råd att 
köpa så dyra kläder som duga in
för konungen", så hade konungen 
genast frågat: "Har man då icke 
erbjudit dig hröllopskläder till 
skänh?" Det var denna andra frå
O'a som den stumme gästen fruk
~ade, och därför kunde han ej säga 
något. Han hade alldeles säkert till
bjudits att först gå Lill konun~ens 
klädkammare och byta nm klader 
på sig. men han h!yg<le.~ alt a'~!äd~ 
. och ikläda s1g brnllopsklade1 s1g " l ... 

Han hade sagt till tjänarna ,;o~ 'JO-
do honom ta pa sig bröllopsklader: 
"Mycken tack. det blir alltfö~,mF· 
ket f J ag kan inte be'.a la dem:. 0l'~1 
till skänks yille han rnle ta hrollops-

kläder. 

S 1 ·tu111ma aäsler. >'Olll all-Cll nu ,, "' .. . 
tid \·iljen tränga in i hrollopshtbet 

1 ·'"11 pskläder. sen hur 1 all-utan i1o 0 • k -·1 
'd f'"rakten Gud;; nåd oeh te ·c 'I -

t1 o . .,~ rnr för intet. 
• 11 taO'a emot han~ "a . l, 
1e ~ f t"<la ]1et·1lnm" ,;kul tn for ram I ' <> 
men t hur mycket :;0111 helsl 
I LaO'a emo l .. "11 · " r s 1 ickt' hur JntllllYl ,. 
pa krec il. en. d ·1~ förskriickligt 
1 dlanden 're g, ·. l -
ian ' · te tai· emot 1ans ·· kta som m 
på de rn~ . k:·rJek och väl
o-åvor, da han a' a. 1 aift? Vad 
"·1-. erbJ. uder dem :;11 " • . •. 
VI j<l · k JUl10' "01 a 
k 11 då himmelens 01 " " , 

s a . taga emot hans ga. 
med clem som eJ 
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\or och intc känna själva hux de 
förakla Guds nåd mcn tala om sin 
oviirdighel: "Jag är !cke värd~g .atl 
motla CTa Guds nud i <lella duliga 

c . bl'" 1ilb1ån<l. BiiLLre måslc Jag 1. 

Della är egenrätlfär<lighetens be
kiinnebe; och den egna dräkten 
som den slw11111c gäslen biir är just 
denna lankc: "Biillrc bor<le man 
hli!" Jn1e ville den förlorade sonen 
gå hem tili sin fader genast. när 
han hlev en lrasdjävul, ulan han 
gil'k tili drn diir handclsmannen atl 
skiila svin för all diir söka förtjäna 
m'igot. Sammu fcl besviirar dcn som 
nwd cgna kläder kommer till bröl
lopel. lnle vill han avkliida sig 
t'gl'nriillfii rdighetens lrasor och 
ikliida sig liröllopsdräkt, ehuru så
dan erhjudes honom gratis. Men 
diiri ligger en förförlig högfärd 
som kommer honom att försmå ko
n~mgens gåvor. Det iir troligt att 
l11mnwlens konung nedgas på s<°t
t!ana trasdjiivlar oeh siiger till sina 
ljiinarc: ''Binden hans händcr och 
fiiller or"h kasten honom ut i mörk
n·t härutanfiir!" 

l L.riillopshust'l finns ännu manrra 
1 .. "' sai ana gaster som inte vil! gå till 

konungcns klädt'skammarc att av
kliidu sig egenrättfärdighetens tra
'0~ oeh !kläda sig bröllopsdräkt. 
Manga sadana finns ännu som i 
t'gna trasor tränga sig tili bröllops
s~lt'n och ville hli saliga. men inte 
v.1.~l taga emot nåd. utan vill för
t]ana den med egen hättring och 
bättre ånger. 

Hur är del nu med eder, ni tras
djävlar? Vill ni inte taga bröllops
kläder på eder? Vill ni ännu för
små konungens gåvor? Hur länge 
orkar ni sköta svin och äta drav 
med svinen? A vkläden eder nu 
egenrättfärdighetens lrasor, alla 
liggare, och ikläden eder Kristi 
rättfärdighel genom tron! Skåden 
den nakne Guds Son som är upp
hängd på korset. För eder skull är 
Guds Son avklädd för att ni målte 
få hans kjortel lill skydd. Kasten 
nu loll om den, ni krigsmän, då ni 
har korsfäst honom! Ni Sions dött
rar som alllid vill vara så fina, ta
gen Kristi kjortel på eder så blir 
ni riktigt Iina. När ni kommer till 
bröllopshuset. så se alla himmelens 
änglar på eder och förundra sig 
öwr hur sköna kläder Frälsarens 
fauiga brud har. De undra varifrån 
hon har fått en sådan prydnad . 
Vfen hon svarar dem: "J ag har inte 
gjort dem själv, utan Konungen har 
givil åt sin fattiga brud denna kjor
lel, som inlc är sydd ulan vävel från 
ovan och ned." Sådant lyg har inte 
mången i dessa tider. M en Jesu fal 
tiga brud får bära Kristi rätlfär
dighets dräkl, som är skön och 
glänsande och duger för bruelen alt 
liära på hennes äras dag vid him
melens hröllop. Det eluger för hen
ne alt silta bredviel hruelo-ummen 

1 . b 
nu or. i evmnerligen. Amen. 

Ps. 161: 2, 3 eller 168: 4-7. 
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Ps. 33: .S-9 eller 380: 9-11. 

DEN SVAGA TRON KAN OCR VILL GUD STÄRKA 

Jesus sade tili en man. som ej kundc 
Lro all J esus kunde hota hans son: "Om 
jag förmar , säger du. Allt förmar den 
, 0 m tror! " (Mark. 9: 23.) 

Av dessa Frälsarens orel höra vi, 
att han fordrar tro av dem som vill 
bli saliga. Men mången förmår ej 
lro, när nöden pressar. Nog kuuna 
alla tro när ingen nöd är varken 
till kropp eller själ. Men när det 
är nöd, och förstånelet ej längre fat
tar varifrån hjälp kunde komma, 
då är elet ej lätt atl tro. Den man 
till vilken J esus sade: "Om du för
mår" o. s. v. kunde ej heller tro. all 
hans son skulle bli fri från den on
des klor, och han kände sjäh att 
lron höll p å a lt laga slul: 'Tierre 
jag tror, hjälp min otro ! '' Ofla fii de 
sorgsna och bolfärdiga erfara atl 

dem fattas lro, elå ele se endast dö
den och helvete t framför sig och 
i{'ke se någon möjlighet till riidd
ning elärifrån. I elenna nöcl ha.r 
mången ångrande och sorgsen fal11t 
i tvivel liksom J esu lärjtmgar. som 
gräto och jämrade sig och ej för
mådde längre tro. atl J esus mcr 

kundc hli levande. 
Nog är nåeletjuvarnas lro .fasl 

~0111 klippan, elå de ej ha n~gon 
nöd. Men Jesu lärjungar ha mtet 
hopp varken till himmelen ell~r 
jorden då ele känna att Jesus d.or 
· J ' 0 "ttfirdw-1 ( eras hjärlan. Da egenra ' " 

hetens tjänare säga alt de ej ha tro. 
så är det blotl en aning, all de cj 
bli saliga i detta lillstånd, men de 
ha ingen nöd i sin otro såsom J esu 
lärjungar, utan de är nöjda i sin 
otro. Och det finn många otrons 
fångar i denna tid. vilka ej ha na
gon sorg över Jesu död, oeh sorn
liga känna ej ens atl Jesus för 
länge sen döu i deras hjärtan.1 

Somliga förmoda. att Jesus intc 
längre lever. men äro dork nöjda 
att förblfra i detta <liida tillo;tånrl. 
Detta dödstilhtand rnri Jrsus lig
"Cr i den dii<la trons grav, år "J 
~t'rklig olro. ulan <lei iir e11 ancl· 
li" diid. ~om snart blir en eYig drid. 
~ .. 

Om lärjungarna Pj f<l ,;nr~ mr. 
.fo,;u cliid. ,;a uppstar ,Je,us wk1• 1' 

dera,; hj:irtan) · . 
\u är Jesus diicl 1 mangen kn;· 

l('l!S hjärta: IIU bonlr alla J~su Ei·
j11n"a r få sorg. T honlo•n grala n..11 
jiin~·a Pd(')'. då ] kii11'.1en 1wh ,:~n 
all Jr,;us diir i (•dra hprlan. ~ h.1-

. tillfhkt i ,·arlde11 da .Jc. yen 111gc11 . 
1 

. I 
] ... ·) intel ho1111 tili 11mc11 

sus ( ol ne 1 
'1, J , . 10"1· C1an 1 maslt'II !!..rata < a esih l · .. . 11 

l ·:· ·a eder så all dct hm·, 11 
OCl ]<11111 . .1. F". 
1

. l 1 ,·arav de11 htmmeJ,,.;e ot-
11111 ei. .11 f" .1 .. 

1 ... ·t rörcs t1 Ol 1<1! • 
ii ld erns 1P 1 a · .. · 

d 
.. · att han uppvacker s1n mn11 e. ,,1 

-- l •rnndc kän~lan u,· Jt·~u när· 
'D. Y. ~. tien tk , 1 honnm hur tyn:it 

rnro nch genwn' 'UP nH' 

bort. 



Tr efa /d i g h e t T111guför s ta siiudag e n c/f er 

cndc Son från <le döda och för ho-
nom åter ]evande till cder. .. 

Det iir vårt hoµp. alt den kare 
Fiiriildcrn ännu i gravei~ hör d; fa
drrlösa harnens klagoljud, cla de 
ropa med sorgsna hjärtan: Facler 
vår som iir i himrnelen. 

Ernngelium: Joh. 'k 46- 5.3. 
1 h.apt•rnnum fonl1' da en m.an i k.?: 

nullgt>ns 1jänsl , ilkens so 11 lag s1uk. \l~t 
hnn nu hördt' all )l-, u, hude ko111m1t 
lrnn Judcen tili Gulileen. hegav han s1g 
astad tili hnnom 1wh hnd utl hnn s~ulle 
knmma ncd orh hotn h1111s son: ty denne 
lag för cl i' clen. Da sade )C'sus tili ho
nnm : "Om 1 it'kc " '" lt't·kcn oC' h under. 
,n trun [ irke.'' \fonnen sade tili ho· 
nom: " [ lern'. kom nl'd. [iirriin milt harn 
diir." ksus "urudt• honom : " Gu: din 
'"n for Je, a. " Lln trodcle mnnnen det 
urd sum Jcsus sade 1 ill honom. och 
gil'k, Oeh meclun hnn nnnu rnr pa vä
g1·n hem. mötte hmwm hans tjänure 
1wh •ade : " Llin son kommer alt lern." 
ll:\ fragade Imu clem yjcJ vilken Limme 
del hade blivit hällre mcd huno111. De 
srnraclc honom: "! gär \id sjuncle tim
men liimnacle febcrn honom." Dft miirk
tc fadern alt clet hade skett j ust clen 
timme eli\ Jesus sade tili hunom: " Din 
'<111 far Je,u." Och hun knm tili tro. s1 
oek hela hnn~ hus. 

Vi hörde att konungens tjänare 
kom till tro, då han såg att hans 
son hefriades från döden genom 
Jesu ord. Men av Jesu ord: "Om 
I icke sen lecken och under så tron 
I icke'', höra vi även att mannen 
inte skulle ha troll på Guds Son. 
om ej delta under hade 8kett. Av 
denne hovman kan nu olrons f ångar 
taga ett uppbyggligt exempel och 

pröva sig själva f örst i hans otro 
och för det andra i hans tro. 

F ö ,. d e t f ö r s t a : Det är 
. annin" anledning att bestraf. 
l s b d ' k 
fa föräldrar för att e 1c e tro 
på Guds Son, förr än de se 
nåO'ot under ske, då komma de och 

b 0 k bedja Jesus att han ma
0

tte omma 
och hjälpa deras barn fran ~:n :nd: 
]i O'a och eviga clöden. De forma ei 
tr~ atl deras son tillfrisknar i den
na världen, fön än de se a tt deras 
son ryckes som en brand u r den 
andliga dödens bojor. Då de bära 
sina sorglösa barn till J esus med 
sina böner, förmå de inte tro att 
den store livets och dödens Herre 
ännu förmår med sitt ord väcka de 
sorglösa barnen från den andliga 
dödens grav, innan de se det stora 
undret ske. 

Jag vet, att kristna för äldrar 
sorn ha det saliga hoppet, a tl de 
snart få skåda den store Korsbära
ren och törnekrönte Konungen an
sikte mot ansikte, önska av hjärtat 
att även deras barn måtte gå från 
död till liv, att även de måtte beva· 
ras från den eviga döden, så att 
föräldrarna skulle få se sina barn 
sitta i Jesu famn och luta sina hu· 
vuden mol hans bröst. Därför bära 
föräldrarna sina barn till J esus 
mecl sina böne1 i den tanken att 
han rnåtte lägga sina händer på 
dem orh välsigna dem. Men knap· 
past förmå föräldrarna i denna tid 
tro, att Jesus kan med sitt ord ännu 
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väcka deras barn från den andliga 
döden. 

För denna otro förebrår Jesus 
eder, I föräldrar, och säger: "Om 
I icke sen tecken och under så tron 
I icke! " 

F ö r d e t a n d r a : Och då 
I liknen den kungliga tjänaren i 
hans otro, så varen lika honom 
även i hans tro, då 1 sen edra 
harn bli fräls ta från den eviga dö
den. Då 1 sen a lt den andliga fros
san har lämna t edra barn, så tron 
då att Guds Son har makt att med 
sitt ord frälsa edra barn från den 
andliga döden . Om 1 trodden delta, 
så skullen 1 ha mera kraft all tala, 
råda och förmana edra barn till 
kristendomen . Hur roligt vore det 
icke för eder kära föräldrar, om 
I kunden sar:ila alla edra barn i 
famnen och bära dem fram inför 
Gud och säga : "Här är jag och bar· 
nen som Du har givit mig!" Hur 
roligt var det inte för för~ldrarna. 
när Jesus tog deras harn 1 far1:'.nen 
och väl si O'nade dem ! Ty det glader 

0 

föräldrarna att få se sina barn i 
den himmelske Förälclerns famn. 

Det är nästan omöjligt tro, att 
Guds Son kan bota sådana barn 
som äro helt döda i synden eller 
äro så förhärdade att de ej mera 
alls lyssna till sina jordiska föräld
rar utan fara huvudstupa till hel
,·etet. "\Ien konungens tjänare fatta
des också tro; och brist på tro 
torcle finnas även hos andra för
iildrar. så att de vill se under ske 
med deras barn, innan de förmå 
tro. att Guds Son förmår hota dem. 
Bedjen nu. alla föräldrar. att Her
ren måtte föröka eder tron. clå I 
kommen till Jesus för att bedja, att 
han måtte hela eclra barn, innan 
Je dii fiir t'Yigt. sa alt J måtten få 
~e edra Jiarn silta i Skaparens famn 
och )utande sina hunu]en mot Je,;u 
hriist mottaga väb;ig1wlsen av ho· 
nom. Då kunnen I mecl glädje o1:~1 
friijd träda fram vid domen och ,;a
O'a: "Hiir är jag och harnen. ,om 
Du har aivit mig. Amen! 

P-.16B:2-4rller39):2- t. 
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väg, och han skall dö. 
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Herren s a bo d" heten. .. l ele skola o. 
. deras vag. oc 1 ; ten 1 



. d .. dagen e/ter Tre/aldighet r1ugoan ra .HJll 

1 denna tid behöva de kristna höra 
denna varning, då så många .rätt
färdiga av:falla från rättfärd1ghe: 
ten och aöra vad orätt är, så att VI 

måste kl~ga med David, att de he
liga bli allt färre. ~~~- de. f~ r~lt
färdiga, som ännu eJ overg_1v1t ~att
färdigheten. måste vi pred1ka over 
dessa Herrens ord tili varning, att 
de alltid måtte hålla dessa Herrens 
ord i minne!, när svåra frestelser 
komma orh djävulen gör en och an
nan synd lovlig, så att om möjligt 
iiven de utrnlda bli vilscleclda i den 
~tora striden och kampcn mol värl
dcn. synden och djä\'ulen. Den rält
färdigc bordc minnaR dessa Her
ren> ord genom profcten He8ekiel. 
- Det är ej roligt för de kristna 
att se. atl :;å många gå förlorade 
llY de sjiilar. för vilka Guds Son 
har svctlats hlocl. l\Ten ännu större 
sorg få dc kristna. niir ele se huru 
även de få själar som. återlösta 
mrd Jesu clyra hlocl, (blivit om
viinda) men .åtcrl'iinda till viirlden, 
gcnom vilka Kristi namn hlir smä
clat hland hedningar. De kristna få 
för dPni' ·-kull liclu smiilt>k av viirl
dt·n. M<'n kristendomen är icke 
oriitt clärför att många krislna av
f'.1lla, <ll'h ,·:irldslrälarna få ej lind
ngare ~-rnl 1 heh-etet därför att djä
vulen;; anglar glädjas över de krist
nas fall. 

l\fon de kri8tna :;jälva bordc tiÖr· 
ja och hli mer ivriga och vaksam
ma, ~.är dc se hur farlig denna värl
den ar. och hur listig djävulen är 

alt bedraga även dem som ha blivit 
kristna. Därför skriver Petrus till 
de kristna: "Om den rättfärdige 
med knapp nöd bliver frälst, huru 
skall det då gå för den ogudaktige 
och syndaren ?" (! Petr. 4: 18.) 
Inte är det så okänt att någon kris
ten faller. Det har även på apost
larnas tid, då kristendomen stod 
högst, funnits några som fallit. -
Men om det på apostlarnas tid fun
nits sådana som fallit kanske i skör
levnad och tjuvnad, så har kristen
domen fördenskull icke varit falsk, 
såsom hedningarna tro. Men så 
mycket större sorg borde de få sjä
lar känna som ännu äro vakande 
och kämpa i sin allra heligaste tro. 

Vi höra i dagens evangelium, att 
dcn tjänaren vars skuld var bortta
gen fick Iida ett större straff, enär 
han avföll ur nådeståndet och grep 
sin broder om strupen. Därav få vi 
lämplig anledning betänka , varför 
somliga kristna så fort falla ur nå
den. Dock böra vi först bedja den 
store Kommgen som efterskänktc 
sin tjänare en så stor skuld, att han 
måtte bevara oss från fall, och att 
ingen av dc själar som äro åter
lösta med Jesu dyra blod målle hli 
så olycklig att han råkar i fångvak
tarens våld som sätter Jesu åter
lö ta själar i mörker och fordrar att 
d.e sk_ola betala de tiotusen punden 
llll s1sta skärven. Hör, himmelske 
Konung. alla fattiga tjänares suc
kar. när de falla ned vid Dina föt
ter och bedja: Fader vår ... 

Trans bevarande und I 
er rnmp moi synden 

Evangelium: Matt. 18: 23-35. 
Alltså är det med himmelriket, såsom 

när en konung ville hålla räkenskap med 
sina tjänare. Och när han begynte hålla 
räkenskap, förde man fram tili honom 
en som var skyldig honom tio tusen 
pund. Men då denne icke kunde betala 
bjöd hans herre att han skulle säljas, 
sä ock hans hustru och barn och allt 
vad han ägde. för att skulden mätte hii
va betald. Då föll tj änaren ned för hans 
fötter och sade: 'Hav tålamod med mig, 
sä skall j ag betala dig alltsammans.' 
Och tj änarens herre ömkade sig över 
honom och gav honom fri och efter
skänkte honom hans skuld. Men när 
samme tj änare kom ut. träffade han på 
en av sina medtjänare, som var skyldig 
honom hundra silverpenningar. och han 
tog fast denne och grep honom vid stru
pen och sade: 'Betala vad du är skyldig." 
Dä föll hans medtjänare ned och bad 
honom och sade: 'Hav tälamod med 
mig, så skall jag betala dig." }fen han 
ville icke, utan gick astacl och Iät 'ätta 
honom i fängelse. tili dess han hade 
betalt vad han var sk) lclig. Da nu hans 
medtj änare sago det som skeclcle. Logo 
ele mycket illa vicl sig och gingo orh 
berättaclc för sin herre allt so111 hacle 
skett. Då kallade hans herre honom tili 
sig och sade till honom: 'Du oncle tjä
nare. allt vad du var skylclig efter· 
skänkte jag dig, eftersom clu bad mig 
därom. Borde då icke ocksä clu harn 
förbannat dig över elin medtjiinarc. 'll· 

som jag förbarmacle mig örnr dig'?" 
Och i sin Hede överlämnade hans herre 
honom i fångknektarn as väld. intill dess 
han hadc beLalt allt vad han var skyldtg. 
Sa skall ock min himmelske Facler göra 
inecl eder, om J icke av hjärtal förl(ilen 
var och en sin broder." 

1 dagens evangelium har Frälsa
ren visat, huru en tjänare som var 
skyldig tiotusen pund fick skulden 
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efterskänkt, därför att han bad 
men måste slutligen betala hel~ 
skulde~ enär han grep sin medtjä
nare Vld strupen. I anlednina därav 
s~ola vi denna nådens st~d be
t~nka och undersöka, varf ör som
liga knstna så fort f alla ur nåde
stånd~t genom uppsåtliga synder. 
Sornliga kristna fråga "hade den 
tjänaren alls blivit kristen. som 
kunde avfalla så fort?" Detta tvi
vel om hans kristendom kommer 
därav att han bad orätt, när den 
stora syndaskulden började plåga 
hans samvete. Han borde genast ha 
insett, att en sådan skuld kimde han 
aldrig betala. :\Ien om dc kristna 
skulle minnas Yilka tankar de hade 
när spidaskulden föll lung på dt>· 
ras samveten. så skulle de inse att 
egenrättfärdigheten har ingiY1t dem 
nära nog likadana höner: "Herre. 
haY tålamod med mig. så Yill jag 
hetala allt!" Det finns knappt na
'"'011 kristen som Yid det fön;la upp· 
~aknandet irke skulle fiir,()kl att 
uenom egen bättring hetala s\ nda
~kulden. ~Alla ha yandrat i den fiir· 
lorade :;onens spar. Den flirloradc 
sonen for att förtjiina pengar ho> 
eo-enrättfärdighetem; handel,-man 
Denna egenrättfärdighetens ~alska 
1 .. I 110" rnrit j alla kn:.;tna,; 
1011 iar "' 
. i den föfäta viickelsen. \Ien 

sinne ] .. do 
den store Konungen iar an a aY 
"d 1 ··d borttarrit den stora skul· 
1 e nu " ... 1 l 
den, ehuru tjänaren ärnat sia v )C-

1ala den. 
Sa. ltmda ei· vara Vi kuuna 

Lvi-
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velsmål om all denne tjänares skuld 
rnr borllagen; ty Gud kan ej ul
plåna skulden innan syndaren me.d 
Jevande tro mollager den stora na
den. Denne tjänare hade sålunda 
haft en levande tro, ty icke förlåter 
Gud svnder åt nådetjuvar och den 
döda t~ons hekännare, ty de ha icke 
räll syndakänncdom. De tiotusen 
punden ha irke tyngt deras samve
ten. De ha liill atl lro, då samvetet 
cj har rätl vaknat. Nog förmå så
dana stjälu nåd. Men nu hlir det 
fråga 0111 hur dcnnc tjänare kunde 
så snart falla. Somliga säga: han 
fiill emedan han hade för lite tro. 
Han hordc ha lrolt så mycket, atl 
han hade iivervunnit världen, ty Jo
hannes säger: "Della är den seger 
som har övervunnit världen, vår 
tro." Somliga säga: han hade inte 
sanl\'eh;sår. därför föll han." Jag 
tänker, att han hade fel både i tron 
orh i samvetet, ehuru han själv ej 
klagade över någotdera. David kun
de iiven ha fridfullt samvcte, ehuru 
han hade begått äktenskapsbrott 
och mördat. Han heklacrade intet-
1 

. b 

< era mnan profeten Nathan kom 
för att hestraffa honom. 

Av allt att döma synes clet, att 
hos dem som falla genom otukt 
eller girighet har reclan för länae 
se~ ett inre avfall ägt rum ur nåd:. 
standet. ehuru dc ej veta när och 
hur detta inre fall har skett N" . .. r . a1 
~~am igen otuktens, girighetem;, 
ar~n~:. ad~.unclens eller vredens djä
\'U or arvar samvetet, hlir detta 

fördunklat så all samvetet ej har 
kraft att genasl varna för synden, 
när ele första frestelserna kännas. 
Och även om samvetet skulle före
brå, så gör den onde synden lov
lig, då den syndige icke har rätt 
karnp och fasa för synden. Och när 
synden blir lovlig, så har man ej 
längre fruktan för Guds stränga 
rättfärdighet, och rnan har ej längre 
någon känsla av all man fallit ur 
nåden. Därav förstår man hur Da
vid kunde ha lugnt samvete, så 
länge synden var dold för världen. 
Han litade på den förra nåden. Så 
hade även denne tjänare redan fal
lit ur nådeförbundet, innan han av 
girighet eller hämdlystnad grep sin 
medtjänare vid strupen. Han behöll 
tron, litande på den nåd han tidi
gare hade känt, ehuru den levande 
tron hade honom ovetande förvand
lats till en död tro, så snart den on
de hade fördärvat hans samvete. 
Och denna den levande trons för
vandling till död tro kan ske obe
märkt i ett ögonblick. På detta sätt 
falla de kristna ur nådeförbundet. 

Nu borde de få själar som ännu 
vaka hli visa av andras fall, då de 
s~. hur olyckligt del gick för denne 
l]anare och för andra fallna som 
Överlämnas åt fångvaktare och själ
va få tili ist betala sin skuld så 
som de först ämnat, då ele vid upp· 
vaknandet ha bedit · "Herre hav 
tålamod med rnig så. vill jaa l~etala 
allt!" Ehuru de kristna nu '\ar in
sett att tiotusen pund ej kan betalas, 

Trans berara11de un l I t .er <amp mot synden 

yarför de ha måst bedja med Da
vid: "Herre, utplåna min synda
skuld", ha de likväl skäl att vaka 
och se tili att ele icke en gång till 
samla så stor skuld, så att ele måste 
betala både den första och den se
nare skulden tili sista skärven. Om 
de kristna skulle se på Guds Son, 
vad Han har fått lida innan Han 
fick ihop så mycket att Han kunde 
betala deras skuld, om, säger jag, 
de kristna skulle se på den store 
Korsbäraren , huru många Lunga 
och mödosamma steg Han måste ta
ga innan Han nådde huvudskalle
platsen, varest skuldens huvudsum
ma måste betalas, huru många 
blodsdroppar som runnit från Hans 
anlete, innan Han fick räntan be
tald. hurn han måste arbeta dag 
och natt och sucka under djävulens 
piska och klaga: "Min Gud, varför 
har Du övergivit mig?": huru blod
svetten rann som en ström ned från 
Hans heliga kropp, när Han griivde 
dike i vingården, innan Han kunde 
lösa deras skuldebrev. som Fadern 
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spikade på korsels trä, sedan Han 
hade dragit ett blocligt kors över 
skuldebrevet och skrivit därunder 
med stora bokstäver: "Syndares 
skuldebrev är betald med Guds 
Sons blod svett och vedermöda, vil
ket härmed kvitteras Golgata Lång
f redagen."* Om, säger jag, de krist
na skulle betrakta Guds Sons ve
dermödor, vad Han fick Iida innan 
Han mäktade lösa deras skuldebre\'. 
så skulle de få mindre lust att sam
la skuld på ny räkning. De skulle 
söka äta nödbröd och leva spar
samt, så att ingen skuld åter skulle 
samlas. 

Läsen nu. alla ångrande och tro
ende. kvittot skriYel med Guds 
Lamms blod å eder skuld som är 
spikat på korsets trä. och tron att 
eder skuld är hetald. och samlen 
icke mera skul<l igen, ty då kan
hiinda det blir pant:;ättning och lll 

nul~te själrn betala bå<le ny 0ch 
"ammal skuld tili ..;ista ,;kiirn'n. 
"' Amen. 

Ps. 269: J -:j eller 285: l ;), 

TJUGOTREDJE Söi\DAGEN EFTER TI~EfALJ)IGfll· r 
Ps. 492: 5 9 eller 500: l-.1. 

SK'A MEDBOHGARSKAPET 
DET JORDISKA OCH DET HIMMEL 

~a given åt alla, vad l iiren d?m 
sk} lcliga: skatt åt den som ska.ll tdl 
kommer tuli åt den som tuli t1llkom
mcr. fr~ktan åt den som Iruktan till 
kommer, heder åt den som heder till
kommer ! (Rom. J 3: 7.) 

Den helige Paulus fon~anar de 

k 
. att de ~kola vara overheten nstna, • 1 
derdånicra och betala skatl oc i 

un "' 'llk . Lika tull tili dem det t1 ·ommet . -
•St• Ordförklaringar: för..oonin~t·n ! 
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så förmanar Petrus de kristna, att 
de skola vara underdåniga all 
mänsk]ig ordning för Her~·ens 
skull. Men sarnme Petrus sager 
ävcn, att man måste lyda Gud mer 
iin människor, nämligen i andliga 
ting. Om överheten fordrar sådant 
som strider mol Guds lag, då måste 
t'n kristen lyda Gud mer än männi
skor. Men i allt annat iir en kristen 
pliktig ali lyda överheten. Därför 
siigt>r Paulti:;. ali överhcten är för
ordnad nv Gurl till människors 
hjiilp. Orh hnn siiger, ntt dc skola 
vara unclerclåniga cj hloll nv Iruk
tnn utan även för samvetets skull. 
Ty snrmett'l forclrur, ali vi skola 
lyda överheten som vakar över vårt 
timliga viil oC'h hindrar onda män
niskor ali iirn nild. Om fruktan för 
Ö\'t'rheten t'i funnes. skulle fiendens 
trälur först dräpa de kristnn. Diir
fiir få de kristna myeket okydd ge
nom Överl1Pten. Icke hjuder överhe
lt>n miinniskor ali göra del onda 
utnn har sali höter för fylleri, svor
clom. slagsmål. stöld. hor och alle
hancla synder som hruka övas i 
viirlden. 

__ Sådan~ undersåtar [iro synclens 
tralar. Sa lydiga äro de mol Över
heten att dc !rampa konungens lag 
orh hud under sina fötter. Därför 
ha_ alla apostlarna förmanat de 
knstna att leva enligt k 
1 , .. onungens 
ag od1 vara overheten underd·· . 

för Herrens skull som fo·· ad111ga 
.. . · ror nat 
overheten hll människor·s . 1 .. d .. 1 • in ior es 
va gang. Alla goda kristna borde 

bedja Gud, att han må giva över
heten rätt upplysning, att den le
vande kristendomen icke är skadlig 
för staten såsom hedningarna h·o, 
utan att rätta kristna även äro trog
na undersåtar, samt att ingen är så 
snar att göra uppror som ett hed
niskt folk som ej känner den sauna 
kristendomen. Alla rätta kristna ha 
enligt apostelns förmaning alltid 
bevisat lydnad mot överheten och 
gärna betalt skatt och tull; och vi 
hoppas att de även framdeles skola 
göra så. Alla konungars Konung 
give överheten visdom, att alla trog
na undersåtar må bli bevarade från 
onda mänskors övervåld och intri
ger och att kristendomen genom 
överheten må bli befrämjad. Vi 
hoppas ock atl de kristnas K onung 
skall höra deras böner och bevara 
dem från det onda, han vår Fader 
som är i himmelen. 

Evangelium: Matt. 22: 15-22. 
. F'ariseerna ville snärja Jesus genom 

nagot hans ord. Och de sände till honom 
sina lärjungar, tillika med herodianer
na. och läto clem säga: "Mästare, vi yeta 
a~_l clu är sannfärdig och lär om Gucls 
rng \•acl sant är, utan att fraga efter 
n_~gon: l)~ clu ser icke tili personen. Sa 
s_ag oss ei~: Vacl synes clig? Är det loY
ligt all g1rn kejsaren skatt. eller är clet 
icke lodigl?" Mcn Jesus märkte deras 
ondska och sade: " Vadör söken T alt 
" 1iirja mig. I skrymtare? Läten mig se 
s~altepenningen." Da lämnacle ele frarn 
tili honom en pcnning. Därefter fragade 
han dcm: "Vems bild och ÖYerskrifl är 
delta?" De SYarade · "K · · " Dä 
< d h . . . ejsaiens. 
-a e an tili dem: ''Sa gi' en clå kejsa-
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ren vad kejsaren tillhör, och Gud vacl 
Gud tillhör." När <le hörde detta, för
undrade de sig. Och de lämnade honom 
och gingo sin väg. 

Med ledning av dessa ord skall 
vi med Guds nåd betrakta: Vad 
är en kristen skyldig överheten och 
Gud? 

1. Given kejsaren vad kejsaren 
tillhör. 

Ehuru judarna sade tili Pilatus: 
"Vi ha ingen konung utan kejsa
ren", ville de likväl ej vara kejsa
rens undersåtar: de gjorde sedan 
uppror och ville slita sig lös från 
kejsarens välde. Och vi kan av allt 
sluta, att om judarna hade omvänt 
sig till kristendomen, hade de icke 
ajort uppror mot kejsaren. Men de 
0 . 
ville vara självhärskare. Det var 1 

deras tycke en stor skam, att de 
måste vara en hednisk överhel un
derdåniga och åt en hednisk öve1~ 
het betala skatt. J udarna voro sa 
heliga, att de ej gingo i den hed
niske domarens hus. De fruktade 
att bli smittade av hedendomen om 
de ginge in i Pilatus' hus. Därför 
stodo de ute då Pilatus rannsakade 
Jesus. Och 'de ville liksom själv
härskare ej betala skatt ål en ~e?
nisk överhel. Därför ville de snarJa 
Jesus då de frårrade: "Är det lov
ligt a'tt aiva kejs~ren skatt eller är 
det icke

0 
lovlirrt?" Hade Frälsaren 

avrått dern att 
0
betala kejsaren skatl, 

så hade översteprästerna anklagal 
honom inför landshövdingen, att 
han är emol överheten. Hade han 

åter tilh-ått dem att betala kejsaren 
skatt, så hade folket vredgats på 
honom. Med så stor list var denna 
fråga uttänkt, att de trodde sig få 
honom i snaran hur han än svarade. 

Men vi veta väl att judarna voro 
motsträviga mot både Gud och kej
saren. Och denna judamas gensträ
vighet har smittat från sig tili alla 
världsträlar. Såsom judarna sade 
till Frälsaren: "Vi är födda fria 
och hava ej varit någons trälar", så 
tänka alla världsträlar, att de äro 
fria och vill leva fritt efter egen 
vilja. De vill ej tåla. att överheten 
genom lag hindrar deras självsvåld. 
Alla klaga de att lagen är hård och 
skattehördan tung. Så t. ex. hlir 
krögaren myrket förargad om han 
hiJtfälles för olaga spritför,-äljniug: 
han menar att det är en orätt lag 
som förhjucler honom att hruka ,jn 
euen vara lmr han viii. Drinkaren 
u~plar det illa. när han dhöt~~lle: 
för fvlleri: han mcnar att et ar en 

.:·rt. Jaa som förbjuder honom att 
oia ,.. " .. 0 h 
njuta av denna .. Guds ~ava - r 
·k""k ·na u11ptaga drt illa. ali de 
' 0 01 ' "f" 
rnåste betala pl ikt til_I kvrkan or 

k:· ·l k" 01,h diirtill hela dt'I ~kam. · a1 e .. k 1 
]. k. ·kostraffet. An·n ·rono Jll· 
1cra \ l · · 11 · 0 

· -ti"ä la wll anse 1ntr a ' varna ,om ' .. 1 
1 ua som svnd utan tanku. ali t _et 

'.. e . .:"lt .]au och ali "kronan ar 
·ir en 01a ... . . . 
'.·k" Alla dessa 'retlgas l synne1-
11 · l • kl aa ren • a11uivaren oc 1 a a.., 
Jle l pa "' · ·· ta" ,, nnd skada srn nas . 
som av av d att åklagar-

.. d t · en stor syn 
"Ar e ej · .. ?" :·aa ]auöver-

kad a sin nasla. sa.., o 
na s ' 
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1riidarna. Så tänka särskilL krögar
na tiOlll försl av kärlek ge drinka
ren en sup, och då hans brännvins
hcgär blivil upptänl blir hjärlat så 
kärleksfulll alt han gcr krögare11 
clen sista slyYern för dcn a11dra och 
lredjc supcn. Xr del ej en stor :,ynd 
orh oräll1 isa. atl medlidsamma 
kriigare iiYcn skall hli hö1fällda för 
ali ele göra goll åt fyllhundarna 
som är i stor nöd för sprilhegärels 
sku 11? K riigarna orh kronoljttvar
na * är ÖYC'l'lygadr 0111 alt åklagarna 
1<kada sin nästa o!'h ali fylllnmdar
na ska ll tar-ka clem i cvigheten för 
all de upptä11t clcras sprilhegär orh 
så i fiirtid hjiilpt dcm tili hclvetet! 
För clenna kiirleksfulla gärni11g 
skall dt' taC"ka krögaren och säga: 
''1\fy1·kcn tack. kärc hroder. för alt 
cln hjiilpl mig till hclvctel i förtid!" 
Äwn horkonorna skall lacka sina 
horkarlar och siiga: ''Mycken tack, 
kiirr• hrorlcr. all du förlell mio- till 
l~on•ri och clärigenom hj[ilpt"' mio-
1111 helvelrt!" Och Jr lagens väk~ 
tnn· som ej vå llat lagöverlrädarna 
skacla skall rn lncksägelse av alla 
fyllhunrlar. kriigare och kronotju
vnr: de säga: "Mycken tack. käre 
~.agl'iiktare. alt du ej hringat ~kada 
owr o:;s. ickc med lagen hindral 
0.~s all ~~pa tili hch·ctet!" orh sorg
ln~a praster ,ka]] iivcn få lark och 
prn. Dvgdiua skökor redl' 1· • <' · · • 1ga JU-
Vllr. nyktra fyllhunrlar orh hcder-
liga k~~."gare skall lacka dem och 
säua: 1\1 k k ~ yc -en tae-, godc lärare. 

*Sr Orilförk1arin~ar ! 

att du åL alla obotfärdiga lovat him
melriket; du har låtil oss i fred 
fara till helvetet!" 

När 1111 alla leva så eiter sin fria 
vilja, när krögarna avkläda fyll
hundarna, horkonorna få oäkta 
barn och slutligen falla församling
en tili lasl, och kronotjuvarna få 
hestjäla kronan så mycket de vill , 
då blir konu11gens lag uppfylld. 
Kungen vill ju i11tet annat av sina 
undersåtar ä11 att de målte supa och 
slåss, hedriva hor och sljäla, koka 
oC'h sälja hrfömvin; han vet väl, atl 
skökor och fyllhundar är duktiga 
soldaler, krögarna ge dem mod att 
slrida, och kronoljuvarna bära skatl 
till kronan, varmed en sådan krigs
här blir lejd. Given nu kejsaren vad 
kejsaren tillhör! 

2. Given Gud vad Gud tillhör! 
Judarna ville icke ge kejsaren 

kaLL utan de ville själva äta och 
dricka sin skattepenning. Men åt 
Gud ansågo ele sig ge den tacksä
gelse och ära som tillkom 110110111 , 
då de sade Lill Frälsaren: "Giv Gucl 
äran orh säg oss. om du är Guds 
Son!" Och enligt deras mening var 
<let all häda Gud, då Jesus bekände, 
alt han var Guds Son. Men judarna 
höllo sig för Guds barn då de en 

0 , 

gang sade: "Vi hava en Fader 
nämligen Gud". Likväl hade fien'. 
den förvänt deras ögon, ty de an
sågo Frälsaren som en falsk profet 
501~.1 slod i Iörlmnd med djävulen. 
Frals.aren var i deras tycke en folk
uppviglare som förvillade folket "'e-

b 
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110m falsk lära och ledde männi
skorna på orätt väg. Den onde hade 
ingivit dem att Jesus av Nazaret 
var en farlig människa som borde 
förgöras. Och ele menle sig bevisa 
Gud ära genom att anklaga honom 
hos landshövelingen Pontius Pilatus. 
Det andliga hatet blev för dem en 
samvetssak. Därför sade de till Pi
latus: "Vi hava en lag och efter den 
]agen skall han dö, ty han har gjort 
sig till Guds Son." De ville ge Gud 
ära genom all hans Son blev smä
dad, begabbad och föraktad, giss
lad som en tjuv och korsfäst som en 
rövare. 

Och det är ännu i dag den bäsla 
ära judarna kan giva Gud, att ele 
hata och förfölja de kristna. Frälsa
ren har själv sagt, atl de tro sig 
göra Gud en tjänsl, då de dräpa 
Jesu lärjungar. Men vilken gud är 
det som de göra den11a Ljänst? 
Aposteln Paulus villnar, all clenna 
världens o-ud har förbli11dal ele 

b 

otrognas sinnen, och på eli annat 
ställe säger han: "Därför sänder 
ock Gud över dem villfarebens 
makt, så att ele sätta tro till lögne11. 
för att de skola bli dömcla, alla 
dessa som icke tro sanningen" ( 2 
Tess. 2: 11, 12). Om denna värl
dens gud ej hade förblindat ele 
otrognas sinnen, skulle de ta vara 
på nådatiden. 1 denna villfarel·~·e 
lro de lö"'nen de tro hellre vad dia
vulen, vä'rld:n och deras egel k~~t 
ingiver dem, än vad Guds ord sa
ger. De tro lögnen och förneka san-
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ningen Det· d .. · to, att eras forra le-
verne borde behaga Gud ehuru 
~uds .ord visar, alt det förr~, gamla 
11vet icke behagar Gud. De tro ock 
all den förra döda lron borde göra 
dem sahga, men de förstå ej att tron 
utan gärningar är död. De tro lik
som judarna, alt Gud är deras Fa
der, enär de äro födda av kristna 
föräldrar och även rätt döpta, ha 
lärt sig att förstå krislendomens hu
vudstycken, kunna läsa, gå emellan
åt i kyrkan och till natt1·arden. hål
la bö11 på söndagarna och annat så
dant. De tro att denna yltre guds
tjänst behagar Gud, men de tro ej 
ali den lrycker dem ned i hehetet. 
då dära1·. ej följt sann ånger orh 
hätlring- icke hjärtats och sinnets 
förrandling. ej sann omYändel>t 
orh ndödehe. Dr ha siilunda gil'il 
Gud l~rk och iira med munnen. mrn 
med hjärlal odi ]cyernet ellcr meri 
lankar. onl orh giirningar ha <le 
iirat Yiirldens gud >Olll fiirbli.nclat 
deras sinnen orh Yiinl clern,; ng?n 
avi"a- sä ali dr arn'c drn r'.illa kn'
LenJomen för falsk Ura. 'id,-ker~cl
se och villosjuka. n11·11 sitt n~turlifa 
tillstånd l1e1rakla de ,;0111 ratl kr1,;-

tenelom. 
Då den omlc gi1 '.' den.'. den fo1.-

. . alt de knstna aro falska 
\"ISSBJll"en 1 

. f ~ 1 illoliirare. sa har ian 
Pro ete1 or 1 ' . . .. . barn 

.. .. . in"i\"lt rnrldens 
sakerl '~'en " 11" k1·1· •l11a och Gu<ls ei · ro ra a -
all e a k" ele ej hcller all 
barn. J udarna -an . dde 

d"' Jens barn utan 110 
d.e voro Gp~u barn. Men Friilsaren 
s1g vara u s 
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sade till dem: "1 ären av den fa
clern djävulen; I gören vad 1 haven 
selt eder fader göra!" Och aposteln 
Johannes säger: "Därav är uppen
bart, vilka som äro Guds barn och 
vilka som äro djävulens barn, där
av att var och en som icke gör vad 
rältfärdigl är, han är icke av Gud" 
(Joh. 1, 3: 10). Om vi enligt detla 
kännelecken vill skilja Guds barn 
från djävulens barn, så bli alla de 
djävulens barn som leva i uppsåt
liga synder såsom: dryckenskap, 
olukt, avund, hal och svordomar. 
Eu sådant liv passar för dem som 
stå emot krislendomen, som hata de 
kristna och lro sig göra Gud en 
tjänst, då de dräpa Jesu lärjungar. 
Sådana "gamla krislna" äro väl 
gudfrukliga i kyrkan men ogudak
ti~a hakom kyrkan ~ de sjunga i kyr
kan och Ljuta (heru sade) bakom 
kyrkan. välsigna i kyrkan och för
banna bakom kyrkan, äro nyklra i 
kyrkan och drinkare hakom kyrkan, 
iiro redliga i kyrkan och stjäla hak
om kyrkan, dricka av Herrens kalk 
i kyrkan och bakom kyrkan av djä
rnlens kalk. Si'ldana äro de "gamla 
kri~tna"* som tjäna Gu<l med mun
nen men den onde med hjärlat. 

Gi11en sålwula Gud äran, I fä 
själar som haven erfarit Guds krafl 
i edra hjärtan! Bekännen eder som 
Guds harn inför världen, Jiksom 
e<ler Frälsare bekände si" som 
Gu<ls Son inför kyrkori'l<let.b Given 

•se rl. n. i Or1lförklarin~ar! 

ej den onde den äran, att 1 av fruk
tan förneken vår Herres J esu Kristi 
stora kraft att hjälpa syndare från 
djävulens våld. Världens trälar an
se det väl som hädelse och tecken 
tili högfärd, att en ( f. d.) sköka och 
tjuv bekänna sig som Guds barn. 
Men Frälsaren själv har sagt, alt 
publikaner och skökor gå förr tili 
himmelriket, men rikets barn skola 
kastas i det yttersta mörkret. Ickeha 
världsbarnen fått den förvissningen 
ovanifrån, att de äro Guds barn, 
men de inbilla sig att de bli saliga, 
när de dö. Och den tron har själ
ve den onde givit dem, för att de 
må förbliva i sin sorglöshet. 

Given även I, väckta själar, Gud 
äran och bekännen utan fruktan för 
världen, vad Guds förekommande 
nåd verkar i edra hjärtan genom 
sann ånger och bättring. Och du 
botfärdige rövare, bestraffa den 
andra, ehuru du själv ännu ej fått 
löftet, förkunna för världens obot
färdiga rövare sanningen, och vänd 
dig sedan tili den Korsfäste och 
Törnekrönte Konungen och säg: 
"Herre Jesus, tänk på mig, när Du 
komrner i ditt rike!" Kanhända han 
giver dig det slora, dyra och viktiga 
~öftet: "Sannerligen säger iag dig; 
i dag skall du vara me.d mig i para
diset!" (Luk. 23: 43). På detta nå
delöfte kan du $a]igen dö! Amen. 

Ps. 421: 3-5 eller 292: .5, 6. 
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TJUGOFJÄRDE SöNDAGEN EFTER TREFALDIGHET' 
Ps. 138: 6-9 eller 298: 3-5. 

EN CHRISTENS TILLVÄXT I NÅDEN 

Växer i Nådene och värs Herras och 
frälsarens Jesu Christi kunskap ! 

([[ Petr. 3.) 

I anledning af vår upplästa Text 
skulle vi på denna stund betrakta: 
En Christens tillväxt i nåden. 

Aposteln skrifver icke till oom
vända hedningar, sorn kwma till
växa i arghet och ondska. men icke i 
nåden. Han skrifver icke tili nåda
tjuvar, som icke känna Lill en rnärk
bar förändring innom sig, hvarken 
i visdom eller nåd: utan skrifrer 
till ornvända och pånyttfödda chri t
na, som hafva erfarit Nådens verk
ningar på sitt hjerta. dessa böra till
växa i nåden, emedan de kunna 
ganska lä tt förlora alltsammans. 
om de icke tillväxa. Nådens dyr
bara skatter kunna ganska lätt för
loras såsom man ser af den förlo
rade 'sonens exempel. Han hade på 
aanska kort tid slösat bort sina nå
deskatter, och måste slutligen blifva 
en svinaherde. men kunde ändå icke 
förtjäna sig födan. Alltså ~an. en 
christen uenom ovaksamhet ga m1ste 
om den ~åd som han en gång fått. 
om han icke tillväxer i nåden och 
vårs Herres och Frälsares Jesu 
Christi kunskap. . .. 

Men huru skall nu denna tillvaxt 
0 den i nåden gå till. Man vet att na 

-;---s 1·k 3·. Böncl. 1859 . 
.. vcnsk otte~ångsprcc 1 nn .t 1 . igiirnl· 

Atrrgcs med veclerh. ~iHstånd .e J.c.ir:~u. 
l<'Xf Pn ho, kyrkoh. S. ~tenudd 1 

är någonting som angår hjertat alle
na, och då nåden är nåaonting 
käunbart och förnimbart sås~m den 
va r hos de första christna. så måste 
nåden eller nåda känslan, om den 
icke skall gå förlorad, bevara och 
upplifvas genom ordet, som hos den 
benådade blir lefvande i hjerlat. 
Om en förut benådad själ börjar 
blifva känslolös och kallsinni g: 0111 

Guds ord icke når hjertat. 0111 han 
blir likofäig och ]juro i sin christen-

" 0 dom. så är det ett tecken pa atl han 
håller på att förlora sina en gång 
förhverfvade nådes skatter. Han 
måste då hesinna hvarifnln han iir 
fallen och genom en ny ånger öfver 
~in likgiltighet. öfver sin ,;Ömna~
tighet. öfver sm ljumhel. ofver ";111 

k het emot Gud ha11 m.i-te otac sam · · · 
.. . i·a" "enom sann ånge orh sage1 o ei 

0 
• 

hättring blifva en nad'.' ttggare: a'.1-

k 1 ali Snart hlifrn en nad.1-
nars an 1 • ' 1 
. f d t ·ill säaa en ,;adan nata-

t)U. e \ "' . JI' . . 1 .. ue .;edan har Ja tl UI 
tiuL som an,,. . · c1 

, . n att yela del. En s1 an 
naden. ula . . ,

0
m rnr 

·c1 t' f i·art den l]t'Uate . 
na a JU • l R 1 rar 

- ld. t"o tw•tnd punt. a1 
sky ig I ... kl t11· ,,·nda dva-

1. n v·1c ·. 
orden'.~ ige blef kallad tili r:ikcn
]an. nar han . 1 an kände sin 
k f konungen. 1 f" . 

s ap a -k ld Han blei ot-
·ynda• u . k 11 stora s .. hörde att ban s u e 

skräckt. nar ~~n. Satan n1ed Husl~u 
säljas ull Tb~l tu han ned för s1n 
och Barn. a o 
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!Ierras fiiller och bad: Herre haf 
lålamod med mig, jag vill alll be
tala eli"'! Del var egenräufärdighe
ten ,,0 ;; lärde honom bedja på det 
visct. ty hacle han känt sin ställning 
till Friibaren räll. så hade han bort 
inse. ali en syndare aldrig kan be
lal a sin syndaskuld. hvarken i den
nu eller den lillkommande verlden . 
1\frn han kände icke huru omöjligl 
del var för honom ali betala sin syn
dask11ld. derförc had han alldeles 
oriill: Hcrre haf lålamod med mig, 
jag vill allt hetala dig. Hacl e han 
kiint sin ställning riitl och sin egen 
svaghet. skulle (han?) hafva bedit 
11ngefiirligen sålunda: Herre: Jag 
kan alldrig hrtala min syndaskuld; 
men förharma dig ö[ver mi g och 
giir mi~,;knnd. 

Emcllertid [ick han nåd, ehuru 
han hnd oriill. eme<lan han bad af 
hjcrtat. Och cmedan hans synda
skuld hlef utstryken, så hlef han 
vist deluktig af nå<len. Men lnu 
längc \'ar hnn i nådastån<let? När 
hun kom ut och började vara 
oharmhärtig me<l sina medtjenare 
~å luule han länge se<lun fallit u; 
nådaståndet. Likaså hade David fal
lit ur nådaståndet. när han sårr på 
d~n nakna quinnan Batseba. Man 
nste alldrig huru och när ha11 1 d f ll' • 1a e 
a tt ur naden. När en menniska 

genom ovaksamhet fallei· ui· ~ d ' • d · na a-
sian et. så inbillar hennc di'ef • 1 

tt 1 .. 11 \U en, 
a l~.n .ar a tjemt i nådaståndet. 
hon forhtar sig på sina fo"rr·a ·· d ' .. k na e-
mar ·en och tänker \'id . . . lf . s1g ~1e : Jag 

är ju omvänd och på ny ttfödd ; jag 
minns stunden då jag blef ett Guds 
Barn; jag kan omöjligen gi.fva bort 
den tron all jag ä r ett Guds Barn. 
Käre, min värde vän, hur u länge 
tror du dig kunna lefva p å den nåd, 
som du första gången fick erfara 
när Du blef etl Guds Barn. D u kan 
juredan länge sedan hafva förlorat 
denna nåd , orn du icke ha r t illväxt i 
nåden. Du ser ju huru d el gick med 
David , som föll i hordoms synd, när 
samvetet var so.fvande. Du ser huru 
det gick med tjenaren , som var skyl
dig tio tusend pund. Du ser huru 
det gick med den för lorad e Sonen 
som slösat bort sina dyrbara nådes
skatter i .främmande land. Verlds
kärleken hade insmugit i h ans hjer
ta, dernäst hordoms lustan, ty hans 
äldre broder förebrå dde Fadern, 
att den förlorade Sonen hade slösat 
borl sina Egodelar med sk ökor. 

Alltså är det alldrig värd t, att du 
litar på den nåd so111 du h ar erfarit 
förut, om du icke tillväxer i nåden. 
så är du förlorad. När en christen 
förlitar på den nåd so111 h an förut 
har erfarit, så blir han n å d a tjuf och 
får snart en död Tro. H vad del be
tyder alt tillväxa i vårs H erres och 
Frälsares J esu Chri sti kunskap? 
Kunskapen 0111 nåden i Christo är 
nå.gonting helt annat än nåden sjelf. 
Naden kallas också nåda kän sla: 
den hestår uti lefvande k än slor. 1 

Men kunskapen om dessa saJi o-a 
känslor sitter i förstånd e t och k;]. -1

~l' Ordförklnringar! 
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Jas vanli gen för christendoms kun
skap, eller en klar insigt i nådens 
ordning. En christen bör tillväxa i 
vårs H erres och Frälsares Jesu 
Christi kunsk ap, emedan Frälsaren 
säger: Detta är evinnerligt lif, att 
de känna d ig allena sannan Gud, 
och den d u sändt hafver Jesum 
Christum . Men denna kunskap om 
Gud bestå r icke blott uti en utvärtes 
kunskap om Gud och andeliga ting, 
utan den b estår fashner uti hjertats 
känslor. Att k änna Gud i hjertat är 
någonting h elt annat än en ulvärtes 
kunskap i F örståndet; dock måste 
kunskapen i Förståndet tillväxa i 
sarnma m on som den Hel. ande 
meddelar upplysning från hjertat. 
Och denna k unskap kallas lefvande 

christendorns kunskap. 
Men icke blir menniskan sa1ig 

genom blotta kunskapen i förstån
det utan uen om hi'ertats käns1or , b 

blir man salig . Alltså rnåste den 1ef-
vande känslan i hjertat åtföljas af 
en klar kunskap i Förståndet. 1 syn· 
nerhet är det nödvändigt för en 
christen att k änna sig sjelf och sina 
onda böjelser; alla djeflar* so~1 bo 
och grassera i kö ttet bör en chnsten 
kunna känna och urskilja; annars 
kan han lätt bl ifva bedragen af 
djefvulen. E aenrättfärdighets <lj~f-

b · '11 n liu-vulen kan omskapa s1g t1 e .. 
sens Enael · den kan fö rle<la afv~n 

b ' . 1 . fo r· 
en henådad chris ten t1l ott o. 

'f d • . ynder och tv1 lan och an r a svaia s 
' d' f ] 1 kan laster; äfven H eders ie vu ei 

• se Ordförklaringar: clöd~~ynckr. 

förleda en christen att förneka sin 
Tro: och icke tala ett ord till någon. 
Genghets djefvulen har också sina 
snaror och nät, som han ut]ä.,..,.er 
f .. d bb 
or e christna. Att känna dessa 

djeflar är alldeles nödvändigt, det 
kallas en rätt syndakännedom. om 
menniskan känner alla sina djeflar, 
eller alla sina hemsynder. alla sina 
böjelser. En christen kan annars 
icke rätt skilja mellan godt och ondt 
om hon icke känner sina hemsyn· 
der. Och då kan en christen lätte· 
1ie;en blifva förledd af djefvulen alt 
göra synd utan att veta det. 

Här är nu ingenting tala<lt om 
den stora verlds hopen. som meren· 
dels söker att tillfridsställa sina be
gärelser så 'nart del kan ske utan 
ansrnr för verl<len. H11ru kan en 
kröcrare tillväxa i nåden :'Olll ,Jö,at 
bor~ den dyrbara nä<latiden och för 
en lumpen supstdver förderfrar 
många menniskor håde t!ll kror,p 

1 "'l Om det finn< nagon nad 
oc 1 sia · ·. • I 
hos afgrunds fursten. sa n:ast~. uu'. 
f f ... ]]t förharma s1g nhei 
ram 01 a . . ' . f, 

kröcrarens själ. ,;0111 hen<at die' i;-
1 

". 1wket oodi. at denna \ er . 
en sa n , r- .. I . ·k- f-

d f 
... 

1 
TY kro«aren ia1 , a 

ens o1s e. . ,... ... . ·11 f. 
f t ·å mån"a tuscn spla1 t1 .. a 
a ,d 11 ·1l~ <lenna drldem•,; forste 

"'run e · • . f .. " kl '1'f,·e1· naooJI 01_·sum· . k k n . a<>a l r 
I~ ·e a_ t'e1~sten. Och om nagons 
hghe~. J J d . de l snuta drak-

... 1 , r rena 1 d sia a .. . . 1) s·'t 111åste et 
biodet 1 branm ine .: ·' ·:· 1 

f
.. llt vara krogarens s)a . 

fra m or a _ f ,]lhunden i nå· 
Därniist kommer Y .. .• 

k 
1 O' afcrrundsforsten sa 

dig åtan a 1 
" " 
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vida han har supit upp brödbitarne 
för hustru och sina barn: dessa va
relser skola tacka honom på denna 
dag. Horan och horbocken skola 
äfven komma i nådig åtanka hos 
afgrundsfursten, han skall vist icke 
skyla deras skam för hela verlden, 
od1 de nakna horungarna skola 
ropa ack och YC öfver sina föräld
rar. Alla dessa barn af den onde, 
nemligen krögaren, fyllhundar, ho
ror och horhocka r, svii rja re och 
slagskämpnr. ska vist komma i nå
dig åtanka hos afgnmclsfursten, 
st•dan de tjent ut sin ticl. ty cleras 
sjiilar äro rcnude i dct svarta clrake
blodet. oC'h ele tillväxa dageligen i 
a fgrundsfur,;trns nåd. om de icke 
01miinda sig tili den levande 
Guden. 

~frn hörja dt' gråta O('h jämra sig 
hiir i nådatiden då hlir denna värl
dcncs :Fiirstr ond: dli kör han ut 
dem ifnln IH'lvctct och siigcr: Farcn 
tili himmclrikct och yla der; jag 
tål icke se någrn skrymtare i Helve· 
tet, snm giira sig till och libsa vara 
~unåd.~liga. oC'h kattmusik vill jag 
JC'ke hora. Hvart vilja nu dc anna 
själarna taga vägcn! när de blifva 
utkörda ifrån Helvetet: de måste 
taga sin tillflykt tili Jcsum av Naza
ret. Petrus går ut i förstuuan och 

e l I" 1 O g.ra er . c ar, ty tan skäms att visa 
sma tarar för verlclen: men den 
botfärdiga quinnan j Simons hus 
hon ~1ar intet hof att skämmas: hoi~ 
kan 1cke dölja sina tårar för verl
den. Kanske var det du Maria Mag-

dalena, som samvetet slog, när du 
kom ihåg hur djupt du sårat det 
himmelska Gudahjertat med ditt 
ogudaktiga och otuktiga leverne. 
Kanske var det du som sedan göt 
den dyrabara nardusoljan på Fräl
sarens hufvud. Om de dygdiga fa
riseerna se dig hälla ångerns bittra 
tårar på Frälsarens fötler så undra 
de, att en sådan man som Jesus 
Nazarenus, som ger sig ut för en 
Profel och en Lärare sänd af Gud. 
de dygdiga fari seerna undra att 
Han (kan?) tåla. att en så otäck 
quinna får handtera honom på det 
viset, ty de dygdiga Fariseerna tyc
ka. ali hon borde packa sig ut och 
icke stå där och l ipa. -;\Iarias tårar 
förefalla dem ~om oanständiga: hen
nes gråt Iåter som kattmus ik i deras 
öron. \Ien gråt \Iaria. och om du 
tycker. att dina tårar äro synda
smittade, så torka bo1t dem me<l 
dit hufvudhår. Frälsaren ser nog 
ändå din kärlek och din välmening. 
Och emedan du älskade mycket. 
har du fått mycket förlå tet. Nu 
måste du tillväxa i nåden och vårs 
i:erras J esu Christi kunska p ; om 
dm Tro skall bibehållas lefvande 
så måste du tillväxa i nåden, du 
måste skaffa olja i lampan, medan 
denna korta och oskattbara nådens 
tid varar - att din lampa icke 
slocknar. när Brudgummen kom
mer · Kanske snart skallar ropet: Si. 
Brudgumme11 kommer gån ul emot 
honom. ( Amen). 

Ps. 357 cllcr 429: 8-10. 
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TJLGOFEMTE SöNDAGEN EFTER TREFALDlGHET 
Ps. 573: 3, 4 eller 590: 2-5. 

DE Y'ITERSTA TINGEN 

··oär ateln är. dit skola rndäglarna 
församla sig." 

Dessa Frälsarens ord i dagens 
text beteckna i andlig mening, att 
judafolket var en åtel, de hade in
tel ( andligl) liv utan endast det 
nalurliga livel, som alla hedningar 
ha, skrymtarna och djuren. Djuren 
motsvara nog sin bestämmelse, men 
en nalurlig människa sorn icke har 
sann och levande tro lever sämre än 
ett djur. - Rovfåglarna ( örnarna) 
voro de hedningar som förstör<le 
Jerusalem, del var romarna som 
ock kallas örnar. De hade örnens 
hild på sitt vapen. för del andra 
hade de rovgirigt sinne: ele för,tör
cle alla städer och mördade alla 
människor som ej gåvo sig uncler 
<lem. Men judarna voro så stolla 
att de ej ville ly<la under hedningar. 
- Men samma rornerska rike som 
då var det största och mäktigasle 
på jorden. till intetgjordes av anclnt 
he<lninaar fernhundra år eftcr Je,u 

" död. Romerska kejsardömet rnottog 
kristendomen trehundra år efter 
Jcsu födelse. Men deras kristendom 
förvandlades snart till en död kn;;
tendom då samlades örnarna tili att 
äta den~a ålel. Hedningarna sam!.a-
cl 1 .. ch fo rcs från alla jordens 1orn o 
störde hela del stora riket. . 

M .. i en hten en vi kunna se aven 

församling, att varest åteln är, dit 
samlas örnarna. Då någon föi»am
ling ligger i den döda tron och rut
ten i hordom, dryckenskap. ljuv
nad. girighet, grannlåt högfärd el
ler i andra synder, da komma för
förare och brännvinskrögare som 
Örnar från alla håll och bortföra 
även sista örel från församlingen. 
Och en sådan död åtel hatar ej dem 

0111 äta dess kött och dricka de" 
blod. - Liksom profeten He>< .. kiel 
såg de diidas ben på ma rken. men 
icke kunde blåsa nytt li\' i dem. :;å 
er jag oC'bå de diidas lien p~ flera 

stiillen. men jag anne kan CJ \,J 1,a 
mtt ]i\· i dem: men Tlerre!1 ,il\ena 
k~n giva dem li\ och kratt. -a att 
de bli lt>\ ancle. 

S I diida' lwn! On d.1 •. tan upp. · . .. 1 
l"d· 1·1 ·0111 är ,[add 1 forrutllH' . 

( cl '1 '" ' 1 ,;e. ,;ta upp. <lå iinnu llt>rren' \m,'' 
, . d' 1 Biirp \, ndra '11ul 

hlaser pa ig. .. . ll .. .,_ 
l ·om re<lan arn pa \a~ \1 t \ i,. 

l em ' . (irnarna komma att 
heten. 111nan .. \ 1, 
·d . k"tt' 0l'h du ho~a lH ' 

nra e e1t 0 
· r· 1 ·! 

. t hitti lb har upp\,ll'kt 'rn a •:.' i 

,on .. 11clra t>Yi"hl"lPJ1' \<t~
] " l !em att \ ,1 r . . 
ar ~. 1 diidli~a ali hedia J 

lär annu c e . . tll de må kunna 
d ch ,am11ng. ' 1 an e o :. } ela ,ärlden oc 1 " hoo-t att 1 

ropa ,;a .~ · h" . at t de befriats 
1 t t matte o1a. 

he ve e . kloi· "enom den slo-
• . rd1urets " f 0 

fran 10\ •"ckt dem ran 
ra kraft som ha r upj)\ a 
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den nn<lliga <lö<len. Tiör Du högl
lorude himmelske Konung de bol
fiirdigas suckar, Du vår Fader i 
hi111111elen. 

Evangelium: Matt. 24-: 20-28. 
\Ien hrcljen nll eder fl) kt icke må skc 

11111 , inlern ellt'I' pa ,ahlinlcn. Ty dii 
,.bll der hlirn '1'11 •lor 1edermöcln. vars 
likl' icke har fiireko111111it nlll ifrän väri· 
rlt'ns heg) nnrlse inlill 1111'. ej hellcr n;1-
'~unsin skall förekomnin. o,.h 0111 clcn 11-
;1 .. n icle hle1<· fiirkorlncl. sa skulle inlcl 
ki'll hlirn friilsl: mt•n för ele ulvnldas 
skull skall den tiden hlirn förknrtnrl. 

0111 nngon da siiger tili cdcr: 'Se hiir 
iir \lt,"im:. l'llt'r: 'J)iir iir hun'. sa tron 
dl'I irkt'. T1 miinniskur som falskcligen 
"'iiga :-oig \ ara '1e~~ius ~kola uppsla. ~a 
01-k laiska prnfeter. orh de skola göra 
''"rn le!'kl'n orh uncler. fiir all. om 
111iijlig1. fön illu jii1m iil ele utrnlcla. Jag 
har nu sugt eder dl'l förul. Diirför. 0111 

man siiger tili l'der: 'Se. han iir i ökncn'. 
'" g.111 irke ditul. l'ill'r: 'Se, han är inne 
i huset'. '11 trnn del ickc. Tv såsom 
ljungdden. niir dt'll gar ut fn\n östcr. 
S\lles iindn tili \iister. i;u skall Människo. 
so1wns tillkn1111nelse vara. Diir äteln 
iir. dit skola roduglurnn församla sig. 

Vår Friih;arc talar i dagens heli
ga evangelium om <len stora plåga 
som skall komma på den yltersta 
~iden då fiirö<lelsens slyggelse bör
Jar. och han talar även om de 
f~ls~a profeter som då ~tå upp att 
fornlla <le enfaldiga. Delta har vis
serligen redan timat niir Jcrusalems 
stad förstörde,. 1\Ien vi se av Uppen
liarelseboken od1 andra Bihelstäl
len. att så~ana fruktansviirda plå
gor skola annu komma innan värl-
1 f" ' I ' l en orgas. ,at oss därfiir genom 

Guds nåd betrakta: F örödelsens 
styggelse och vad den är, och vilka 
de f alska pro/eterna äro som då 
framträda. 

Herre Jesus, bevara de troendes 
själar från förödelsens styggelseoch 
för de falska profeter som vill för
villa enfaldiga sjiilar. De försla 
kristna flydde och undgingo för
ödelsens styggelse. Men från de 
falska profeterna blevo de försla 
kristna ej helt fria. Dock kund e 
ingen förvilla dem så länge aposl
larna levde. Men efter deras död 
hlevo kiven många utvalda förvilla
de genom falska profeler. Men Fräl 
saren ger på annat sLälle etl säkerl 
kännelecken på dem som komma i 
Iåraklä<ler men invärtes äro ulvar. 
Han siiger: "I skolen känna dem av 
deras frukler!" Vi vet atl världens 
trälar hålla de kristna för falska 
profeler, och falska profeter är en
ligt deras mening rätta kristna. 
Denna deras falska uppfattning 
kommer därav, ali. eljävulen har 
vänl deras ögon aviga och givit dem 
den upplysningen, atl de kristna är 
falska profeter och villoandar som 
icke ge hederliga människor sam· 
velsro. Hedningarna saele alt de 
krislna iiro besatta av djävulen och 
atl kristendomen hlou är en besyn
nerlig vidskepelse. När hedningar 
se anelens verkningar hos de krist
na, så inger djävulen hedningarna 
all d_et är eljävulens verkningar. 
Och judarna vredgades förfärligt , 
när Frälsaren bekände sig vara 

De yttersta tingen 

Guds Son. Översteprästen rev sön
der sina kläder av vreele och häpen
hel, och alla saele: Han h_äelar Gud ! 
Och när Stefanus sade s1g se Guds 
Son på Guels högra hand, elå först 
hörjade ormayngeln riktigt vrida 
.1·,, i hi'ärleroten. Judarna gnisslade 
~ 1::1 

rned tänderna och tillstoppade sina 
iiron för att slippa höra sådana 
,mädeord. Och samma tro ha ännu 
världens barn, att ele kristna är 
falska profeter och villoandar sorn 
icke ge hederliga människor sam
vetsro. Världens trälar vreelgas för
färliot elå de kristna banna och 
döm: hederliga människor ti11 hel
vetet. Världsträlarna vredgas rys
ligt, då de kristna bekä1ma sig som 
Guds barn, de säga: "Du beröm
mer dig själv och anelra fördömer 
du. Du håller dig själv för god och 
föraktar andra!" Men ele stackars 
blinda förstå ej, varför de kristna 
förmana de sorglösa. De sorglösa 
tåla inaen förmaning, så länge 

0 V f" egenrättfärdigheten råder. ar or 
dömer Gud en så heelerlig och from 
människa till helvetet? Däri gjorde 
Guel orätl att han elömde en sådan 
from och hederliu människa utan 

0 .. 

orsak. Så tänker djävulen, ov~r-
ängeln. Och samma egenräufärelT 
hetens sinne har kommit till al a 
människor så att de i sorglösheten 
se mycket 'fel hos de kristna. 

Och elen störsla synd, ele kristna 
.. f" J ·åendet gora är bannanelet, ore )t 

och elömandet. För elella bannand~ 
ha alla världens barn vredgats pa 

21 Evangeliepostilla 
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ro[eterna, för samma förebrående 
or or~de Johannes Döparen huvu
d~t, for samma sak vredgades alla 
varldshenar på Frälsaren. Och för 
samma fel ha de kristna fått hund
nanmet av lurkarna. Sådan tro ha 
alla "hundnosmän". alt de kristna 
är falska profeter och villoandar 
sorn inte ge hederliga människor 
samvetsro. Men de sorn verkligen 
är falska profeter, hållas i stor ära 
och på dem tro världens barn. Så
dana lärare som lova sorglösa möss 
och råltor himmelriket är enligt 
världens rnening rätta profeter som 
lova himlen åt obotfärdiga utan 
bäuring och världsförsakehe. Se, 
ele är rätla kristna !'Om predika så 
ljuvligt. att gamle Adams hjärta 
rekna r. Den är i vä rlden' tankc en 
rätt profet! Vad ha sådana pro~ete~ 
verkat , 0111 säga: frid. raresl fnd <") 

fin ns? Sa ha forna falska profeter 
lärt det hlinda folket tro. alt Gud 
är så nådig att han alrlrig kan ned· 
"as. Då förödelsen~ !<Lyggels<' kom 
': i'11darna uppstodo fahka pro-
over · · lk 

1 ·ade det otrogna to ·et, 
feter som O\ • . . ... 1 . . t Gud skulle uppenhara "1~ sp ', 
al h komme ali hjälpa .11'111 ur 
ali an 
fienden!' hand. 

0 1 
" tro na1k1jurarna ali 

C 1 llOo . {' k J 
G d hjälper dem ur ali 1on i~. no 1. 

u . d än ~mäda <len h1111111e -
Och h111 e • . I horclom. 

Föriildern,; tara1 mel .. . ' 
;ke. d k kap s\ar1amk. . 1 nT -ens · 
IJUI nal, .f l kl et no" fönni1 de 

.. f" · l och a s i . o ' . J hog a1 c G 1 är dem nad1g. u· 
.. d·' tro. att m .. h 
;Ul a lrä t Frnlsaren oc 
darna hade c 'p 
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lroddc ändå, all Gud genom under 
skulle komma alt hjälpa dem. Var· 
<1' få nådetjuvarna en så stark Lro 
på Gud, ehuru inlet tecken till ånge~· 
finns? Ett vakel samvele kan eJ 
tro all Gud är dem nådig. I <lenna 
tro' blevo judarna bedragna, då 
falska profcter fingo dem atl tro, 
alt dc äro Guds folk och att Kristus 
kommer från himmelen all hjälpa 
dern ur denna jordiska nöd, vari de 
jämradc sig. Men dc kristna sågo 
redan i förviig, all Guds straff kom· 
mer ÖYer judarna. och därför []yd· 
de de hort från hela del landet. De 
hadc tagit vara på bådc Friilsarens 
förntsägel,;er och tidcns lecken. Jo
hannes Döparen såg även all Guds 
straff var bclt 11ära. då han sade 
tili judarna: "Reclan är yxan salt 
tili rotcn av träden." Det hetydde 
atl delta rike cj sku lie hestå Einge. 
Od1 Fräharcn själv had<' sagl dem: 
"Om himmclcns tcrken fön,tån I 
dörna. men om tidens lerken kun
nen T irkc dörna!" Och hur förstå 
hlincla staekarc tidens lerken? Ti
clens tccken är sådana, ali när rnän
niskan srr. hm människorna leva 
sorpJiist i öppen gudlöshet. så sluter 
mau därav att straffet ej är långt 
horla. Själva clct ogudaktiga livet 
fiir straffet rnecl sig; t. ex. otukt, 
drycke11skap och tjuvnad drar fat
tigdom mcd sig. 

Och när i eli rike övermodet sti
ger så högt, all undersålarna ej mer 
lyda överhetcn, då tyda tidcns tec
ken på all clet blir strid orh kria 

o• 

även om yttre fiender ej funnes. Nu 
kan man även se av alla tidens tec
ken, alt om del ej blir ändring i 
människornas tro och leverne, så 
står ej världen länge till. Den för
sta förödelsens styggelse var blott 
ett exempel, huru Gud straffar gud
lösa människor då de börja Öppel 
smäda Gud och förakta de kristna * 
Nu ser mången hur det skulle ha 
gått i denna församling, om det 
förra förskräckliga livet hade fått 
fortfara ännu några årtionden. Ha
de många kunnat leva på ett sådant 
ställe, där antalet skökor, tjuvar och 
drinkare ökades dag för dag, där 
svordomar och slagsmål hördes 
långa vägar. Hade inle skökorna, 
tjuvarna och drinkarna hörjat röva 
gårdsägarna. såsom det hänt på 
många ställen, där världens gud 
gjort några hovar rika och flertalet 
fattiga genom dryckenskap, otukt, 
högfärd, lättja och fåfänga? Där 
har del fattigare folket också bör
jat röva sill uppehälle från de rika; 
i denna strid har överheten måst 
ingripa för alt hindra våld. Vad an
nat blir det än krig och blodsutgju
telse av sådan gudlöshet och dåligt 
l<'vernc? 

Vi borde nu betrakta, vilka de ut
valda äro, för vilkas skull veder
mödans tid blir f örkortad. Vi se i 
Bibeln, all Herren ämnade skona 
Sodom och Gomorra om han där 
skulle finna tio rättfärdiga själar. 
Men där fanns ej mer än en enda, 

•se OrcllörkJaringar: cskatolgi ! 

De Ytter.sta ti11gen 

Loth, vilken Herrens ängel ledde ut 
från Sodoms stad och frälste från 
det gudlösa folkets hop, då dessa 
täder förstördes. Så hade ele krist
~a också flytt från det ogudaktiga 
Jerusalem. Men där hade ändå bli
vit kvar några själar som ej hade 
tillfälle att fly, och för deras skull 
förkortades vedermödans dagar. 
Nog är det bra svårt för världens 
barn att tro, att de få leva för de ut
valdas skull. Men varför skulle 
Gud bevara denna värld, 0111 det ej 
vore för de få själars skull som 
Herren har utvalt? Och dessa ut
valda kunna ännu vara i del till
stånd att de ännu intet veta om 
den 1:ätta kristendomen, då straffet 
kommer över det gudlösa folket. 

Men Herren har utvalt dem han 
i förväg ser att de bli kristna. Så 
hade Herren utvalt några profeter 
alltifrån moderlivet till att predika 
för det sorglösa folket, ehuru ele 
voro sorglösa en lång tid innan Her
ren~ kallelse kom till dem. Johan
nes Döparen var utvald innan. lian 
föddes. Och många andra kn:;~n.a 
.. ld 10 • 1 ele bliv1t ar utva a, angt mna1 . 
väckta, till välsignade redskap 1 

Herrens vinrrård. Och för dessa ut
valdas skuli° förkortas plågans. da
gar. Men de världsträlar orn vil.~a 
H ' ' ' h [ ao CT atl de for· erren 1 s1n v1s e s b' 

bliva förhärdade ända till slutel, 
f .. h" ·das dem utvalde han icke. De or aI 
f .. · anar blott mer 1· u mer man oun . ·n Mana dem. Gamle Simeon sade ll ·ii 

Jesu moder: "Se, denne är satt tI 

323 

fall och up?rättelse för många i 
Israel och t ll k 1 ett tee -en som blir 
~ots~gt." Det betyder, atl de som 
ei bh genom kristendomen upplyf. 
tade ur helvetet, ele förhärdas ännu 
mer: och genom förhärdelsen sjun
ka de allt djupare i helvetet än de 
voro av naturen. 

Här finns ännu många själar som 
genom kristendomen blivit förhär· 
dade och som för de utvaldas skull 
ännu få leva, ty Herren väntar bätt· 
ring av dem. Men snarl torde den 
tie! komma. då nådens dörr tillslu
tes. och då få de ropa evigt: ''O ve 
oss blinda stackare. som sågo ele 
kristnas ljus men icke brydde oss 
om dem! Vi sågo de utvalda fly 
bort från fördärvets stad och ,kyn
da si"' tili foten ay J esu kors men 
följd; icke dem. \'i ,;ago de lio!fär
diaa "'!'åla men ]uinade clera' tarar. 

" "' ·11 f Yi sago dem krypa L1 oten a\' 

Jrsu kors och följde ej dera,_;xem· 

1 \Tj hörde dem ropa: .k•u,. pe. 
1
. .. . 1 

D ·c1 fo"rharma < I" on'r 0"· a n ' son. "' . \' 
men yj hannade dem att L1ga. . t 

1 .. ·d de1n sucka da de liuro Jr,u 
101 e d ~ ... .· ·mädadr era' ta1.11. 
koro. men \ i ~ ' .. , - . . 1 

t rk·He1 ::-a iop.i < e 
O. ve oss s a ' . 1 1 . 1 I· 

. )" . . förta11peben. < a <' Jo 
~01"' osa 1 I .. le1"t' 
- 0 . , .. b'iri"a 1ranna l '· f" ·d1<>as taiar < 
at " 0 YC os,;. hlinda slal'-

sanweten. · . 11. å nådetiden. 
ei' tocro \'Hl a 

kare. som '" ali "iint hätt· 
h dde oss om " k inte ry '. k llades och ic e 

. ·till Yl a .. nng, vai lda sucka for oss 
trodde att ele utva. , "')ar - I få 

d't för vara SJH • .. 
och ha be J fl tt från fördar· 
"'] . som haven y 

s]3 31 
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vets stad för all slippa se förödel
sens styggelse, bedjen även för dem 
som ännu äro kvar, att även de måt
te skynda sig, innan fienden brän
ner hela staden, och all inte fa}5ka 
profeter må få förvilla de ulvalda 
som må · te vara i staden milt i värl
dens stora hop. Där kan ännu fin
nas några ulvalda, men där finns 
iiven falska profeter som 5Öker 
rliida det kristna arv de ha. Men om 
de säga eder: ''Här iir Kristus". så 
lron det icke. Orh 0111 de 5äga: 
''l-Jan är im1e i husel", så tron det 
i<.'ke orh gån icke clit, ty Människo
,;onen kommer som ljungelden ! Han 
framträder snart för de hjärtan 5om 

tro på honom nu och evigt. Bevara, 
Herre J e5U5, dem 5om ha gått ut 
från fördärvet5 5tad, från alla orät
ta stigar och den 5Önder5litande 
rovfågeln5 klor, 5å att de inte må 
råka i dödsfara och ingen må få 
angripa5 av förruttnel5e. Det är 
sant, att 0111 förruttnelse angriper 
ett 5tälle så utbreder den sig 511art 
till hela människan; därför borde 
man 5aJta. Hör nåclerikt dina barn5 
suckar och hjälp att ele må komma 
till den himmel5ka staden, dit inga 
rovfåglar och rovgiriga vargar slip
pa. Hör 05s för ditt heliga namns 
skull. Amen. 

P5. 592: 7, 8 eller 593. 

SöNDAGEN FöRE DOMSöNDAGEN 
Ps. 597: 1-4. 

VAKSAMHET 

Ett stort tecken visade sig i himme
len: diir synles en kvinna. som hade so
len tili sin klädnad och månen under 
sina .fötter och en kruns av tolv stjärnor 
pa s1tt hurnd. Hon var havande och ro
pade i harnsnöd och födsloviinda. 

(Upb. 12:1,2.) 

. Denna kvinna 5åg Johannes i 
himm~J:n. ehur_u han kroppsligen 
var pa Jorden liksom kvinnan 50m 
ropade i födslovåncla. * Denna kvin
na är ej allenast den första kri5tna 
för5amli~?en, s~m ropade i nyfö
delsen · fodslovanda, utan även en-

var kri5ten som ropar i samvets
kval, när den nya människan 5kall 
föda5. Hon var klädd med solen, 
det är: kri5tendomen5 ljus bely5te 
henne och månen under hennes föt
ter är det naturliga förnuftet, som 
en botfärdig människa måste tram· 
pa ned; kronan på huvudet med 
tolv 5ljärnor betyder tolv apo5tlar, 
som ha utbrett den rätta kri5tendo
men. Här är en botfärdig männi5ka 
målad för våra ögon. Hon har bli
vit havande genom den Helige 
Ande: som gjorl henne sorg5en och 
tungsml. Hon ropar i samvet5kval 

Vak•amhet 

när den nya människan 5kall fö. 
das. Jesus har öppnat henne5 för
stånd till a tt förstå skrifterna, och 
detta andliga ljus är den 501, med 
vilken hon är klädd. Men det natur
Jiga förnuftet vill vara ett stort hin
der på livets väg. Om en ångerfull 
följer det naturliga förnuftet ljus, 
blir Gud förkastad och världen blir 
skön, och Guds ord för5tås orätt. 
Rätt ånger blir villfarelse i deras 
ögon som följa förståndet5 ljus . 
Därför måste en botfärdig 5jäl 
trampa förnuftet under sina fötter. 
Ty livet5 väg är så smal att ingen 
ser den i månskenet, utan solen 
måste skina klart, innan männi5kan 
ser var vägen går till himmelen. 

Mången har nu genom ovaksam
het tagit miste om den smala vägen. 
och mången har börjat treva utrned 
väggarna och finner ej dörren. 
Mången har mistat det ljus 50111 
för5t lyste klart, mången har b!iYit 
så blind, att han ej ser längre var 
vägen går till himmelen. Mången 
var i väckelsens början klädd med 
solen och månen under hennes föt· 
ter och en krona på huvudet med 
tolv stjärnor. Var är nu din krona, 
du Frälsarens brud, som Johannes 
såg i himmelen ropande i föds~o
vånda? Har du så glöml gången tid. 
hur vacker du var, då du hade kro· 
na på huvudet och tolv 5tjärnor ly5: 
te i kronan? Fast du då ropade 1 

födslosmärta, hade du dock det hop· 
pet och den fasta förtröstan llll 
Gud, att den nya människan 50111 

325 

5kulle föda5 kull 1.k . h 5 e 1 na sm Fader 
~c at~. du ~kulle kyrkotagas pi 
/ude~att. Mmns nu din ungdorn5 
id, ~1ons dotter, och var ej blyg! 

- Da var Guds Son 5kön i sin röda 
d_~·äkt härande purpurmantel och 
tornekrona. - Då fanns i ditt hem 
ett heligt pörte. Då hördes alltid 
den nya människans röst, när en 
gäst kom till gården. Den nya män
niskan ropade så, att den onde ej 
fick ro att sova i templet, ej i pör
tet, ej heller i kammaren. - Se nu. 
Sions dotter, hur Herren beklagar 
dig, söker dig med sorg i hjärtat 
och med brudgummens kärlek klap
par på ditt hjärtas dörr och säger: 
Till den som öppnar vill jag gå in 
och fira måltid med henne! Ställ 
nu din lampa i ordning och se efter 

0111 du har olja! Snart hörs ropet: 
''Se Brudgummen kommer. gan ut 
ali möta honom t" - Böj ännu drna 
kn~in i Jesu namn och hed. ali h.~n 
må upptända i dig den fö~st~. kar: 
leken, sä ali din lampa ma tanda,, 
och lvsa. Hör Du himmelske Brud· 

,d n faltiaa hrudens ,..uckan. 
aum e " 
F" d ·a"i· , 0111 är j himmden. a er ' , 

]. 'l tt •75· 1-1:-l. Evanae mm: ' a . -· . 
°'D' <kall del iara med him~nelnkct. 

a .. .. . ·un frur Logo ~111a lum
sasom nar .1'° J g1.. ali muta brucl· 

1 g111uo ut or r·· por oc 1 o f . dem , 0 ro o or· 
l\Ien em a1 J) gummen. 1 

. förotnndiga. e 
d. ch [em 'oro , 

stån 1ga, _o ... 1 •ina lampor. men 
0 förståndiga togo 'da :g De förstiindiga 

. olj a me s1 . d togo 111gen . . kärl tilliku me 
olj a 1 silla ' d ... d ,\ter togo . b do-ununen roJ e. 

lamporna. Da 11 ~. r~ " och somnade. 
blevo de alla somn1ga 
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Mcn 'id midnnllstiden ljöd elt anskril: 
:Se hrudgu111111en konuncr ! Gån ut oc 1 

,;,ölcn honom.' Dii stodo alla jungfru~n~ 
upp och rcdde tili s.ina la~~'.P~.r . . c . 
clt' oförstnndiga sade tili de [01 stanchga . 
'Gin•n o''" 111 eder olja, ty v~ra lam· 
pnr slnckna.' Men de [örstå nd~ga sva · 
radr och sadr: 'Nej . den skullc 111galu~1 -
ln riirkn 1ill för hi\dc oss orh eeler. Gnn 

;wllrr horl lill dcm som säljn , orh k.ö· 
iwn ttl cder.' Mcn när ele gingo bort for 
nll kiipa. kom hrudgummcn. och el e 
, 0111 1 oro reclo gingo in nwel hon um 
lill hröll upl'I , <H'h diirren stängeles .igen. 
0n1'iclcr kommo ock de unclra jt111g· 
[ruma oth sade : 'll!'rre, hcrrc, l1it upp 
fiir oss.' \Ien hnn sn1racle och sade: 
'Sanm•rligcn siiget jug cder : Jag kiin 
ncr edt>r irkl'.' Vaken fiirdcn skull ; 
ly 1 n •lt•n irkt• clngt•n. ej lwllcr stumlen." 

Dil Jngrns ernngelium förstås på 
IYå sätt: somliga hiheltolkarc säga 
att de sorgliisa iiro de fåvitska jung
frurnu. Ol'h ,;omliga äga ali del är 
dt• fdm niiden avfallna, så måsle vi 
denna gång hetrnkta: 

1 'ilka öro de fr/11itska jcmgfrur-
1111. mrfiir '111 de inte olja och var
/ör ha dr 1•isa icke olja afl giua r1t 
dC' f rlc•itska? 

1. Vilka äro de /rl c•itska jung
/rumn? 

Xr tiet sorgliisa som aldrig ha 
nppvaknut'? Eiler är det sådana 
Yäckta som äro för tidigt födda cl
ler kristna som cj samsas mcd an
dra kristna? Jag tiinker, att dc få
vitska jungfrurna är såclana nåde
tjurnr. som uppvaknat så pass, att 
de biirjat göra yli rc biittring: dc 
slutade att supa, sviira, slåss och 
göra hor. Mt•n grannlat iir loYligt. 

11.ten sup är lovlig, världsl igt 
en 0 od 
sinne är lovligt. Och da sa ana 
halvväckta tillägnat sig nyfödels~ns 
nåd av Guds förekommande nad, 
så ha de fått en falsk uppfattnin~ 
0 111 nådens ordning. Den onde har 1 

deras samvete förvandla t sig till 
ljusets ängel, därför se d~ i ~:~ tta 
kri stna fal ska sådana och s1g sJalva 
som rä lla. De säga sig varje dag 
]i crna vid foten av J esu kors, ehuru 00 

de li gga vid djävul ens kors. Egen-
rällfardi ghet är deras sali ghets
gnmd. Dessa nådetjuvars bästa kän
nclecken är a lt de undvika de krist
na, förakla Guds slränga rättfärdig
hel, komma ej Lill de kristnas um
gänge och Lvisla med de kristna . 
Nog kan även avfallna kristna kom
ma i samma själstillstånd, men de 
ba dock elt dåli gt samvete som dö
mer och anklagar dem, ehuru de 
mot sitt samvete motsäga och håna 
de kristna. Men de riktiga nådetj u
varna ha alldeles sovande samve
ten. De tvivla ej längre om sin sa
lighet: de säga som judarna som 
Lrodde på Kri stus : " Vi ha en F ader, 
nämli gen Gud, nådens dörr är öp
pen för oss." Om Guds lag predikas 
för dem, så tål de inte höra det, 
och om evangelium predikas. så 
träffar ej heller det hjärtat. Ej un
derligt att <lem fattas olja, när dö
den eller domen kommer. Först då 
känna de, ali de ej ha olja i lam
pun: ej tro som håller i döden. 
Många äro i denna nådens tid i det
ta olyckliga självbedrägeri. precis 

Vahsamhet 

Petrus var före sitt fall. Den 
soin d h d b d · .. f ·lige fien en a e e ragit aven 

lar om och förvänt hans ögon. Men 1011 
? D d"d h"ll 1 . crick del. en o a tron o 

!UI o .. . 
'cke i en riktig provmng. 1 

2_ Varför ha de fåvitska jung-
l . . l ? /ruma ingen o 1a i am_~an. 

Därför a tt den har lackt bort, om 
den ens funnits från början. Vi kan 
'bland undra om några ens ha haft 
~lja i lampan, då de började bereda 
. tt mottaO'a Brudgummen. Men s1g a o 

0 

cl? evan O'eli et ej säger nagol om ele 
h:ft olj~ eller ej, måste vi lä~~a 
det spörsm ålet och enda~t efterla~1-
ka, varför de fåvitska eJ hade olia 
då ropet kom. Orsaken va.r at~ ele 
fåvitska ej togo olja med s1g da <le 
gingo att vä nta på Brudgummen. 
Bibeltolkarna ha även studerat ~en 
se<l som rådde i K aanans ]and. nam
ligen: a tt h ru <l gummen korn i'.lt 
hämla sin brud och förde hennr tili 
sitt eget hus. Brudtärnorna v~ro 
... d . 1 ·t1de11s (l'a rcl Jamte bru gummen 1 H "' 

och de måste m otlaga bruclgurnme~ 
d .. d l . och för ali e] me tan a ampo r, 1 

b h .. . k 11 k a kon1111a oc i o e on o-a s -u e unn 
"' . . . 1 ·"llo1lshu-titta och trän O'a s1g rn 1 n ° · . 0 

o Lten u 11dc1 set hölls bröllopet pa na 
1 "]] s('fästerna mörkrct så a tt H'O 0 P 0 

' . .. d M an kan nu kunde roa s1g ostor a . 1 ' 
1 

1 
. • . k ndasl iaue "Issa att de fav1ts -a e ' .. 

1
. t 

" ' "dvanl t <T så mycke l olja som var no ' 0 

d imen om för att mottaaa bru gun I·' 
"' t men c ,1 

han ha<le kommit genas · .. d 
. l t for en1. 

han dröjde, tog olp n 5 uf .. ·] "ll si" 
D.. f o • h det o1 10 " arav örsta v1 ur . J"-

f 0 ' tska JU1" tnecl denna sak. De avi 
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frurna voro sådana som hade olja i 
lampan efter det första nådeteck
net. * Och om brudgummen hade 
komrnit, då nådetecknet kändes, så 
hade ele varit redo att mottaga ho
norn. Det är: om <lomen eller döden 
hade kommit genast då de förnum
mo nåden, hade de kunnat dö med 
glädje. Men då brudgummen dröj
de: då döden ej kom genast ef
ter första ( nådesförnimmelsen), så 
började den första hängivenheten 
la"a slut; korsbäran<let blev mödo
sa~1t, hondjävulen, värl<len, hörja
de visa dem sin skönhet: såsom 
världens skökor blotla sina bröst 
för horkarlarna, så hlottar clenna 

1 d .... 1 ,.·a·i·lden okvskhetrns 1011 JaHI • ' .· ' .: .. 
bröst för de kristna och forfor clem 

l . k" ihet 'llå ele avfallna nu mel ,.;m s 01 · , .. 
1 

? 
säu•1 om det ej har gått sa for' e~. 
;rä:1~en hade rfter första nåd=,;for-

"' ··t h rr1kl alt dn. om ninunelscn vau c 'I 1~ · a ·t , en• a 
] .. lt'tl hade komnut grn,'. . l k 
(()( .. 110)'<'"· lroidr - -- o. t 1 
l>rud)!:t111lmen ~ .,.., ... hruilgummen 
1. ·Lal·kare -"11 ' o 1 1gu ' ' · · - .. 1 "),/ /iirm111 · 

··· 1 hleY du 1rott. , 
dro]< r. 1 .

111111
[ med mii( 

l . k l'(ln'll t'TI ,\ j 
cf PII lC ei'' le frc11s tili dC' 1Ut'l bl' sat.'· 
och t'~ JO· . . l l'1'1·1·11n"arna. Om 

k.. )'lll< l' ' .. • 
sii11111<'n amr 'adr "rna~t nitll Kaa-
Tsraels harn h. 1 1" li1 ile konnno 

l -ade alll · 
1 f'' · nans ut 0' 1 1 l1·11k dc nog o1· 

R" l r1ve · ' l · över oc a ' .. l lrt. de hae e ei 
. ' lesfor n1m . \I l)]jyit i nac . . la"li"a. • en 

1 hbnt o " 
k11orra l oc i lenna viirldens 

. crenom c d · 
\ .. rndnngen "' 'd mma van nng. 
' 0 osa d 

öken. denna m ~ clerag tro. en 

d 
cri'orde slut pa 

en " 
~förklnringnr! 



vålladc otålighet, den kom <lem att 
vrcclgas på Moses. Otålighcten kom 
av färdens mödor och kom de~ att 
Önhka sig tillhaka till det hedmska 
landet. Har Mo,;es förstört deras 
tro, han som var slriing i sina do
rnar? Ha Josua orh Kaleb. :;om sök
te lugna folket och uppmanade dem 
att Iita på Gud, ha ele gjort slut på 
clerm; kristendorn? Så troddc Is
racb harn. all dessa striinga krist11a 
ville leda folket tili fördiirvet. Men 
Gud gav dessa miin vittnesbördet, 
att dc hadc tal11t riitt. 

St'll nu, Uh itska j1111gfrur. vad 
sorn ii r riilla orsaken tili ali edra 
lampor slm:knn ! T havcn sovit. och 
diirunder lmr oljan liickt ui ur edra 
lampor. J havC'n genom sömnaktig
ht>t förlorat edC'r tro! J haclen en 
tie! tro. orh clå haden I kunnat dö 
mccl glädje. l\Tt>n då Brudgummen 
driijde. o<'h ej genast korn ali hiimta 
sin hrud. då hlrv synclasömnen söt. 
samwtet hörjade :;lumra, värlelen 
hlev skfö1 t•ch kiir. Somliga hörjaele 
älska människors söner. och grann
låten ( fåfängan) blev clem tillåtlig. 
Somliga hlevo otrogna för viirlelslig 
omsorg. somliga förloraele sin tro 
genom otålighct. somliga genom 
vårdslöshet oeh liittja. Men när ro
pet höres. då hli r dct bråttom. då 
kommcr dödsfruktan. då kommer 
en ny vä<'kf'lse. Men då finna dessa 
Uvitska jungfrur, att deras lampor 
slocknat. Då döden överraskar elen 
oförberedde. då saknas hönens 
kraft och trons djärvhet: man har ej 

uaiivpug~·woa a.ig/ uafJvpuf!f..' 

, 'd t' D' kraft ali klappa pa na en5 por . a 
;·ga de Lill de visa: "Given 055 av 

5a 1 k I" eder olja, ty våra lampo~· s o? na. 
De låta kalla kri5tna till sig. De 
forelra att de kristna borde tala med 
dem: de längta efter att de kri5tna 
ska hjälpa dem till tro. ~e~ de stac,
karna ha ej heller tro t1ll overs, ela 
ele ha legal med de fåvitska. 

3. Varf ör gåvo ei de visa eller 
f örfarna iungf ruma av sin olia åt 
de f åvitska? 

Somliga skrifttolkare mena att 
de visa ej är skyldiga atl ge olja, de 
säga: "Envar måste ha tro för egen 
del." Om detta ord förstås rätt, så 
är det riktigt, all envar måste ha tro. 
Men de sorglösa lägga härtill, all 
elen tro som kommer genom en kris
tens talande eller maning, ej duger 
inför Gud. Men eletta ha de sorg
lösa fått av den onde till 5kydd och 
för5var för gamle-Adam, för att de 
kristna måtte ge elem samvet5frid. 
Ty om vi se efter i bibeln, huru en 
rätt och saliggörande lro för5t har 
kommit i värlelen, så finna vi att ge
nom människor har tron kommit 
även till de första kristna: alldeles 
genom människor, nämligen genom 
apostlarna. Och när apostlarna <lo
go, så utbreddes tron åter enhart 
genom människor. Men det är icke 
en av människor given tro; utan 
Guds Ande som har taiat genom de 
kri5tnas mun, är elen som giver tron. 
Det är sålunda inte rätt, att de visa 
eller erfarna jungfrurna ej är skyl
eliga att giva åt andra av sin olja. 

Vahsamhet 

M 11 delta är sagl dem till skam, 
1 e • . ei ' ei i· tt de ej ha nagot alt g1va, a e 1g-
~ 0111 varandra meel ele andra. Ej 
h:ller ha de 5jälva tro till övers. 
Ser man inte nu .delta ~land alla 
kristna, att de ~n5Lna e1 mer ~.~n 
a't1ta tron5 olja i de otrog~as h3ar
r~n. Det är endast ytterst fa som ha 

. 8° dan Andens buåva, att deras tal en s . 
verkar kraft att tro hos somhga. 

Det ser ut som om den Helige 

A de hade trötlnat i de kristnas 
11 'ei hjärtan. Sådant har skett även ~ .. en 

första kristendomen: Petrus forsta 

predikan på pi~gstdagen. ve~·kael~ 
a"n hans s1sta prediknmga1. rner . .

11 Men detta är ej sagt de knstna Ii 
ära utan till blygsel och anklagelse. 
att de visa ej hade något att ge åt de 
fåvitska. Ty varför lågo de med de 

f , 't ka? Om de visa hade vakat. av1 s . • · 
så hade de fåvitska ej fatt sova i 

fred. Det är nämligen otänkbarld~~t 
en vakande kristen låter de ( an 

1
1• 

· f ·ed Men c e <ren) sovande sova 1 1 · .. 
bo .. • d l' uua den ratta lago. Dan tor e nu Jbb • 
orsaken till att de ej haele nag~t ~tt 
cre åt andra. Den Helige Ande 18 .. ~ 
b .. f" såsom del a1 trotlnat atl ormana - . d 

M "Mm an e skrivel genom oses: · 
skall icke förmana människan evrn· 

.. k" t '' Men om nerliaen ty hon ar ot · .. a 
b ' tt forman 

den Helige Ande slutar a då få alla 
genom de kristnas mun: f. d Men 

fåvitska jungfrur sov~ i )~="~ med 
felet är all även de visa . bt:> 1 · 

0 .. f' h de maen 0 Jll 
de favitska: elar or a ... en\risten 
att ge åt de fåvitska. Nar ndra 

"'l skall mana a som s1a v sover 

329 

au tro, så hörjar han själv tvivla på 
att hans ord längre ha någon ver
kan. Därför säga de visa: Vi kan 
icke ge eder av vår olja, den skulle 
icke räcka till både för oss och 
eder ! De visa kände, att de sjäh a 
få brist på tro då deras ord icke 
ha någon verkan. Och i sanning är 
det något fel med deras tro. då 
orelen äro verkningslösa. 

Nu borde alla. både visa och få
vitska jungfrur börja göra sina lam
por i ordning: ty nu torde snart ro-

pel höras: "Se brudgurnrnen kmn-
} !" mer ! Gån ut och möten ionom. 

Da~ nämli<ren Brudgummen har 
" . 1 f' dröjt någol. börjaele ,·1sa oc i_ a-

·· tska )jaaa i landet> norra utkanl. 
n "" h" h där liuga de tills ropel . ore": 
oc "' i· F f nn' 1 Vem vet hur mycken o ia l ~ I ·. 

? De yjsa torde ei ha lld· Jamporna · · · . 
1
. 

·'t dt> fhitska. da dl igga 
got alt ge a :\Ien 1 fa ,j.ila • 
0111 \'arandra. - · .. ·. 

1
. 

f . e1· \'akandP nai ian Herren mn ] 
sk·om . I brudtärnor. hawn I n ,Fl 
·om111e1. I .. ' Jla'' mn-kl'l 
. ? HaYen ,a " .. 
1 ]ampan · c 1 ,,J'idje n10ta 
1. tt I kunnen 111 ( r • ? 

o J<l. a :· . han knmmer · 
Bruduununen na~ . 1 .. ·1t1 .,jya 

"' . . ll 111 mle i.11 ' ,., 
Nog wt pg. a ·i:;Jn -a pass 
. 1 har lll ' u ' . , åt andra. meI . kan ]ysa da 

tt lampan . "k 
mycket. a kouuncr') rnderso. 
Brudgummen den fimi, ,;å pa,;s 111yc· 

lampan. orn 1 . l rr]iid3e orh 
. tl 111 kan met "' . 

ket olJa· a Brudaummen: l~ 
. 1 1 taga emot .. "'. S Brud-3u Je ·o et hora!'. e .. 
snart torde I p .1 Gån ut all mota 
o·ummen komnk1e1. ier den himmel-
0 s 1~00 . ft honom ! nai tt hämta s1n a . 
ske Brudgummen a 



:3.30 
Siindagen fiire Dom söndagen 

. 1 . d 1 Snart komma gäster från [JO'a )Ill • .. 

1ihi1111elen ! Snart få brudtarnorna 
hoppa och dansa på himmeler~~ r~-

1 , 1 Den som har rena fotte1 , na go '. . .. d 
den som har vrta klader, en som 
har ringar och iinnespann, den som 

har guldkrona på huvu~et, den so.~ 
har korsstjärnan på brostet: hon ar 
bruden, hon är den utvalda, som 
får silta bredvid Brudgummen nu 
och evinnerligen. Amen. 

Ps. 345: 9-11 eller 426: 5. 

DOMSöNDAGEN 
\r lB53. Ps. 587: 1-3 eller 589: 1-3. 

YTTERSTA DOMEN 

.. \kn de [egu ""h ot rogna nch ele so111 
hnrn "jort 1 acl >l) ggeligt ii r. och clra
pure .~-h otuktign miinni,kor och lr?,11-
kurlur och "' gudach rkarl' och alla l~g
nan· ,knla fo ,jn rlrl i den 'jö ""111 bnn
ner meri del nd1 "U\ ei: cletta ii r den 
andra döden."' ( [.'pb. 21: 8.) 

Dettu iir en fiir,häcklig dom 
ii\'t>r dem. \'ilkas le\'erne är sådant 
"lllll här uppriiknas. Vi se var dag 
f1·ga människor. sådana som frukta 
>'armingen och den rätta kristendo
nwn. ty deras giirningar är onda. 
Somliga frukta mii11niskor men icke 
Gud. De frukta alt mörkrets gär-
11ingar hli upprn!Jara, och därför 
umlvika de dt> kristna. llur våga så
dana komma inför Guds dom som 
frukta mäm1iskor? Över de otrogna 
kommer Guds dom d. '" s. elen elel
sjii som brinner med el<l och svawL 
nämligen iivrr sådana otrogna som 
ej tro Guds ord. ehuru alla säga sig 
tro Guds onl. Men ele otrogna tro ej 
Guds ord så som den rätla nådens 
ordning kräver, utan ele vrida och 
vända Guds onl orätt såsom den 

onde lär dem att göra med förblin
dat förnuft. J udarna hade samma 
bibel som vi, men den onde hade 
förvänt deras ögon, därför förstå de 
hela nådens ordning orätt. Därför 
hånade och motsade de skriftlärde 
och fariseerna Kri stus och ansågo 
hans lära som falsk. Om de otrogna 
skulle tro Guds ord, så skulle de 
sannerligen göra bättring. Men de 
tro icke, och därför måste de gå i 
den brinnande sjön som brinner av 
elel och svavel. De rysliga få en rys
lig dom, ty de ha levat här rysligt. 
De ha supit, stulit, levt i otukt och 
varit morska, sturska och stolta, och 
därför skola de Iå en förfärlig dom 
i eldsjön, fastän de här är glada och 
smäela sanningen. 

Mördarna Iå samma dom, ty de 
ha utgjutit människobloel. Och de 
andliga mördarna som ha utgjutil 
de kristnas blod, liksom alla som 
hata de kristna, äro mördare. H er
ren säger i Uppenbarelseboken, all 
de som ha utgjutit de kristnas blod 

Yttersta domen 

' te dricka blod. Men de kristnas 
01as . d f' , d .. ·dare tro ei att e a en sa an 
11101 b d . . l" k dom. _ Dem som e nVIt ons a-
1" ue tillräknas samma dom, ty de 

)a"fo"raktat Guds stränga rättfärdig-
1a ' . d d' het och levt pa ior en 

0 

som JUr. 
Hordomsdjävulen har fatt dem att 
bedriva hor och öva orenhe~. De ha 
levt i otukt och vällust och t_~ll~~·eds; 
ställt kötte ts begärels~r. .?~rfor -~a 
de till bostad samma forf;rl~~a stal
le i eldsjön, varest de fa gora ?or 

d <lJ"ävlarna i evighet. Men mle 
me 'd d 
tro skökorna att de få en sa an .. o~?· 
- Trollkarlarna få samma forf~~·
liga dom som alla andra som ~ar 
leva som djur. Om de. som ov~ 
lönskaläge hemlighålla sm. otukt sa 
länge som möjligt, så bednva troll-

h k .. k l or uppenbart karlar oc s o -or 1 , 

och t. o. m. skryta över hur mang~ 
de ha förfört till otukt. De .:~all ~a. 
. h ... . siu i eldsion, nat l]uta oc iamra " d ... 

d b .. · "'lla"'a eia, hordomssyn en orpr " " 
samveten. 

f o •• ·in del Avgudadyrkarna a ave~~ s 
. ld ... d o··r·dar·na Aven om 
1 e sion me m · , d ·k 

d . sa Y1 a de ej ha synliga avgu ar, .. f'". 
.. .. k . t e"'enratt a1-sorglosa mans or · ex. " 

d . h .. h cririuheten. som 
ig eten aran oc " " l ... ·ta , r 11ai 

alltid väcka i den sorg._oses den 
, . h b ar som ·adana dnfter oc eg 1 l' ua 

1. .. k anser ov lo 
natur 1ga mans an , nå<Yot 
och tillfredsställer dem pa ·k 0är 
sätt. Egenrättfärdighetens ~e~ärtill 
dygden, och äran ~om~1~1 

uppen
då den bevarar somhga ra~·uvnad. 
bar otukt och uppenbar ·~i ·dryc
Men från måttligt bruk av 1 s 
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ker kan den ej bevara för världs
ärans skull. Ä ven de måttliga fros
sare och vindrinkare är på det sät
tet avgudadyrkare att de hålla bjud
ningar som ej gagna de fattiga utan 
de rika. 

Denna världens vise h·o nog icke 
att helvetet eller djävulen finns utan 
endast mänskans egen onda vilja. 
Och även somliga av allmogen tro 
att djävul och helvete ej finns, utan 
att det är en tom berättelse som 
prästerna ha diktat upp för att n~an 
skall betala dem tionde. Somhga 
blinda stackare som ej känna GuJs 
natur tänka, att om han skulle för
bjuda mä1miskorna att njuta oskyl

dig glädje så \'Ol'e h~~1 ~lld~le~ 
... ttvi - Världens gud forbiude1 ei 

Ola "· .. · O 1 då Jrvc· alt supa och gora hor. c i .. . .. 

kenskapens och otuktens s)11J ai: :;ot 
för kroppen. har världens gud i.cke 

f .. ·b'udit denna oskyldiga njutm;1g. 
01 J . G d är alltfor hard 

men h1mlens u f" .. 
'd ko"ttets orno-f" b · der sa ana 

~0~1 .or Ji~väl ha alla hed1~.ing~r 
1ebe1. L dl" -t Ii,- for tili 

tt ett ont gu Oo .. 
trott. a :\1 denna ticlen,; dopta 
helvetet. - en . . 

1 
p·i dJ. iinil och 

· · tro JU u1 e ' 
hedmngar d, ut·rn fruktan 

S·' kunna t ' 1 
helvete. a .. 1 . och stJ'iila. ori 

!·' . _ "'ora 101 l supa. - a>'='· 0 . .']] yarna 1 em 
" knsten ' r e . .. 

om nagon ·insyart't. sa "' ,i-
för det konuna1.'.de .'. l~'it "a, då hlir 

d ... , Jens tralar · ' c-
ra iaw 1 

k. t vannt. 
J·u s Jll!le . fo iiga 

"l·iunade ,om 
Men de va :; od. "ven för dem 

ik be ia a F "] Faderns r e . ehuru ra -
"d ·annmgen, . l r 

m sma a , .. .. ·darna ei ia so .. ·bön for mor 
sarens fo1 



:n2 Domsö ncl agen 

verkat något. då de ha blivit för
hiirdade. Så torde ej heller de krist
na,; förbön mer verka något tili de 
förhiirdadc~ bättring, men ele bedja 
likväL Fader vår som är i him
melen. 

Evangelium: Mau. 25: 31-46. 
\Ien niir Vl änniskosoncn kommer i sin 

hiirlighet, och alla iinglnr med honom, 
rln skall han siitta sig pn sin hiirlighets 
lron. Och inför honom skola församlas 
allu folk. och hnn skall skilja dcm ifrån 
varandra, snsom en herde skiljer fären 
ifran gctternn. Och fi\ren sknll hnn stiilla 
pu sin högrn 'idu. och gellerna vå den 
,·ämtrn. Oäreftcr sknll 1'011ungen säga 
tili clcm som sla pit huns högra sida : 
'Kommen. 1 min F'adcrs viils ignade, och 
tngen i besiltning del rike som iir till
r<'tt ut eder fran »iirlclen~ begynnelse. 
T~ jug rnr hungrig. och 1 gå»en mig 
att iilt~: jug rnr törstig. och 1 garnn mig 
nt~ dnck~- : jag var hus' ill. och J gavcn 
'.'"g harl"'.rge. nuken. och 1 kliidclcn mig: 
Jng ~u~. s1uk. och 1 hesöktcn mig ; jag 
nir 1 langelsc. och 1 kommcn tili mig.' 
llu skoln ele riittfiirdigu s\•ara honom 
11d1 siigu : ·11..-n.<'. niir sugo vi clig hung
ng nch. garn cl1g 111111. dler tiirstig och 
11:'.1' n chg; atl dricku '? Och när sågo , i 
dig husnll nch gavo clig hiirbiirge. eller 
n~kc_n u_c·h klädrle dig ? Och när sitgo 
n d1g •juk 11 . • r·· 1 . . ;. c c1 1 ungc se och kommo 
1 ~~1 dig.- lla skall Konungcn S\Ura och 
sagn_ 11!1 rlem: 'Sannerigen säger jag 
t'der · \ ~dhelst 1 haven gj ort mot en 3 , 

rl;8sn mma min~ta bröder. clct haYen 1 
g)ort mol mig.' 

Oärefter sknll han ock säga tili dem 
~om stä _Pii hans vänstru sicln: 'Gi1n borl 
ifrån mig. 1 förbannnde tili d · 
eld · en ev1ga 

en •.. som är tillredd tlt d j ävulen h 
hans anglnr T · oc 
å · . : ) Jag var hungrig, och J 

~ ven nug icke _au _äta: jag vur törsti '· 
ch 1 gåven n11g icke att drickn: jagg 

var husvill . och 1 gäven rnig icke här
bä rge, nak en. och 1 kl iidclen rnig icke. 
sjuk och i fängelse, och 1 besökten mig 
icke.' Då skola också el e svnra och säga: 
'Herre, nä r sågo vi di g hungrig eller 
tö rstig elle r husv ill e ller naken eller sj uk 
eller i fängelse och tj ä nade d ig icke?' 
Då skall ha n svara dem och säga: 'San
nerligen säge r j ag eder : Vadhelst I icke 
ha ven gjort mot en av dessa minsla. det 
ha ven 1 ej heller gj orl m ol mig.' Och 
dessa skola da ga borl till evig t s traff. 
men ele rättfärdiga tili evigt li v." 

Den högste Domaren förkunnar 
i dagens evangelium den y ttersta 
domen och säger till dem som äro 
på hans vänstra sida: "Gån bort 
ifrån mig, 1 förbannade, till den 
eviga elden, som är tillredd åt djä
vulen och hans änglar!" Med led
ning av dessa ord hör vi denna gång 
betrakta: 

1 :a. V ar finns den eviga elden? 
Alla hedningar tro all en evi o

eld är tillredd åt onda mänskor et 
L~_r ~öd~n , .. men döpta hedningar 
forma eJ langre tro, att en sådan 
plats finns varest onda mänskor 
skola brinna evigt. Odöpta hednin o-
~~· ha med sitt naturliga förnuft 
tankt, att goda och onda mänskor 
skola skilja efter döden och att en
".~r skall få efter som han har fö r
lJanat. De odöpta hednino-arna h a 
kommit till den slutsats, a~ mörda
re, skökor och tjuvar jämte men
edare hamna efter döden i evig eld. 
Men de ~om ha levt dygdigt skola 
komma lill ett saligt ställe. Sådan 
tro hade Pilatus som var fullkomlig 

Yttersta clomen 

hedning och ej hade bibelkunskap 
sotll judarna . Och vi hör av Kristi 
pinas historia, att ~-ila~us hade ett 
känsli gare samvete an iudarna som 
ej ha trott a tt, Abrahams barn skola 
kastas i förtappelsen, huru gudlöst 
de än leva . Den hedniske Pilatus 
hade dock samvete så att han ej 
ville fäll a en orätt dom; han ville 
rena sitt samvete, då han sade till 
judarna: " Oskyldig är jag till den
ne rättfärdige mans blod." 

Pilatus h ade sålunda större fruk
tan för kommande ansvar än judar
na som hade Bibeln och yttre guds
tjänst. De fruktade icke Guds dom 
såsom Pilatus. Det ser ut som om 
hedningarna frukta helvetet mer än 
denna tid s munkristna, som genom 
löfte är bundna vid Gud och genom 
dopet upptagits i Guds nådesfö~-
hund och från barndomen underv1-
sats om den rätta tron, men ändå 
leva värre än hedningarna. De ha 
ej så pass samvele som hedningar
na vilka av na turen göra vad lagen 
hjuder. Men de döpta hedningar~ia 
gör ej det utan vad den onde hJU
der. Dessa judar frukta ej alls Guds 

0 d n tro dom, ty de synas ha en sa a 
att helvetet e j finns. De torde tro, 

1. .. så ali 
att mänskan dör som elt c Jlll · 
ingen o-ud fråo-ar h ur hon har levt. 

b b d · kare 
Sådan tro ha tvivelsu tan n n 

0 
• 

d fracra1 
och skökor, a tt ingen gu "' 
efter hur de leva. Samma tro synas 
.. . t l vel<l olll 
aven krögarna ha som 111 e .. 
samvetets lag. Om dr inkare och kro
gare, skökor och tjuvar trodde, ali 
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helvetet finns och att Gud f ' f o rnns som 
ragar hur mänskorna leva här 
sk~lle de, inte våga leva så, de skul'. 
l~ mte vaga Öppet smäda Gud med 
sllt ogudaktiga leverne. Men de ha 
den tron. att helvetet är endast ett 
skrämsel för barn och för att präs
ter skall få itt tionde. 

Vem kan nu visa att helvetet finns 
och att det ej är det samma hur 
människorna leva. och att det ej är 
det samma vilken tro de ha. Visser
ligen kan ingen visa var helvetet 
finns. Men hedningarna ha <lock 
trott. att helvetel finns, och denna 
tro är så till vida bekräftad i Bi
beln. att helvetet finns och alt 
många fara dit. Men Biheln gör än
nu den åtskillnaden, att var och en 
som icke tror blir förtappad. Hed
ningarna ha gjort den _åtskillnaden. 
ali de gudlösa hamna 1 hehetet o..\1 

Je dygdiga bli saliga. \[en denna 
tids döpta hedningar tro_ eJ. att de 
bli saliga som leva dygd1g~: TY ~:m 

dd .. ' ·kulle de "ora hallde tro e ,,a. " -~ . , . _ 
.- och <luta att supa. :;iaqa. ,;]a~,, 
J!tlg .. ·1 · 1 .. '1 11 . d . -löst och <1 J<1 iranm . 
leva se es . . I" le :in·n 
Do 1 le1a salli d1ur. { (1 ( ' a < e · - J "' l ·e . . '.focr ra dr eftt'I' (l()l en ' . 
som d.1u1. - r: 1,. · yj,,;er· 

helvetet fn111:; el t' -~J- 1 -f". 
o_m -· in<>en n,a for 'l' o1-
hgen kan . 1" l . tet [imi,;. 111en on1 
1 .. d de ya t ie 'e . 1 
iar a 11 1 .... ·1 brinna ' < era,; 

1 t t lu e 101)' 
he ve e :; ' f" -t kunde dc tro att 

t da 01,, samve en. . D förhiirdade tro 
l . 1 t f1nns. e 1\ [ he i e e k. 1 hettas. 1 en 

f .. än , 1nne 
icke orr '. · ... att även de som 

"rkbgare a1. k ännu ma k ral .;å snart ·an 
k .. t helvetets 1 ' -ha an 
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/J omsöndag en 

glömma att heh-etel Iinns. Det är ej 
underligt, a tt de sorglösa ej tro att 
helvetet finns, då de aldrig ha känt 
dess kval i sitt samvete, ehuru de 
med blotta förnuftet kunna gissa, 
att människan ej är skapad till att 
supa, svära, slåss, göra hor och 
stjäla. Men att även de som ha haft 
sarnvetskval och sålunda ha känt 
vilken plåga där är, kan så snart 
glömma den plågan. det är underli
gare. Och därav scr man hur för
färligt drn onde kan insöva män
skors barn. hur [ort han tar horl 
fruktan. 

Om en sorgliis mänska skulle 
hörja tänku efter, för vad hon är 
skapad och hur kori denna nådetid 
ii r oeh hur lirng evigheten iir som 
a ldrig upphör. 0111. säger jag, en 
sorglö~ hörjade tänka. att en Gud 
fin ns sorn ska l1 fråga efter hur män
skor.na lcva här. lmr hesvärligt del
ta l1vct är, hur <lålig han är att 
hjiilpa sig själv och hur snart detta 
livet upphör, så att ej månaa uppnå 
60 ellcr 70 år. skulle han :äkert be
tänka rnr ha11 hanmar till sist. Men 
l'll sorglös tänkcr ej alls på det till
kommande livet såsom det inte fun. 
nr,;. Tankarna gå till viirlden så 
fort han _öppnar ögonen på morgo
nen och tili sena hällen sysslar han 
mcd ei.et världsliga. Döden och do-
men nnner honom inte 1• ] .'" • 

1 
1a0 en, 111-

nan 1an känner att do .. deti k ·ommer 
och ~ramar hjärtat. Då först märka 
s?mhga att de ha en själ, men som
hga bry sig ej då heller att ha om-

sorg om sin själ, utan tänker hara 
på sina ägodelar, hur de skall de. 
las, gör testamente och bestämmer 
hur han skall begravas och vilka 
som skola bära hans lik. 

Är nu detta 111änniskans bestäm
melse? Är 111änniskans själ skapad 
för att hon skall leva so111 ett djur 
och dö so111 ett djur? Olyckligt har 
människan skapats till denna värl
den, 0111 hon måste så leva och så 
dö och ej vet om något bättre liv! 
- Börjen nu tänka att helvetet är 
i ederl sa111vete! 0111 det ej finns 
annorstädes, så måste helvetel fin
nas i edert samvete, om det åtmins· 
tone en gång skulle vakna förr än 
i evigheten. 1 edert samvete måste 
helvetet finnas, även 0111 det ej fun
nes annorstädes. När den 111ask som 
aldrig dör börjar "naga samvetet 
d

o o b • 

a maste alla sorglösa veta, var hel-
vetet är och då först tro de att hel
vetet finns. 

Men låt oss för det andra be
trakta: Vilka komma till hel
vetet? 

1 dag~~s evangelium angives ej 
a.nnat .skal varför 111änskor dö111as 
till evig eld än obarmhärti"het och 
hårdhet mot Frälsaren. Ha~ ankla
gar dem .~ör att de icke ha hjälpt 
honom, nar han var i nöd. Och de 
sta.~kare vet inte när de ha sett 
Fralsaren behöva någon h1···1 H ... .. . f , a p. ar 
a~ eJ raga o111 skörlevnad, tjuvnad, 
d~ yckenskap, svordo111 eller bränn· 
vmshandel ty ·· h .. . ' aven edningarna 
doma till helvetet dem som göra 

Ytter.sta domen 

sådant. Men av naturen dygdiga 
människor, so111 inte gjort orätt mot 
någon för vilket andra skulle kun
na anklaga dem, skall Kristus döma 
för hjärtats hårdhet att de icke ha 
hjälpt och betjänat hans bröder då 
de behövde hjälp. lnte ha de stac
kare hjälpt de kristna för att ej bli 
fångna i kristendomen eller bli nöd
lidande. V ar hamna då de som äro 
de kristnas förföljare och anklaga· 
re, då även de måste gå i förtappel
sen som ej ha hjälpt behövande 
kristna och slraffas nu för sådana 
synder som de ej vet sig ha gjort 
någonsin. Om domaren skulle säga 
till dem: "1 haven gjo1t hor, 1 haven 
stulit, 1 ären drinkare och svärjare 
och smädare, måste de bekänna 
det." De skulle ej kunna fråga: 
"När ha vi gjort hor, när ha vi stulit 
eller när ha vi varit druckna ?" Vis· 
serligen vill ej de som dö sorglöst 
minnas sådant, men då de anklagas 
för hjärtats hårdhet och obarmhär· 
tighet mot J esus, äro de ovetande 
när de skulle ha sett Honom nöd· 
ställd och inte hjälpt hono111. De 
laga inte den synden på sig. De 
rninns ej när de skulle ha selt Jesus 
i nöd. 

Hä r är nu elt ställe som de sorg· 
lösa ej förstå då domaren anklagar 
:lem för såd~n synd som de ej v~t 
sig ha gjorl någonsin. De känna. 51 ~ 
oskyldi o-t anklao-ade. De taga e] pa 

b " 
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sig den synden, att de varit ohjälp
sa~ma mot Jesus. Så betänken nu 
blmda slackare na··r· och . ' • var m sett 
J esus vara i nöd, och icke hjälpt 
honom! Hur ofta har ej Jesus varit 
hUJigrig ~ i sina ringa bröder), och 
1 haven icke givit honom att äta? 
Hur ofta har ej Jesus törstat, och 
1 haven icke givit honom att dricka? 
Hur ofta haven I icke selt Je:;us 
naken och icke klättt honom? Hur 
ofta var icke J esus sjuk och I haven 
icke besökt honom? Hur ofta. har 
icke Jesus stått för dörren och klap
pat, och I haven icke tagit emot 
honom! 

.Ännu i dag klappar J esus på 
edert hjärtas dörr. men I Lagen icke 
emot honom i edert hus. '.\"og får 
J esu,; ( i sina bröder l nu dö för 
eder i svält orh fros,a. föir finn' 
ej mången som kunde fö'.·lia1~'.m1 ;;ig 
öi·er Honom. Jews rlör 1 ;;1alt ol'h 
törst. och det finns ej manga som 
~kulle förbanna sig iiwr Honom 
och taga emot Honom. Emb't '.~e [~ 
... ] m si·a··1rn är hunanga. lor,;lJ· sp ar so . " . 1 ua och nakna. som ei vela ya1 'r 

"k fa' näara nåde;;mulor. taga 
·unna " H 

t Honom i sill hw;. De g1n1 n· 
emo 11 d ull 
nom ,j t ull tili skyc ' . '.aJ an 1 . 

.. . iättad orh renad 1 on alb 
SOlll al L 1 1 .. 1 .; -ko· 
f!od. Om de raril .h ~c ro< a. '~ . 

bl
. . .. 'ta t nad orh k.u lek. 

la de 1 sno11 

Amen. 1 -36· 4 5 Ps. 592: 2-,) rl er ,') . . . . 
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BETRAKTELSE PA DOMSöNDAGENS AFTON 
Ar 1858. Ps. 575: 4-6 eller 576: 3-6. 

DE KRISTIROGNAS NÅDELöN 

Saliga iiru de clöcla sorn dö i Herre~ 
härefter. Ja. sägcr Anden. " De skola fa 
, ila sig fran sitt arhcte. ty deras gär· 
11i11gar fiilja dem." (Uppb. 14: 13.) 

Varje steg yj laga för oss när
mare graven. Därför är del upp
l1yggande och lrösterikt för vandrar
na ali höra. att ele döda som dö i 
Herren snart få vila sig från sina 
gärningar. Och som jag tror, är det 
ett :;aligt och fröjdefullt hopp, all 
ele :snarl nå vilan efter ali stricl och 
kamp. Della gläder alla LrÖlta van
dringsmän och ger ny kraft atl strä
rn. ila orh rnndra skyndande till 
målet. elär ele trötta henen få vila. 
Somliga ha ej kvar längre än en 
fj1irelingsväg, och somliga blott en 
halv fjärdingsväg, innan de nå vilo
stället. Vi bör räkna efter hur lång 
väg vi ha kvar tili evigheten, då 
somliga vandringsmän börja bli 
tröua och släpa efter. Somliga ha 
reclan tröttnat orh stannat. För dem 
är det av nöden att höra, atl icke 
lång väg återstår. Snart komma de 
tili clen plat~. där de trötta Lenen få 
Yila. \1en för dem hlir väbuen lånu 

•• 0 b 
som trollna pa vägen och bli efter 
d~ andra reskamraterna, elem upp
hmner mörkret och ele bli rov åt 
alla vileldjur. Tili ele trötta vandrar
na skriver himmelens Konunu: "Sa
liga äro ele clöela 'om clö i Ilerren 

härefter. Ja, säger Anden: De skola 
få vila sig från si tl arbete!" 

Hören I nu, trötta vandringsmän , 
vad livets och dödens Herre skri
ver till eder: "l skolen få vila eder 
/rån edra gärningar!" Snart få de 
trÖlla benen vila, om I ännu orken 
vandra den sista halva fjärdingsvä
gen. Alla tröua arbetare i Herrens 
vingård som buril dagens börda och 
hella längta efter vilan och dags
lönen. Och ju längre de vandra , 
dess mer längta de efter den mödo
samma färdens slut, att de snart 
måtte nå det utlovade landet, där 
mjölk och honung flyter. 

Men ordel: "Deras gärningar föl
ia dem", är ett märkligt ord. Då el
jest i Bibeln de trogna tillerkännas 
saligheten av nåd och ej efter för
tjänst, vad är det då för gärningar 
som följa dem som dö i Herren? 
Om onda gärningar följa dem, så 
är inlet gott ali vänta. Men om de 
kristnas goda gärningar följa med 
till den andra världen, är det svårt 
alt förslå huru de troende kunna 
säga, au de ej ha sell Jesus vara i 
nöd. och ändå ha de hjälpt hans 
bröder här i världen, ehuru de ej 
minns det på domedagen. Alla de 
lroendes goda gärningar ha utplå
nats ur minnet. Hur följa dem då 
deras gärningar? J ag kan ej förstå 

IJe l.:rislt rog11as niidelön 

. sak. Men del veL jag, au 
.lenna . . o d fo 1·· o d 

1 l rna 1 vrngar en a on av na . 
ariea r·· ... 0 d 01 'cke av orlJanst. m e sa un-
111en 1 d h . 

· 111 inns vad gotl e a g]orl da e] ' 
. J ·us så är del domarens ensak al eo ' o 

han ihågkommer dem, sasom 
0111 0 k 11 " " tror för aklagarens s u . som 
:iltid yrkar på att a~la skall dön!as 
fter förtjänst och 1cke efter nad. 

e.\'k]auaren får nu höra, att de lro-
. b c1· l ende ha hjälpl domaren. 

0 

a rnn Yar 
. "d och atl han nu aterbetalar 
1 no ' 0 r· 
1 m lånet. Guds barns aklagare ar 
( e d . r·· 

Stå 80111 en skamsen hun 111 or 
nu f' o 
domarsätet. - - - Där mns sa-

i da ock förtJ. änst. "Det är inte un 
1

.. ,, 
orätt, att goda gärningar be onas . 
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säger åklagaren . 

Nu får Guds barns åklaaare [ara 
med sin hop till helvelet, 1~en Gud, 
ba_rn få ingå i himmelrikets glädje. 
Dar har Gud berelt bröllop åt den 
förlorade sonen. Där hoppa de lem· 
malytta som hjortar, där dansa 
brudtärnorna på guldgolvet. I vand· 
ringsmän till evigheten som stån 
på dödens strand: snart iir denna 
nådetid slut. Bedjen därför. atl l 
mån komma över den l.irolösa slröm
men genom en salig död! Ty Anden 
siiger: "De skola få \ ila sig från 
~ilt arbete!" Amen. 

Ps. 579: 3-5 eller 29: 3-5. 

JC\GFRli MARIE K't RKOGA\GSDAG 
eller 

KY!\'DELSMXSSOD.\GE\ 

Ps. 206: 1-3 eller 2111: l .\. 

.. .. REDO TlLL l PPBROTf 
TRONS VÄNTAN GOR SJALEN 

När den helige mannen Job var 
. • h i· fo··1· all hans 1 stor angest oc p aga .. . 

·· ·11 J lis vannet tro skulle provas. v1 e o . 
b f .. daktI ut le-esky lla honom or ogu "' d 

· d ttre ha e verne ehuru han I et Y f k 
1 . ' . f ch uu<l ru ->ev1sat s1a vara rom o " ... . 
. ' b .. .. c1· J l 1 · Ljana1c hg. 1 y euenrattfar 1g 1e ei 0 .. . 

b . f'·l'dahar1 tro, att om en knsten ai 1 .. .•. , 
1 .. l "' forljana var den, så har han no., Ll 

d ·· t ·odde 3 
et. Aven J obs vänner 1 ' 

1 h . d0 dare eJU· an var en hemli u m1ss a ' .J 
" . f ·omt ot.: i ru hans yttre leverne var 1 

.. nt san1-svekfritt. Men J oli hade 1 e 

22 Eva11geliepostilla 

. kunde icke tag.a pa ,;i~ 
ietr. Han k -'·!·1u.eber a1· egen· , f ]· ·a an" '" · ,;adana a 5 

. 
1
.,.

11
arr utan tog 

.. f" · J'u] eten> J<l ' ratt aH i,, 
1 . G d .:·1 ,t'tamk alt 

sin tillflykt tili u ·l'f,at1kli"t i viirl· 
·11 Je1a "uc " · de ,.o!ll \'! k"' 1 för riittfar1hg· 

f, 1·d· nnT e . f' den a 1 a · _De kn,..1na n 
hetens skt'.11. ~k~ och upphyggligl 
nu ett troste1 . i ·h t1ila111ml. 

Job< tI 0 l l J 
exe1npel a1 . k':,1en ickc adal er 

' 1 . ali en 11. 11·. fre"· da te 't' .. ·f"r alt han > 11 . . 

från sin tro. da1 ol plå"ad tillkrop· 

tad a1 djiivulen ?c' - l~O stadfä;;tc,; 
riitt knstens 

pen. En 
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Ky11 d ei sm ässoda ge11 

aenom all han blir förföljd för rätt
f ärdighetens skull. Han kan -~å m~d 
~törre tillförsikt än förut saga ull 
egenrättfärdighetens .tjän~.re me_d 
Job: ,, J ag vet att ~m . F orl

0

ossaie 
lever och han skall ull s1st sta fram 
över ~toftet. Ja, honom skall jag få 
skåda; därefter trånar jag i mitt 
inuersta." (Job. 19: 25, 27.) Och 
Iihom den helige Job hade Iått den 
saliga vissheten, att han skall i sitt 
kött oe Gud, så hade även den gam
le Simeon fått <len förvissningen av 
den Helige Ande, att han icke skulle 
smaka dö<len förrän han ha<le sett 
Herren Kristus. Och samma förviss
ning gives äunu åt alla bc<lrövade, 
botfärdiga och tvivlande själar som 
vänta efter lsraels u·öst, innan <le 
Iara fran denna vädden. - - -
I Le<lrövade, Lotfär<liga och tvivlan
de själar, haven l nu i an<lens fattig
dom länge väntat efter lsraels u·öst? 
Ha,en I fått förvissning av den He
lige Ande, att I skolen Iå se Kris
tus'? Och l få själar, som haven 
sett Kristus och burit honom i e<ler 
fanm, bedjen liksom deu gamle Si
mcon: "Herre, nu later du <lin tjä
nare fara hädan i frid, efter <litt 
ord, ly mina ögon hava sett <lin 
frälsning, som du haver bereu tili 
att skådas av alla folk, eli ljus som 
skall uppenbaras för hedningarna 
och en härlighet som skall givas åt 
diu folk Israel.., Hör, du Israels 
tröst, ~lla bedrövades, botfärdigas 
och tv1vlandcs suckan. Fader vår 
som är i hinunelen. 

Evangeliwn: Luk. 2: 25-32. 
] Jerusalem lcvde dä en man, vid 

namn Simeon, en rättfärdig och from 
man. som vänlade pä Israels tröst; och 
helig ande var över honom. Och av den 
helige Ande hade han fält den u~pen
harelsen atl han icke skulle se doden, 
förrän han hade fåtl se Herrens Smorde. 
Han kom nu genom Andens tillskyndel
se till helgedomen. Och när föräldrarna 
buro in barnel Jesus. för att så göra 
med honom som sed var efter lagen . dä 
tog också han honom i sin famn och 
lovade Gud och sade: "Herre, nu låler 
du din ljänare fara hädan i fricl, efter 
dill ord. ty mina ögon hava selt din 
frälsning, vilken du har berett tili atl 
skådas av alla folk: cll lj us som skall 
uppcnbaras för heclningarna, och en 
härlighel som skall givas ål ditl folk 
Tsrael." 

Evangelisten Lukas skriver här, 
atl den gamle Simeon var redo att 
dö. då han hade sett Herren Kris
tus. Följaktligen skall vi genom 
Guds nåd hetrakta: 

llnr en kristen med glädje 
lämnar världen., då han. fått se 
världens Frälsare. 

Vi hör att den gamle Simeon var 
redo att <lö, då han Iått se världens 
Frälsare. Han var en av <le få som 
väntade Israels tröst. Mången vän
Ladc vid den Li<len eiter Israels tröst, 
111en de vänta<le en värl<lslig fräl
sare som skulle hjälpa dem från 
timlig nö<l. Världsherrarna: farise
erna, de skriftlär<la och folkets 
äldste väntade en ändring i styrel
sen. ty de hade råkat under en hed
nisk överhet; och det var i deras 

Trons väntan gör själen red .
11 o ti uppbrott 

·ke en stor skam atl Guds folk 
:k~ne ha e~ hednisk ö~erhet. D

0

eras 
kl och ara blev mmdre, da de 1113 

h d · k ·· h ~ ste vara en e ms over ets un-
nia ld ·k ·· d f dersåtar. Vär_ en~. n a vanta e e -

. en värdshg fralsare som skulle 
1e1 • .. d 
bli deras konung sa att av~n e 
,kulle få äta och stoltsera v1d ko
. unaens bord. Men världens fattiga 11 

b d . d" k i synnerhet vänta e att en JOr is · 
frälsare snart skulle komma och 
föda dem för intet. Alla väntade de 
sålunda att den utlovade Frälsaren 
skulle komma, icke därför att de 
skulle haft fruktan för förtappelsen. 
De trodde icke att de skulle utan 
fräbare föraås för evigt. utan de 

b .M 
hoppa<les bli rika och her:·ar.1 :s-
sias rike. De hoppades bh fna fran 
ali skatt och börda i Messias rike. 
De litade på att de alla skulle ~~i 
rika och vinna världslig ära, nai_
Messias kommer. J udarna tänkte ei 
att en andlia Frälsare vore mer he· 
hövlia än :n världslig. Och hur 
kund: de vänta en andlig Frälsare. 
vilka själva voro heliga och ~rom· 
ma. De hyste inte tvivel om 8111 ,;a· 
lighet såsom de botfärdiga, de hade 
ej fruktan för döden, domen °~.h 
den eviga förtappelsen. vilket a~ 
vanligt hos de tvivlande. Ty <le men 
te att hela folket var heligL och all 
alla skulle få komma i Abrahams 
skiite . 

Men Simeon var en av dem ~om 
väntade efter tröst i andlig memng. 
tr . F ·· 1 re son1 nan väntade en andlig ra sa 
skulle frälsa sitt folk från synden. 
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döden och di"ävulens va0 ld H k"· d . . an an-
e s1g hehöva en andlia Frälsare 

och såg även att hela rik~t var för
sjunket i syndafördärv. Han vänta
de en sådan Frälsare som kan frälsa 
människornas själar. Han såg att 
folket levde ett förfärligt och gud
löst liv, och att 0111 det ej imart 
skulle bli ändring i folkets tro och 
leverne, så skulle varenda själ för
gås. Fördenskull väntade han en 
andlig Frälsare som skulle ha and
lig kraft att väcka det gudlösa fol
ket från dess sorglöshet och åstad
komma en förvandling i dess tro 
och leverne. Varifrån hade <len 
aamle Simeon fått upplysningen ali 
~n andlig Frälsare är nii<lYändigare 
än en Yärldslig? Och YarnY drog 
han slutsatsen att ?l[e,.siti> yar _en 
andlig Frälsare. <lå alla andra \'an
tade en Yärldslig fräbare? Den upp· 
hsningen hade han fåtl ll\' <len He-
lige Ande. 

d. ·· t d' ·n L·k· i·udarna a vana t t 
1 >0!11 11 .. 

.. ·11 11·" f1_.a.lsare som ,ku e gora 
, .. ll ( s " ' . .. 
' "k ·I t"ll herrar. sa rnnta 

dem n a oc l r . ·1 l-1'" 
] .. .. i da" t'll Yal c' i,,. 

1 ·oI"'' osa an r- ·k· ( e ' " ·k ll criira clem n .1 
f :·]sare som ' a " ·· k'. 
1 a . . J · ·orcrlo>a .in· 
1 ·11 J ·1·ar l\ c , ,., oc 1 LI iei · .: . 11" Friil· 

. att de hehorn en_ am i,.. .:· • 
na eJ 1.. .. riian<kan> f1 ,11 

D or" o,,1 . 
sare. en s .. " . Fr iir henncs 

:· . · varlden. < a .. . .1.. 
;;are a1 t L tfärdiu nwnnu•~a 
gud . Men ~nf I~a i h~·el. om del 
skulle gena~t. ah e saat, att en 

d bhv1t enn " . 11 
ej ha e . . Och ehuru hon a . 
F ··1 ·are fum>- uppen· ra s . Frälsarens 
tid väntar e~te1. h ändå den He· 
barelse, behover on 



A. r11dels111iissodage11 

· .. , all hon ligr Andes !örsa"rnn om 
cj skall se di)clen, förriin hon har 
srll Hcrrcn Kri,lus. Ehurn alla 
01 .. ,]iis·i sii"a ,ie ha fåtl försäkran ~ l"'I • ( l"'I ~' • • 

all äH'n de skola fä se Knslus i_i.1-
111111 de dii_ mi1sle dc likviiL nar 
diidcn nalkas. lwkiinna all ele måstc 
fara tili hehetl'l. \'arifrån hade då 
drn fiirsiikran kummit <\LI ele skola 
f;I ,t• Kristtis fiirriin clr dö. clå de på 
diidsliiiddl'n milsle liekiinna, alt de 
irk!' sell Krisl us? Sa ha alla sorg
liisa hrkiinl pu diidshiidden, all 
Kristus iir fjiirran frt111 dt•m, o!'h alt 
tie miu.te fara tili evip;hrtcn ulan 
ali hu fau ,t• Kristus. Det iir lögnens 
ande som predikar fiir d!' sorglö~;a 
,a: "'lntt· har Gud skapal oss för 
fiirlappelsen; nog lili iiven vi saliga 
om det iir Guds 'ilja. all vi skall 
lili saliga." En Yiss präsl har skri
vit. nll Gud ej 'ore allsmiiktig, om 
han ej skulle förmå draga dem upp 
11r hehetel som fnlla dit; och alla 
sorgliisu tro all dN iir !'11 riktigt 
andlig präst som predikar så. Om 
hun ändå hacle skrivit. ull Gud ej 
rnrc allsmäktig 0111 lian ej fönnåd
dt• draga dem upp frä11 fördiirvel 
'0111 här i niidetidrn falla dit, så 
vorr det miijligare all lrn hans lära_ 
t•huru skriftrn ,·isar. all Gud ej för
mått draga upp ens alla dem. som 
hiiri natletid1•11 fallit ned i helvetet. 
Juda, hadt' niimligen rt'dan här i 
nådctidcn fallit nt'tl i fiirtappelsen 
niir ~an\\'etet ,·aknadt'. men Judas 
var sä tung atl Gud ej fiirmådde 
draga upp honom. 1•huru det är 

omöjligl för förnuftet att lro, att 
Gud ej förmåtl draga upp Judas 
från helvetet, men så har det likvä! 
skett. Men Petrus förmådde Gud 
draga upp från förtappelsen. 

Då de sorglösa tro sig få den för
säkran av den Helige Ande att de 
ej skola smaka döden förrän de sett 
Herren Kristus, så är del nödigl 
att pröva andarna. Ty därpå grunda 
de Clesta sorglösa sin salighet, all 
de ha Iåll en sådan förvissning att 
dc ej skola smaka döden Iörrän de 
se Kristus. Men den ande som givit 
dem en sådan Iörsäkran har varit 
lögnens ande. Då de på dödsbädden 
mhte bekänna, atl de måste gå in i 
rvigheten utan att ha selt Kristus. 
så är del erforderligt atl hegrunda 
på vad säll den gamle Simeon hade 
av den Helige Ande fåtl en sådan 
försäkran all han skall se Kristus 
innan han dör. Försl säger evange
listen atl han väntade ef ter lsraels 
tröst. Säkerligen var den mannen 
sorgsen, då han väntade efter tröst. 
Och han var så bedrövad att han ej 
mer fann någon tröst i världen. 
Men de sorglösa ha aldrig varit så 
heclrövade, all de skulle ha tvivlat 
om sin salighet, ty de ha alltid fun
nit någon lrÖsl i världen. Somliga 
ha funnit lrÖsl i hrännvinsflaskan. 
somliga i otukt. somliga i girighel 
eller ka~sakislan, somliga i prål. 
son1liga i viirldsäran. De sorglösa 
ha aldrig hlivit så nödställda, all 
ali tröst i världen skulle ha tagit 
slut. \Ien den gamle Simeon har ej 

1 rous f!antan gör själe 11 redo lill uppbrou 
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.l trösl i världen, då han bör-

funn1 1 1 
. l änta efter hugsva e se ovan-Jac e V 

ifrån. f" 
H.. . är nu orsaken var or de 

al o K . D fo . ·u)ösa icke fa se nslus. e a 
,oL,, lJ .. 
· 1d . . en sådan sorg, atl a trost 
a ug 1 D .. 
. .. lden skulle taga s ut. e vanta 
1 var . 
alltid liksorn 1udarna :fter en 
världslig frälsare, och en sadan k.~n 
de finna j världen. Men de b?tfar-

d. ua som ha så tung sorg att rngen 1
" 0 

• d d ... 't länure finns pa JOr en; e llOo o l .. 
börja vänta efter lsrae s lrost 
från hirnmelen. Och under denna 
räntan och suckan få de stundom 
den försäkran av den Helige Ande, 
atl de icke skola se döden förrän.dc 
fått se Herrens Srnorde. Och Jag 
tror att envar som har fått en sådan 
försäkran av den Helige Ande, skall 
även genom Andens tillsk?'11dels: 
komma till Guds tempel JUSl da 
K · f b" d't Da''1· ih han nstus rarn ares 1 • ' 

taga Guds Son i sin famn, och hans 
d .. .. -1a att sådana mo er unnar aven gai 1 

. dl' J · d m och sor" som 1 an ig att1g o '"' 
1·änta efter lsraels tröst laga henne5 

. . f h bet1·akta hans son 1 srn arnn oc 
klara öo-on, hans ljuva mun. hans 

.. · 
0 

h I" ha''11der \1en snov!la oc rnen osa · 
d 11 · l -y si rr om e sorglösa sku e eJ H "' 

. · f mn tv de att taga Guds Son 1 sm . a · · 
an,e honom som en oäktmg. 

F. h" o l aammal Si-mns ar nu na ao1 o 
" f · Hanna rneon eller någon pro etissa ? 

• •11 famn. som ville taga Guds Son 1 51 . 
F. . f Mana som 

lllns här någon iung ru . h ... ·ta 
så med kärlek och moderhgt J3ld 
k ]. Jjaa Gu S s ulle tao-asiaan den JUV o 

b b 

Son. som ler i sin moders famn då 
hon talar tili honom. Guds moder 
skulle icke våga aiva sin Son åt 
' d " sa ana som vill mörda honom, ej 

heller åt sådana om för otros skull 
darra så atl de tappa ned hennes 
son. Guds moder skulle väl ej giva 
sin son åt sådana vilkas händer är 
kalla som is. Guds Son skulle sprit
ta till, om han råkade i händerna 
på en sådan människa som har hän. 
der kalla som is. Ej heller torde 
Guds moder våga giva sin on åt 
sådana människor som ha hårda 
händer. som ej ens kan hålla sina 
egna barn. Men åt s~dana. skulle 
Guds moder gärna g1ra 5111 son. 
50111 med ett hedröl'al och bot.~ärdig l 

1 ... ·t ·änta efter Israel:; tro't ocl.1 
iiar a ' , f" . :·k 
ha redan förut fåll Pll sadan o1 'a : 

(lei) Heliae Ande. ali '11• PJ ran a1 ,.. .. . 
d .. 1 förr an de lrn •PII ,;kola se nt en 

Herren' Smorde. 
, , 1 Simeon. nm du Kom nu. game, . J"J' 

f ' . 'K1.-1stu' före dm ot . .. kar a ,e · 1 
011' ' f . .. !·Janna. o..11 ta a K i pro etNa . 

om lll - ·n alla dem ,-0111 • Jeru-
om Honom t1 1. l ... t I Kom 

.. fter I.;rae ' 1 '" · salem vanla e . · · · Gud- tem-. f. \Jana. 111 1 
nu, 1ung iu . . h"'ar iir full-
pel. dii dina ren1ng'\; '"alla BPtlr-

·d d 1 Konunen n .:· . hoi a e. .. .. in·m cli,11w1 
· ]··i forran' .. he1rn; iai 1 · ·tila tra:;tar. ,i]Ja 

eder. kornmen. ·~ ~·or all sk>tda dt'n 
svalor och t.111ga ui .:·"en: "'Herre. 
• d Son oc 1 " 3 " .. · Sp:1· da Gu " ... . fal"I lwdan 1 

' d' t ana1e ' .. 
nu Jåter du ~n ~rd. ty mina ogon 
[. · d efter di ll . " Amen. 
J J , a· f1·a"l•n1n,,. 6 . tl Jll • ~g1· hava se 6--8 eller ;:i • · 

Ps. 32: 
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Ps. 16: 1-4 eller 45: 6-8. 

AV VÄLSIGNAD SÄD 

Kommg David är den förste som 
har känt Messias eller den utlovade 
Friilsaren såsom Guds Son, då han 
,kriwr efter Andefö ingivelse i den 
andra psalmens 7 vers: "Du är min 
8011. i dag har jag f ött dig." 

Rcdan :300 år cfter Frälsarens 
fodelse hurn alla kristna !roll. atl 
Sonen är född ay Fadern före all 
tid. 'Ien denna kristna tro iir en 
'tor hemlighet sorn ingen kan fatta 
med sitt fön.tånd. Världens visa 
ha uuömt ali sin vishet och med sitt 
fiirstånd gruhhlut på hur denna So
nens födeJ,;e av Fadern har kunnat 
-ke. Somliga viirldsvisa ha ·agt, atl 
Gud tiinkte sig en annan likadan 
som han själv. orh au av denna 
lanke hlcr Sonen tili som var en 
likadun Gud. som han sjäh. Men 
rn sårlan lankc iir ej annat än män
skoförnuftels srnmmcl. Ty vi veta 
att ingcn fiides a\' en amH111s tanke. 
ulan tili fiideJ,,ens natur hör eli 
ärnne som hilclas av människans 
hlocl. Enligl hiheln har såväl man
nen som kvinnan säd. varav en män
niska får sin upprinneh;e. Sålunda 
är Sonen icke född ar Faderns tan
ke liian han är född av Faderns 
väsen. 

Men då den nalurliga födelsen är 
t>ll stor hemlighet, fördold för allt 

förstånd, vem kan då förstå Guds 
Sons födelse av Fadern? Vem kan 
med sitt förstånd fatta Guds Sons 
avlelse i Marias sköte? Det är omöj
ligt att med förståndet utforska des
·a alltför djupa frågor, utan de 
måste tros. Luther har sagt: "Den 
som vill med förståndet undersöka 
trons artiklar, så blir därav intet." 
Här har den onde stoppat världens 
visa i en säck, då de med förnuftet 
vilja fatta höga ting och först se
dan tro vad de med förnuftet för
stå. Och vad förnuftet ej kan fatta, 
det tro de icke. Och dock finns det 
så mycket även i naturen som ingen 
av världens visa har fattat med sitt 
förstånd, som vi kristna måste lro. 

Om du nu ville försl känna tili, 
huru Guds Son är född av Fadern 
och sedan avlad i jungfruns sköte 
utan mans hjälp, så finge du Yara 
utan tro hela ditt liv. Men om clu 
lror vad världens visa icke tro. att 
Jesuti är Guds Son, om du tror alt 
han är född av Fadern före all tid 
enligt Skriften. att han är född av 
jungfru Maria enligt Skriften. alt 
han är död och uppslånden enli ot 
Skriften, om du tror ali han sitt;r 
på Guds högra sida, och atl han 
tikall komma att döma levande och 
döda enligt Skrif1en. så hlir du inte 

A i: i·ä/signad .~äd 

ens med denna tro fri från djävu
Jens våld. Ty även djävlarna tro, 
att Jesus är Guds Son, ehuru de 
bäva. Men Gud fordrar ändå att 
alla som önska bli saliga måste 
först tro dessa bibelställen, innan 
de kunna tro, att de äro återlösta 
och befriade från djävulens välde. 
Petrus var den förste som kom till 
tro atl Jesus är Guds Son. men icke 
trodde judarna det, ej he11er Niko
demus trodde alt Jesus var Guds 
Son. Judarna trodde all Jesus Nasa
rPn är J osefs son. 

Ehuru Petrus kände att han trod
de atl J esus var Guds Son. hade 
han ändå ej enbart med denna tro 
blivit sali rr utan den var endast "" . början till en rätt tro . Och han pn· 
sades salig därför att detta rnr den 
rätta trons begynnehe. ty utan ~n 
sådan tro kan ingen tro, alt h~n ar 

a'terlöst ty in<>en är så enfaldig atl 
' " ·11 han tror att J osefs son duger 11 

frälsare. Men denna tro iir iinnu 
. 1· .. d t ·o l'. :jyen CJ en sa 1ggoran e 1 · J ' 

djävlarna tro att Jesus iir Guds Son. 
d ·· 'terlöst·1 men de tro icke att e aro a '· 

Så tro även de otrogna eller nm· 

f , . J :·,. Guds Son. trons angar, au ebUS a · 
. k . i111"no ali ele n1en de tro ic -e 1 sai " 

·· • .. H·· ··. ·kilJ"eväcren. aro alerlosta. ar ar nu" 
0 

" 

k"]" .·" fran de <lär de otrogna s ·1 Ja ~1"' 
kristna ! 

• . d'ka · om Guds Da nu i dag pre 1 ~ •• 

S . crfruns skote. ons avlelse i rena Jllll,, , 
• • . f ld · t . det sason1 sa masle v1 en a igt ro I 11 v 

. . dd det oc i ) e Jtlll<>fru Mana tro e cl 
b lla rena e glad genom tron. Om 1111 a 

jungfrur skulle tro, att Guds Son 
är avlad, född och har blivit levan
de utan köttslig vilja, så skullen I 
få glädjas liksom j1mgfru Maria 
blev glad, när hon kom tili sin 
fränka Elisabet. Vi hoppas att hin
nans välsignade säd ännu sönder
trampar ormens huvud som med sin 
list hedrog kvinnan och fick henne 
alt äta av det förbjudna trädet. Yar
av hon fick döden på sin lott och 
skulle därigenom ha blivit eYigt 
olycklig, om icke hinnans välsig
nade säcl hade sönclerkrossat ormen" 
huYl1d. Hör du. dlsignade \,,·yin
nans säcl. ele ångramles och lroendc
ödmjuka suckar. - Facler Yår. som 
fö· i himmelen. 

Ernn"elium: Lukas l: 26--~P 
t' I' 1 • 

1 >jiille manaden hlel i!ngeh1 vd >n.l'' 

,;ind ai Gud tili en >lad 1 (,ahlePn " 
helle \ a>aret. tili en juugfru "m ' 
lroln\'ad llll'tl en man \ itl Jli.tmn J1):0-t" 

a\ l)a, id~ hu~: orh jungfr~n~ r.1am11 \ , 

\( .. ·1 Och änarln kmn 111 tili hemu 
a11.. "' 1·· t1 cluk' 1 . I ·· "Heli diu. du wg >t'tta ' . 

tW 1 !:>..!< ~.. ]'a ~ \fen ht111 hlt•\· '\t' 

Herren ar med '.'"· · 1 ·I t'"nkte 
k t för>kriirkt 'irl h:111' "'' "'. ' .!1 · . , 
e ~ :·1..,11me n1a11tli> mne li.lt~. 

p:l 1 ad denna "':
111 

· , "'Frukta irkc 
J)å ,..ade iingeln 11 ll'lllll . 1 r 1;ud 

. . du har fu11111t 'hl• '' .. 
\larrn · l1 

11 
.. I., .nd<" <1rli f,.,la ,.,, 

1 •kall '"·' ia ' 'le. 1 u · 1.. 11 lu "'"' namnc. 
'·h ""''"111 ,,,, ' " 1. 11· ... on. 1.< 11 . ·t r neh pi,;:,t .l'.'-

. . fl skall 1 11:1 , " 1 
Jesll'· an .. ' ·I 1 r 'f!Tll Gun .. kai 

11 .. ·t .._"'on nl 1 t: 
clen og' e. · . hder lla1 id• tron. 
ITJ\"1.1 hnJlOIJl h30"' I.• Ufln tln•r Jak,lh~ 
" .1.. 11 '·1ro '"11 " k 11 Och han ,,a . • h .. han> rik<" ' 3 

·11 ·" 11d or 1'•1 
. ·11 hus I • ei 1

" • •• l)· -adr \!arin 11 
·· 1 rnro. " · J t ingrn ni~~ e . < :knll dctln ~ke? ag n", 

:jno-ein: llu1 u ~ ., '.\naeln ~u1nuh 
• " . . on man. · "' k 11 ju icke ai n.ig "Helig ande ,-a 
och sade tili h~nne: 1 krafl fr;111 den 
konuna ö,·cr d1g. oc i 
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llög,le skull ii1cr>k1gga dig: .diirför 
-kai! rwk del heligu snm 1 arcler foll kal-
1,,, Cuds Son. 

Om Guds Sons avlclsc och födel
'c genom rrna jungfrun har mycket 
-krivits i Bihrln ,;1h-iil före som ef
tcr Friilsarrns fiidelsc: orh viirldens 
lisa ha m\ckcl anslriingt sim1 hu
rndt•n fiir. ali utforska huru delta 
har kunnal ,,kf'. mcn delta forskan
dr har irkc hjiilpl dem ej heller 
andra. rtan såsOJll cfen nalur)iga 
avlelsen och fiidelsen iir i sig ohe
griplig o<'h rn liir allt förstånd för
dolcl hemlighel. hur myeket mer 
•kall d[1 ej Guds Sons fiidelse vara 
fiirdold fiir 1iirldem. visa? !\Ien vi 
kristna laga hlotl l'll nyttigt och 
upphyggligt exempcl a1 \Tarias tro. 
då 1i d1•111rn gång hetrakta: 

II11m Guds och llnrias 8011 är 
kri11111111s l'iilsiw10de säd som 
sii11dcrtra111µ111 eller krossat 
ormens h111•11d. 

Givt> Gud att u lla jungfrur skulle 
hli frnktsamma gcnom clen Helige 
\ndes kra fl och fiicla en 111 män
niska ..;0111 1 ikna r Fadern. · 

. I :,,_: 1 r/rfiir befr11111s j111igfm lla
na rnrd1g ali biirn Guds 5011 1111-
der sill hjiirta? 

\'i i·eta ej iilkcn >ärskil<l heliu
het som fanns hos henne y· 1 ° .. 

1 · · · 1 ve a ei 
0111 1011 ltH hiiltrc tJ, . ..,d1· . . ll .. · . " g<11e e er 
renare an alla andra 51·011 . <l"" 
. l . .. ' s oltrar 
,om evt i varlden fiire oeh efter 
henne. i'llen det höra vi .. 
1. l a\ evange-
1et. att 1011 var "h<'nådad" t .. k 

<ade ängcln tili henne· Hel.l <l). ic e 
· 1g se-

desamma jungfru, eller: H ell dig 
heliga jungfru, eller Hell dig rena 
jungfru, utan han sade: "Hell dig 
du benådade!" Detla är dock ett 
rnckrare och hedersammare namn 
än ''dygdiga" eller "ärbara" jung
fru och även vackrare än "heliga 
jungfru". vilket namn de påviske 
givit Maria. De påviske säga, att 
Maria är en helig jungfru, och 
hålla på, atl Maria var en ren jung
frn såväl före som efler Frälsarens 
födelse. Nu Iinns kanske några 
dygdiga och ärbara men ej längre 
många rena jungfrur. Och helig 
finns ingen på hela jorden. 

Men dessvärre är inte mången av 
dern benådad, ehuru så många ha 
blivit väckta, men de ha återfallit 
i sorglösheten. Vi hörde av evange
liet. att Maria var benådad. och mot 
detta stora mål borde alla sträva, 
både ärbara och ärelösa, så atl ele 
skul le bli benådade, om de ej ha 
blivit henådade och stå kvar i nå
clen. Men nu uppslår en annan frå
ga. Var Maria henådad för sin he
lighet eller för den välsio-nade sä
den som skulle komma a~ henne? 

Niir den försla kvinnan fick del 
nådefulla löftel, att kvinnans säd 
s~ulle söndertrampa ormens huvud. 
sa tro<lde Eva att den välsi o-nade sä
<len skulle komma av he1~ne . Men 
cl~tt~. var en fåfäng Lanke. då hon 
e1 nannare hesinnal all av dåligl 
hlod hlir dålig säd. Ilade då Maria 
kanske liättre hlod iin Eva'? Vi tro 
att cii henådad har renare hlod än 

Av l'älsignad säd 

en icke benådad. Vi tro atl åt Maria 
hade genom skapelsenåden givits 
utomordentli ga naturgåvor såsom 
stillhet, tålamod , ödmjukhet och 
Jydnad, undergivenhet under Guds 
vilja, så ock myckel allvarligt sin
nelag, varigenom den Helige Ande 
fick verka andlig omsorg om egen 
och andras salighet. Men ej blott 
därför var Maria benådad att hon 
hade dyrbara naturgåvor, utan hon 
var benådad för den välsignade sä
dens skull som skulle söndertrampa 
ormens huvud. Såsom Herren sade 
till Abraham: "I elin säd skola alla 
släkten på jorden varda välsig

nade." 

Denna säd gick från Abraham till 
David och från David ända till 
Maria. Det heliga ämnet gick på 
ett fördolt sätt från släktled till 
släktled ända till Maria. och i hen· 
ne blev denna säd levande genom 
den Heli o-e Andes krafr, då ordet 

b 

som i hegynnelsen var hos Gud hle1 

kött. Här upphör nu allt vetande. 
allt begripande, allt förstånd. ~1~:1 

Johannes säger : "Ordet blei koll · 
niimlio-en det Ordet som i begynnel· 

b k" De sen var hos Gud. det blev -oll. 
k · d ·· k "Hur hle1 nstna ha iblan tan · t: . 
Ordet kött när ordet ble1 levande 1 

hjärlal. Ht:rudana känslor och verk· 
· k d • ?" Ma0 11ne 1rke n111gar ·omma a. . 

1 .. l"k 1 om ano·er htn u c etta ar en i ne se, s o d 
Ordet hlev kött'? Och delta or. 
h • · k "L s" men pa ette pa grek1s a ogo. 
latin "Idea". 

1 1 
"r 
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hon kom till sin f ränka Elisabet? 
Om hos Maria hade kvarstannal 

något tvivel om Guds Sons avlelse. 
då ängelns löften stredo helt mol 
hennes förstånd, så upphörde alla 
sådana tvivel, <lå en kristen kvinna. 
hennes fränka Elisabet, talade till 
henne och försäkrade henne om 
Kristi eller den utlovade Frälsarens 
ankomst i köttet. Elisabet bleY upp· 
fylld av Helig Ande genast när 
Maria hälsade henne. och Anden 
sade till Elisabet. att Guds mo<ler 
nu hade kommil att hälsa på henne. 
Elisabet fick rörelser* ( extas) och 
ropade med hög röst och sade till 
\Iaria: ""Yälsignad du bland hin
nor. och 1älsignad din liYsfrukt. 
\Ien varfiir sker mig detta. att min 
Herres moder kommer till mig? 
Och salig du som trodde. l1 del 
.. ;kall fullhordas som hlr1 clig ,a~l 

från Herren." 
Ai delta Elisalieb lal hlt1 ''1an.i 

dacl och hiirjade lcna G1~tl säga•t· 
'1 . "\Iin si"iil pri,.ar storhl!en Ht>1"
l e. 1 .. G 1 
ren. och min ande friijc ar ..;1g t y\~c 

. F .: ·1 ·are T' han ha r .;rll ll ll 
111111 lll>'.. 1··. 
-;in tjänarinrn1' rinp:lwl: och_"'· rn_1-
·.f . ·kola alla ,;]iiklcn prba 1111g 
e te1 , . · . ·t . T . den \Täkt1gc har gjot l 'n· 
,-ah". ' 1 1· ·· 1 1· ~ . 1 ·.,. orh u• 1gl ar ia1' 
ra tn1" me< tlllc-· • . . 

,.. H . 1 -irmhiirl1p:hrt yarai . nn an' i, 
nai . .. ·11 släkte iin'r dem som 
fr-'in ,;]akte t1 

fr:1kta honom." . . . och hotfär-
H:· . ser cl u soi g,nd 

a1 • G d kan .,.enom en . ·:·] huru 11 ,.. 
d1ga SJd ·. _ , ·k den tvi1·lande 
annan knsten ,t) i a 

~f(irklarin~ar! 



}un~fru llarie Bebtitlelsedag 

all tro och verka så mycket all de 
sorgsna bli glada. 

Men Maria du Josefs trolovade 
brud, har ju ~rsak alt glädja:; d~ 
du ej vet av någon man, ~en anda 
har avlat. I dig är sannerl1gen den 
,ä]signade säd som kallas kvinnans 
säd, som skall sönderkrossa onnens 
hurnd. Du är benådad, ej för din 
scdesamhet och helighet, för din 
renhet eller din ödmjukhet utan för 
den heliga säd sorn iir i dig. 

Och vi hoppas ali alla som be
trukta Marias Son skola hli del
aktiga ay denna säd och därigenom 
komma i del 1iilsignade tillståndet, 

att de genom den Helige Andes 
kraft bli havande. De bli också 
alada, när någon kristen frände för
:äkrar dem om att den välsignade 
säd som är i dem, icke är skökors 
säd utan välsignad kvinnosäd som 
sönderkrossar ormens huvud. Fröj
da dig, du som är havande genom 
Helig Ande! Alla släkten på jorden 
skola prisa dig salig, dig som har 
trotl ängelns löften. Och du måste 
även själv känna, att du är salig i 
tid och evighet, då du Lror ängelns 
löften. Amen! 1 Jesu namn Amen. 

Ps. 32: 2-4 eller 35: ] -4. 

BETRAl\:TELSE PÅ MIDSOMMARAFTON 

Fran >1r 1856. Ps. 474: 1-3 eller 476: 1-3. 

HÄRLTGHET SOM FÖRGÅR OCH HÄRLIGHET SOM BESTÅR 

llör nagon talar: "l'redika!" och en 
unnan s1arar: ··vad 'kall jag predika?" 

'":\lh kött är gräs. och ali dess här
l~g~~el sasom etl hlomster pii 111arke11. 
Crasel lorknr hort. hlumslret fön issnar. 
när ller.rcr" a11dedriikt bläscr därpa. Ja. 
folket ar gras ! Gräset lorkar bort. 
l>lumslrel föni8'11ar-. rnen iar Guds orrl 
fiirhli1 er ei innerligcn." 

( fe.<. IO: 6 B.) 

Vad J esa jas säger i midsommar
~agens epistel avser både det and
hga och clet timliga. Ej blott män
skans kropp och yttre skönhet är 
såsom .. grii8et som snart förtorkas 
utan aven hennes härlighet är så
som markens hlomma som snart 

vissnar. Om profeten med härlighet 
menar jordisk härlighet, så försvin
ner den snart och vissnar som blom
mau. Men om profeten här menar 
andlig härlighet, så borde den för
bliva längre. Men fienden vill taga 
såväl jordisk som andlig härli ghet, 
om människan icke vakar däröver. 
Fienden får henne snart att slösa 
hort Guds nåd, om den Iörlorade 
sonen ej stannar hemma i faders
huset utan far till främmande land. 
Men troligt är att här avses männi
skans jordiska goda såsom föda, 
h.älsa, kroppskrafter o. s. v. Ty dag· 
Ji., erfa1·e 1 t · ·· k b n 1e v1sar att mans -ans 

Härlighet som förgär och härlighet som besttir 

goda är såsom markens blomster, 
som snart försvinner. 

Om nu alla människor skulle i 
sin ungdomstid betänka, att deras 
härlighet är såsom markens bloms
ter som vid midsommartid är i sin 
skönaste blomning, men har vissnat 
redan i augusti, om de betänkte det
ta så skulle de vid midsommartid 
söka evighetsblomster som icke 
ändra färg. Sen hurn ett litet barn 
ofades när det ser de första vår,., 
blomstren ! Han gör kronor av dem. 
men en vuxen människa förstör 
blomstren och bryr sig ej alls om 
dem, ty hans hjärta har fastnat i 
världen. Han heh·aktar hellre den 
arannlåt som en världslig konstnär 
har ritat på kartongbitar. Han för
står ej mer den skönhet som Gud 
har målat på den gröna mar~:n. 
Sen på blomstren på marken, 1 varl
dens barn som ären så flitiga att 
hetrakta världens fåfängliga grann
låt som snart förgås! Sen på hlomst
ren hur härli at de lysa. De väva och 

• • b · ··1 . · S lomo. spmna 1cke; hkva va 1 ei ~ a . 
den höaa herren, lik dem 1 all ,.;m 
o-lans. 

0

Men blomman fönis~nar. 
'"' .. 1 ) .. ·Jicrhet hlomstrens skonhet oc 1 131 " 

o •• 1änskan< försvinner fort, sa aven n 
0 

• 

skönhet och härlighet. Ej manga 
tiotals år ha svunnil. förrän mann~
o 1 k ·ft har tao-11 alderns skönhel oc 1 ra ", 
~htt och förtvinal som blomm~n pa 

o • 1° t" d mnan marken Det o-ar eJ ang 1 '! 
· "' f Jla oCl alla ungdomens blomster a 

hli till jord igen. I "ttre 
Om de troende ej hade etl Ja 

liv att vänta i det landet varest evig
hetens blomster blomma på stran
den av livets älv och icke ändra 
färg, om vandrarna tili Fädernes
landet ej hade en bättre jord och 
himmel att vänta på andra sidan 
av floden Jordan än detta korta 
och mödosamma liv, vore det bäst 
att säga med Job: "Männi:;kan är 
skapad tili olycka som fågeln till att 
flyga ;" eller såsom Paulus säger: 
"'Om yj endast i detta lhet harn i 
Kristus vårt hopp. och dära' intet 
hli1er. så äro 1·i de mest ömkans
Yärda a\· alla människor"' (I Kor. 
15: 19). Tv de kristna ha inga
lunda roligi på denna syrnliga oeh 
eländiga jord. clå ele ,;tändigt må,;tt' 
strida och Limpa mol djiirnlen. 
iärlden och eget kiiti. 'llen Gud 
iare tack! De kri,;tna ha dock det 
hoppet och den förtrÖ,;lan till G_'.1tl. 
·11t eYiuheten:; hlomster ,;kol 1 rnxa 
' " fl" 1 på dera,; gra1·. om de 111,gl •am a 
dem och plantera dem pa <'1'11(.~lt" 
lens ljudiga ,;trand. om dl' gnra 

d · . · ) L ·lilomstren som sma me e11g1e:; . 

l . tt de o-o" ra kronor och krmNll 
lalll a c .· ... 

d Jordcn,; hlomsl1'r '1"11,1 
a,· em. k'" 1 t . .~ :· ·nn m~insktl11' "·on ie 
snaI t. :;a '1" . . 
. 1 dom n1cn ele hlomste1 ,0111 
oc 1 111an · . 

1
. . . 1 . 1 Ien. l1u1 1"'1 ,11 a1H Yäxa på eY1g ie :-- . ,... ... 

. k 1 'indrn icke fo1g. falla ic ·e oc 1 , 

"k c1:· ·för e' irrhetens blom· 
So en '11 

"' . fo' i ,;am-
ter! Vem vei. om 1 ~nai'. a'. -där 

s tili fadern> hu' och .. 
las hem 1 k ·ansar och salia 

·· kronor oc 1 1 ·11 gora . d t höcra taket 11 
d unde1 e " l upp em .. 1 d o Johannisb omJ ohannes fode se a.,. 



/l i· trn /,-rr-1.~ i· 1, ,, lfi cl.~0 111111a r a /t0 11 

nwr och Pt •I ri-lilommor växa ännu 
i Norrlanland och tiirnr11:; röda ro· 
,;or wnas hiir och diir pii Enons 
sl rami pä lorra ställcn. Törnekro· 
nan hur gjorl otalign silr på Jesu 
hurnd rnrnr försoningshlodct har 
rnnnit. Diiral' komma ele röda ro· 
"'r som ka lla s tiirnrosor. 

Och då 1111 l'id midsommartid 
a llu hloni-lt·r halla pa ali slå ul, 
t>hurn kylan 1ill hindrn dcm all 
l'iixa. bordt• vi l)('djn. 1111 Hr rren 

vill e lå ta s i11 nådesol lysa på dem 
och giva r egn frå n himlen , så att 
mid sommarens blomster m åtte växa 
och törnen alltid breda u l röda ro
sor, och a tt evighetens blomster som 
r j förändras må planLeras på våra 
gravar, då alla jo rdi sk a blomster 
vissna. Hör Du Törnekrönte Ko
nung de sorgsnas, botfärd igas och 
nedtryckla s suck, vår F ader som är 

himmelen. Amen. * 
Ps. 172: ]-4 ell e r 475: 5-7. 

\I 1 DSOMMARDAGEJ\ 
\r lH:;i. l's. t75 : 1 - J. eller 47.J: 3 6. 

v ;\GEN TILI. SALIGHETENS KÄNNEDOM 

1 bntf:irdiga och sorgsna J esu 
liirjungar. hl'djen ali eder sorg som 
har knmmit ll\' G11cl ~ Sons död måt
lt• verka i t•der e11 snnn od1 hjärtli "' 
liingtan till Friik1ren. sa ali olr~ 
twh (yjypj ickc må få IJJj JieJ[ rå
tJ~111tJP i t•dra hj iirtan! Och lron vad 
nagra bi1111or lwtvga fiir cder, all 
det ,;]aktadt• Guds T.amm ännu le
\'Pr ... Hi~r nu ,.;tore KorRhiirare de 
hotfanl1gas. siirjaudes O<'h twdtryl'k· 
las siwkar. 0 11 viir F·td t' r . -.. . 
himrnelen. ' mm ar 1 

l fr dagens rvangelium: 
Luk. 1 : 76--80. 

. ~lrh clu. hnrn. >kall hli"' kullncl d ' 
llng•le• prnfet. l y du •kall ,,. f · ~-n 
Herren od1 herc·cl~ ' '•"·a· r f" "h'' ramfor ' .. or ono t'll 
?11 girn han• folk kunskap o111 fräl~11;in' 
•, del a~t clern• ·~ ndt>r lilii · d · .. g. 
latna. ~a •kali k 1... a em for -

• ' e o1 \ar Gucl, för. 

harrnande kärleks skull. som skall läta 
e li ljus gå upp och skåda ned till oss 
fran höjden. för ali skina över dem 
som silta i rnörker och dödsskugga • och 
•a slyra vara fölter in på frid ens väg.'' 
Och harnet viixte upp ocb blev al lt star· 
~ u re i anden. Och han vistades i ökncn. 
intill den dag da han skulle träda fram 
för Israel . 

Vi hörde av da aens heli aa evan· 
1. " " ge mm Johannes fade r Sakarias' 

pr~ fetior om sin son, för vad ända· 
n_rnl han var föcld till världen , näm· 
ligen till den Högstes profe t a tt be· 
:-eda väg för Honom och till a ll giva 
rnns folk ku11 -ka f "l . ·11 s p om ra snmu t1 
d~ras ~ynclers förlåtelse. I följd 
harav skol · · d h · 
l 

• a v1 enna eli "'a stund 
ielrakta: " 

l ' iige11 ti// salighete11<; 1-·· d . , a11 ne 0111 

H nrzi Johannes Döparen bere
der väg för Herren. 

För det J örsta: H an giver siu 
f olk salighetens kunskap. 

Detta sker på det sället, att han 
genom lagens förkunnelse först väc
ker syndakänslan. 0111 folket icke 
skulle få lära känna sina synder, 
så torde det icke heller få någon 
känned om om saligheten. l\/Ien då 
han genorn sin stränga lagpredikan 
först väcker syndakänslan, då kom
mer även kunskap om saligheten 
efter å t, då han med silt finger pe· 
ka r på Guds Lamm som borttager 
världen s synder. Då få de botfär· 
diga l ära känna saligheten, 0111 de 
helt se på Guds Lamm som bort· 
ta ger världens synder. 

Men om de se åt annat håll. om 

de se p å världen, 0111 de se på sig 
själva, huru dåliga och ovärdiga de 
äro, eller 0111 de se på sin egen rält· 
färdi ghe t, då få de ingen salighet_s· 
kä nsla utan endasl en känsla av sm 
egen olycka. Mången har blivit utan 
salighe tens kunskap som icke har 
sett p å Gu ds Lamm. då Johannes 
sade : "Se, Guds Lamm, som borl· 
tager världens synder!" Nu har 
månaen hetraktat Guds Lamm och 
har ~enom detta hetraktande kom· 
miL ~11 kunskap om frälsn ing och 

sa ligheL. ... 
M en m ån uen har efteråt boqat 

0 .. }d o ] h r· da"1·i<>"ell Ol11 se pa va r en oc 1 a ' " 
förloraL Guds Lamm som borll.~ger 
världens synder. Må ngen har aven 

.. . .. l ·t Jrån Gud;; vant sm a ogon )O l 

3W 

L_~mf~ o_ch begynt betrakta sin eaen 
ratt ard1ghet 0 1 ' " 

0 
• • c l nagra ha börjat 

s~ pa sm egen ovärdighet. och som
li~a ha börjat se på människors 
dottrar, såsom i den fö1 .. la Yärlden 
c.~ds söner sågo på människornas 
dottrar och blevo därigenom förtap· 
P~?e .. Sen icke. I Guds söner. på 
manmskornas döurar. ty deras 
skönhet är bedräglig! Och 1 krislna 
flickor. sen icke på människornas 
söner. ty deras ägodelar äro bedräa. 
liga! Utan sen på Glllb Lamm. so~1 
Johannes har 1isal eder. Medan T 
hetrakten pojkarna, hinner Guds 
Son dö. Ännu droppa de si,;la drop· 
parna från hans sar på jorden. Än· 
nu ropar han på korsel: "'Eli. Eli. 
lema .-abaktani?" (\Iin Gud. min 
Gud. 'arför har Du iivergi\·'L 
mig?). \Ien :;nart höjl'r han ,ju hu· 
rnd och uppgiver >in andP. 

Vem ,;kall då predika enrngr· 
lium för de fauiga. när k•us diir? 
Vem skall dii leda ,;Örjamle lär· 
jungar från Jerw;a]:111 .. till Olje· 
ber.,.et? Vem skall da nll'ka dem. 

.. "'de lili' siimni"a i iirtag~trclen? nar . · r • 

V ·kall då lrÖ,;ta l a,;arus svsl· 
em s ? J 

.. • ·0111 crråta \"id han:-:. gnn·. ag 
l tll. ~ "" - . l(' 
tror. ali världPn får glii~l.!a -.g. c a 

J jo .. 1· l. d,,' ri . .;fnas h1arlan. Om es.us ( " . . _o 

, \Ia1··1·1 \[a"dalrna 1 llana fian 
t') ' ' t' • k l 
\ h.,.dala) fiirnu\r falla ,-a myc ~ 
'r 'd H· . "l'll''· all Han blir !ärar YI c:lll~ r .. . .('- :·. 

d ' r . henne,, o<•on . .-a a1 
Jeyan e in o1 .. r-· . .,.:·~e< 
allt hennes be:;rnr o1'"a .. 

Liit oss 1111 för del and'.·a be· 
trakta. hur Johannes Doparen 



l/ itl som m ardage n 

med sin predikan verkar syn
demas förlåtelse. 

När folket crenom Johannes lag
predikan har kbommit tili syndakä.1.1-
nedom. börjar del tro, atl yxan ar 
~atl till roten av träden och alt varje 
träd som icke här sådan frukt som 
hör till biittringen skall huggas bort 
och kasta; i eldcn. Då skall folkel 
komma till Johannes, he all få bli
l'll döpt av honom och hckänna sina 
;;ynder. i\len Johannes Döparen tar 
icke iit sig själv någon berömmelse, 
utan han lcder botfiirdiga tili Jesus 
oeh siiger: "Ja11: döper eder med 
rntten. men efter mig kommer dcn 
som har rnrit förc mig. Han skall 
clöpa eder med Helig Ande oeh 
cld." 

De som n u gå Li ll J esus. få sina 
syndt>r förlåtna och komma till kun
ska p om sa l ighetrn. På delta säll 
vcrkar J~hannes (prcdikan) syn
drrnas furlatehe. Men nu finnas 
många ~å.dana, som ickc hry sig 0~ 
Johannes dop och <>j heller om Jesu 
rlop. Och dessa iiro dr ofruktbara 

träden, till vilkas rot yxan är satt. 
Då nu Johannes Döparen har ver. 

kat så pass mycket, att folket har 
fått en önskan all bliva döpta och 
atl bekänna sina synder, så skall 
Guds Lamm som borttager världens 
synder rena dem. Johannes Döpa
ren tvår bort den värsta smutsen 
från dem i flod en Jordan, men 
Guds Lamm skall rena dem och 
två dem (riktigt ) rena. Därav hava 
de fått renheten och kl arheten. 

Men, kära smrt barn, 1 som ären 
så vita och rena, gån icke mer all 
vada i världens dypölar, u lan för
hliven nu rena till den stunden, då 
himmelens klockor skola ringa på 
den stora sabbatsdagen, då Guds 
barn skola församlas i Guds tempel 
till att sjunga den nya sången för 
Gud och Lammet! 

Då skola de ropa i temple l : "Ho
sianna, Davids Son!" Och änglarna 
i koret skola spela på basuner, när 
Herren Jesus själv börja r utdela 
Herrens Nattvard åt Johannes skri.f· 
legäster! Amen! Hall eluj a ! 

:\ck. j~rd.en blott skuggan av himmelen är: 
d<>ss l~arli~hrt visimar och blommorna dör. 
~Ien 11\·C't 1 kiirlek. i hopp och i lro 
ar lu:yggai.1. som håller och hemåt oss b=i1" 
c~1. gang sma trogna till himlen Gud fö1'. ' 
F orklarade andar där sali'.,. . 1 . 

1 1 . ba JO 
oc 1 ovsiunga Herren. Halleluja. 

p (P. B-n) 
s. 13: 1-4 eller 595: 3-5. 
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MIKAELIDACEl\ 
År lfö3. Ps. 142: 1-3 ellcr 513. 

DEN STÖRSTE OCR DEN MINSTE 1 HIMMELRIKET 

Bön: Give Herren Jesus, att alla 
slora m å bli så små att de komma 
in genom den trånga porlen. och 
alla små må bli så stora att de ej 
kunna gå in genom helvetets port. 
Amen. 

Evangelium : Matt. 18: 1-5. 
Lä rj ungarna Lrädde fram till ]esus 

och frågade: "Vilken är den störste i 
himmelriket ?" Då kalladc han fram ett 
barn och sLä llde det mitt ibland dem 
och sade : "Sannerligen säger jag cder: 
Om 1 icke onwänden eder och bJi, en 
sasom harn. skolen I icke komma in i 
himmelriket. Den som nu sa ödmjukar 
~ig, att han bliver sasom delta barn. han 
iir cl eo störstc i himmelrikel. Och den 
som La ger emot ett sada'.1l harn i milt 
namn. han tager emot m1g. 

Med lednin" av vårl heliga ernn
"elium bö r vi denna heliga stund 
b 

betånka: 
Vilken är clen störste i him
melriket? 

1. Den som är minst. är tien 
störste i himmelriket. 

L.. . f 'uade ofta Frälsa-arJunrrarna rab 
b .. · h'mmel-ren: "V em är den storste 1 1 .. 

riket? Redan när Sebedei son:r 

b o f' ' tt den ene 11 11 ado Jesus att a s1 a . 
hö"er och den andre till väns~eib· l ~ 

b 'k ll fa 1 hans rike var deras avsi l a d' 
.. ' . . 1 ·· k t Men a de framste 1 h1mme 11 e · . ' ll 

11 1.. . arna illa t1 
l evo de andra anung , S 1 dei 
mods och avundsjuka pa e ie 

söner för au de ville gå förhi dem. 
Men Frälsaren ställde dem inför 
frågan: "Kwmen I dricka den kalk 
som jag måste dricka? Kunnen I 
lida den plåga som jag måste lida?" 
Härav förstå vi, att den som viii bli 
främst i himmelriket måste drirka 
den kalk som Jesus drar'k eller lida 
vad han led. Och ehuru Sehedei sii
ner trodde sig kunna lida sådan plå
ga. lovade han lihäl ej dem c!Pn 
stora äran all få silla till högN oeh 
vänster i ha!b riki'. 

En annan gang kommo de åtrr 
O!'h frå"acle Fräbaren: "\em ,u 
,;törsl i l1i111mrl rike!'?" Då st,ill<l<' 

J . pii liarn framfiir dt'Jll och esus ' 
hjiid dem all lili !ika sm'.1 ~om li'.ir· 

. T1·pd1·r «an«rn linrpdr L1· net Yat. ' . t'> ,.. · 

. . ?tni· 1,isla rncd 1aramlra. 
Jllll"a1 na a' · .. 

" cle111 <0111 \Cln' dcn fraiw;lt'. vem aY • 

D' d F1·:1'ls·1rt'll all dt'll yngsl•'. a ~a r ' . ' . 
..;kulle vara den friini-lt' Fhu•:u '1 
. "l f" .. t? ·111 dr ,;lredn om ,1ran. 
Y'l 01>' a. , 1 .. 

' . . . ll Frii1"<1rt'll g:a1 'en1 ,.i-
och 11ols ,1 l, -kullt' sluta all 
dana ,;yar. all ''. • :· · I ·<l· 

f .. .. n lie dt'nna ,11 e '· 
·träva e ter a1d. ·11 F "] 
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nad dork 0 l' . ·11 .:·11 för:;ta 

d "I Omnnu\1 ia 
"a rens oc · . ·· . stiirst 
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vnd 1,1.,.,11 1 1 Joi· <a· lior YI 
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alt df'n ,;LÖrste korsbiiraren är den 
liibtc kri,,tne. Men vem vågar nu 
komma inför Gucls ögon och säga: 
]aor har lidil me"t för krislcndomen. 
Nifr· en svår Iörföljelse kom över ele 
histna. clå ansågs den som den häs
te krislne ,;om hnde fått el e flesla 
såren fiir krislcndomens skull. Diir· 
fiir kan ,j inte av cletta kännetecken 
,]ula os" till. 1cm ,om ntr clen biisle 
krislne. 

En annat S1ar pii frågun: 1e111 
iir stiin~t i hi111111elrikel. gu1 Frälsa
ren i dagt>ns C'Hlllgelium, då hun 
,1iillJe ctt barn framfiir dem och 
bjiiJ clem bli si1som barn. Den som 
nu 1ill bli tien liiiste krislne. han 
skall bli "om eli barn. Eu litel barn 
iir slÖrsl i himmelriket diirför alt 
det ej har så mvrken svnd som en 
rnxen rniinniskt;. \Ien .vem är nu 
tien rniinniska som 1 ill säga, all hon 
t•j syndat mer iin ell nyföu barn? 
Vi hu hörl några dygdiga mänskor 
skryta i.iver. ali Gud cj behöver 
diima dcm för 1·erbynder. De måt
le rnra riktigt heliga som kan så 
rentvå. sig från alla verksynder. 
~1en J.~~ lror alt dct iir djiivulen 
som doljt'r deras synder och gräver 
ned dcras ondska i jorclen. Frälsa
'.":'.1 bj_u<lcr dem alt bli som harn 
1 oclmjukht•t orh undergiienhct. En 
v~~-xe'.1 människa har niimligen slor 
'J.ah1skhct, iirelystnad. egenrältför
d.'.ghet oeh .. värl~skiirlek. men eu ny
futt barn ar fnlt från sådana hem
syn<ler som gör tien vuxna mänskan 
så stor och p(i,.tmdc att hon cj alls 

kan gå in genom den lrånga porten 
innan dessa den onde andens ynge] 
kramas ul ur hjärlal. Hon ryms icke 
in genom den trånga porten innan 
hjärtats svullnader ulkramas, sar
gas och sönderkrossas genom den 
sorg som är efler Guds sinne. Ett 
nvfött barn som endast har arvsyncl 
k;rn clärför födas på nytt utan plåga 
och smärla genom den allmänna 
nåden som YUl111its genom Frälsa
rens förtjänsl. Men den sorn vill 
hli som ett barn måste hli så snäll 
och ren alt han kan säga: " J ag har 
aldrig syndat, jag har inte världs
ära, inte världskärlek, inte högmod, 
inle hat, inte avund ej heller köttets 
hegärelser. Så syndfri blir män
skan, då den onde förvänder ögo
nen på henne och döljer alla syn
<ler. Men den som har öppna ögon 
måste bekänna med Job: "Mänskan 
dricker orättrådighet såsom vat
ten." 

Då lärjungarna tvistade med var
anclra om vem som vore den störste, 
svarade Fräbaren, alt clen yngste 
skulle vara den störste. Om vi nu 
ville efter delta kännelecken slula 
vem som iir den bäste kristne skul
le 1i genast finna all den yn~sle är 
<len sorn har övertygelsen atl all a 
andra är bättre än han och känner 
ig ovärdig all hära det kri stna 

namnet. Paulus IJekände sia so111 
<l.en störste hland syndare och

0

ansåg 
sig ovär<lig att vara aposlel, eme
<l.an han hade förföljt Gucls försam
lmg. Från detta ele krislnas förföl-

/Jen störsle od1 den minste i himmelriket 
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jande är ingen fri_- Den som blivit 
väckt genom de knstnas förmaning
ar, har säkerligen i sitt naturliga till
stånd vredgats på dem som bestraf
fa honom för orättrådighet. Men ej 
heller denna synd blir för alla en 
sådan samvetsbörda som för Pau
lus som ännu i det benå<lade till
ståndet ångrade att han hade hatat 
cle kristna. Vi se av alla förhållan
den alt den minste är den störsle i 
himmelriket. Det är: den störsle 
syndaren som känner sig som den 
sämste är den bäste kristne, han 
räknas som den bäste inför Gud; 
den som känner sig ovärdig att vara 
bland de kristna, han räknas som 
värdig. Den som är yngst. vare som 
den äldste. Den som är riktigt öd
mjuk och undergiven. han är den 
överste den som är föraktatl. han 
är uppl1öjd. Den som blivit ärelös 
(i världen), han har fått ära. den 
som är dålig och svag, han är krafl· 
full och stark ( i anden) , den som 
hlivit nedtrampad är upphöjd. tlen 
sjuke blir frisk, den sorgsne gla<l. 
den o-råtande skall skralla. den lame " ··. hoppa som hjorten; den som ai 
sämst av alla. är den häste av alla! 

2. Men den störsle iir den 

minste. k 
Lärjuno-arnas slriivan och ·app· 

löpning efter ära har velat föl!_a <l.e 
kristna intill denna dag. J u sanu e 

.. . · · ki·istendomen, manmskorna vant 1 ••• 

d :· . upphoJlS dess höo-re har eras aia .. 
• •• " o 1 ,o 1 som a r den 1 varlden. Sa 1ar pave1 .. . 

h .. d 111en sa m>l 
störste i andligt ogmo 

~..:; Ei:angelie;;osti!la 

'.. kr~stendomen, genom självgjord 
o<lmiukhet upphöjt sig till alla her
rars herre. så att alla konuno-ar och 
k . " eisare kysste han skor. Han ute-
slöt från himmelriket alla som ej 
öclmjukade sig inför honom. En kej
sare måsle barfota stå på knä tre 
dygn framför påvens fönster. forr
lin han fick förlåtelse för sina svn
der. Varifrån hade påven fått m~k
ten atl döma till helvetet alla som 
ej höjde sig för honom? Han hade 
lagit den makten från hiheln genom 
falsk hiheltolkning, 01'11 mänskor
na voro så dumma ali de trodde på 
honom. ehuru den onclc ha<le för
vänt hans ögon genom högmocl. Och 
de blinda stackarna tr0tlde på ho
nom ,;om på Gucl. 

]\Ien här är fråga om iem •om :ir 
,;!Öp;t i himmelriket. L:iqunga na 
tvistadt' med varandra om H'lll ,om 
vore den bäste kristne. Och dt'nn~ 
trid har linnu inte helt upphort 1 

s .. l l Den anse~ i världen -om 
var <en. .. ··k ·.,.l 
d l .. te k1·istne .;om ar en t 11.,, en 1as · . 1 snäll hedersman och myrkct pn;a< 

11. \Ien de kn,;tna tro <lll <len 
a1 a a. ·· 1•• •t 
··j ] "«t·1 kri>'lll<' som ,ir s or. a r t en iao ' .. k · . ' 1 solll :ir ,;h> ·a. l)U\ 
bland ,;ym are. · · . ····ta h 1r '"1nt 1 ,101' ·h riivare. smn ' '. . 1,. 0

' I o 1 för .;lila "\ 111 t 1 s 
l ål1a Ol' 1 ange~ , 1· ... 

p ,.., . «råter. ;uckar oc l F~m
,_kull. ,om " ·k:"]lcr ]Ja hederl1ga 

• ·· tr som ~ a 
ral ,1,.,. r··. .:·ufördigbct. -om .. . kor o1 o1a , l 
111ann10 1 r·· .. kt·1cl ·n· drld,; 10· 
.. j 1acl Ot' 1 Old ' ' 
ar w . :· ·]Jen anses som en h · 0111 1 \ ,u .. . 
pen or s 'f d,·aJiaa rnanlll· 

f 1 k ·ofel ' en "' " l a s · P1 · <l ~0111 arå ta oc 1 
skor tänka. a tt e - " 
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sucka är skrymlarc, och atl de .. ~om 
skälla och anklaga, göra sig sialva 
fromma och anse sig bällre än 
1mdra. äro i andligl högmod, hålla 
sia själva för krislna och förakta 
111~dra. Den döda lrons bekännare 
mena, att de sorn ickc ge hederliga 
människor sarnvetsro ifr falska pro
feter men icke kristna. Och de sorn 
vill utrota den gamla döda tron sä
ga~ nedtrycka människor i tvivel. 

Men här är nu fråga om vem sorn 
är störsl i himmelriket. Påven anser 
sig som den bäsle krisne, ehuru han 
med rnunnen bekänncr sig vara trä
lars lräl, mcn i lijärtat anser sig 
som den allra hcligasle och genom 
an<llip;t högmo<l dörner alla <le sjä
lar till helvetel som ej böja sig för 
honom. Den naturliga dygdigheten 
som har värl<lslig Yishel och stort 
forstån<l i huvudskallen anser den 
·om hiistc kristcn som lever dyg
digt. iiras och hcdras i världen. 

Luther som lcgal två år i samvets
k.Ya 1 och tvivel fordrar rätt ånaer 

b 
och lernndc tro av de kristna och 
,;iiger <len vara clen häste kriHtne 
sorn har en stadiµ; tro på Frälsaren. 
0111 hlott denna tro visar sig vara 
levandf:' genom kristlig kärlek. Men 
den kristliga kärlcken visai· ·" I" . . Slb 
l an: att en knslen älskar siua brö-
der 1ckc l~~olt n~ed hänsyn till krop
pt'n ut~'.1 aven till anden orh själen. 
Han hJalpcr behövan<le om han I . 
'd f'" 1a1 

i·~ men or.manar och råder sorg-
o1sa. ~are s1g dc viii höra honom 

e ler CJ. Om nu en krislen för detta 

förmanande och rådande blir hatad, 
förföljd, smädad och föraktad av 
världens blinda hop, om han för 
sanningens skull släpas inför dom
stol, fängslas, drives i landsflykt el
ler pinas och dräpes; om han i den
na föraklade belägenhet beder för 
de olyckligas själar som hata och 
förfölja honom, om han gråter och 
beder för deras olyckliga själars 
tillstånd som äro i så dåligt, elän
digt och beklagansvärt tillstånd, då 
de bemöta hans ömmaste förma
ningar med hån och hat, och då han 
så hatas och förföljes för Jesu 
namns skull, då har han en stor lön 
utlovad i himmelen, ej därför all 
han anser sig som bäste kristen utan 
genorn den stora nåden och för den 
tro och kärlek, varmed han har sökt 
vinna själar för himmelriket. Därav 
förstår man nu, alt lärjungarnas in
bördes tvist om vem som vore den 
slörsle horde upphöra, då de få 
höra av Frälsarens mun, au den 
som är störsl, han vare ( tj änstvil
lig) såsom <len yngste, och den som 
vill hli den bäste, han vare sämst, 
<len som vill hli den höuste han vare 
l . b 

r en nngaste, den som vill bli den 
främsle han vare den sisle den som 
vill st.iga högt han stige 'ned , den 
~om v1ll silta i koret han må stå vid 
dörren, den som vill vinna ära han 
må blygas. Och slutsatsen av delta 
är, au den minsle är den störsle, 
den slörste är den minste · den soin 
~nser sig som <len bäste k~·isb1e han 
ar den .. 1 samsle, oc 1 den som anser 

Den störste och ele . 
n minste i himmelriket 

sig som dålig och ovärdig bland de 
kristna, han är den bäste. 

Lärjungarnas tvist upphörde ef
ter Frälsarens död, då all deras ära 
vändes i sorg. De lämnades att grå
ta och jämra sig, då deras stöd togs 
bort. Men då fick världen riktigt 
glädjas. Likväl verkade denna skils
rnässa så mycket, att lärjungarna 
böllo bättre samman, all tävlan och 
tvist upphörde. De måste nu vara 

355 

som får utan herde Och d · om eras 
s?rg blev större genom skilsmässan 
s~ blev <leras längtan efter J esus 
h~som deras inbördes kärlek mera 
bnnnande. Tårarna och suckarna 
hlevo flere, saknaden efter J esus 
~lev större och lärjuugarna blevo 
ater glada då de sågo Herren! 
Amen. 

Ps. 237: 2-4 eller 369: 6-7. 

ALLA HELGONS DAG 
Ps. 4: 1-4 eller 145: 1-3. 

ÅTIA SALIGHETER 

Vid den tid. dä Jesus predikade 
C\ angelium för de fattiga. ropade en 
hinna: "Saligt är det moderssköle som 
har burit dia. och de brösl som du har 
diat!" Och bJesus srnrade: .. Ja. saliga 
äro ele som höra Guds ord och gömma 
det." (Luk. 11: 27 j.) 

Denna kvinna som ropade så, tor
de vara en av dem vilkas hjärtan 
Guds ord hade träffat. och hon 
tänkte väl, hur lycklig den kvinna 
är som hade fött en sådan son. -
Men saliaheten består icke däri ulan 
däri att b man hör Guds ord och 
gömmer det. Guds ord är det heli~a 
frö som Sädens Herre själv har satt 
i deras hjärtan som aömma del el
ler mottaua del så :u del blir le-

b ' E' 1 vande och fruktbärande. J ia 

' bl · · k · ln pa' Fr·a"lsarens manga rv1t ns a .. 
tid, ehuru de uinuo i skola och hor· 

" b M ... den de hans undervisning. en nai 

Helige Ande började Yt'rka 1 lär· 
jungarnas hjärtan. sa predikade 
Han eyangelium med krafl. Och då 
hlevo somliga kristna, men i forhål
]ande till folkcb myckt>nhet voro de 
icke flere än de fa utrn Ida som 
yoro tecknade. niimligen tolrtusen 
som voro tecknadc frän ,:irldc1i,; 
iiegynnel,;e. Pa apo,;llarnas ti.d ".~.r 
det kanske en kristen pa frmt10 sp· 
!ar. Och då ni ser att det t'J har tun-

. • a kri,tna j riirlden. och att rnts mang - . 
.. , de få ,0 m yerkhgen ha bl1-
aven a' - .L ·n 
.· k .· ·t 13 somliua gä tdlhaka t1 \ 11 J lS 1 <> f" ... 1 fördärret. sä hetänken I a sp ar 

.. k:i'mpen i edrr allra he· som annu ' ·11 
. . tt I nuitlen komma ll ]iaaste t1 o. a J 

d; heligas gemenskap i det. nya e-

1 . Betänken hur farhg denna 
ru'a em. · ' · · f' d 
.:·Jden är och hur hst1g ien en 

vai ' d . 1 uenom 
är alt förföra även em son " 



,f//a Jl e/gons dag 

Guds nåd ha befriats från djävulens 
1·älde, så att 0111 möjligt även ele 
utvalda förvillas. Djävulen har 
vredgats förfärligt. då han i denna 
Yllersta tiel har förlorat några från 
~itt rike. Orh på elcm är han synner
ligen för!Jittrad som ej låta hans 
l1arn ha samvebfrid ( störa deras 
andliga sömn). 

.\ and ra :;idan ha r clen himmelske 
Fiiriildcrn hlirit hedrövad. elå fien
dens triilar irkc låter hans barn 
rnra i fred. Mcn dct är vårt hopp, 
att Guds harn ickc övergiva sin tro 
diirför att drnken visar dem sina 
tiinder. Mcn dcn fa rligaste fienden 
synes vara dcn som bor i de kristnas 
t'get kött som kommer som en tju
sande orm ÖYer dem. i vars mun 
n~e~arna rusa då de bli yra av den 
;.\lft1ga lukten sorn tjusarormen ut
s!ä~pe1:. från sin kropp. Och den 
~.1st1ge . .'rngel som gör sig till ljusets 
an~el ar synncrligen skadlig för de 
knstna. Det är egenrättfärdighet .. G en 
som ar uds harns åklagare daa 
ol'h natt. oeh han talar i· ro··1·st• d b "H an et: 

ur kan du hli salig som är så 
nnrl och svndur så 111)-cket . . . d · ' · · \atje a" 
med tankar. hegär orh ·· ·k · 

0 

?" M ons nmrr-
ar. J en om de kristna ei· h d o f.. .. . . ' · a e en 
.m"a1are ho: Fadern till vilken de 

kunna fly. da eaenrättf"· ·d· h 
• • <- a1 1g eten 

a.n~np~r dem. så hadc de alla fa]. 
ht i h·11·el. \!Ien den store fö. . 
re1 1 F d isva1a-

1 JOs a em som .. . 11 f·· 
:·)d . r· . . UI a a or
a ra o,..as och mmderåriga . f" . 
myndare han heskydd bs 01-

.. d. e. evare 
sto Je oeh stvrk . ··k • · - e "1 tande knän. 

upplyfte trötta händer, upptage nak
na stackars barn som skrika på den
na världens kalla golv. Må han två 
de nyfödda (nyomvända) med li
vets vatten och linda dem i rena 
lindekläder och låte dem dia nåele
flytanele föräldrabröst! Hör du sto
re försvarare hos Fadern alla bedrö
vades och botfärdigas suckan, då ele 
med förkrossat hjärta ropa till Dia 
vår Fader i himmelen. 

0

' 

Evangelium: Matt. 5: 1-12. 
Jesus undervisade clem och sade: "Sa

i iga ä~o d~ som äro fattiga i anden, ty 
dem h~r. h1mmelriket tili. Saliga äro de 
som soq a. l) de skola hiiva tröstade. 
Sal~ga ~ro ele saktmodiga. Ly de skola 
hes1tt.~ iorden. Saliga äro ele som hungra 
och t?rsla "..fter rättfärdighet, ty de sko
la bhva mattaele. Saliga äro de barm
härtiga. ty dem skall veelerfaras barm
härtighet. Saliga äro de renhjärtade_ ty 
ele skola se Gud. Saliga äro ele frid
samma, Ly ele skola kallas Guds barn. 
s.~li~a ~ro de som Iida förföljelse för 
r?ttfar?ighets skull, ty dem hör himmel
nket tili. Ja, saliga ären 1 när männi
s~~rna för min skull smäda och för
folia eder och sanningslöst säga alll ont 
mot e?.er...Gläeljens och fröjden eder. ty 
~der lon ar stor i himmelen . Så förfölj
(f.e madn i u ock profeterna, som voro 
ore e er." 

1 ?agens evangelium är nådens 
0.rdnmg framställd på så sätt att alla 
1111 r h • 
k 

5~. ig eten hörande huvudstyc-
en nam d"" · d nas ar 1 den ordning som 

f~re~far~~.av de ki:istna. Nämligen: 
et foista andha fatti gdom ?·a 

andli 0 '~· 
h g sorg, 3:e saktmod, 4:e 
- ~nger och törst efter räufärdi o-het, 
e>.e harmi··. · h 0 

iaitig et, 6:e hjärtats ren-

Alta saligheter 

het. 7 :e fridsamhet, 8 :e förföljel 
för rättfärdighets skull. Sålun~: 
åtta saligheter av vilka ingen får 
lä~nas bort. Den som vil~ bli salig, 
maste erfara och genomga alla des
sa. Låt oss därför betrakta: 

D e å t t a s a l i g h e t e r n a. 

"Saliga äro de i anden f attiga, 
ty dem hör himmelriket till." Detta 
är alltid en rätt väckelses kännetec
ken, att alla vilkas samvete har rätt 
uppvaknat känna fattigdom och 
brist på allt det som förut var salig
hetens grund såsom tron. hoppet, 
kärleken, dygden. ärligheten, ren
heten, äran, rättfärdigheten. Före 
uppvaknandet funnos alla dessa 
andliga skatter i den sorglösa män
skans sinne: inte har en sorglös 
känt brist på tro, ej brist på kärlek, 
ärlig har han sökt vara och göra 
var rnan rätt. På denna dygdighet 
och ärlighet grunda de sorglösa 
ännu mycket, då de säga: "lnte har 
jag stulit, Gud ske lov! lnte har jag 
gjort något orätt, Gud ske lov ! J ag 
är ingen otuktig. Gud ske lov! Jag 
är ingen drinkare, Gud ske lov!" 
Alla dessa falska arunder vika. då 
samvetet vaknar. T~·on tar slul, kär
leken tar slut, ärligheten tar slut: 
han blir en otuktig och tjuv och 
måste därför fara till helvetel. Della 
är sålunda den andliga fattig
domens kännetecken, att alla and
liga skatter taga slut. Och åt sådana 
lovas nu himmelriket, för vilka allt 

eget gott har tagit slut ! 
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k 2:a. Till den andliga fattigdomen 
.?~mer också andlig sorg. Då för 
lariungarn~ tron tog slut, hoppel 
to,g slut, sa att de ej längre hade 
nagot !1opp varken tili himmelen 
e~ler ull världen, då fingo de en 
~~dan s~rg, att de måste gråta och 
!amra s1g. Mången säger: Jag har 
mte tro, att jag blir salig med detta 
leverne, men har ändå ingen soru 
( däröver); en sådan är ej fattia i 
anden, då han orkar leva utan t~o. 
Men den är fattig i anden som har 
en även utåt synbar sorg och be
drövelse och suckar. Sådana sörian
de bli tröstade. då J esus blir le
vande i deras hjärtan. 

3 :e salighetens hurndstycke lY
der så: ''Saliga äro de saktmodiga. 
ty de skola besitla jorderiF Här 
torde ej vara fråga om natu:li;-:t 
saktmod. under nlken ofta högförd 
]iu"er uömd. Ctan med saktmod 

<'O o 
menas här den hjärtats fönandlin~ 
som apostlarna vederfor,: efter 
pingstdagen, nämligen att de :m 
kunde hära världens hat och han 
utan alt knota, ehuru de förul hade 
haft stolta hjärtan och hiimndbeg~1-. 
Det va.r andligt ,;aktmod och still-

_Let Om nu de a1 naturen sakt-sanw . . f .. 
modiga få ärYa jorden av sma or-
äldra r. så få även de 1 and~. och ~an-

. ktmodiga än•a en battre 1ord 111ng sa . ?k .. 
och himmel. oom aldng ra a1 t 

lä"ervall. 
"4:e salighetens huvudstycke ly-

d 
. •. "Saliga äro de som hun. gra 

e1 sa. d. h t de 
och törsta efter rättf är zg et, y 



3;;3 
Alla H elgo 11s da g 

skola bliva mättade!" På den and
li"a fatti"domen fölJ'er sorg, och ef-
" " ter sorgen kommer saktmodet, och 

sedan kommer hunger och törst ef
ter rättfärdighet. När egenrättfär
digheten som länge följer de väckta 
upphör. kommer hunger och törst 
efter rättfärdighet. Varifrån få de 
nu rättfärdighet som icke ha egen 
rättfärdighet? Varifrån få dessa 
hungrande och törslande näring! 
Veten i hungrande och törstande 
1·arifrån I skolen Iå föda, när 
hunger oeh törsl hårt pressar eder? 
I denna öken få vandrarna ofta 
känna hungcr och törsl efter rätt
färdighet, där det ej växer bröd 
fn'ln jorden, ej bär i trädcn, ej hel
lcr rent vatten på många ställen. 
frsus har !ovat eder hungrande och 
törstande näring av sin rättfärdig
hct. om ali egenrättfärdighetens 
surdeg tagit slut hos eder. 

.') :e salighetens huvudstycke: 
''Saliga äro de barmhärtiga, ty dem 
skall 11ederf aras barmhärtighet!" 
Barmhärtig är den som hjälper en 
~nnans själ. när han ser att den är 
•. fara. Det är den andra barmhär
ll~h~ten som kallas andlig barm
hart1ghet. Det är icke bränn . 
k .. vms-

1 
rogarens barmhärtighet som för-

_1akrmar ~ig över de törstiga. Det är 
1c ·e skokans harmhärtio-het 
f" b o som 
or armar sig över horkarlarna 

'.~en den a~dliga barmhärtio-hete~ 
forharmar s1g särskilt över 0 

... 1 en an-
nans SJa och hi'älper även s1'1 .. . . 1. . 1 nasta 
1 t1m 1g bnst. Den som s·' ... b a a1 ann-

härtig, honom vederfares barmhär
tighet från ovan från ljusets Fader. 

6:e salighetens huvudstycke ly
der så: "Saliga äro de renhjärtade, 
ty de skola se Gud!" Om denna 
hjärtats renhet råder stort tvivel om 
hur den bör förstås, då alla väckta 
ha den erfarenheten att det känns 
som om hjä1tat alltid vore fullt 
av skändlighet och orenhet. Men de 
sorglösa känna icke hjä r tats skänd
lighet. Ha de rent hjärta? Och de 
väckta orent? Jag vet a tt den onde 
har renat nådetjuvarnas hjärtan, 
och deras hjärtan äro renade i drak
blod. * Men de väcktas hj ärtan äro 
inte renade i drakblod, därför 
känns hjärtat vara skändligt och 
orent. Vem skall nu rena edra hjär
tan, I botfärdiga, som kännen hur 
skändligt, orent och otäckt edert 
hjärta är? Jag tror att edra hjärtan 
äro renade med J esu blod, 0111 I 
tron, trots att I kännen annorlunda. 
Men här gör egenrättfärd igheten 
motstånd och frågar: "Hur kan du 
tro att hjärtat är rent, då du kän
n.er att hjärtat är orent? Du börjar 
IJuga på ditt hjärta, om du tror tvärt 
emot vad du känner! Tro först då 
att hjärtat är renat med J esu blod, 
när du känner att det ä r renat!" 
Vet du, vem som predikar så? Jo, 
så predikar egenrättfärdigheten för 
de hotfärdiga. Men så här predikar 
Guds Ande: Genom tron bli r di tt 
hiärta renat med J esu blod ! Orh 
då är du sali g och får se Gud. -(ISr OrrlförkL.iring:ar! 

Atta saligheter 

7 :e salighetens huvudstycke: 
"Saliga äro de fridsamma, ty de 
skola kallas Guds bam!" Detta 
ställe förklara nådetjuvarna så, att 
dygdiga hedningar bli fridstiftare, 
men de krish1a bli ofridsstiftare, 
som inte ge hedningarna samvets
frid. Men om de kristna äro tiftare 
av ofrid, så är förstås hedningarna 
frid stiftare, sorn strida och slåss. 
Jag tror, att de kristna .. för Yilkas 
skull ofriden kom i världen genast 
på apostlarnas tid, ändå äro frid
samma, ty genom dem har friden 
kommit till många ställen, där man 
förut levde i ofrid. orh för den 
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friden skull kallas de Guds barn. 
8:e saligheten är känd av alla 

kristna. ty de hatas för rättfärdig
hetens skull och smädas för J esu 
namns skull. Men glädjens och fröj
dens l ]esu liirjungar. då man ha
tar och förföljer eder för rättfär
dighetens skull, när världen san
ningslöst säger allt ont mot eder för 
] esu namns skull. tr eder lön är stor 
i himmelen! Så förföljde de ju ork 
profeterna som 1·oro före cder. Wen 
snart f ån i ingå i den f rid, där ingen 
enda hatar eder för rättf ärdigheten:; 
skull! Amen. 

Ps. 144: 1-3 eller 147: 1-3. 

BOTD:\GE\' 
1 För,ta Bömlagen 1 

Hu:;förhörspmlikan. 

Ps. 15-J.: 1 3 eller 278: 1 .i . 

BÄ TIRINGE~S TRA~GA PORT 

d J "He Te 'ir clet Nago n fraga e esus: 1 ' 

allenast fä .. som hiiva frälsla ?'' Da 5''
3

· 

rade ha n dem : ''Kiimpen för ali kOJn
ma in genom den tranga clörr~n'..kt\' 

.. · d <kola forso ·a manga. sager J ag e er. - .. 
all komma in och skola clock irke forma 
del." ( Luk. 13: 23. 24.) 

Här visar vår dyre Frälsare ?5
.
5

' 

att de som vill bli saliga måste ga m 

d , do"r·r·en (botens genom en tranga 
) , IJorl Men och bättringens tranga · 

vi hör också a tt inte alla ens av 
.. ' "k d t kola komma dem som forso a e 5 d 

in. Somliga är så blinda, atl e 

inte en:; se nm••,;t tien. trån.~a dö1:
.. Bla11tl des"<! bl1mla aro al.la ren ar. · · .. 

a svä ra "öra hor och stia-
som sup · - ' .. " .. .. N 
1 I samma blimlhet aro an~n • •· 

k
a.d .· 11·0-briider ~0111 ha lernt o emu' - · ] 
•crdiat me11 inll' tro. ;itl dt'n ~am a 

d~." ·"'k ." ·te fiidas på 11' tt. ,\]]a 
manms an ma" 1 f" . kta de . :· da Ot' 1 tff,1 
som hata, ,,ni.i d . . f'el 'iro 

1 • efter eia' · ' 
kristna oc 1 

.. e d · k se rnrest 
.. ·å blinda, atl e ic e '.. 
aven s orten iir. Deras o~on 
drn suiala P .. .. .P att tie se 

. d .n onde forvant. ,,t . 
hai e . 1 . meleu och lnm-
helvetet vara i um 
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mclcn i helvetel. Så säger vi här i 
sanning, alt i dcnna tid i~ke fimias 
många sorn försöka gå m genom 
den trånaa dörren ellcr porten. 

l\fcn ,"'ilka äro de som försöka 
mcn intc ]yckas? J ag tror alt även 
sådana fin;1as som gärna göra Lätt
rino- rncn intc så långt alt de skulle 
bcklinna sina synclcr och gottgöra 
sina omla gärni;1gar ( i sann botgÖ· 
ring). Sådana giva sig icke under 
de kri~tna s ledning. De ha så myc
kcl att göra med dcnna världen, att 
tie intc ha ticl all komma till den 
plat:; rnrcsl Guds on! prcclikas och 
förklarm;. På så säll förnötes för 
dcm clenna nådctid förgäve1; i värl
dens hestyr iincla till dess att clöden 
kornmcr öwr clem. 

Om någon hekant tili översle
prästen talar med porlYakten. alt 
han Yil!e låta den bakom porten stå
ende Petrus komma in för atl se, 
Yad Yärlclens herrar göra mecl Je
sus. Rå förnekar denne i sin tro 
~·al"klande orh vankclmocligr (lär
JUnge) Jesus för världsärans och 
miinniskofruktans skull. ehuru han 
i ylin• måtto har känt Jesus. Men 
h~n h.~yges och han kan ej för 
varldsarans skull och för världs
kärlekens skull bekänna. att h 
är lärjt!nge tili clen villoanden. ~ 
Nog maste du gå ut att gråta bit
te.rt. Du rnåste clärtill falla i tvivel, 
<la du ser att Jesus dör Du • 

•• 0 • mas-
te annu _grata och skrika ( som ett 
barn). mnan ei u slipper . • 1n ge. 
nom den tranga porten. Du måste 

ännu falla i tvivel och förlora allt 
hopp och all tro, innan du får se att 
Jesus lever, han som dog för dina 
synders och för din otros skull. All 
tro och hopp måste taga slut, förrän 
clu kan känna glädje över J esu upp· 
stånclelse. 

Detta är den (botens) väg som 
alla sörjande J esu lärjungar ha 
vandrat och erfar it, förrän de ba 
kommil in genom den trånga por
ten. Och denna samma (bättrings )
väg måste var och en vandra om 
han vill bliva salig. Försöken för 
den skull komma in genom den 
trånga porten, Ly jag säger eder, att 
mången försöker och kan icke 
(komma genom bolens dörr), så 
länge egenrättfärdighelens trasor 
fastna i dörrspringan. 

1 denna tid försöker ej ens mång
en gå in genom den trånga porten. 
Och av dem som försöka måste 
mången vända tillbaka och säga. 
den behagar mig icke. Och de äro 
många här i dessa Lider, sorn icke 
förbliva i himmelriket, fö r den skull 
a~.t de kika genom dörrsp r ingan på 
varlden och betrakta hurudan värl
d'.:n är. och därvicl börja de betrakta 
varldens skönhct och börja tycka 
om den. Fienden vi sar dem a ll värl
dens gods och härli <>het av vars 
k"" h b , 8 
. .. on et de bli förgjorda och börja 

lJana <len onde. Sen icke o-enom 
d?nspringan på världen, I l~o tfär
diga och troende, ty snarl :får fien
den eder att älska världen. Denna 
honcljävu] visar sin skönhet och sin 

Biittringen.(, tr(lnga pon 

grannlå t, blottar sina bröst och väc
ker begäret, så att mången botfärdig 
blir liksom förgjord av henne och 
börja r bed riva otukt med världen 
och med Babels sköka. 

Vänden icke ryggen mot himmel
riket utan vänden ryggen åt värl
den och vänden ansiktet mol Sions 
berg! Här står eder korsfäste och 
törnekrönte Konung i röda k.läder 
bärande ärones krona. Och alla he
li ga änglar rned honom vänta rese
närer som komma över den brolösa 
strömmen till evighetens sköna 
strand , varest brudens tärnor plocka 
evighetsblomster och göra sköna 
kronor å t de väntande och åt Lros· 
bröder och systrar sorn anlända dit. 

361 

•De som bära Jesu kors, få bära 
han och smälek för Jesu namns 
skull ... Glädjens och fröjden eder, l 
brudta~·nor. vilkas lampor tända 
och bnnna, när Brudgummen kom
mer. Snart fån l skåda den store 
Korsbäraren som kommer från 
Edom i röd klädnad och här ärekro· 
nan. Snart kommer den törnekrönte 
Konungen att hämta sin fattiga och 
föraktade brud. Snart komma gäs
terna från himmelen för att skåda 
hrudens skönhet; snart få brudtär
norna hoppa och dansa på guld
golvet och fira Lammets hröllop 
evinnerligen! Amen. 

P:;. 260 eller 279. 

REFOR\I \ TlO\SD.\GE\ 
( Andrn Bönclagen 1 

Oltesang~predikan 1856. 

Ps. 124 eller 37: 1 -3. 

EN SANN KRISTENS KÄNNETECKEN 

Guds fas ta grundval förbliY(•r beslan· 
dande och har delta insegel: "Herren 
känner de sina". och: "Var och en 50~ 
akallar Herrens namn. han ,·änclr sig 
bort i fran orättfärdighet. ". ) 

(/ Tun. 2: 19. 

Med ledning av vår upplä:ta he· 
liga Lext vill vi med Guds nad be-

k .. tecken trakta en sann kristens anne 
med hänsyn till tron och levernet. 
D• .. tt Guds fasta a aposteln sager, a h 
grundval förbliver bestående oc 

1 )elia im-ccrel: Herren 1 änner de 
1ar t " .. ld 
. • ·· 1• clet tnllicrt ali rnr en sina. sa a . " d 

e. känner de kristna ya rk~n me 

l !. . •n till Jeyernet cller ull t1 on. 
ian~) . r·· d ld fo .. r 

k · ·t · 11·0 år or o T' en n~ en~ . ? ·Jden och beträffande den ~nst: 
vai · • · ·bord 1 r . 1 a vi manga ntu1es 
nes n , 1 . lt CJ. ens Frälsa · 
b.b ln om visa a 

J e ~ . du.,de för världen, ty 
rens hehga 1; v ": fel j hans le

. , . sacro manga 
fansee1 ~a llo . Johannes Döparens 
verne. EJ he e1 
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strän.,.are levnadssält dugde. -
0 . .. 0 

Världen kallar alla knstna orattra-
di.,.a förvillade och villoandar, de 

b, 

må höra hemma i Jerusalem eller 
Vittenherg. 

Ett av den :;anna kristendomens 
kännetecken är just delta hat, detta 
förakt. den smäelelse och förföljelse 
som i alla tider har kommit de krist
na till del. Ty om någon hade er
farit allt dct som i Jesu bergspredi
kan iir sagt om den sanna kristen
domen :;åsom andlig sorg, andlig 
fattigdom, andligt saktmod, hunger 
och t(irsl cfter rättfänlighet, och av 
dc åtta salighcterna endasl en fat
tades, nämligen förföljelsen, så 
vore del ändå icke en fullkomli g 
kristenelom. Enda:; l .Tesu lärjungar 
har det hlivit gin-t att veta oeh 
kiinna och erfara något. men ej hel
ler ele kunna vcta mer än till en 
del, ty försoningen meel Gud iir en 
stor hemlighet som även än.,.larna 
• d b 
astun a ali se. Sålunda kan cj hel-
lt•r den >anna kristrndomen fatta s 
rned förståndet eller mrd ord för
klaras för andra. Enclast Jesu sanna 
lä rjungar eller kristna få nåden att 
f~irstå <IPt som iir Gud-; rikcs hem
l11d1et. 

.. Om vi sålunda siiktc med hil<ler 
forklara vad den sanna kri sten· 
domen är, så horde yj först förkl . 

ei ·· k" l k aia va ratt ·ar e . är. Om vi sade att 
den sanna kärleken hestår 1· k" l . , f ' . . anso1, 
sa a v1 CJ '~.1cr klarhet <lärme<l. 
lngen annan an clen soni ... 1 f . · sia v er-
ant sann kiirlrks verkningar kan 

säga vad den är. Ingen annan än 
den som själv erfarit kan säga: Jag 
känner denna hemlighet. Kristen
domen är nämligen hiärtats sak och 
ei förståndets. Därför måste vi Iör 
världen fram ställa blott några av 
dess yttre kännetecken som den kan 
se, såsom ånger , hä ttring, sorg, 
samvetskval, grubbla nde och andlig 
glädje vilket allt i världen anses 
som förvillelse, va rför världen ha
tar elet. Skulle världen a nse det som 
kännetecken på sann kristendom, 
så måste den också anse dem som 
hedningar som ej ha er farit sådanl. 
Men världen bryr sig icke om de 
kri stnas sorg och bedrövelse, värl
den bryr sig ej om de kristnas sam· 
vetsångest och hjä rtesorg, den bryr 
sig icke om de kri stnas glädje eller 
gråt, el en bryr sig ej 0111 Luthers 
grubbla nde, ej om Luthers frestel
ser och kamp, den bryr sig icke om 
Luthers eller andra kri stn as lidan
den eller utståndna sm ädelser för 
kristendomens skull. Världen ser 
endast på de kri stna s leverne. 

Och i ele kristnas liv ser världen 
s~ många bri ster, så 111ycket värde
lost och anstötli gt, a tl den omöjligen 
kan erkänna dem som kristna, i vil
kas liv. finns så mycken synd, fel 
och hnstcr. Världen tänker all de 
kristna måste vara idel rena orh 
syndfria som iinglar. Men ele krisl· 
11 ~ ha aldri g sagt all de äro synd
fna. utan <lc ha cn<las t den tron, 
att. de äro hefriade från elomen. De 
knstna h z a c en tron Ml deras s_yn-

En sann hristens kännetecken 

der är fö rlåtna, och denna tro är 
endast då en saliggörande tro, då 
de ei blott tro utan även känna att 
ele äro benådade. Ty elen döda tron 
tror även a lt synderna är förlåtna 
rnen då en sådan ej har en levand; 
känsla i hjärtats innersta som över
tygelse, så finns en såelan tro endast 
i hj ärnan, och därför kallas den en 
död tro. Däremot har den levande 
tron sitt säte ~ hiärtats levande och 
saliga känslor. En kristen kan ej 
tro sig salig, om han ej åtminstone 
emellanåt känner att han är salig, 
och dessa känslor kallas den Helige 
Ancles vittnesbörd om nådaståndet. 

Men om allt detta vet världen in
tet. Därför ser världen endast på ele 
kristnas liv, och detta är ingalun<la 
utan fel och brister. rnen det är doek 
i huvudsak helt annorlunda än värl
dens liv, liksom det är etl stort sYalg 
mell an den rike mannen och Lasa
rus. Vä rlden har ej annan salighets
grund än egenrättfärdigheten, som 
gör världsmänskornas ögon klarsyn
ta för de kristnas fel, så att ele se 
grandet i sin broders öga men ej se 
hjälken i s itt eget öga. Därför ha ele 
av elenna världens gu<l fått lov att 
supa, svära, hålla krog, spela korl 
och slå boll om sönelagarna. Sådant 
hedniskt l iv är ej synel i världcns 
tycke, det är så vanligt och bruk
li gt. Men 0111 en kristen fe lar an· 
tingen av (mänsklig) svaghet ~.ll er 
i hasti .,. t mod, så få eljävulens ang· 
1 ° ·· -k ·et< an· ar lor gläelje. Dessa mor 1 " 
clar gläclj as över de kristna,; fa ]I. 
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Avund k" · .. en anner mgen annan gl"d' 
an l"d' a Je 
f l g a. ien över andras olycka och 
~ 1. L.1.~som avundens svarta ande 

fick ?,iavulsk glädje då han lycka
des forleda den himmelske Faderns 
~~?re son, .:.å glädjas än i dag alla 
d1avulens l]ansleandar över de krist
~as fall. Denna glädje kan dock 
~cke göra dem saliga i evigheten. ty 

JU fler fallna i mörkrets rike, dcs.s 
,törre hlir plågan. Världen kan :;å
lunda ej sörja ÖYer de kristnas fall 
utan tvärtom glädjas. Få se hur 
länge den glädjen varar. kanske en 
hah· minut. då däremot ångesten 
,-0111 ele bära i sitt hröst ,-kall vara 
i all e1ighet. 

Om vi nu lietrakla kriste111lome11 
med hänsrn tili tron. ,å kan intet 
annat kii1;netecken Järpå gi' a;; än 
clen som apo:.;teln har gi,·it i da\!en,; 
Lext: att Herrcn bnncr de sina: l\ 

1ii rl<len kan ej känna dt' kri,;lna p: 
dera,; tro. Dork kiinna ele kristna 
rnrandra diira\'. Gwl har f!ll'it de 
kristna den Helige ,/nrfrs upplrs· 
rung. så all rle kunnn pråra . rnr
andrns tro. raritimte sarma knstrra 
hn fått makt atl tillsiign s )/l{Z,,mns 

f .. l ' t / ·o nennn 111nkt sk11l/e de 
ora e "' · . !. 

, • 
/ 

o
1
· 1·111111n hn. 0111 rli· ic ·e 

h'rlS llfl ' 1' ·· · 
. · , '/!.·et si"äl.1tdlstri11d 111r11111 1• nssle 1 11 f' 
1 o.10 mm innan !1011 kan 11 

lh·m1 mas , · , 
. . . . l förlåtna. !!on mr1ste 
1111n .11 ne er · f 
, . ··amma själstillsuind som ien 
vara 1 s • 1. . / och .. d'<re röraren pa "or.1e 
bot/ar i,, b 1 ·n Jesus eller 
de11 lame som ars i f k l 
l l t/ärdirra kvinnan som u ,/at e 

l en io .. " d ·na u/rar eller som .f esus fotter me sz 



R e jo r m af i on s d age n 

d .. d då de /ärjungarna efter Jesu . o ' 
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måste gråta och jämra sig. l e~t sa· 
dant själstillstånd måste mänmskan 
komma innan hon kan ta emot s~.n
dernas f örlåtelse. Ty den synd.~fo.r
Jåtelse som tillsäges en obotfardig 
svndare verkar intet, därav följer 
i~gen glädje. Och när en obotfärdig 
tror sina synder förlåtna, har han 
en död tro. Mol denna döda tro 
ställer aposteln Jakob goda gär
ningar, icke för att någon med goda 
gärningar knnde förtjäna Guds nåd 
och syndernas förlåtebe, ulan där
för all gocla gärningar komma av 
en levande tro. 

Skulle vi mäta kristendomen 
med egenrättfärdighetens måttstock, 
skulle ingen enda själ bli frälst. Så 
sträng är egenrättfärdigheten, att 
clen ej lovar släppa en enda själ in 
i himmelriket som ej har ett rent 
hjärta. Det iir visserligen sant atl de 
kristna måste ha rent hjärta sedan 
det är renat rned Jesu blod. Men 
det skall ej fattas så. att <le kristna 
ha syndfria hjärtan, utan den and
liga reningen skall förstås så, att de 
kristna ha ett från domen fritt hjär
ta och rent samvete, det !ir: ett hjär
ta renat f riln SJndens skuld och 
straf f och ett samr>ete som är rent 
från onda gärningar. Just häri är 
det som egenrättfärdighetcn i för
nuftet uppreser sig mot Lllthers 
lära om tron illan gärningar och sä
ger: hur kan en människa tro med 
ett syndigt hjärta? ]11st däri ligger 
tron.~ hemlighet. att tron Illan gär-

ningar är både rättf ärdiggörande 
och saliggörande. 

Mot denna lära reser sig hela 
påvedömet och hela hopen egenrätt
färdighetens tjänare i Luthers kyr
ka, ty förnuftet kan ej fatta hur 
tron ensam utan gärningar kan vara 
rättfärdiggörande och saliggörande, 
då samme mau lär att tron utan 
gärningar är död. Men märk väl, 
att Paulus talar om den levande 
tron, men Jakob talar om den döda 
tron. Den levande tron är saliggö
rande utan gärningar, men den 
döda tron är icke saliggörande var
ken med eller utan gärningar. Ty 
den döda trons gärningar komma 
från en oren källa och äro endast en 
skugga. Däremot äro den levande 
trons gärningar enligt världens tyc
ke syndiga, t. ex. Johannes Döpa· 
rens botpredikningar och Frälsa· 
rens stränga bestraffningar som an
sågos komma av andlig högfärd. 
Likaså ansågos Luthers förmaning· 
ar till världens ledande män i på
vedömet som djävulens verk. 

Vad nu sagts om tron finns i kort· 
hel i dagens text: "Guds fasta 
grundval förbliver beståndande och 
har detta insegel: "Herren känner 
de sina." Och vad här sagts om gär· 
ningar finns även kort uttryckt i vår 
text: "Var och en som åkallar Her· 
rens nanm, han vände sicr ifrån 
orättfärdighet!" Den först; delen 
kan världen ej förstå. Den andra 
delen vill världen vända mol ele 
kristna. ehuru den tydligen avser 
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för del sorgliga tillstånd vari kris
lenhelen befinner sig. Vi må klaga 
me~ David: "Hjälp, Herre, ty de 
hehga äro få!" Mycket få äro de 
som ha något verkligt bekymmer om 
sin själ efter Guds sinne. Flertalet 
smädar Gud med sitt gudlösa och 
fär<lärvliga liv, men få äro de som 
ännu söka Herren. Om de icke 
bältra sig som äro döpta till Kris
tus. så fruktar jag alt de fii g.öra hot 
och bättring i evigheten. Amen. 

:;ådana munkristna som bekänna 
kristendomen men ändå hata den, 
då den fordrar upphörande med 
den orättfärdighet som övas mitt i 
krislenheten såsom dryckenskap, 
:;vordom, otukt, högfärd, girighet, 
avund, förtal, andligt hat mot de 
kristna, allehanda syndiga förnöjel
ser och tidsfördriv såsom kortspel 
och bollspel på sabbaten, förakt för 
Guds ord, begabberi av heliga ting. 
När vi jämföra sann kristen<lom 
med falsk kristendom som nu finns 
överallt i världen, så måste vi rysa Ps. 161: 1-3 eller 332: 4, 5. 

MISSIONSDAGEl'\ 
(Tredje Böndagen 11 

Ps. 247: l 3 eller -i26: 1--3. 

LJUSET SOM SKINGRAR HEDENDO\IENS ~1öRKER 

"]ag är världens ljus: d:n '!!ig 
följer han skall icke 11andra 1 mork· 

ret." 
Med anledning af vår upplästa 

text, skole vi på denna heliga stund 
genom Guds nåd betrakta: 

"Det andeliga mörkret och del 

andeliga ljuset.'' . 
Med mörkret menas i den Hehg~ 

Skrift icke allenast okunnighet ~ 
Guds ord utan äfven oerfarenhlelk1 

o ' • h ·d ·eeltfas t nadens ordmng, oc v1 ar cr·· . 

f .. i· d o ve1·k och .,a1· or lian e pa egna S 
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" 
o ' hö a euen· 

Guds Person och Hans g " 

skaper. en falsk lära om menni
skans förmögenheter och dera' .. 1!1· 

1 •• ·d - förhållande. ~Ten med mork· 
)Ol es ·· · fiira kt för ret menas afven ot1 o. 
G ds ord orh 5iakra111enterna. orh 

u d mörkret ell 
slutliaen menas nH' . 1 

d"kt. crt Iefyerne s\;;0111 apo,te n 
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f ... mörker. 
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,J/ issionsc/agen 

\1en med Jjusct menas icke alle
nast en sann kunskap om Gud, en 
sann kunskap om menniskans egen 
natur. utan äfven crfarenhel i nå
dcns ordning, sålcdes icke blott 
Christendoms kunskap utan äfven 
Christendomen i menniskans hjerla, 
hvartill börer en kän11bar och för
nimbar hjertats orh sinnels för
änclring. som i Skriflen kallas om
vämlelse ol'h pånyttfödelsc: med 
ljus menas iifvcn cll heligt lcfverne 
cwh alla christcliga dygder: men 
framfor allt en lcfvandc tro, som 
1 isur sig verksam uti afsky för syn
clen. samt uli en kiinnbar glädje, 
hvilkcn endasl hernhladc själar kun-
1111 erfara. Friilsaren lofvar i dagens 
lt·xt all clen som följer Honom, han 
skall iekc rnndrn i mörker. Men till 
Friilsarcns efterföljelse fordras 
millkorligcn en sann omvändelse, 
hiittring. nyföc!Plse och en lefvande 
tro. Den som viii ko111ma tili clet 
sanna ljuset, han masle först lilifva 
en sann Christen. och clerlill Ionlras 
fiirst. e11 sann upplysning af Guds 
anda genom ordet, tv den som icke 
har fåu <lt'n helige .anda, han för
~tar ic-ke Guds ord rätt. Och dcn 
som i<'ke fön;lår Guds ord rätt är i 
villfarclse och andcligt rnörker. 
lltom <len stora hopen som föraktar 
Gu<ls ord och Sakramcnterne finns 
det mången nu för tiden. som menar 
sig hafva förstått Guds ord rätt. 
Men det är just frågan 0111 Guds 
ords rätta Förstånd, då den ena bi
beltolkaren tolkar ett skriftenes 

språk på ett sätt, en annan tolkar 
på ell annat sätl: Huru kan då den 
enfaldige förstå Guds ord rätt, då 
till och med de höglärda bibeltol
karena förstå ett och samma språk 
olika. Enligt vår Lutherska lära 
måste Guds ord vara det enda rät
tesnöret för menniskan både uti 
Iära och lefverne. Här duger såle
des icke Förnuflets ljus. Här duger 
icke denna verldens visdom, som 
menar att menniskan kan blifva sa
lig utan Bibel, utan andeliga böc
ker, hara lian följer Förnuftets led
ning. 

Det är nu för tiden mången hög
lärd, som påstår, alt menniskan icke 
behöver känna försoningsverket el
ler liiran om rättfärdiggörelsen ge
nom tron allena utan gerningar.1 

När nu denna verldenes vise som 
dock grubblat och Iunderat mycket 
om menniskans tillstånd efter döden 
icke hafva någon annan trösl att 
gi fva oss än den falska läran, att 
man för att blifva salig icke be
hiif, cr känna Försonings verket. 
utan endast följa Förnuftels led
ning: hur skall <lå den enfaldiga 
Yeta huru och på vad säll Menni
skan skall hlifva salig, när han i 
sin sorglöshet slänger boken under 
li~inken. ,å snart han läsl in sig; och 
hryr sig sedan icke om hvarken 
Gud eller Guds fiende. hryr sig 
(icke?) om huru han lefver utan 
låter det ramla af genom verlden i 
~ dus, i dryckenskap, olukt. 

1

!;e Orclfi:irklurinirnr: för._oningt•n ! 
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mot de christna. Och alleslädes 
hvarest den sanna christendomen 
har uppenbarat sig, der har ock det 
andeliga ~atet uppenharat sig; alla 
sauna chnstna hafva blifvit hatade 
föraktade ocb förföljda af verlden'. 

svordomar. Guds namns missbruk, 
högfärd och grannlåt, flärd, få
fänga, allehanda verldsliga nöjen 
och tidsfördrif, öfverdåd, vrede, 
hat, trälor, slagsmål, gerighet, tjuf
veri, Guds ords och Sakramenlenas 
förakt. Och ett sådant lefverne se 
vi nu hvar dag för våra ögon: lik
som vore Gud en blind Gud som 
ser intet. eller en döf Gud som hör 
intet, eller en sådan barmhärtig 
Gud, som icke bryr sig om huru 
menniskan lefver, icke heller tager 
sia an hvad man har för Tro. ulan 
lå~er menni skan lefva som hon vill 
efter sina onda lustar och begärel
ser: och tager henne ändå efter dö
den till himmelen. 

Si ! j ust ett sådant lef verne ä r 
del som i skriften kallas för ande
li "l mörker och Llindhet. Och delta 

b . -
mörker sticker <lå mesl 1 ogonen. 
nkir en gnista af andeligl ljus up
penbarar sig på något ställe .. Da 
heter det om hvar och en. som visa.r 
tecken till andeligt lif: svännen. 
kälteri villfarelse. Då församlar 
sio- de;1 vilda verldshopen liksom 

.. ro n· L ... 1·1111 aarne for all se och aapa . a ai ,., , 
"' d pa upfyldes af den heliga an a 

ld d tora ho-pingstdagen, upfy es en 5 . . 

f f .. • · . ien somli ga pen a orvamng. n · 
. 1 . k f d l e]iae andes "JOn e o·åc · a en 1 · "' l " b ''d är /11 -verkningar och sade: esse 

l I . " V lden motLog e a söit vrn. er . . 
c-hrislendomens första verkrn~gkai 

d ... 'de JC ·e 
med gäckeri men del 10J f 

1
_ 

län"'e innan den stora hopen_ up 
1
Y t 

de::;b ;v bitterhet och andehgt ia 

Och detta var nu det andeliga 
mörker, som den andeliga Solen 
neml. Guds Son kom att skingra.2 

Men solens slrålar nå icke till af
grunden, hvarest mörksens andar 
bo. Ty de varelser som aldrig sett 
ljusel, blifva slarrhlinda, när lju
set kommer öfver dem. Mörksens 
andar hata ljuset. emedan deras 
gerningar äro onda. Alla naturliga 
menniskor mena alt del andeliga 
mörkret hvaruti de äro födda och 
uppväxla är del rätta lju,;et. ~.d1 

derföre <iga alla. som äro up1n ax
la i drt andeliga mörkret. niimligen 
drnna wrldens Yisr "0111 sj:iln_ sla

kat ut rn Yiig för sig. eftt>r nlken 

1 1 . t1']] n i •d1etr11 - -.a1L na c r Yam 1 a t- · . •• 

·äaa. l'i ]1ehiifra irkr nagon hattn 
'' .. l ... 111·11" '1'11 den 'i kunna fa af 
UJlfl\' r' ,, ]' -.. · f y· _, i tiHnnfteb Jll' 
fornu tet. i ,1 . •. . l " 
d. .. ·or11 111i•11111-.J..a11 lior \dlll i,t rn y·1cr :-.. • 

.. '" frlla sin ]11'-Liinrnwl,t'. n 
for ali up .. 1 .. la"ar: 11 

1 1 "f ·a irke kanna ane 1,1 ,.. 
1l' 10 ' F'' · "·1·cr-.. f .. icke känna or•aimn,.., 

heho ~ a . f Fiirnn ftl'l fa den 
ket YI J..unna .i . F". f-

. lr 1 ·, in"<'ll och nt1 o111~1-
sanna p )-1_1 .': ' till lifrt'l: \ar 

]. r n ya"lli 
tels Jll>' , .. r' c-t. led11in" kunna 
. f"I" Fornu te' "'' ·11 1·1 o Ja .. d ·'let med rnr 11 -. f ,J] a an am,t .. . 

v1 up ) . d Somliua saga · 
' ior en. "' ei varelse pa 

1 
rätl kan Gu 

. o"1· lwar ma1 ''då Jag g , 
.. krl'I o. ~vlt·n · 

~förklaringar: mor 
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lf issio11s dage11 

icke döma mig." Andra säga: när 
menniskan «Ör ullt hvad hon ka? 

.. , "· · r·· ·I :· lt ··n" da och forma r t 1 ll ti lll 01 >a 11 "' 

måste Gud blifva an~varig för hen
ncs ,jiil. om flun iindock ~?mer 
henne. Andra åter g1I iinnu langre 

1 1 .. "! g i E"enriittfiirclig 1el oc i saga: a 
1111/'t.:iort nu'ra f:Otl än ont i 1•erlden, 
ol'h jng hoppas ntt Gud bclönar mig 
( i en ? ) nnnan verld. Orh har jag 
11ågonti11g fclat så forl å tcr han väl. 
1\llt sådant iir nu liinkl och lala<ll 
i Fiirn11 ft t> ls 1 jus. 

\frn huru iif1t·rensstiimmer nu 
dl'nnn liira nwd vilra symholiska 
liiicker. hrnn•st det heter: atl "men-
11isk1111 iir af :Vat11re11 eli 11redens 
lmm 11ta11 G111ls/rukta11. rilan kärlek 
till Gud 11/an tro pci Gud. Och huru 
iifn•ren"'t iirnrncr nu denna Luthcrs 
liiru llll'd den liirn. som en del af 
dt•1ma verldenes visa drifva ännu i 
nlra dagar: Denna ve rl<lcnes vise 
påstå. "att menniskan är positive 
god. d . v. s. hon iir af själ och 
hjerta gocl. Ron hehöfver således 
ingen hiittring göra . Hon iir hra som 
hon iir. Vi tala nu icke om den 
t'nfald!ga verldshoprn. som alldrig 
hryr s1g om hvarken Gud, himme] 
t'l!t>r helvetc. utan lcfrrr för cla O'en 
nch_.fiiljt> r sina köttsliga lustar ~rh 
hegan•lser. utan att hry sig 0111 hv .

1 
det här af tili slut. Utan vi tala ~1

1u 
'.1m .. denna n ·r:lde11 .. , \'isc. som lefva 
r Fornufteb ljus utan att hr»· .· 
F .. . J ~1g orn 

nrsonmus verket I uthei· . 1 · 
"' · · ursputc-

rade nwd <le Påfriska om . 
k T mennr-

s ans n Ja oeh påstod. att menni-

skan icke ha r någon fri vilja i an. 
deliga ting, a ll m enniskan icke kan 
hvarken börja eller fullborda hätt
rin.,.en, samt alt Guds anda måste 
verka i henne båd e v ilja och ger
ning efl er sitt god a beh ag. Huru 
öfverenss tämmer nu denna Luthers 
lära med den liira som denna verl
clens vise drifva, a lt menniskan har 
en fri vilja i a ndeliga ting, alt hon 
kan förädla s in v ilj a och göra sig 
sjelf god. 

Allt delta är nu tänkl och laladt 
i förnufle ts ljus. M en var nu detta 
verldens ljus ; va r F rälsaren en af 
denna verldens vi se? Många af 
denna verldens visa hafva verkeli
gen inbillat sig, a tt ha n var den för
nämsta ibland denna verldenes vise. 
Men andra åler hafva påstått, att 
det skulla hafva s tått m ycket bättre 
till med verlden, om icke det christ
na svärmeriet hade kommit i verl
den. Finnes här nu någon som vill 
följa Frälsarens exempel i lära och 
lefverne och genom d en na efter
följel se komma till d e t sanna ljuset. 
Han har sagt i dagens texl, J ag är 
verldens ljus : den mig efterföljer, 
han skall icke vandra i mörkret. 
VTen Han har också sagt, att ljuset 
kom i ve rlden men menniskorna 
äl~kadc rnera ~örkre l ä n l juset, ty 
<len15 gärningar voro onde. Detta 
har blifvit hekräfta l ifrå n Christen
domen~ försla hiirjan intill våra da
gar: Den lilla hop som k all ades för 
'.~hnstna har redan ifrå n förs ta bör
]an hlifvit gäckad , srn äd ad . förak-

ljuset som skingrar hedr11c/ome11s mör/;er 
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tad och halad af verlden; och delta 
gäckeri, delta Iörakt, delta andeliga 
hat måste sanna christna emottaga 
af verlden ännu i denna dag. Hvar 
h äldst sanna chrislna uppenbara 
sig, der blifva de föremål för verl
dens hat och förföljelse. Och där
u ti hestår det andeliga mörkret, alt 
hvar och en som dräper Chrisli lär
jungar tror sig göra Gudi en tjenst 
därmed. 

Förblindelsen skulle icke vara så 
stor som den är, om Yerlden kunde 
erkänna den lefvande christen
domen såsom ell Guds verk i men
niskan. Verlden skulle få följa Ga
maliels visa råd och låla de chrislna 
vara i frecl. Men Gamaliels Yisa rad 
följdes icke länge. Om en och an
nan fiencle tili Christendomcn ol'h 
till ele christna blir fasllagcn liksom 
Saulus: d~t måsle en sådan fiir,-t 
hlifva solblind af <let himmclska 
l jusel och erkänna sin andcliga 
bl indhct. Saulus vandradc i fiirnu f
lets ]jus, när han förföljde <le <'hri,l
n a : men när himrnclen öppnades 
för honom då fick han se elt annat 
1 jus, hvilkel han aldrig sett förut. 
Och så måsle del gå med hvar och 
en som (vill?) blifva en sann 

' 
0 r·· . t crkänna christen. Han maste ois , 

si n andeli"'a blindhet. ty annars gar 
" ·· · Joh det såsom Friilsaren sager 1 • 

9: 14·: voren i blinde: då liad.en I 
. k d Men nu sägen 1: v1 se; 1c e syn . . ·n 
derfö re bliiver eder synd. Det v1. 

2-J Eiwngeliepo.~ti lla 

sä?a : Om ~ erkänden eder andeliga 
hlmdhet sa skulle l låta leda eder 
till det andeliga ljuset, men nu 
hafven I den Inbillningen, att I sen 
den rätta vägen lill ljuset, och der
före kunnen I icke låla öfvertyga 
eder om sanningen af den christna 
lärans Gudomliga ursprung. 

Vi kunna icke säga att vi hafve 
;edt rnera än en skymt af det ande
liga ljuset. or·h denna gnista af den 
ElcL som Frälsaren kom för all up
tända pii jorden hari 'erldens ögon 
sett ut sorn en gnista sprakad från 
afgrunden. som hör släckas genast. 
:\Ien vi tro od1 hoppas. all clenna 
strimma af an<leligt lju,; ,;kai! iinnu 
visa sig som en namma pä himla
hva h ct. ehuru olngp;lig clcn ,;cr ut 
fiir lt'rlden. Lik.1~om dc '; -a-t•· hrd
nill!.!<lr an:<~!.!O rJr .. r,lt'nr]orprn ii · ett 
oln··!.!~1 i ~:!"( ... ~ .. ~i Pneri, ~9- an~e~ rlrn 
,a1~;1,~ ,.Jrri•l1•ndn·n1•n ånn 1 · da,"' för 
,\'iinm•ri. \f Pn pa diid.s li.idc •n,., .. ,. 
ti• mangen J.ek:inna att det icke iir 
"ii rmcri. ula n en GL1.b kra f+, -om 
lrobar I-fclvetct och clodrn och :rrp
frller dc chri,•11a 11ccl !' :icl3e 1 
: lf r· len '\[en elin-te iclomrns 

,;JC \'ll ( oc •' .. ·il'l'lll 
vc·dNsabre "'1"' fall.1 1 f'lrt1. .' 
of'h dörna ,;1g s1c•lfr· l clt • \'lklrga 
.. 111" ·kc't •1:1·1· d<' ,:kola rnndra 0'1'011 '} ( . (. - .. 

tifl Evighclen. Maria! Dm_~ ralsa~·: 
lefrer och !fan ,;kall llPP'"~cka d1., 
på drn yttersta dagen oeh g1fra Dig 
lil»•cns kromi. ,\men. 

Ps. 251: 1-3 eller 259: 3-4. 
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TACl-.SAGELSEDAGEN 
( Fjiirde Böndagen) 

Ps. 8: 1-3 eller 10: 3-.5 

HELA SKAPELSEN LOVE HERREN! 

· ... , 1 för"'it icke. Lova llerrcn m111 sp.t oc l oc. .. 
rntl goll han har gjort. hnn som forlatcr 
dig alla dina missgiirningar och hela~ 
alla dina hri~Lcr. Loven .. ~lcrren. 
alla hafö hiirskarnr. [ hans Lpnare son~ 
ulriillen hans ,ilju. LO\en llerren: 
alla ha11s Yerk. rnrlwlst lwns herredomc 
'ir \1 in sjiil. lo1a lienen! 
' . (P.1. 10:1: /, 2. 27. 22.J 

DaYid vur clcn förstc kungcn i 
viirldcn som yar riilt väckt och be
nadud. Ilan kundc av egcn erfaren· 
hct skrirn, hnr tialig clcn människa 
ii r, v ilken:; övertriiclclsc är förlå tcn, 
vilkcns ii)'nd är övcrskyld, och vil
kcn Herrcn icke tillriiknar missgär
ning (Ps. 32: l, 2). David sökte 
nog en tid clölja sina syndcr då 
samvetct so\', mcn han klagar sjiilv 
i sin botpsalm: "Så längc jag teg, 
försmiiktade mina ben vid min stän
diga klagan." Oeh då profeten Na
tan kom för att förmana honom för 
hans synd. triiffade det hans sam
Ycll'. Då liekiinde DaYid sin synd, 
fast viirlckiran baclc fatt honom att 
diilja dt•n iinda tills profcten Natan 
kom od1 fiirebråddc honom för duh
brl syncl. Likviil siiga denna tids 
fariseer oeh munkri:;;tna: "Ingcn be
hiin'r rnpa ut sina syndc'r för värl
dPn." 

Det är sant att alla väckta ha 
samma crfarcnhct me<l David. att 

den botfärdiga själen ej f år sam
vetsfrid genom syndabekännelsen 
utan endast och allenast genom 
Guds nåd. När den botfärdige syn
daren som har ångrat och bekänt 
sin synd, f år känna i sitt hjärta att 
hans synder är f örlåtna, då kan den 
benådade syndaren säga som Da
vid: "Min själ, lava Herren och 
f örgät icke vad gott h~n har gjo:tf 
Han som f örlåter dzg alla dma 
missgärningar och helar alla dina 
brister." Men de som vi kalla nåde
tjuvar vill även tillägna sig nåclen. 
De säga: "När David som var både 
äktenskapsbrytare och mördare fick 
förlåtelse, så förbarmar nog Guel 
sig över mig som icke är en så stor 
syndare." - Men hör, elu som sä
ger så: har du rätt ångrat elina syn· 
der, eftersom elu överskyler och 
elöljer elem? - Vi tror att ele få 
själar som gcnom Guels nåd har fått 
friel i samvetet, skall förstå vael des· 
sa Davids ord betyder: "Salig är 
dcn vilkens ~ynd är överskyld." Det 
är: vilken Herren icke tillriiknar 
missgärning! De ångrandc själar 
vilkas samvete ej längre förmår 
dölja sina synder ellcr genom 
kvacksalvarkonstcr läka silt förgif
tade hjärta, ele hcdja dcn store 
Korsliärarcn om hjälp när ele hära 

llcla sliape/:;cn loi;c l!crrcn.1 

J esu kors från fördärvets stad till 
Golgata berg. Och då de sucka un
der bördan så djupt att det hörs till 
himmelen, måtte då den nådefulle 
Herren J esus höra deras suckar och 
hjälpa dem. Så kan de med glädje
fy llt hjärta sjunga: "Lova Herren 
min själ!" 

När David i vår text skiljer mel
lan Herrens härskaror och Herrens 
verk, så förstå vi att han med här
skarorna menar dem, som strida för 
Gud och sanningen, och med Her
rens verk ele andra skapade Yarel
ser som ej stå i någon ancllig strid 
men likväl tacka och prisa sin Ska
pare, envar med sin lunga, såsom 
mesar, svalor och näktergalar ( löv
sångare) och andra småfåglar som 
kvittra i sina bon, så snart solen 
går upp på nådens himmel. \Ied 
Herrens härskaror försli1s ele Is
raels harn som kämpar mol djiirn
lens stridshär. När ele beger sig ut 
från träldomslandet undcr i\Tose,; 
ledning, vill fiendcn ej sliippa dcm 
att dyrka Hcrren utan bcfaller dcm 
att vända tillbaka till triildomen. 
Då kommer stor fruktan ii,·er Itira· 
els harn, niir fienden triinger pa 
från ena siclan och framfiir. drm 
ligger Röda havet pa anclra s1dan. 
Då kommer dödsfruklan Ol'h ota· 
. .. 1 J .:· O'a · "Fan ns l1"hct ovcr dem oc 1 < e ,a,,. · .. 

dc"t ei' "ravar nog i Egypten, varfor 
. n . l''?" 

har du förl oss hit ut att ro. -
. k 1 l\"o"es I Israels Knorren 1c 'e 1110 '1 0 .. • • 

1 ,,. it ccler fran harn, som haven Je"'iv · 
1 

l 1 t tl.11 Kana ns utlovacle ]ancl. sav111sc 
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Tänken ej att 1 utan möda skolen 
nå fäderneslandet. Ty först möter 
eder det Röda havet och del är 
djupt. Men frukten icke, ty när 
Gud låter östanvinden hlasa över 
det, så blir det så grunt att ni kom
mer torrskodda över det. Och då 
den onde förblindar edra forfölja
re. att även ele drista sig att gii ut 
i Röda havet. da drunkna ele diir. 
Då får ni för första gångcn sjunga 
lovpsalm tili Gud orh Lammet som 
gav eder seger Ö\'er fienden. Sä 
snart Israels barn kommit ön~r 
Röcla havet och scr fienclerna 0111-

komma där, kommrr den 'tora 
gliidjen ÖYer dem fiir första p;ångPn 
och då sjunga <lc Hrrrrns 10\p,alm 
för den stora segcrn. Detta l<inker 
DaYid p[1 niir lian siiger: ''Lon·n 
Herr<"n, alla hans hiin•knror, T h.ins 
tjänarc ;.;0111 11triillm hans \ ilja!'" 
Dr söker pfll'r fadcrnP,lamlet 1Jt.,,.;i 
HeiTe11' hiirskaror som :ir d,• ~~tt,1 

braels harn, de som hcp.L' ,ig l111rl 
fran trälhuset. 

J\Ten otåligheten <ir ><l ,;tor all de 

1 .11.o ,·jlJ knorra. elä nwn!!,l mol· 
Jc ll 'I •• 

gäugar miiter dcm pa tnb '.'.'.g. 
Stundom är dct f1l'ndl'rna snm. 1,11: 
fiilja <lem bakifrnn. st11mlo111 .ar t'} 
maten "Od O!'h ililand iir dl'l lm,t pa 

" 1 ·· l ' . · dl' hur livets n1tte11. Oe 1 '"H a 'L' , . 
1 I .. 1 o«h lalLt Herren ,;lm er or '"111 .. I 

· k · h·1wl i\ma ficndcrna sJlll1 · a 1 ' · .. 
. f". ]·n" for ,;0111-blir vandrmgrn o1 " " .. 1 

li"'a. och audra fo lust ~.lt nrnt a 
'Jll ka till Eayptcns kollg1) 101. 

li ia . . 1"· . li"a rcdnn 
Beklagligtv1s 13 ,;Olll " 
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1 • ·· till att vänt tillbaka oc 1 gall over r 1 
kiimpa för fienden. - Sen ~fle., 
J sraels ba rn. huru 1 sk?len ~~a fian; 
tili föderneslandel, da 1 aren sa 

• .. 1 Vcn1 vet hur otåliga pa vagen. . .. 
många som når fram . till loftets 
land ! Glädjen ( över f1enclens un
deruån"') och psalmsången ha de 

"' "' . 1 l ickc yarje dag och varJe stunc, Y 
lång iir viigen till Kanans land. De 
rn n111<lra i viirldens ökcn, varesl 
tie cj ha någon fasl boplats. Moses 
fi)r dem fiirsl till Sinni herg varesl 
Gucl låler sin riisl höras i ell fruk
tansYiirt dundcr såsom av åska. orh 
Isrnels harn tar l ill flykten från 
Sinai berg mccl fruktan och hiivan. 
\ndå vill otålighet och liittsinne ta 
iiv<'rhand hos dem som skrivet är: 
"Folke! sattc sig nccl för att äta orh 
dricka och stocl upp till att leka." 
- \Ien tie få själar som förbli fas
ta i tron intill slulet 'kola komma 
till foftrts lancl som flytrr av mjölk 
orh honung. 

Så skulle yj 1111 hctrakta huru al1a 
Gmls wrk ellrr hela clcn levancle 
nalmcn lornr Skaparen. När de 
nwcl fiirnnft hrgårnclc Yarelsrrna 
iirn stumma ellcr lm·a cljärnlen mcd 
syonlomar Ol'h etler. elä hörja Lill 
0"11 med stenarna ropa: "Hosianna, 
DaYicls Son !'' Siirskilt iir mesarna, 
sYa loma och niiktcrgalarna flitiga 
ali loYprisa sin Skapare för den 
fiirsla sohtråle som Yiicker elem i 
deras ho. Så snart en strimma av 
solen går upp. hiirjar de hittra i 
sina reclen. De tackar Skaparrn för 

l'uset som upplyser clenna världen. 
6ch clå elenna oiattbart korta nåde
tid så snart är slul, är ock mesarna 
flitigt i arbete och sömnen besvä
rar elem ej. Men för människans 
skull som är clen elyrbaraste av vad 
Gud skapat, måsle Guds ~on kom
ma ned från himmelen t1ll denna 
mörka värlcl för att lysa för dem 

50111 sitta i dödsskuggans lancl . 
Människan säger: "J ag sover som 
elt djur äncla till mitt på elagen". 
Och några vakna ej ur syndasöm
nen förr än sol går ned. Betrakta 
ele små fåglarna, mesarna, hur vak
samma de är och ständi gt i arbete! 
Likaså myrorna, hur flitiga de är 
till alt arbela. De är inte så lata 
som människan. Vi vet ju också att 
myrorna är flitigare än alla andra 
skapaele varelser. De går och bär 
stora börelor och blir ändå ej trötta. 
Men myrorna är mycket ilskna på 
onnar. De gnaga på deras ben. Och 
när en onn kommer i en myrstack, 
elå får den en svår plåga, ty de små 
myrorna har inleL medlidande mecl 
ormen, inte det minsta. Och orma
giftet biter ej på dem. Men ormen 
är en sådan varelse som smyger 
sig fram i mörkret och slukar ele 
små mesarna, om de inte vakar. 

Ta eder i akt för ormens list, I 
små rnesar! Varen klarvakna och 
beeljen <len himmelske Faelern och 
Förbarmaren som har gett eder li
vet, alt han ville bevara eeler för 
ormens list och hökens klor. Denna 
korta nåelatid tar snart slut, och 1 

Hela skapelsen /01..1e Herren! 
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fån flytta till det varma klimatet 
vares t solen står rätt över huvuelet. 
Där fim1s inte ormar, paelclor och 
groelor, ej heller kattugglor som 
flyger i mörkret, skogsh·oll som 
skratlar bakom knutarna och skogs
demoner som grina otäckt så snart 
en levande människa kommer mot 
dem. Alla elessa skogens cljur fruk
ta och hata ljuset, ty ele gör mörk
r ets gärningar. De kan inte tacka 
för ljuset, ty de frukta att eleras 
gärningar skall komma i dagen. 
Men mesarna, svalorna och näkter
galarna de prisa sin Skapare så 
snart en strimma av nådesolen går 
opp. 

Men ej heller de få alltid vara 
i solskenet, då nådens sol elöljer 
sig bakom svarta skyar. Då måste 

ele vara stilla och vänta så länae 
b 

att solen åter börjar skina. Varen 
elärför ihärdiga att lova eder Ska
pare, alla mesar, alla svalor och 
näktergalar! Loven och prisen Ska
paren för elet ljus som nu har kom
n:iit i världen. Vem vet hur länge 
11uset varar förrän mörkret koin
mer och töcken höljer folken. Då 
få kattugglorna flyga igen, och 
skogstrollen ler, och vargungarna 
yla. Men vi hoppas att de små fåg
larna snart få flyga till clet varma 
klimatet. innan ett sådant mörker 
kommer att ele ej längre se att fk
ga. Då skola de hittra för den en
samme rnndraren i det levande Yin
trädet;; grenar och för eYigt lova och 
prisa sin Skapare. Amen. 

Alll folk omkring din tron cn gang 
skall sjunga segerns hilga "ilng. 

Diir Kerubim 
besrnra Serafim: 
Helio-. helig. helig iir Herren Gud. 

" (Ps. 162: .JJ 
Ps. 11: 1-4 eller 12: 1-3. 
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Bilaga 1 

TVÅ PREDIKNINGAR AV LlESTADIUS 

cfter koncept, ej tryckta .förul. 

DEN GODE HERDEN* 
Ps. 167: 1, 2 eller 304: l. 

"Vilkcn a\' cdcr är en sadan herde, 
som har hundra för? Om ett g!lr för
lorut, gar !Inn icke elä att sökn det 
som iir förlorat. och när lian finner 
,-itt förlorudc får, läggcr Ilan det pä 
sinu axlnr och bär dct tili fårahuset." 
1Luk. 15: 1. 5). 

Så säger Frälsaren, den slore 
lfrrclen, ,;om hela clagen vandrat 
tunga fjät oC'h sökt ele förlorade 
får. "om skingrats kring bergen och 
gåtl Yilsc i öknen. Den store Hcr
di•n siiker sina förlorade får över
allt. och på vilken sjöstrand skall 
Han dii firma sina får? 

Om Han går upp på Sinai berg 
och blickar ut runt bergen, ser Han 
intet. Om Han går till Röda havets 
strand Ol'h börjar ropa: ''I förlora
cle får. rnr iiren I ?" så synes 
ingcnting oC'h hörcs ingenting på 
dcn havsstranden. 0111 Han börjar 
siika sina förloradc får vid Jor
danflodcn. så finncr Han dem 
il'ke cliir. S!utligen måste Han 
rned sorg och grämclse väncla åter 
hem och sliga: J ag har gått i avsi
?es liggande, undangiimda trakter, 
Jag har trampat tunga fjät, jag har 

sökt de förlorade fåren över allt. på 
Sinai berg, på Röda havets strand 
och vid J ordanfloden m en ingen
ting funnit. Kanske ulven dödat 
dem alla? 1 vilken öken sk all då 
den store Herden finna sina får? 
Ingen kan utgrunda, vart Frälsarens 
förlorade Iår gått vilse. Och wm 
kan finna dem som springa och 
söka svamp, likt får som icke harn 
någon herde? lcke finner en frärn
mande herde dem, och om en frä m
maude herde började söka efter 
Frälsarens får så kanske denne 
främmande he1'.de själv ginge vilse 
och måste stanna i öknen över na l
len. lcke ids ju en främmande her
de söka reda på främmand e få r; 
Herrcn har sagl om dem som skola 
vakta fåren: de klippa fåren och 
mjölka dem och äta deras fott. men 
fåren bry de sig icke om. Var skall 
då den store Herden finna sina få r ? 
Kan:;ke på Vinberget? Kanske som
liga finnas på Vinbergel eller i -•. Visitntion~tal i Arjcplog 1856, överso tt av 
hl. .dr. H. Grundström fr. lnp,ka ori idn alet 
\alnlligt ställt tili förfogancle nv predikant en 
Gunnar Jönsson, Ilin·ijärvi. 

Den Gode ll erden 

Döda ha ve t, d är vattnet är som tj ä
ra, där somliga hava sjunkit ned, 
fallit ned i de t Döda havet, i den 
mörka värld, varifrån ingen kom
mer upp igen. Den store Herden, 
som har gjutit si tt blod för oss. sö
ker sina forlorade får överallt, men 
Han finner icke många, ty ulYen 
har jagat somliga ned i Svarta ha
vet, och somliga hava sjunkit ned i 
Döda havet, somliga hava gått upp 
på Sinai berg och fallit utför klip
porna och brutit halsen a\' sig. Som
liga hava drunknat i Röda hmet. 
och somliga hava gått vilse i ök
nen där onnar och vilddjur stryka 
omkring. Var skall <lå den store 
Herden finna de förlora<le faren? 
Jau kan icke säga, rnr Han :;kai! 

b . • 
Iinna dem . Om Han gmge upp pa 
Sinai h er u och bl ickade ul runt 

b • 

krinrr her uen så svnes ingentmg 
b b ' . . ., 

där uppe . Om H an stiger ne<l Iran 
Sinai heru och från höjden giir ned 

b r· i förnedringens dalkl) Ita. sii mner 
Iran icke heller dä r oina förlornde 
Jår. Om H an ginge till Röda haY; t;; 
strand, så funne Han hara ,;par. 
där somli rra fordom gä tt liver. Om 

... b . . k . r·· ·lorade Han borJade so a sma 0 1 , 

Iår bakom Golgata kulle sit :;age 
Iran somliga av dem hland ul ra r 

· t 11n hu-och hlodhundar som n s a :; ' 
d 1 ·' •kyldi ot blod. vu en oc 1 utgJula 0~ "' o •

11 Och då clen store Herden gar lJ 
•• o d d.. 1·r Jilod dro11par ortaaar en, ar ~ans . 

b .k o fmner Han från Hans ans1 -te, sa k 1 
k lle va ·a oc i dem sovande, som s u . . k .o 

t ]e 1c e 111<1 hedja med Honom, at c 
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falla i frestelse. Där sen I, huru den 
store Herden trampar blodiaa fjät 
<lå Han skall söka fåren. 0 

' 

Finnes i denna församlina naaon 
som är förlorad. finnes hä 1~nåa0011 F ··1 b , 
som ra saren funnit i öknen? Fin-
nes här någon, som Han har laat 
på sina axlar, som Han haI!er ;å 
alt bära hem tili fårahuset? Om 
någon är återfunnen, om någon up
penbarat sig i hjordcn. nog synes 
det, nog höres det. Friilsaren själv 
har sagt: "Jag linder Eder såsom 
lamm ibland uhar." Hurn skulle 
lammen kunna komma ÖYerr1i,; med 
ulvarna? I får. huru kunnen I t:in
ka eder. atl lammen :;kulle klara 
sig hland ronljuren. I far. I IJmm, 
I mästen med slor f..:.ra fiir ede · 
li1· rnndra hland uh ar. I ma<· ·1 

liä1a nch för L ;;eka-, da den t'' .1 

ul1t·n efter lt 1 andra tr,i l~'er pa. 
clena ena uh en rfter den ar drn 1 u
ter omLing eder. drn t'll•' fi<'ndcn 
efter den andrr kringr.inne .tl'er 
och hejdar eclra strg. lh nd iar,~r 
han och skrämnwr ecler. d l,11~d g~r 
1 . 1 1·" sj.äh sva" od1 krnft os for 
!dl '"' ,., • • l f . 

f • I 'r('ko ,!,. i!·1 hl1 radt il Ol ali are1 ' · . 
honom. kan tiink t. \Ien P' "·~~e: 
eder. I Friibaren~ far; \,in•n .H~t 
.:· ld · för Herdl'n. ,;on '.ikra1 t d~1. 

J <l( a r·· 1 \'"l'(' l l .:· 11·1 or u n•n. " n ien rn rcn 1,tt '. ' . . . h 
riidda fö r ronl1ure11, ,-om. l.n a .. oc 

d . Den ~olll blinl in en ·a ro·a e e1. 
1 

- . 
'' "' " l . blöder. fr[tn ians sai 
och :;arad. ian I , Her-

bl del men den got t 
rinner 0 

• · .• o • och J;i "aer .. . ·er hans ,a1 e-o 
clen smol) - . I 1:· k Och så· · d och c e •1 a, . salva 1 em. 



376 
1·;,i1atio11s tal i Arjcp/og 1 8.56 

Juna Iår fiilja llcrden, cliir Ilan 
.,.'1r från örlu«ården iinda tili Gol
"' ' " d gala kulle, cliir Frälsarcns cgct hlo 
flyter och Hans hjiirla viirker och 
lian må:;te ropa meJ hög rösl: "Min 
Gud. \'arfor har clu övergiYil mig '?'" 

Diir sen L harn, vad Friilsaren 
rrnisle 1 ida för cdcr skul 1. Och I 
soven, niir I skullrn rnka. Finnes 
clrl nägon lärjunge pii denna plab 
som orkar vaka niir Friilsarcn kry
prr pii sina kniin sasom en mask i 
lwt aska '? l :;oven, dit 1 :;kullcn 
vaka'? En tung siimn lryrkrr cdra 
hjiirlan, s)·rnlcn:; sii111n kommer över 
eclcr, då 1 :;ku l lm sla u pp och 
skiulu. huru blodet flytcr fritn Hans 
lllbiktc i denna S) nclavärld, och I 
son·n orh yn•n i sömncn. dä l :;kul
lcn rnka och hcdja med Honorn, 
alt 1 irkc mitllcn falla i fm,febc. 
Och niir Hun kummcr fiir all, iieka 
ele sovandc lrnrncn. siiger Han: 
'"Sovcn l än '? i\og han·n l redan 
so\il ol'h \ilal cdcr: :;lan upp, se nu 
kommcr fiirriidarcn, som skall fiir
råda 111ig." Kanskc ol'ksa hii r fin
m·,; nägon Juda,,· lirodPr cller s\'s
t~·rso.ll .. och kusin. som mkar häisa 
sm l• rak1re med Pn fiirrii<lisk mun'? 
yem iir Judas försle kusin annat 
an den snm giir tili natlntrden mecl 
falskt hj;irta. i"kc ;ir Yäekt · k, 
.. • ' l<' c 
u'.~nu ang~·at '.ina synder, ickc iinnu 
hattrat :.;1g. Il'ke 'innu ·l t l ' s u a all 
:;upa,. alt sv:irja. att slass. att stjiih 
oeh alt hålla fyllkalas'? · ' 

Så<lana Judas hröd<>1· f' .. l •· mnas 
overa lt. oeh <le n1kna fli1"t .. 1 s nar c c 

se vad Friilsaren m åsle Iid a för 
<lcras syndcrs skull. Men somliga 
vakna för senl; ty ser d u, himme
lens clörr är icke öppen, sedan 
clomen fallit. Så vaknen då, I Ju. 
clas bröder, innan domen faller. 
Om samvetet vaknar för sent, så 
måslen 1 följa Judas spår äncla 
till Lriidel, d iir J udas hängde sig. -
Och I liirjungar, I soven i Örlagår
den, medan Frälsaren lider, I yren 
i sömnen, mcdan Frälsaren svettas. 
Nog haven i redan lega l och sovit 
tillräckligt. Stån upp, innan Judas 
kommer mcd rövarhopen och häl
sar med sin falska mun. Kanske 
rÖl'arna binda Frä lsarens händer 
och föra Honom till Kaifas. Kan-
skc I måsle11 se H ans h iinder och 
föucr fastspikade vid korslrädet. 
Kanske I måsten stå vid kon;triidel 
och se, huru Hans blod rinner ned 
på denna anna jord, och då .försl 
skall del göra onl I ederL hjiirta. 
Kanske hjärtal mjuknar försl då 
Gud clör för edra synders skull. 
Sen, 1 lärjungar, huru e <ler Skapare 
och Friilsarc hiinger på det förban
na<le Lrä<let och plågas för edra 
syn<lcrs skull. 1 lekcn oC"h skrallen, 
da Friilsaren gråter. I ären glacla. 
da Friilsaren är i nöd. Kanske den 
Liden snarl kommer, d å I skolen 
ropa och ingen skall svara. 1 sko
len tjuta och jämra eder, och de 
ouda nn<larna skola skratla och 
håna cdra Lårar. Den tid en skolen 
l söka Hans heli"a ansikle och 
Önska, alt Han kimme till eder 

Den Gode Herrie11 

hjiilp och frälsle edra själar ur hel
v~lets plå?a .. ~en allt är iörgäves, 
nar clen t1d ar slut, clå Han sökte 
eder och l icke bryclden eder 0111 
Honom ; Iörgäves ropen I efter clö
den: Herre, Herre, öppna. Ty han 
skall svara: Gån borl ifrån rnio- I 

.. . .. . . 0' 
ogarmngsman, Jag känner eder 
icke. Så öppna då ditt hjärla, 0 syn
diga själ, när den store Herclen sö-

ker sitt F · 1 1 .. 
fl 

.. at' oci ior Hans röst och 
Y for d tll Ii t'll }J . <l . .. v 1 1onom, mnan 
et bltr Io1· ce111 . d" .. . " , mnan orren 

slanges, rnnan dina ögon bliYa mör-
ka, ty en kort Lid iir denna Yår li
dandestid. och då ögal ickc länrrre 
ser och örat icke hör. da mörk~ar 
clenna Yärlden. då öppnas graven. 
,\men. 

Ps. 171: 4 .. S cl. 532: 5, 6. 

DEN ALLESTÄDES NÄRAVARA~DE* 
Ps. 3.52 : 1-4 eller 310: 2. 3. 

'' Jag bor i höjden och helgedomcn 
och är när dem som en förkros~ad anda 
hava." fj es .. 5/: 15J. 

Så talar Herren genom profelen. 
Lå tom oss begnmda dessa hiiga 
ord, om vi kunna hava nagonling 
motsvarande i clenna församling. 
]ag bor i höjden, siiger llerr~~l. 
Och varfor bor Gud i höjdpn'? \r 
dct d iidör all Herren i höjdrn kan 
bättre se huru människorna hiir ncrc 
på jorden bära sig ål? AI la Yela 
väl all del finnes en Gud men alla 
vel~ icke all Gud ser dera:; laukar. 
deras ord, deras ]eyerne: eller 0111 
också alla veta ali Gud ser dem. 
så hava ele dock ingen fruktan för 
Gucl ino-en Lro på Gucls Iörsyn, 
inge~ kä~lek tili honom, ingen tack-

"l .. · o-ar Om samhet för hans va garn111.,, · 
Gud skulle vara här ihland oss syn
barli o-en så skulle väl kanske en 

" ' f "' ] - vrede och annan frukta or rnns 
och leva åtminsLone utviirtes an-

norlunda iin han nu le1er. \Ien da 
Gud hor i hiijdcn. ,;a ty .. ker <lt'11 
nalurliga miinniskan. all Gud .ir sa 

hlngl horla. ali han 1rkc ,er hen
nrs giirningar. Hon lewr d • -0111 

eli od)·gdigt harn. ,um icke ha · 'l<•· 
"Oli fruktan for sina f1irii d .. r. 1C:, 
~ ,. 
dc iiro !HH'la fran hc111111el. en 
niir föriildrarna ;iro lwnmw. 1~i:a 
il'kl' dc odygdiga hanwn ktll.1 eli 
sädanl oväsen som n, r f'ir.tl1'rarn,1 
iiro l1orla. De oth p:.lig,1 lia ·ncn t.Jn
ka Jl'kc. all dl' kmni.1 J,lh" slralLi· 
de Jiir sina orhgdcr. n:ir Joraldr<1r· 
na komma he11. -;a iangt 1:'.nkt:r 
irke hellcr lkn natmli~J _ mam~.l· 
,.kan. Hll hon kan l.Ji, a ,;l1:a 1 lad Jor 
. . <lak11"··1 lt'\l'l'lll'. iwr Gud en 

'illl O"ll r"' ... 

. "kon1111cr fran hiijden Jor ali 
ITi:tlJg 

j.. . Jt•yamle orh dtida. 
l onD1d 1 .. <l , t'IJ ". ·1110 ali Gud ,; leg cl 1an l ~' C'"'" 

~ . \nid,.jaur juni 1856 ... n~~r. 
\ 1s1tut1on-.tal 1 . .··1 'lli•'I ställt 11/l for· 

U\ hi:-kop 0. lkq~t1.~·1~ 1 _. 'a '1 I:"" 

fo;.r1.rndl' J\' pred . j on,.:-un. 
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ned på Sinai berg och talade själv 
tili Israels harn, men ele kunde icke 
höra dcn förskrii ckliga tordöns
sliimman ele darrade av fruktan, när 
Gud själv dundradc pit Sinai herg. 
Sä sku lle del Yiil iinnu i dag gå, 
0111 Gud skullc sliga ned fn'ln höj
den Ol'h tala till miinniskors harn 
pii jorclcn. Dr ,;kufle hli förskrifrk
la. l'1JH'da11 dcras omia samvclr sii
gt'r drm. ali de i11genli11g goll hava 
ali viinla aY rn sudan Gud, som 
du11drar pii Sinai herg. De skulle 
siikert lie \loses tala 111c<l Gucl och 
på derns Yiignar en10ttaga Cuds be
fallningar. Dessuto111 iir del mc'uw-

" 1·11. som skulle unclanlie sig den 
11aden atl få tala med Gud mellan 
f~ ra iigon. orh diirför nuhte Gud 
ho i höjdc11. emcdan de flesta män
niskor skullc fi1111u sig besviiracle av 
hans niirrnro. De skullc tili od1 med 
h1• Gud fara hort ifrån clem lihom 
Petrus i :;in hiipcnhet sad1• till Friil
suren: Gark hort ifn'in mio ty j'l" 
iir l'll syndig n1iin11iska. '"" · 'b 

~k~'.111•. Gud 11ppr11l1ara sig son1 
<'11 man~w,ka likso111 i Kristi kiitt:; 
t~'.1g~r d~1 skul~<' den sorglijsa hopcn 
k,tsla sknar pa ho110111 0111 h"I\ r·· . 
1.. 1 • u 01-

( n1111 e clem. cller ·111kl· , 1 
f .. . > • • ' .iga 10110111 
ot l ont111s Pilatus såsum l'll k:1·tt· 

1 ·11 ' .i-n· O\' tl .~·1 oamle. Saled1~s torde det 
\'ara iast. ali Gud lior . 1 ... 1 
.. . ,. . .. 1 10]\ en. 
\a1t,l mgen man11isk·1 scr· 1 ] ' f ' ' . . 10110111 
t~· 'a ar miinniskan leva friu efte1: 
s1.11a oncla lustar. Ilon hchövcr icke 
f1 ukta Gucls allestädt" .. 1 : .s narvare se 
ty om Gud vore l synlig måuo hä;. 

ibland oss, så skulle icke mången 
våga visa sig för honom sådan han 
är. Ingen skulle våga leva ogudak
tigl i Guds närvaro, ja, t. o. m. själ
va djävulen skulle hliva gudfruktig, 
om han alltid måsle vara i Guds 
åsyn. Men han skulle väl alllid 
vara en stor skrym tare, rnen en 
kristen vore han icke. 

!llen 1w bor Gud även i helge
domen, därför att hans ord predi
kas i helgedomen. Men om Guds 
ord predikas renl och klart i helge
domen, så har icke mången lust all 
komma dit, ty Guds ord, rent och 
klart predikat, låter i världens öron 
som hundskall. När Frälsaren pre
dikacle i liknelser fick han åhörare 
emeclan de ingenting förstodo där'. 
av. Men talade han något ord, sorn 
slÖtle förnuilet för pannan, så ble
vo till och med hans eana lärJ· un crar 

.. b b 
slotta och sade: "Delta är ett hårt 
t~_l, ho kan det fördraga." Och så 
vandc en slor del ryggen å t honorn. 
Skulle också nu lagen predikas 
rent och klarl tili väckelse skulle 
de Ilesla_ av den sorglösa hopen 
skynda sig hort och aå på kroaen 
eli ·· · 0 0 

er salia s1g omkring brännvins-
glasel och spela korl om söndagen. 
:Ylen orn predikanten blandar ihop 
la" och e\·a1 1· d ' . d 1 "' 1ge tum a silla en e 
orh .,:·. ' . ,,,aspa, en del silta och sova, 
en ~el se på vackra Ilickor en del 
se sma "· kl''d ' .' b 1 anna a er, en del flyo-er 
omknn" med .. , k . .. b I 0 SllM tan ·ar 1 varlden, 
oc 1 c!e flesta veta ingenting av hela 
pred1kan ·· d k 'nar c ·omma hem. Guds 

Den allestädes 
närvarande 

ord går in genom det ena örat och 
ut genom det andra. Men 0111 präs
ten predikar vackert, så att de na
turliga känslorna bliva rörda ? 

f , h • ' sa 
ar an mangen naturlig människa 

att gråta. Men är då något vunnet 
därmed? Om horan gråter i kyrkan 
och skrattar bakom kyrkan, så är 
hon dock densamma som hon varit 
haver. Om tjuven gråter i kyrkan 
och stjäl bakom kyrkan, så var det 
ju krokodiltårar 50111 han urät. 
M o o 

0 

angen grater i kyrkan men blir 
ändå full av brännvin, när han är 
upptänd av brinnande begärelse, ty 
fyllhunden kommer icke ihåg, att 
han blir törsti g efteråt liksom den 
rike mannen blev törstig i pino
rummet. 

Men då Gud bor i helgedomen 
så borde åtminstone preclikantcn 
vara lika sträng atl predika lagcn 
som Johannes Döparen. Niir han 
ser skrymtare och fariseer mcd sin 
grannlåt och egenriittfärdighet. när 
han ser krögaren och {yllhunden 
silta i kyrkan, när han ser dygcliga 
horor och ärliga tjuvar, så kunde 
han förkunna Guds stränga rättfär
dirrhet om han annars vilL ali nå-

o ' 
gon människa skall bli väckt och 
komma till sann ån"er över :;ina 

" ' synder. Ser han åter någon anger-
full och botfärdig syndare ~om.rna 
till helgedomen så bör han atnuns
lone peka med fingrel på Guds 
Lamm och säga.: Se Guds L~m;å 
som borltacrer varldens synder. 
k G 

b b . · J eluedomen, an ud, som 01 1 1 " 

379 

förbarm · ·· 
h l ' a s1g over den botfärdi"e 

oc ata honom känna sin nåd " 
Me_~ Gud bor på tre ställen . . Han 

bor forst i hö3· den emeda .. . k . , n manm-
s .:oma icke vilja hava honom till 
sallskap på jorden, han bor också i 
h~lgedomen, varest Guds ord pre
d1kas och folket beder, men sii bor 
han oc~så när dem, som en ödmjuk 
och f orkrossad anda hava. \1en 
huru många äro de? Atminstone 
har jag icke sett mänga sådana, 
varken i denna församling eller an
norstädes. De måsle noga skilja sig 
från hopen. De kunna icke silta där 
de hespottare silta. Ej heller finna 
ele något nöje i världen> fåföngliga 
nöjen. Yiirlden kan finna sin gliidjc 
i fvlleri, dryckenskap, otukt, clans 
och spel m. m .. mcn de som en för
kros,;ad anda h<n·a kunna ickc fir
na nagon gJädjc i viir]Jen' S) mJi~a 
niijcn. utan antingen nubl" ele ntrL 

inom h-ckta dörrar rllcr ocbii ma>'
te de ~öka ensamhctcn orh predika 
j iikncn liksom Johannes Diipart'n. 

När nu Gud linr i hiijdt'n. ;a bn 
ingen ,;e houom bland de111,. ,;om ho 
pa jorden. 'iär Gud hnr 1 h'.'.~p;e
domen. sii kunna endasl de ,;plar 
finna honom tl:ir ,;om ierkltgen 
söka honom J ltelp;rdomt>n. men tie 
som en / örkrossad mula hara skola 
säkert /inna honom. t~ Jlrr:·en har 
, t· Jao- bor i höjden och I helgc

sa0 . " · f'. 
do7nen och är niir dem. som en ~:: 

d 1 Jau rct. atl hai 
krossad an a iava. " 
har fum1ils några själa r. so1?1 .. en 
förkrossad anda hara, och mahan-



:iso 
A ri>idsjanr J 85 6 l'isitationstal i 

.. Men tyvärr äro 1·1 finna . dc annu. ..k 
< ' k d ·om so ·a (lc få och få iiro or · e, s 

· ' I ' ty om J ele horttappacle aren, 
up1 .. · ··k en skulle hlott en ropandc rost 1 0, 11 d 

l .. k t 1·1n"a av e hiiras. skul e sa ·er 11 ' b . 

f o 1 .. ··a l)·ssna t1ll horttappadc aren JOtJ , 

d 0 ock man"a Jen friimrnan e. 111 .. b. 
k cl .... • t a11d1·a iiter forarga~, s ra tta aia , ' ' lt 

andra komma av nyfikcnhet a 
d t .. · ·e delen gapa såsom for orn .. s Oli . 

kom tili Johannes Doparen och J:· 
sum av Nasaret för ali få mäll.a sm 
nvfikenhet, dock korn viii ock 1 den 
:;tora sorglösa hopen en och annan 
hinna, som griil övcr sinu synder 
och tvättadc Jcsu föllcr mcd ång· 
crns tårar. Diir fanns ochå en och 
annan lam. som lät hiira si g till 
Jc,.11111 oeh fick där höra clct nå<le
rika ordet: Dina synder / örlatas 
dig. J\Icn stiirrc dclcn hade kom
mit tili Jcsum för att gapa och mät
ta sin nvfikcnhct. Så skull e dct hiin
da iinm~ i denna dag, 0111 en ropan
des riist skul!e hörja ropa i öknen. 
Många skogsdjur skulle samla sig 
omkring roparen fiir att gapa. mcn 
seclan ele fåtL tillfredsstiilla sin ny
fikenhet skulle ele gå sin viig. 

Mätte Herren, den evige förbar
maren, se ned ifrån höjdcn till cll 
förlorat släkte: och dcn storc Her
den i Israel, som har vandrat ele 
Lunga fjäten på lsraels bcrg, har 
!ovat all uppsöka dct förvilladc, 
hela det sargade, föcla ele hungriga 
och föra de törstande till levande 
vatten. Han skall själv uppsöka det 
horttappade och bära det på sina 

,1 . t'll sin heli ga hjord. Säden ax a1 1 . . • I' 
.. k 1 men arbetarena aro a: ar myc e1, 
' d . 1 .. ·denskull sädens H erre a tt Be e1 01 . . 

.. der tro o-na arbe tare l sm 
han san o . . k .. ·d 
k "' ·d Ly säden v1tna r t11l s or . 5

0 °h
1 

1' .. 1· o"' demarken finnas icke c 1ar . 
• vetekorn m en de som fm-manga ' . . 

kall han församla 1 sm lada. nas s .. 
1 

f .. d 
Och de skola vara va ~rvara e. 
De få vetekorn, som ä~nu i~ke ~.un-

. na äro Ömlåh ga for kold. mt mog , 
Därför måste vi bedja sädenes Her
. att han bevarar de växande kor-1e, 

1
.. . 

nen för hagel och oväder , or nm-
frost och torka, för ros t och förrult
nelse. Vi bedja även, a t~ säd;nes 
Herre måtle lå ta solen sk ma pa de 
växande kornen att d e m å tte mog
na innan sädesanden k ornmer, ly 
skördemannen tager säden sådan 
han finner den, antingen d en är mo
gen eller omogen, antingen åkern 
är vit eller gul eller grön, så skör
dar han som haver lian i sin hand . 

Men när säden är skuren och bu
ren in på logeu då kommer den, 
som har sin kasloskovel i sin han<l 
och skall rensa sin loge. Och ve tel 
skall han Iörsamla i sina l ad o men 
agnarna skall han uppbränna i evin
nerlig el<l. Den som rensar sin l oge 
han sållar veLet på de t a tt m ollan 
må falla bort, ty han vill hava stri ll 
och rent korn i sin lada. Då nu ag· 
narna brännas upp och mollan kas
tas ut Lill maL åt himmelens fågla r , 
lättkornen åter användas Lill mat å t 
hästar och svin, huru myckel kan 
då sädesmannen få av sin åker , som 

De n a 11 estä d c s n ii r 1· aran d e 

ha n m ed m öda och arbete [örvär
vat? 

Ack , i vårt kalla land kan man 
icke Iå mer än 5-6 högst 8:de 
korne t, men i det förlovade landet 
fi ck m an ända till hw1dradefalt. 
Må lle då den evige förbarmaren 
förbarma sig över vårt arma land 
och o-iva både arbetarena och sä
den a ben tjänlig jordmån och tjänlig 

,, .. 

I' 
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väderlek att icke de få vetekorn. 
som finnas här, må Iida för mycket, 
antingen av mycken väta, eller tor
ka eller hagel och oväder eller av 
köld och rimfrost, på det atl säde
nes Herre må få några vetekorn 
församlade i sin lada. sa att icke 
all hans möda och arbete ma vara 
förgäYes i Lid och evighet. Amen. 

Ps. 69: 2. 3 el. 168: 6, 7. 

. /· " ' ' '";·,1'12 .• ti ,;.<. / , ~ 
' ; · ; - · · -;r' Lrestadius. 

- .. ,,. ,,edikokoncepl a1· 
,l/it111ppslag a I 



Bilaga II 

LARS LEVI L.lESTADIUS 

Korl levnadsteckning 

1 <lc hcli ga gcslaltcrs rad. till 
yj]ka Ol'h gcnom vilka Gucls Amle 
talar. finna yj iiYcn namnel Lars 
f, e1•i f,n' s!wlius. Namncl Ol'h släk
ten Lrcstaclius hiir tili ele friim sla 
i Norrl1ottc11s kyrko- och kullur
hisloria mrcl ej minclre iin tio priis
tcr nwd delta namn. Den hiirstam
rnar från Lii.~tad by i .lngerman
lm1cl. Där fiiddcs är 1615 honde
snm·n Johan Ailsson . Yilken gick 
stuJieYiigen o!'h antog cnligt Liclens 
sed det latiniscrade namnct Lcesta
dius cftcr födelscorten. T!an blev 
den forslc kyrkohcrden i Arieplogs 
fiirsumling i Pite Lappmark, som 
scdan bJcy hemort för flera genc
rationer av <lcnna sliikl och iivcn 
dess förgreningar. sliiklcrna Lcslan
dn och Boström. vars friimsta 
namn iir S\'criges sliirslc Iilosof 
Christoffer Jacob Boström. Johan 
( 1) Nilsson La:·;ta<lius· 5011 Johan 
( 11) lll!sladius och <lcnncs son Jo
han ( 11 f) Lwstaclius voro iivcn kyr
koherdar i Arjcplog. Den sistnänm
cle ha<lc 14 ba rn. Det nion<le, so
nen Carl Lwstarli11s, var bero-sfoadc 
Yid Nasafjälls silvcrgruv~ n~ei; 

denua bar sig inte utan måste läg
gas ned. Carl Lres tadius råkade i 
ekonomi sk misär och sökte försör
ja sig som nybygga re samt med 
.fiske, jakt och limkokning av ren
horn. 

I dennes torfti ga nybyggarkoja 
i Jäkkvik c:a 7 mil från Arjeplog 
födcles Lars Levi den 10 januari 
J 800. Hans två år yngre broder 
Petrus Lrestadius föddes i Buokt en 
mil från Arjeplog den 9 februari 
1802; han Llev lappmissionär. Bå
da bröderna hade mest dyslra min
nen från det fattiga barndomshem
met. Lars Levi säger, alt "fadern 
hade cll glättigt och hetsi g t tempe
rament och var. när han hade sma
kal spirituosa, utmärkt för elakt 
öbinne. vilket dcn änusliua för 

']] b b , 
sl1 a cnsamhet böjda husti"un fick 
Lctala mcd bittra tårar". Och Pel
rus ber~illar, att då voro alla ny
byggarc i Lappland i stor fallig
dom, mcn ele voro de Iattigaste av 
all~. Dcras clagliga bröd var såd
brod och fiskbröd av Lorkad och 
malen fisk, cj sällan även barkbröcl 
samt en n1J·a··1ksk,-··1t T 0 a . re ganger 

om året vankades rå<>mjölsaröt. 
jul, påsk och pingsl "hÖgtidei~ lili 
ära". - Trots allt sökte föräld
rarna dock ge barnen en god krist
lig uppfostran, fadern lärde clem 
all beclja, "när de knappt kunde 
tala", och modern lärde dem att 
läsa , så att Petrus vid fem år '"kun
de läsa redigt i vilken svensk bok 
som helst'" . 

År 1808 fingo bröderna ett bätt
re hem hos sin 25 år äldre hah
broder i faderns första gifte Carl 
Erik Lrestadius, vilken cla haclc 
blivit komminister i Kvikkjokk högt 
uppe i Lule Lappmark. Här fingo 
gossarna en god grundläggande nn· 
dervisning och kristen karaktäfä
danande fostran tills de 1816 \ w1-
no inträde i Härnösands gymna
sium. Följande år dog deras bro
derlige fosterfader och lärarc. Lars 
Levi fick sedan från sitt 17: e ol'h 
Petrus Irån sitt 15 :e ar försörja 
sig själva genom all un<lenisa 
andra. Samtidigt skölle de si na stu
die r så a tt båda blevo inskrirna 
som s tucl enter vicl Lppsala unin•r

s ite t h östen 1820. 
Lars Levi hade rc<lan i del na-

k .. r "kk. kk f·0 tl ka"'1·lck tili lurs ona n.VI - ·io · · <1 

naturen, i synnerhet YäXtYi'.rlde_n. 

S d ·· d J. 11 ·i" s·1rsk1lt om stu enl auna e ia s b ' 
. 1 .. . o b bt . ·kc11 "J·orde huml-
1 >Ol"Jan al o am , " . . 
ramila forskningsfärder till fots ge-

s 1 N c skre\ vc· nom verige oc 1 org , . . d 
tenskapli o-a arLiklar i botaniska ti · 
skrifter s~m l blev snarl känd soni 
Iramslåencle botaniker även utom-

3U3 

lancls. Honom lockade e11 
1 ärofull 
iana som vetenskapsman. 

Men som han själv yllrar, slo" 
han om " 0 

•• 1· " pa van 1g uppmanina" ay 
e~1 mecenat för unga botanisle~- och 
f1ck personlig rekommendation till 
cle.nnes vän hiskop Almquist i Här
nosand. Sannolikt är dock all släk
tens präst-tradition. uppväxtiirens 
rcligiösa intryck och hans a1 armo
clct Irån ba rndomen grundade 
Yärlclsfråm·ända sinnelag gjord~ 
honom redo alt cläri se en högre kal
lelse. för 1ilken han offra<le en 
hägrande ärofull bana . 

Han och Petrus liiste nu teologi 
med sadan framg~ing. att hada ble
rn prästYigcla 20 2 182.') i ltirno 
:;ane!. Redan foljand1· ar hlP1 Lar, 
LeYi pä bi,-kupcii,; iniliäti1 ulncin nd 
tili hrkohenle i n1r norcll ga-t• 
förs1mlin!! Anre.rnmulo mect kl rk
hrn "1:3 Jll~I norr Olll ncir na,1c ,,HI 
I-laparanda, 2.') nul norr ul'l J t 1-
cirkeln och 20 mii norr 0111 amk 
1 iigen ! Socknen yar 1orfl1g ul'h r:lest 
liefolka<l a1 folll!(a fin,-ka n~ byg· 
garc odi flytt]appar. _"aturrn 1 ~n 
ka 1.,,_ klilllalel hari. 1 Iin nnarna 
cl'i; i,-. Emhhl pnstak.i 1 i_ '.dd1~i111.1 
björkar ol'h kn pan,le fplh '.den, 
rhiir«hjiirk ot h !_1iilliirt ·r !it-kladd1· 

·k'"'e·i ._,l)l11Jllartid ,lii,-ade ,;ole11 
11Hll ·• • ... · 
. 'tt ·ken darr ol'h natt llll'll dolde s1g 

st s "' I . 
hrll under sex ye1·krm; w•tert nn· 

.. ·k . D~t y·1r dc :;tora mo_ t,;at· terr1101 c1. ' ' . 
. tr·ol<ka lancl. den 26-angr sc rna, · .. 1 J . 

.. f" ·k t'll arhetsfalt oc 1 i.1n prnslen rc 1 ·· 
kä ndc den hastiga befordran na;-



l\.arnuando gumla kyrlm. 

tan som <'ll forvisning. :\l<'n iiv<'n 
han sjiilY rnr en mwkl't ~amman
'llll natur. en mobabcrnas man. 
Hans svcnsku blod \"<11' lilandat med 
en mimlre Jcl samiskt bådc från 
faclerncl oeh miidcrnet. lian siie,cr 
ock 0111 ~ig ,jiih. att han ii nt <fa
derns hiiftiga lynne och moderns 
melankoliska tcmperamcnt. Han 
kiindc iivcn Jet andliga mörkrets 
ueh begärens makt av cgen erfaren. 
het. Men han kämpaJc tappert mot 

mörkret både inom sig och omkring 
sig. Han utgör elt utpräglat exem
pel på, huru arvsanl_ag och milj ö 
jämte ingripande skickelser sam
verka till personlrghetens ut\leck

ling. 
År 1827 äktade Lres tadius en ny

byggardoller Brita Katarina A lsta
dius från K vikkjokk, vilken "för
ljuvade hans vandring genom li
vet" som god maka och duktig hus
moder. 

Lrestadius tog redan från början 
sina ämbetsplikter på follas te all
var. Men på lediga slunder fortsa lte 
han en ti<l me<l .forskningar och 
nya fynd i <le ännu out.forskade 
ötlemarkerna. Hans växtsarnling var 
<let dyrbarasle inventariet i den torf
tiga prästgården och inköptes efter 
hans död av Kungl. Vetenskaps
aka<lernien. I fråga om Nordens 
fjällvegetation åberopades Lresla
dius som auktoritet av samti<lens 
friimsla botaniker. År 1838 ledsa
gaclc han på kungl. uppdrag en 
fransk vetenskaplig expedition ge
nom nordligasle Sverige och gav 
denna värdefulla upplysni ngar. 
Som crkiinsla häriör och för si n 
kunnighet erhöll han 1841 franska 
liederslegionens riddarstjärna. H .:in 
blev även ledamot av andra lär<la 
sainfund i Sverige och utomlancls. 

När Liestadius kom till Kare
suantlo måste han snabbt lära sig 
praktiskt taget två nya språk: fins
ka och en nor<lsamisk dialekt, Ly 
Lornesamerna förslodo ej den lap-

ska, han kunde frå n barndomen 
}fan fick predika på tre språk; 
finska, lornelapska och mera sällan 
på svenska . H an preclikacle allt icl 
efter koncept. Dessa skrev han ej 
sällan på baksidan av gamla brcv 
o. prästbetyg med hemmagjort 
bläck i bris t på annan skrirniate
riel. 

Men slörre hin<ler än språk. fat. 
tigdom och isolering mcbte Lesta
dius övervinna. Folket stocl lågt ba
de kulturellt och moraliskt. Dryc
kenskapen var allmän; själva kyrk· 
helgerna voro marknacler med sup
orgier, svordom, gräl. slagsmål och 
slölder. "I fyllan och villan" för
summade många sitt arbete. Så ti ll
log armodet o. nöclen . :\Iödrar kun
de somna under rusel och förhärn 
sina diba rn. Över a11t detta brann 
h~rmens och den heliga vredefö eld 
i prästens bröst. Han försökte hl. a. 
med en wykterh etsförening men 
fick blou en mecllem utom :; ina fa. 
milj ! föir tiondegivarna ej :åso1~1 
förut trakterades med briinnn n. s1• 

nade inkomsterna fö r honom. l)' 

han ville aldri g utkräva :; in riitl. 
0111 den ej gavs frivi lli gt! 

Vanlio- "hyo-o-!i o-" predikan. var 
t:> 00 t:> • k . 

förgäves. Så lä t han lagens _as 01 

dundra i kyrkan. Han blev hk J.o· 
hannes Döparen " en ropandes_ ro:;l 
. ..k , ·· 1 ot1·Ji·cd1kant r o ·nen ', en strang 1 ' • 

som bestraHade folkets symler pa 
deras eo-et mustiga språk, diir gro-

0 . d .° urova 
va synder närnndes me 5

'
1 

.0 . 

1 d l ky1-namn, all somliga roc na e 
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kan ! Det var sällan oskuldens rod
nad, utan de lräffades av "l r ·t . 
från s· . 1 ,, V ) IX ar 

mai Jerg · issa syndare ut-
r:kades så tydligt i kyrkan. alt alla 
\'ande sina blickar mot dem och de 
blevo "röda som paltar i :;rna"'. 
Rusdryckerna. en hzmulor.wh· till 
eliindet, utmålade han ,å "oaptit
ligt" som möjligt (se Ordförkl.: 
brännvin). ;\Ien allt syntes forgä· 
ves. 'I Iänskorna tvcktes blott bli 
alltmer förhärdade". \hörarna min
skade. sä att kyrkan snart hlev 
tom ! - 'llen det v~irsta 'ar. all 

hans eget hjärta frös nrh 1 ille 
hardna till . 

Tre tilldragelser gn ;Jo <'•ncller
tid djupl in i hans 111. 1832 11-

,juknade han 1 ncn lehe ml ' ·;n
de ,;ig nära döden. lian .. 11dc l'i 
nå.gon C'gt·ntli" ·l1id,fn .1 •1 1P 

hekrnnner fiir ,-in ta 11il_1. D1 t,1 hl 1 

dork en for,t.i 1arning. L'lt '( 11 
akt!" fran en hiigre Yiirld. 3.:19 
dog hans kiiraste l1a rn. rea ·i 't' 

Leri. Della blc1· eli ha ·t ,;hg Peh 

r·n amlra pamiPnt'J,,• fnu. ,., ')w· 
ten,; land. Tre . r ,« n;1r< JI' ;Jk t"· 

de lwn ,;jiilv j en -1.ir ·1rii,t.ikc '1111;'. 

som han troddc HI ]up.,,,nt. -~elia 
blev den lrt'dJl' ., .. h si.in.asll' i·ar-

. .. ' 'u "l"l'I'' han ,. ,., ,-1,11 k 
llill"'en . "' r . . 
r ·d~fruktan . l'a ,-111 ''"l'll 1 raga: 

c ~1 •. l '- ed 1 ·1 ll diir maslt' lian 
"Art 11 uer ' , · r·· 
... . .. "'NeJ ia" ;ir irk<' ar· 

sJl.lh S\ aia . . · ':.. r·· . )" . 
." , .. Des:;a kriser 1amle Olt Jll 

d1 ,, . c1· . Jör pm;toralexamcn 
pade slll ier f .. 1 . wd· 

dd . ·dmånen or ians ' 
bere e 1°1 

]iga förvandling. 
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Ilan ti!Urisknnde orh kumlr hös
lcn 184-3 infiir Iliirnösands domka
pilel forsrnra en ]ilen paslo.n~lav
handling på latin med dcn ongu.~el
la titcln Crapula rnundi = Varl
dens rus. Den kan betraklas som 
dcn blivan<le folkväckarens rc
forlllprogram. Strängt gisslar han 
mecl salirens \.apen samtidcns and
liga och sedliga fiinllirv, döda bok
slavslro uch skenfromhct. Oeh han 
målar en framticlshilcl . so111 llll lcr 
sig som tili slor del fullbonlad pro
fetia. lian lictonn r 11öclviindighctcn 
a\' en rcligiiis. mornlisk och sedlig 
rrfonn hland hiign och låga. 

Liknandt• toner ljö<lo i clcn af1011-
MJ11g.1predil.-a11 han höll i Härnii
san<l,; domkyrka i samband 111e<l 
pastora lcxamen. 1 lan utbristcr: 
"(}111 krislendomrn nu hiir bland 
oss 1•orc l'(ld dc11 borde vara. lron 
I drl. all l'ärlden .1/wlle se ut som 
dc11 1111 ser ui? Tro11 I <llt 111a11 d<i 
sk11lle se gmlande och tigga11dc 
bam som icke 11ela /l(ld deras för
iildrar het<l? Tron !, ali mmz då 
skulle höra del ohyggliga skrålel 
<11' rusiga 1•w11·et1i11g<lr på gatoma. 
tjutande som ufo<lr 0111 11iit1ema'! 
Nej. plult i11tet! T) besi1111en bloll. 
1•ad l'erl.-an hri.1Le11domen lwr. 11är 
drn flir rnka J rilt i 111ii11niskohjiir
lal. ne1 är i111e1 menrmde eller Jör
modandc om och lmnske. ali om 
man är ei ygdig. så blir 1111111 väl sa
lig. i·~lke_t menwule slutligen upplö
ser sig 1 det gruvligaste tvivel och 
/asa för döden." Så talade Lrestadius 

medan hans cgel hjärla ropade ef
ter visshel, eiter liv. Såsorn alla slo
ra folkväckare, lalade han av egen 
erfarenhel och på samma gång till 
sig själv! Del var morgongryningen, 
som bådade en ny dag. 

I Härnösand ulnämndes Lresla
d ius till hedersprosl och förordna
des till lappmarksvisila lor. På åter
resan visiterade han bl. a. Åsele i 
södra Lappland 1-2 jan. 1844. 
Gripen av hans "altartal", öppnade 
under enskilL samtal en sameflicka 
ilfaria sitl hjärta för honorn. Under 
svåra själsstrider hade hon uppsökL 
den framståend e själasörj aren pas
lor Per Brandell ända nere i N ora i 
Angermanland. Denne hade lösl 
henne från hennes Lvivel och syn
cler. Hon tillhörde nu de s . k. läsar
na i Västerbollen. Flickans enkla 
berällelse grep Lrestadius djupt och 
vände hans blickar från synden till 
syndares Frälsare, liksom .fordom 
katoliken Johan von Staupitz' råd 
till en frälsningssökande Luther. 
N u försl efter 19-årig prästerlig 
ljänsl kmn del avgörande genom
broUel i Lrestadius' omvänclelse
process som ell vägledande ljus 
från himlcn, och han kände "en 
försmak av himmelens glädje." Då 
<let sagts, all Lrestadius själv skullc 
ha hiktal sig för lappilickan 
oc:h blivit avlösl av henne, må 
här sägas all delta lösa anlaaande 
.. f 1 ° ar e : Ltcstadius skriver själv a ll 
lappf liclcan "öppnade hela sitt hjär-

ta för mig, sedan hon 1z 0··,.t ,, lt . 
l " . k a 0/-ta et , ic -e tvärtom!* 

. Mycket . intressant och i Lresla
dmsforsknmgen lidigare okänt är 
alt vid forskning rörande en väc'. 
kelse i Sorsele på 1830-40-talen 
nyligen framkommit au Lrestadius 
eiler besöket i Åsele vid visitalion 
i Sorsele 27 / 1 1844 sammanträf
fal rned därvarande läsare. Där 
funnos rnånga av hans anhöriga på 
mödernet, och en hel väckelserikt
ning uppbars väsentligen av dessa. 
Deras lagiska slränghel o. asketism. 
benägenhet för "rörelser'' och sy
ner. synes visa släktskap med mot
svarande företeelser inom lresta
dianismen . Sannolikt är alt upple
velsen i Åsele slyrktes geno111 in
trycken i Sorsele, vanid släkting
ars sätt alt se. känna och tänka 
s .a .s . lågo på samma '\ åglängd"' 
och vann lätt genklang ho:; en lw
släktad själ, särskilL som Lcsla
dius redan som gymna:;isl hadr 
känl "hemlig dragning" tili liisar
n a. Upplevelserna i Ascle och Sor
sele lorde ha samverkat till sjiiha 
aenombrottet i Lrestadiu:;' längt' 
0 .. 
förberedda och pågiiendc 0111111111-

delseprocess. den ai>görande ond-
liga Jörvandlingen. . 

Del har även sagls all Lt>slad ius 
och hans närmastc medhjiilpare Jo
han Raattamaa. skulle lia "avlöst 

. d . " Detta IJåståcnde fallcr va1an 1a . .. 
på sin egen orimlighel. Ty här ar 

• Ens ropandes röst 32. Borentnn: 
clinni ... mcn s. 32-36. 
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ej frå"a o 1 
, b 

111 au av ösa en troende 
~1:~n dagliga svaghetssynder, utan 
rag~ om att avlösa en icke f Örul 

orr:.vand men botfärdig syndare tili 
fralsmna från otro o d 

b . • syn , me•1 
delta kan ingen göra utan att sjäh· 
rnra redan omvänd och ha den 
H. Ande! Alltså måste båda redan 
Yara omvända, innan de kunde a\'
lösa varandra. Det är rnnligt mel
lan trossyskon. all ele ä\'en med a\'
lösningens ord trÖsla och hjiilpa 
varandra, ej att 0111\'än<la sia. utan 
alt förbliva och slnka:; i <le1~le\'a11-
de tro som de red~n iiga. \Ien delta 
är en annan :;ak! F. ö. rnr del Raat
ta111aa som utan Ltc:;ladius vebkap 
införcle den villkorslösa adösning
en \'i<l årsskiftf'l 1853-- ).J, alh;a 
10 år efler L ::.; 0111\'iinde],;e orh 
cirka .) ar eftcr Raallamaa:;. \fan 
frägar: "\Ien wm al'!ö:<tt da La·
stadius och Haaltam.1a ?"' ~1 ar. 
Gud sjiih genom det a1 w<ll'rliti
rande präst ellcr lekman fiirkun 
nadc ordt'l i predikan. skriftcnml 
och nattrnrd. · 

Lrestadiw; älerkom till kan•,.;uan
do som en 11 r 111ii1111iska. en berui
dad siäl. en· n_rfddd /l'rande liris
ten. Han \Jl" nu J"l'do all lik en 
Johannes Döpnn' prc·dika Liiillring 
för ,-j]dmarke11" ,ibegangna barn 
mcd nHunnen lll'lYingande kraft. 
Han oJrjade uu en inten,;h. riickel
sekampanj . Fiir de ogudakt1ga. som 
tilltalades i predikan mcd b1tandr 

~ Boremnn: L.c~ta11inni!->mt•n, ~. 37 

·12. J16f, 126-131. 
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'l)row11otl l!orG l!t1ei l!R'll•blu·rru 

. Airklor-f &JiltflL• 

~tnoli"tcu z11111111uini jn ,\utrtu i~ni1uoi11 

Cf IJtlUlll.t l fa utet lt 

Zrlill!". 

la·.~tadiu.'i j1irsta po.'itilla. 

,;atir och ironi såsom: "nyktra fyll
hunclar, fredliga slagskämpar, ärli
ga nådetjuvar, kyska skökor" o. ei. 
( ,;e orclförkl.). målades helvelels 
hai. >ill att ahörarna liksom kunde 
se, lmru de fördömda vrc<lo sig 
som maskar i avgrundcns lågor. 
\kn scdan några hlivil vikkta, må
lacles för dcm himlens salighet sii 
å,k[1dligt som möjligl. Jesu lamm 
få heta nch hnppa ay gliidje på 
himlt>ns gröna iingar. De som hiir 
ll'vt i fattigdom skola få all himlens 
h:irlighel. Kristi Brud skall hli så 
skön. att helgon od1 änglar åstund'l 
att se hennes härlighct, niir Bru<l
gurnmen, kliidd i hlodröd seger
skrud med guhlkrona, hämtar hen
ne. Lrestadius säger, att hans pre
dikningar fingo "en högre färg". 

J ·u liknelser förklarades med nya es . h .. 
liknelser och bilder ur a orarnas 
eget liv och alldagliga förhåll an
den. Därigenom blevo de synner
ligen åskådliga samt .!ätta all min
nas. De få kyrkobesokarna kunde 
herätta dem för hemmasittarna. 
!\fan undrade vad prästen menade, 
somliga mente att prästen läst för 
mycket, så alt han blivit galen. ·v1 .. n 
delta elaka rykte blev mol alla s för
modan en osynlig medhjälpare åt 
Lrestadius. Det väckle nyfikenhe
ten: snarl fylldes den lomma kyr
kan till trängsel, ly ve111 ville inte 
se och höra en galen präst, vartill 
tillfälle inte ges så ofta! - Men 
priisten blev dem övermäktig! Som 
<let hände den försla pingsten. att 
nyfikna smädare fingo styng i sina 
hjärtan och frågade: "Bröder, vad 
skola vi göra för atl bli frälsta ?" 
så gick det nu bokslavligen i Ka
resuando. Syndare kommo med 
outhärdlig samvelsnöd för att få 
råd och hjälp av präslen so111 man 
nyss hånat. Den stränge botpredi
kanten lysle av mildhet och kärlek. 
han hlev en oumbärlig rådgivare. 
tröstare och andlig f ader för hastigt 
växa11de ~karor av väckta syndare 
även från andra församlingar. 

1 ach-enl 1845 den 5 december 
inträffade något yllersl sällsynl här 
uppe: en jordbävning. Lrestadius 
berättar: "I samma ögonblick blev 
en lappkvinna, som länge ståll un
der lagen, försonad eller henådad." 
Därmed började de försla "nåde-

tecknen"* visa sig; härmed menar 
L. , ~lt e:1 botfärdig syndare får på
taghg v1sshet 0111 sina synders Iör
låtelse = frälsningsvisshet* och 
sam vetsf rid. Stor uppmärksamhet 
ha de s. k. "rörelserna"* väckt. 
L restadius och de lrestadiankrbtna 
se i dessa nådetecken, särskilt i de 
hahextatiska "liikutukset" ( = "rö
relserna") en parallell tili den förs
ta pingstens stora, stormiga "yäc
kelsemöte", då "Anden var å fär
de'' och gjorde fräls11ingsunder. 

Den evangeliska kristenhetens 
lärofader Martin Luther var håcle 
en viljemänniska och en mystiker. 
Det::.arnma kan sägas om Lrestadius. 
Hans föräldraan- återspeglas i hans 
framgångsrika väckelsearbete: fa
derns livlighet och häftiga lynne i 
den Yåldsamma kraften och kii1Y
heten och rnoderns visionära rnkhet 
däri. all Lrestadius' stränghet och 
"andliga hat" mot egenräufärdiga 
och obotfärdiga syndare dock dolde 
innersl ett känsligt och vekt hjiirla. 
som ömmade varml för de sant bot
färdiga och de socialt lidande iat
tiua och föraktade. Hans brinnancle 

t> 0 ] ' l håu alt även hjälpa sådana sa ang 
ha~ förmådde under stor försakel
se för egen del gjorde honom iiven 
tili en betydande social re(orma_tor~ 
Det visionära. hos Lrestadms '~~at 
si a tydliuast däri, att han del~ s1ah'. 

"' o d 1 f .. te sa sto1 såg syner och e 5 as . . 
'kt . d de syner och uppenbarelse~ 

VI VI .. bl d d väckta l 
sorn forekom an e l 

1
. 

väckelsens början, atl han pu J ice-
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rade utförliga beskrivninuar och 
utLydningar av dem. Bara e~t exem
pel: En juldagsmorgon när Lresta
dius var på väg till julottan i kyr
kan och såg mycket folk strömma 
dit, blev han rörd ay den srnen och 
kände egen ovärdighet att. Yägleda 
dessa på livets väg. Då sag han 
plötsligt ett ljussken utströmma från 
kyrktaket i sydlig riktning. Detta 
hlev för honom en lrösterik uppen
ba relse 0111 den rätla kristen<lomens 
ljus = väckelsen som utgick Iran 
Karesuando och skulle spri<la ;ig 
me,t söderut. 

I teologien infördc Le,,tadius en 
allcleles nv innehålbrik term. >um 
nu haller ~pii att Yinna lmr,-kap i 
svenska språket. Det \ar .. den hin'
melske Föräldern ... ' (Gud Fadcrl. 
,ammanfattnmg a\ en jord1sk J

der,; och moder,; hä,;ta eg<n,kaper. 
fullkomna<le i en <len fullk 01mhgas· 
te person. tili ,iJkcn den l:för<liir~,1-
de eller genom tron ate1»l<1llda 1'.1'u1-
niskan står j barnnfvrlwllmule: 

l uammalpietistisk 'JHla liir Lre
stadi~is nådens ordning*: räckelse. 
bäuring. omYiin<lebl'. fiir,;onmg, pa-

f .. <l ]- oc·li 1.:1·ufiinli•"'tirebe.* nytl o e ::>e .. '. ":"' . .. ,_ 
Han indelar mamw•korna I tie kak 

· 1·· · llc·1· ,:ikni s)·nda-goner: sorg osa e . ·' * 
. l'äckta ocb hemidude troen.'.le. 
1 ~ · ·· J ~en 
I sina predikningar gor ian '. k 

f litiut bruk av den herrnlwtis a 
ei . ,. 

"blodsteolog1en 

-- . 0 df"rklaringar Borcmnn: 
• Se dm• ord ' 2~7f o 26-l. 2121: 102. J07f, 
Lre~tadia111smen s. . 
188-92, 252f. 
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At ele sor.,Jösa slriir han lagcns 
"riivsla sa lt ~ien tröstar de vä~kta 
~. ån<>Tande med "den Törnekronle 

' " " 
0 1 1 k:irlck och Ko1111nrrc11s na< oc l ' 

" .. . "f'']' d 11 manar dt"m lragt"l ali o Ja 
0 

e,, 
,;lon~ Korsbiirarens blodiga spar 
,;0111 ''små korshiira re" tills "giislcr 
komma från him111elcn och laga 
<l<'l11 upp 1ill sig". 1 liklwl mc<l ka
tolikcrna rnrnar han fiir sju döds
srnder :* dt'ras plarering i krop
J;rns olika org1111 iir synnerligrn ~ri
gincll mcn JHl sa111111a gang en a.nmg 
0111 <lcn nutirla ku11'kapen 0111 1nrr
,;ckrc1ionrn. 

Ehuru T.. hiili sty1 t pä statsl>)l'
krms luthcr,;ka liira, intog han <lock. 
<wh m<inga prcdikanter dtcr ho-
110111. t'n myrkct kriti,;k instiillning 
mol kyrkans priistcr: "Från kyrkan 
kund<· 111an cj Yiinta någon hjälp 
11101 tidc11' oncbka. ly '\iiklarna p<l 
~io11' murar iiro stu111111a hun<lar: 
dl' :;kiilla intct". lhremol visadr 
han ,;ympali fiir ''liisarna" de crnn
geli,;ka Yiiekelscrörelscrna i Viislcr
hollen o. Lappland. 1 ilka gjnrl ell 
,;lnrkt inlryt·k på honon1 rcdan som 
ynµ.lin~. 

;'\iir Le,;tadi1i, <lundradc på prc
dibtolen. wrka<le det son1 0111 han 
hatade cj hlntt sYnden utan iin·n 
syndarna. Djupa~t Yar clet <l()(·k 
hrinnande nitiilskw1 f iir sjiilars 
f riil.rning. ;\lången kanske hiipnar 
iil'er del på många stiillcn grorn. 
vulgära språket nl'h undrar 0111 nå
got goll kan komma av sådanl. -
Härpå må s1·ara>; 1) L. kan åhero-

pa både Luther, J ohanne~ Döparen 
och profeter l. ex. Hesekie~: 2) L:s 
åhörare hade ej någon hog-~ nor-

1 el 1.01"IJrosa utan bara lagpro-n1a - · c o ' 
sa, där fula saker endast hade ~ula 

11 Och hans egen asket1ska nam . ~ . . 
fäcro-nino- och vana i sländ1g faLL1g-
clo~~ gj~rcle del lält för honom. 'ltt 
driötiat begagna den pedagog1ska 
metoden all både i tal, klädedr~1kt 
och livsforing sänka sig ned Lill fol
kets nivå, utom i dess lastbarhet, 
orh tala till <lem på deras egel 
språk. 

Vidare bör en väckelse bedömas 
e(ter sina verkningar liksom Lrädel 
cfler sina frukter. Det är styrkt, 
alt <lenna viickelse på elt i ögonen 
fallande siill f örvandlade männi
skorna över alll, där den gick fram. 
Drinkarna blevo absolutister, krö
gama hällde ut sitt brännvin, tj1w
gods clter/ördes, alla slags syndare 
ångrrule. bekände och gottgjorde, 
så vitt mänskligt möjligt, vad de 
brutit. bådo orn och erhöllo f örlå
telse och därmed kraf t till ett nrtt 
li1 1 i g1ulsfruktan, frid och redbar
het. En /örut osedd of fervilja titt
nade om ett nytt sinnelag mot med
miinn iskor, i synnerhet tross)'skon, 
som f Örenacles i varm brödralfär
lelr. * 

Så hörjade den märkliga la~sta
dianska viiekclsen vinlcrn 1845-
46. Lrei;tadius fick snarl goda med
hjälpare. friltnsl den av honom ul-

e Se unlfkl. 11. Ooreman: Lr.,.Laclianh•men 
" 252f. 1161[. 126- 130. Bl 137. 

bildade lappkateketen Johan Raat
tarnaa (1811-99), vilken senare 
införde den villkorslösa etvlösning
en, * hans broder Per Raattamaa och 
lappm issionären Carl Johan Grape. 
Dessa undervisade harn och ung
dom i flyttande "missionsskolor" 
och höllo bönemöten varvid de läste 
upp lärofaderns predikokoncepler 
och senare även predikade sjäh·a. 
Och väckelsen spred sig hastigt från 
socken till socken. 

Våren 1849 blev proslen Lresla
dius kyrkoherde i grannförsamling
en Pajala vi<l Iirn;ka gränsen. Väc
kelsen hade nåtl dit före honom. 
och han mollogs med slor glädje 
av okända 'änner och beundrare. 
Men han Iick även manga hillra 
fiender, siirskilt bland dem 1ilb;; 

•se Ordförklarin1rnr! 
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sl.ora inkomsler av rusdrycksförsälj
nmg väckelsen gjorde slut på. Hans 
senare år förbittrades av allehanda 
klagomål Lill myndigheterna, vilket 
orsakade exlra visitationer och för
hör. Bl. a. blev han ålagd all hålla 
två gudstjänster söndagligen. en för 
ele väckta och en för dem som kän
de sig törda a1 de förras extascr 
som skallade i kyrkan. 

Trots mycket nitiskt prediko-, 
un<lervisnings- o. enskilt själavårds
arbele hann L. äwn me<l en bety
<lan<le författarl'erksamhcl. Ltöver 
talrika naturyetefökapliga art1klar 
ma följamle böcker nänmas: Rib
lisk historia Yarigenom han blel· 
"rtl11dare ai• det nord- Pl/Pr tornc
lapska skrijtsproh·t, H' 11. L'll ei 
(!'\'('k[ lruk 0111 f,tlfJJlflfll(I~ /1l \('liof;.l 

. . . c - ) - , 
och reli!!inn. lian 111ra1 .L ·>' 

... · I lrrsradiris' predi/;stol. 
Pajala nya kyrka., intt•nor uu' 



1 
~dlut~ euvtf af a~, 
:Jubmcl11 i1irro l•t ~Hm111ji ~i1t11, 

!!lfouic 1nrtM1Jt1'. luH~ ln~ijJ !.1M' l~1ri<'~t, (~tfdt, 
JN1c- 11cur1, kr1c ~11~mtf ,1!~1' ilmrn f11 f1nrt.1111r11Ull 
r.1:UJ, mi r.1Jn l.l rnr11 111•'.>tl n i1mu. fdu~n,1, 111 
ldrr ,311N11~l J,l f.11t•n11 i;mJ~I 11.1tin r1w'.~11:l~mult 

ll'.l1Jd.1ll1 IJ. NhU 11ltt!Jtpt f".i:Nl.1tl1, ,,u&u~ch 
lut1nc11 \.l ~ti:1l1,1~"f,1i1.1 ll~rcn t,\ iau r.1,1fotl 

1 1~.iUilo1 111lcl !JJ.ilh•JJ mille: 

llans i!tllli ilac11tabiu!l, 
9' d• IJ t>'ff'r.rri.1 t'""Jlf<..=1 4 •. 1.i:'.;(111; t1~11 J:nui 
, 1,.-l!•ifJ .)(•:t~JJfJ J:~ (\ 1( \:;. ~ ,··. t, .r1::.UJ ~t;•!J l!~ 

t'!!~J.,~~~r~ ~~J .. ·-,~~:~ 11r!~.,; .~ •-t~~·~:.~ri·!'"<litt· 

Rtnc:;i,• t.:.:•1 ~!rJ ·'.(~rlJ 11if.rn !,\, Z.ih:1d.1uj.1! 111, 

caf.i.~ 1~iJ l.l'llrrn':' L1111 11~1\' lu1m• n r.11111 l!J..if1-I• 

f11 11 ,.c:r..uu. j.I D1' ,iln?il 11.1•u!!IJ t.I i.::~i1rn1.('W'Tlli'i.:..tt• 
N 11oil\'.n, 1r-.1U,1 r,,n~a1• !'iU 1u!Ji>i1t n.iq•1P1; tJ11tt1i 

fot:li~ Z.ihu:,,1J~ UJai l·~J·1' J1ld )J ~J,•fi.1lh 14tt&l 

~CJtu1~a1utt'I, 

Wrt,.n m-llk llffaJ ~ ~A •i.tun ft\.U. 

Rih/i.\/; hi~toria al' La'.~tmlius (Cumla lu•riit· 
1t•f.,rr om Gutl or/1 mä1111islwr). 

en ti<l~krift Ens ropanrles rö.11 i ök-
11<·11. rnri ingår hl. a. en originell 
sjähfoografi. Ilanti Yiktigm;lr pro
<luktion är de lnuulratals pre<lik
ningar han eftcrlämnat. och ,om 
M'narc utgi\'ils i flera tiamlingar o. 
upplagor: l: Finsk l\.yrkopostilla, 
lr. i Luleå 1876. De flesta ha ut
kommit i Finlan<l: 2: Nra Posti/
fan 1897 i Pori. flrra uppl. 3: 
Treclje Postillrm. flera uppl.. 4: 
lluspostillan, tai v. husförhör o. 
sjukbesök. 1900 i Kemi, samt en 
saml. 5: Skriftetal 1897. l Norge 

har uto-ivits 6: Kirkepostille i övers. 
1901,'.z:a uppl. 1933 och 7: Tredje 
Postille, Narvik 1953. En svensk 
K yrkopostilla utkom i Pori i Finl. 
1S97-1901 övers. av J. F. Hell
man. Även lresta<lianerna i USA ha 
ut<>ivit två engelska övers:r "House 
P;stilla" Cokalo ] 894 och "The 
New Postilla" 95 sermons, Hancock 
1927. Egendomligt nog har ingen 
svensk ulgårn Lryckls i Lrestadius' 
hemland förr än nu. - Hans slör
sta bok "Dårhushjonet", en rnyckel 
ori gi nell anlropologisk-religionsf i
losofisk-dogma tisk framställning i 
två delar ulkom försl 89 år efter 
hans död 1949 i Helsingfors. 

Genom att med väckelsearbelel 
förena etl energiskt nykterhelsarhe
tc och sålunda grunda detla på kris
ten<lomens grund, förmådde Lresta
diu~ vad ingen annan förmått, näm
ligen helt "torrlägga" en hel lands
iinda i lrenne riken från rusdrycker. 
Så framstår Lrestadius som uart 
lands främste nykterhetskämpe jäm
te Peter Wieselgren i södra Sverige. 

Under elt besök i Stockholm 
1858 då han holades av blindhel, 
fick L::; " en påhälsning av kole
ran"'. Han skrev då i elt gripande 
aY:;kcdsbrev tili sin huslru bl. a.: 
"Ömt älskade maka! Såsom jag 
älskat dig i liuet, så älskar jag dig 
intill döden ... Men f å ui ej mötas 
mer i detta livet, är dock mitt hopp, 
att vi få möta varandra på Sions 
berg hos den törnekrönte Konung
en. där ui tillsammans f år skåda 

honom och f röjdas i det nya Jeru
salem ... JV[å Herren vara med di" 
min älskade vän, och må han trös~~ 
och hugsuala ditt hjärta och lzjälpa 
dig att bära korset. Farväl och 
hälsa alla kristn a. F a ruäl! och bed
jen alla kristna för mig." 

L. tillfrisknade dock, och under 
hemresan återfick han även bättre 
syn, vilket tedde sig som elt hön
hörelseunder. Men hans lernads
afton nalkades. Knappt 211~ ar ,e. 
nare skrev L. sitt sisla hrev till sin 
vän. södra Sveriges slore nykler
hetskärnpe Peter Wieselgren. med 
vilken han hrevväxlat många är i 
nyklerhetsfrågor. Han tar aYsked 
med följande gripande ord: ""Här 
ligger jag på plågans läger \'äntan· 
de att dödens ängel snarl förJo,.;. 
sar mig. i\lin käre broder. ~um 
överleYer mig, borde icke underl[1la 
all fälla en förbön för mig. Ly min 
Lro ~ir ofla svag och hoppel fjiirran. 
Dock tror jag, att den store f iirsl'a
raren och törnekrönte ko111lllf:fCll 

icke skall övergiva mig." 
I denna tro levde. kiirnpacle och 

dog Lars Levi Lrestadiu:;. Han la
lade som han trodde och lenle ~0111 
han lärde, en trogen och nitisk Hei_·-

... . .,.:1·ruino- hln 1t rens tjanare. va1s b' "' ... 
.k .. 1 · ad - L1kso111 sällsynt n t va s1gn · . 

vaknad ur en dvala utLrast han p~ 
d "d l" . t · "Frälsaren komme1 o s ag1e. .. ·" Nu 
med öppen famn alt ha_mta nl11,,. för 
k .. från h1111me en 

omma gaster S d 
1 

lian . 1 1" - e a1 ' att Laua nug wrt. . k ... 
" "] · al srna aia, · f ··1 och va s1.,.n, Lag1L arva " 

förlorade han talfönnu"an. men 
ha .. ' l " ·ns ogon slra ade ay himmehk 
glädje. Han in~mmnade den 21 feb. 
ruari 1861 i elt illa omlionat rum 
i Pajala prästgård ( Lre:,Ladius-pör
tet'"). 

Sällan har fi rat:; en sådan sorge
fesl som Lars Le\'i L\!sladius' sista 
färd. '\Iänniskor samla<les som ald
rig förr från en mångfald försam
linga r i lrenne riken och av frra 
lungomål. De flesla l'nkelt folk i 
gnHt och srnrl, hinnor med svarla 
sjalelter och samer rne<l oina farg
granna hiigtids<lräktcr. olika fran 
olika socknar och riken. DPn vigcla 
malmem klang och se rgrpsalnwn 
~leg al<lrig miiktig,ue od1 •ner gri
pande i helJ Tonw clal. Sii lan ]v,;,;
narle en sii slur .;urjarnlt foh.-air
ling sa andiiklig od1 ting,.;laJ .il' 
gnpande tai. ~ .. llan Ya · ,.i -t<' · 'lh · 

nidwt. hos \ 1lkc11 ulh'l t1ga \',lr 
lo;-rt. Och ::-iillan har ens här uppP 
sa miinga riirda hjiirtath ,to mande 
surgerop uch fnils11i11gsjul1rl. ~en· 
ljudit vida 01nkrin~ som_ 1111, ""'·Jall
<le en man \ar:; likc sallan fann>-

Lars LeYi r r:;tadius. dl'n ":,.;a1~dl' 
och sprakan<lc !irJndfa~klan J hogci 
Norden. hadc ,.;]ocknal \Ien tien he· 
]. elcl hw Liin<lP. hrinner alltforl 
1ga ' ·· · k l ·:irlan i hundratu:;ende nw11111s -~_iJ, . . 

- Ocmutståndlig girk yackcb~n 
höo-nordi,;k j~[o:;snmg och 

som en " . d llt otstånd. 
v·l.rflod Ö\'ernnnan c a m d 
, d - . d och last, renan c 

bortsopan e ~yn .. . k ldirtan tili 
1 äckande mann1s o J< d. 

oc i "'. . mcr iin hun ia 
nytt !iv, som nu J 



;{<) 1 

år huril riklig evighctsfrukl i fyra 
riken i Europa och flera slaler i 
Nord-Amerika. Så lever hans min
ne som få på båda sidor om Atlan
Lcn, ty del var Yälsignad siicl han 
s[ulde. Diirom 'ill ii1en denna lwk 
rn villna. 

Pa La·stadius· och hans huslrus 
gnff i Pajala iir rcsl en cnkcl min
nes' ård som hans måg Isak Nirn 
egenhiincligl forfiirdigal m liilj
slen, eli kors pi\ n1 r.s sockel liises: 

Ifar hvilar 
Prosten L. L. LIEST ADJUS 
* 18 JO/ l 00 t 18 21/2 61 

Dan. 12: 3 
och hans maka B. C. LIEST ADIUS 

* 1805 tJ888 

(Dan.12:3 "De rättfärdiga sko
la då lysa, såsom f ästet lyser, och 
de som hava /ört de många till rätt
f ärdighet såsom stjärnor, alltid och 
e1•innerligen. '') 

l.wsttzdiu., • ~rm• pu Pa1·a1 . I . . 0 n)a ·)rko1wrd. 
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Bilaga III 

ORDFÖRKLARINGAR 

Sakregister, tillika sammanfattande 

översikt över Lrestadius' teolo<ri * 
0 

Förko1·t~ng~.r: A. = .. Anden, a. = .:'-nda, andl. = andlig(t); barmh. barmhärti _ 
(he~ br. - btod':: (brode.r); b. = bon<enl, d. = den<nal, d. o. ,,, detta Cdessal or~; 
ef:_ - .. eHer, en!. - e~hgt'.. ev. .:ventuell(t), evi. = evig(tl, evih. evighetcen), 
f - :.'.'IJande, f:· = fran, fors. :=' fors."."mh_ng, gm = genom; H A = clen Helige Ande, 
hei. - hellg(t), J. = Jesu<s), Jf. iamfor; Kr. , Kristus, Kri. = Kristi, kr:dom 
kristendom; L. = Laestadius, L:s (genetiv). liks. = liksom· m. med mänsk 
män(ni)ska; ngn = någon; o. = och; rättf. = rättfärdig; ~. _ som, s~. sås~m; 
t. = tili; äv. = även o. nägra andra s. lätt förstås. 

Guds rätlfh:t o. Utrar 251: rrittf.n plöjer 
hjärlats aker o. nadcsolen gör den frukt-
bar: hintlnljus · sol, mane1 stjL·nor 
kristend s ljus l~. 31!4/ 367, m)·tolo~i,ka 
väsen mörkrets makter 55, 57 94i ..i7 .. 
bilder ur liwt: herdar o. ffr hei pred. 
allegori J'iJff. HI!f, geta- o. svinahcrdar, 
hundar, v!llpar, "nådcvalpar'', se d ord. 
Nai 115 yngling symb. :.i.n<ll. d(,d ~7S f&. 
Anda.kt ,·äcker Guds Ande "m ord o bon 

43, 172. undar, onda 37. oron.'.l ri ~n 
on des ii.nglar 55, 75, jf mytolog • !l ncl<'
makt~r "luftens härsnrnkt" 75f. Amh~ns 
sviircl Guds ord <Ef. G: 17) 100. ,·~rl.:
nin~~u 320. - - vin; Ordets kl."af. ~. &flP('.: 
o. rör, gcr andl. gHi<ljc ind t ror('ls~:' 
liks. pa första pingst~~ 1C'n ,. 63; g{"" .~~ 

dl k ft 91 \Um. pra .. t:1tlomd. sC' fot -
an . ra . r '111 

1 rcmcnsknp. amll. hlinda 91f -·.' 
sn;,1 ·_ g . ''clrinkarC'", L bruk:lr ib1 .. , dl:tta 
~6 knamn'' om ·•nncll. berusad~., t'XU.l· 

sme " .. · l ·• n,· Anden 63, se rorclst:'1., 
terad~, rou a Iev tro 267. 277( 280. 
_ dod: sak~~ '_ .. ·Jd e et kött 313. 
- fiendC'"r: d1avul, \~t . , . ~Hl annat än 
- fnttigdont 9, 20-lf, _.J1, CJ59· d l:a av 

t . r.J 0 suclmr 41, . . .. 
synd, v1:c . " "·"tt yä,ckelscs kannc
"åttn. sahgh .r ' 1 ~ , -dning 357, 
tccken", l:a steget i nadens o1 

Absolution, se avlösning. Adam, den 
gamle ei. Gmnmel-Admn kallar L. iro
niskt en "blott naturlig" vanl. kristen
domsfientl. mänska sid. 37, 52, 97, 153, 
170, 194, 230, 239, 240, 242, 254, 269, G-A 
köttet s. finner lagen motbjudande 287!, 
294, 321, 328. Aga barnen 99, 164. Allcgori. 
För sina enkla åhörare gjorde L. abstrak
ta andl. ting åskädliga grn flitigt bruk av 
allegorier: färgstarka bilder. liknclscr o. 
symboler, soml. mustiga o. avskräckandc 
för ogudaktiga, soml. sköna o. tröstcrika 
för botfärdiga. Ex: symboler fÖr onda 
n1nkter o. 1niinskor: djur: björnar, rävar, 
vargar, ulvar 57, 100, 102, 153f, lejon .100, 
108, ormar 120, 372; getter, svin 153f, dods
rikets hundar "dödshundar", dödsmas
kar 65f, SS; ;·ovfäglar 83, 13, 107, 122, 
(126), 372f; symbolcr för gocln miimti~kor: 
vakthundar, valpar :- "nådevalpar <se 
d. o.) 59, 101, 103ff; sångfåglar 59, ~2• 
108 222 287 341 373; valpars gnal
lande o.' fägi'ars ~äng viiclctas . J~v
sånger o. "rörelser" (se d. o.), dcn fhtt~a 
myran 226, 372; växter: gocla träd, vm
bär (clruvor) 84f, äkerns säd 9o, mnrkens 
bJomster, "evighetsblommor" 3471 nnt~
rc-ns kraftcr: äskans dundet' 0 · rcgn -

Lrestnclilu1ismen, 2:a uppl. 
• Utförl. framställning i Borcman. 



aU känna den 2·H, hungra. i n.f:m 102, 
J.l·l. Andl. gliiclje, hnt, hungc1·, ljus, mÖl'
kcr, sorg, se d:n 01·d; liv: lcvandc, 
fruktbiirandc tro, vcrksam i kiirlek 281, 
367; - "rus", se rörclscr; nnfäkta ... av 
fil'nclcr o. frcstelscr 16, 35, 173, 253, 2731 
tvlvcl om snlighctcn 303. cinldflga de krlst
nn 98, 335, på clomcdagcn 103, cj 155. nn
srnr i c\il:'ht>ten 27·1, 331, 331. Försvara
ren har bcfriat de troendc fr ~21 ~· antal, 
brödcrnas unta! sknll bli fyllt 15. mbctnre 
i vingärdcn •19, 8·1; tröttn arb. vänta cfter 
vila 336, Paulus trogcn arb. 101. 11rbete, 
kro1>ps för att hjiilpn fatt!ga 2•13, 239. 
uvfalln från nåclcn 195, 197, 306, 337. Bön 
att bcvaras friln nvfoll 240, 271. David 
föl! mcn blcv uppriittad 316; uvfalln:i 90. 
a\·grundt•n, död::irlkct, fördärvet, förtap
P<'lscn 11, 99, 283; dömu sig sjiilv tili 285, 
292. avgr :1•11s !urstc 318. 

AvKuducJyrlcan•, som iilsku viirlclsliga ting 
o. syndig- njutning- mer iin Gurl 331. u.v
kliidn sil:' 13. 301: blygas att avkl. _ att 
blottn sitt inre gm syndabckiinnclsc. nv
lut(.,.brcv) mcd pti.vC'ns försäkran om ef
tcrslcänkande av kyrkostraff <se d. o.) o. 
syndaför!alelsc säldcs t. olika pris eftcr 
syndcns storlek t. o. m för syndcr man 
komme ntt görn <"oavsiklligt"). Luther 
fönlömdc dcnnn lukralivn handel med 
bevis ur Skriflcn, vi!kct blcv början t. 
rcfonnationcn 1517 s. 29H. ,\\<löHnini:- ei. 
aln•olutiou um nyckt.:lmaktL·n (se d. o.) 
Den av L:s främste mL~darbetarc Johan 
Rncrttcrm1111 kring 1850 lnförda villlcors
W.'>n tlllsiiyelsn1 om s.ynclcnias förla,tcl.'UJ 
en!. Jesu instiftclse <Joh. 20: 22, 23 o. 
Matt. 16: 19 o. 18: 18) s. 285/ o. Luthers 
Kyrkopostilla <nr 41, * 42) användes m
tigt inom hela väcke!sen. När en botfär
dig syndnre vld inbördcs snmtnl ei. of
fcntligt mötc, ~vcn mitt i predikan, gri
pen av ordel, sagcr: "Jag ilr en stor syn
dn.rc, h·an n( tillsii[/U miy /örlätelsut" 
tystnar .talarcn ett Ögonblick och avlöser 
h_?nom Jamtc en korus av instämn1andc 
rostcr: "/ JesH namu och blod. <'iro alla 
dit1a .~y11clcr förldtna!'' Den avlöste om
famnas av dc närmat1t altlandc uncler 
stark rörelse 292 294--97, 363. Denna of
fen.~liga avtösnlng utan cgentllg bikt för
utsatter, alt den avlöstc ·•nnra,,t bok/111-

ncr o. gör 1t]JP m.c<l dem. llan f örorä ttat 
o. öppct bekän11er sig sonL 7..!ristcn i or<l 
och gärning (se belcänna. - Ehuru L . i 
tvä predikningar (291ff o. 361ff) go<lk ii 11 f 

dcn villkorslösa avlösningcn, använcte 
han den själv ogärna. Han frulct a cle, att 
"en för snar avlösning skulle befordra en 
förtidig förlossning" o. en död tro, ty 
"den som liitt fär förlåtet, å terfalle r oclc 
Iätt" (326: "förtidigt födda" , 364) . E van
gelict til!bjuder alla botfärdiga s ynclernas 
förlatelsc av nucl f. Kri s lmll 162, 260. 
att tillägna sig den gm tron pä Guds orcl 
o. töfte 295/, 309. Se blkt, biktfa cler . -
Avwtcl(sjulm), 73, 77, 284, 290, 351; d ess 
svarta ande 363. avviigar frä n Ii vets 
väg 9. 

Bncl, frälsningens 49f, nya födels en s 51f. 
Band den Hei. Andes 19; barm:i. se "s k äl
la". bnrkbröd i nödtid 64, 171: trons g läd
jc växlar, -bröd suckar, tärar = sas 
171. Barmhiirtlghet, Guds 22ff, m ä n n i
skors: 264f, 5:e saligh :n 358. Barn A: i all
mänhet 65, 129, 269, äta förä!clralösa 
barns bröd 122, värnlösa b. 103, troe ndes 
305; gudlösa 129. B: Guds barn, s e cl. o. 
C: världens barn 11, 59, 97, 178, 313f, 321. 
D: djiivulens barn 93, 97, 179, 269, 3H. 
bMnnrätt hos Gud 179, 195, -tro, -trygi;
het, se gudsbarnakristendom. 

Bedja, se bön. - bedraga. sig själv g m 
falsk tro 171. bedrövanclc, bekymrade om 
sjiilens frälsning 17, 23, 124. - bedrövelse, 
syndasorg cfter Guds sinne, för tili fräls
n ing 93; över J esu död 17; frigör fra n 
världen 165, vändes i glädje 17, 162f; hur ? 
gm syndernas förlåtclsc 156fl. Befriad 
frän syndcns bojo1· 19, fr domen 362. 
Begiir, köttets böjelser, drifter föra tätt 
tili fördärvet 99, 279, 361. Bek.riiftelse p ii. 
nadaståndet gm nadetecken (se d. o.) 
237, ordet 315, Andens vittnesbörd 365. 

Bekännn.. Lrestadianismen är "bekiin
nelsekriRtcndom", den liigger mycket stor 
vikt vtd bekännelsen: A: syndabekä.:rmelse 
(se biktl, B: trons bckännande 71, 135, 
179 : 1 ord o. gärning bek. sig s. Guds 
barn 321, s. krlstna 16, r. vö.rlden 314, 319. 
- Redan den inbördcs hiilsningcn mellan 
t~?ssyskon är en trosbckännclse, se Frids-
halsning. Jf "Döda trons bekännare". 
Benildade s. av nå.d filtt syndcrna för-

Iälna 160, 163/; i denna kr :dom 193 212 . 
239, 259, 297, 344, 3.63, 370. - Gud rä.kna~ 
d eras tärar 171. Aven ben . kunna falla 
o. upprättas. 63, 316. beri:-, "delta berg, 
Sina i b ." 62f "denna väckelse", där 
L Iät lagens äsk a dundrn. Se Sinai o. 
Sions b . 

Be . segra freste lser 100 : m trons sköld 0 
Anclen s sviird l.Guds ord l; -skyclda, se 
bevara; -" tra ffa. 98f, 225. Jf "skälla" 103 
353; -stänkn med fÖrson ingsblodct 15·1 '. 
-tryckfa. 17, 41; Bevara, Gud bev. sin; 
barn 126, 171. 

Bibelläsning, Det har sagts, att L . ej ma
nat t. bibelläsning. Delta iir fcl! L. ma
nar ofta där t ill o. bestraffar dcss för
sun1ma nde. Söndagarna hör man läsa 
Guds ord 42, taga vara på Frälsar ens 
ord 169, a lla viick ta och sorgsna lärjung
ar m ä.s t c studera Guds ord 172, besölrn. 
kyrka n och Iäsa Skriften 175, nåclckäns
bn b evaras o. upplivas gm ordet 315, !1 11 
att bli sann lcristen fordrao sann upp!ys
ning a v Guds Ande gm ordet 366. Bestraff
ning av o rdets fÖrakt 42, 59, 184, 289, 365, 
367. Icke väckta manar L. ej lika starkt 
t . bib.-läs n .: d e k a n fe ltolka clcn t. fa lskt 
tillägna n de av näde löftenn o. hamna i 
död tro 59, 95, 112, H5, 185, 279. 
Biktens o . avlösn inge ns nödvändig hel för 
hjärtats r cning beton ar L. starkt; des· 
sa brukas ock fli tigt inom väckc lscn. 
För att bli avlöst från synd askuld o. sam
vctsnöd bör m an bikta s ig, botfärd ig-t 
bckiinna sina syn dcr o. becl jn om förla
lelse 23 294f, vä clda bc lc . s ill a synclcr :16· 
L. fordra d e å tminstone i viick:s bor
jan t. o . m . offc 11 t lig dcta l jcrali s1111</{(b•
kiin11 elsc . (80111 s töd för sädnn åbrropns 
199: kvinna n s om r örcle vid Jcsu m~~te~ 
o. b t d Luk. 8 : 43 -18. I ' " ·17 sag-c 

o a cs, .. fo!k ct .. ,·ar-
att hon omta la d c infor a !lt s trax 
för hon hade rört v1d honom oc~ "· 11 011 
blivit frisk" . Men d et s tar eJ, a t . 

bl tt a lin sknmh g-n 
måstc offcntligt · · · 0 a . !cdom 
fläckar". Nämnandet a v hen~es SJU . . -

.. 1 c sadnn foteh U 
var icke syndabekanne 8 1 

1 ·t 
l nnc ett vn.c cei 

ele J. icke utan guv :c , har hjö.lpt 
bctyg: "Min clotter, dm t10. ~11 · 1 har 
dl G • . f "d" v 48.l Ensk1lcl ' . 

g. u. 1 " · .. ej i str1d 
också av Iämplighetsskal o'. i bruk. -
mot Skriften kommit alltme• 

397 

M~n riitt ·'l!Jn<lakiinne<lom o m1r e . 
nö.~lviin.di9a j, a. ta. ·'1rt1nvet.~;r~cl- iir; 
fr«ls :vi•s hot (se d. o.) 231 295/ . 
Biktfader E . .. ' · , 317 /. -

. . .. n synchg manska har svart 
a~.~ r_a. o. annu svarare att bevara full 
!1 als. v1sshet utan anfäktas av tvive!, då 
hon •J kan undga att fela o. synda. Avcn 
om hon s. kristen kämpar mot uppsåtliga 
synder, faller hon dock i ouppsåtl .. oav
s1kthga. Därför mana1· L. dc kristna att 
d~ o. dri. 13..ta en "säker kristen" prÖ\'a 
s1g, om han står kvar i tron o. nåden, tv 
''ej hcller de kristna kunna se sina cgn~ 
fe l 5a hra .mm en annan kristen" 1P II 
·'.7 B>. Därför iir det ~ott att ha en s:u
ski!cl biktfader ei. -moder t. e. präst••n, 
en prcdikant el. väninna som själ\' är en 
plllitlig kristen för vilkcn man kan, sär
skilt vid andl. ovisshet o. oro öppna sitt 
hjärt~- frimodigt o. tillilsfullt o. s~~, städse 
bc,·a.ra samvctsfritl o. fdi.ls visshct; bc
känncn cder nöd o. v<lnda 23• t 185) .:29:?, 
296r, 315. Se bikthcmligh. o. !r .i'snin~ 
B!ictht·m'id1et. Som liimpli,r bikt!idcr 
nämncr L. Jiksom Luther i ört•ll h..lm 
ptif.<.;fu1. t nnr tlt rnc 1murt 1ii.J..·t ,w elo 

,()frtOl!ld· ttJ :iJri1lO.,;;tar 1 11l al1:-;ulut 1J..,.nar 
om biktltt mli!lht ;, 11 sa. ntt , .... , J• for 
samling skall finnL'S atminst me 'a t 1 

vilken envar ko..n vö.n<la sig mcd fu l 
lit; prästrn _ar l'J hcllcr t\·inr."' i1l ,.~ t c 
o. von: os,ill som sudan vid ri:i•tcei· '?• 
vatl ht•lst honom anförtrotts hil<ten ;..,t, 
290. Blind(:t ) , a ndl. fllf. 95. :! t, 3:-! ~6~1. 
Blod A: .Jt·~u hlotl , föro;;on i~!!,sblo<lrt. 

cvigt tcstanwnk 125. r •nar hJart 2n :_~~: 
358 Itikl'r s:ll· 162. l.am nll' f'" hlod f l 1 l. 

be,:nrur livd 18, uess kr!l t 121ff thd:-n· 
ele gift för ulv'!n ~1 81,, o1 onlnJ ('r o. 
. . d snwstik B: m.artyr1•rs hL 13. 111. 

ltdan e . . " ,., " ,ra kon· 
suga kristnas bl. ~-20. . _... gt r tid 

"') bli r fruktansvart hnmnDt J31 
n\ · · ·· t 3~5 hh1d "'i bast u C:etsc 
kl ;idnad hllr ' 1 • • _ 1 .. -m~nc ) .'it' l ida11dem.11st r~ " . -.kul~h·r i 1 , 

~l l<uld 103. -ut~jut 1•J-.1•, l< n g skull 
utnn . s t 121. 322. hojor, sa tans 19, 
kommn .1.s, 11 • boh•ri 365, bol<. lh·ets 45f. 
·10: ha.lSJill' ll · 1 k. t'>J • S\'Urtn 
1201 272. brinnund-.• :o -. n - ' 

b. ht•lvctcts matrikt.> l ·11 "'Jdstn kri$tcn-
I t .. örun~ Rt.>dnn a 

Bofrn o. >O ~ ' 1 kurl.:o"'trnf/, vu-
hctcn )ladc 1~·.urkob~: e . krlstna utcrupp
rigcnom i synd fa na 
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tog-os i försnmlingcn. Bot ss skampåle, 
fotstock glRscl m. m. ådömdes efter syn
dcns stdrlck 291f, 311. Gm frivillig bot: 
självplagcri, vallfiirdcr ei. g:ivor tHl .. kyr
kor hn mtinga sökt vinnn nndl. fortia~st 
o. Iörbön fär sig sjiilva o. avlidna slak
tlngar. J evang. kyrkor är slädse hjär
tnt .,· it1rc lJOt o. biittriug huv1ulsak jämte 
qottqördsc för oriitt man lillfogat andra 
36 S60 Jf biiltrln q. Bot1iirdlg väckt 
tll; rätt självkän~cdom, syndasorg ei. 
anger o. törsl cfter förlålclse 62f, 89, 93, 
1ss. 162, 1!12/. 224. 255, 288: för dcm skall 
prcdikas t.vro1r1clium ! Enda:st botfiirdiga 
fa 11wl, 191/, :w.t 29.~. för dcm ö111rnas 
liimlrns dörr i92, S95, 291. Den botfifr

diftr· som bckiinncr ·"''" "'Und fnr samvcts
fdd cj för bilttcn.c.· skall utan cnda:H av 
'""' .no. Jf botf. rövnren 3U: blcv salig 
nv lcl('l nflcl! Botlcmup, biitt1i11y .... 1aunp är 
djup syndnsorg och knmp mot syndcn, 
sei:cr \'inncs blott i:m bön o. Guds kraft 
av idcl nåd, när nll tnnkc pa egcn för
tjiinsl ilr sJut. Otaliga on<lcns män ha 
gutt !."lll svnr o. oftn I:i.ngvarig botkarup, 
lnnan dc fatt vnrnklig snnivctstrid, så. 
t. ex. L. o. brödcrna Rantlnmno.. L. säger 
att nlla Jcsu Iärjungar gått bolcns väg 
~~1 dcn tru.ng-a Jlortcn 89, 2·11, 291

1 
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3b0. Brodcrska1)(•!s sakramt•nt se förs:ge
mNrnkap. brolösa. strtimmen, "dödsflo
clcn", bcdjcn nlt komma övcr den 337, 361. 
Brud, bru<lJ:"urn, se mystik: brud- o 
brudi::.. · 

Briimn·ln i .'.'llmänh'. 66, lll, 122, 143• 170, 
208, 31i!. For ntt vucka nvsky för det 
svura supcricl kullade L. i sina prcdik-:r 
o: nykterhct•tul rusdryckcma mcd dc vld
ngaste numn: drukblod 317f, 358, drakl:'i{t 
12, 64, 119, 1:..i. 155; sömndryck 57· fl. 
t:mdt• djii~·uJstriick 58, 61, i04, 208• os~~ 
I~yrkobesoka.re som tag-it en "kyrksup" 
forc gudstjänsten blevo lllnmåcndc 
mastc g'a ut att spv, s .. 0

· 
k .. . · · c o. ven drycken-

s np .?· ~embrnnnmg: briinnvinshnndcl 
blcv forbJ~den i Lapplo.n<l 18'12, mcn för
budet neghgeradcs ganskn nllmänt 13 37 
59, 63, 66C, 94. 96f, 99f, 116 119 • • 
27'1 331 • • 122, 251 

') , • os~. Se krögarc. bröd: fem br' 
118, levebrod: förhinde1· r C "' I . 
f"d . in sn. 208 
o .. n 318. bnrnens 122, sjlilens 125f 12 • 

brodcr 11 21 1.. • 7f, 
. ' • se o1·Nnml-gcni.cn.<ik<tp, br:s 

antal skall bli fulltaligt .~5, 21, bröclkonuni;, 
J ej brödk. 14, 113ff, brodsbrytelsen, forn
kyrkans nattvard 145. 
Bröllop A: jordiskt 63ff. B. andl. br:dai;ar 
på jorden = nyfödelsens glädje 9, andl. 
iiktenskap 65, J. som br :gäst välsignar 
äkt:skapet 66ff: då livslångt br. 67. c: 
Lammets br. se mystik:bnid.- bröll-kläder 
andl. 193, 298ff, 301; Kri rättf:s kjortel 
299, 302, -salen himmelska 33, 35, 193, 
263, 337, -vin s. J. ger helgar kär
leken 67f; bröst, Förälderns nådeflytande 
93, 156, 195, se Förälder. Buken, omsorg 
om 50, 92, 14•1, 157, 274; ha sin gud i 
buken 61, börja m. bättr.fr bu :n (ordagr. 
ändtarrnen) 50; äktenskapsdjävulen lig
ger i bu:n 66: frosscri orsakar äkten
skapl. problcm, äktensk. kan bli ett helv. 
pii jorden 66f. "Mäta kristendomen ef. 
bu:" om den är "lönande" gm jordisk 
vinst 201, 217, ex: lärjung:a före Jesu 
död drömde om messiasriket 143. Bära 
korset i Jesu efterföljd 272, bäste kristen, 
se iira. Bättring, se omvändelse, fräls
ning. biittringsrop 111, 207. 

Bönen. Det har sagts o. skrivits att L. 
ej skulle manat tili b. Men det förhåller 
sig tvärtom ! Mer än de flesta andras un
de1·visa hans predikn:r om o. mana tili b. 

A. Unde1'1>isning om b; b:n kännetecknar 
rätt kristendom 159; olika hjärtans b. 
168--172, rätt bön: ropa m. barnasinne i 
Jesu namn 170, ex: 11, 19, b:s kraft väx
Ia.r 170, en<last förkr:e hjärtan kan bedja 
ratt 174, ex: botf. rövaren 314· b av allt 
hjärta 118, ropa så det hörs ~ill· himlen 
23'. 103, ihärdig b. 139, brinnande hjärta, 
b'."1nna<1e b. 172, bönekarnp 25. - B. Ma
lltllg till bön: Bed i Jesu narnn 169, 174, 
3

25, 0 m frälsnlng 23, om Jesu närvaro 
145

• under förföljelse 121, 246, om b:s 
kraft 169• 172, 174, att rätt förstå Skriften 
:

45
· om trons tillväxt 905 om kraft t. 

r.ons kamp 33, 183, att bev~ras fr synda-
~~';'ne.n 240. dagligen om för!:se. 220, b. 
t'll a ltvet 290, orn snlig clöd 397 J Bedjen 1 s~imans 0 m tröst o. Andens kraft 246 ! 
C. for sent. döden komrncr ej kraft mer 

~;~ b. 212• 328. - Ji'örbön: K>". bcdci· f. oss 
· herden f. fåren 158 b f" b" 108 f r· .. , om or on J 

· orsmndare 331[, - Manlng t.: föriildrar 
b. f. barnen S!SJ, 305; f. mcd vandrarc 145, 

förföljda 178, f. tvivlande 193, f, väckta 
240, troende 320, bön f. förföljare: stor 
Iän 354. 

Bönhörelse o. Iöften om: "Rätt bön blir 
hörd 126, likaså botf:s, sörjandes, betryck
tas 193, rättf :s 275f, ex: David 274, Jär
jungar i nöd 78, pilgrim :s suckar 371, tro 
på bönh :se 246f, 286, 354; loven H:n s. 
hör bön 370ff; böncmöten offentl. 89, 167. 
börda korsets 91; börja i nnden sluta i 
köttet 289. 

Dagen har kommit m, kristend. (väc
kelsen m. rätt lära) 10, 20/, 53f, 63, 222; 
är kort, vandra medan 43. dansn 65, de 
sai. få d. på himl :s guldgolv 193, 210, 330, 
337, 361. Demoner jord o. skogsväsen, se 
mytologi. Djur fylla sin bestämmelse 
bättre än soml. mänskor 319; djävulcn 
39, 279, 285, 316, "dj:lsgubben" 48, har vlint 
mängas ögon "aviga" sa att de se andl. 
ting förvänt 36, 59, 95, frestar särskilt 
Guds barn t. fall 96, 100; otroendes "bikt
fader" 185, viii utrota kristna 182, hat är 
av dj. 119, "världens gud" 313; skillnad 
mellan Gu<ls barn o. dj:s 314, dj:s barn o. 
spenabarn 96f, tjänare 111, dj :s hop kors
fäste Kr. 139, i dj:s våld 26; dj:r onda 
begär 317 (se skötesynder). sju dj:: i 

kroppen 258, 265; förlossa fr. dJ :s vald 
193 343. "han- o. hondj." stridande makar 
67 ,360. djiivulsträck, se brännvin. Doma
re~ hö~ste - Kr. (1150 • 14, 220, 332, 335; 
domeda"cn 13 71, 103, 156, 220, 330ff, 336; 
domen "vtters;a 15, 111, 330· -335, skall 
snart a;kunnas 220, 290, 334, 337; de s. 
lcvt rysligt få rysl. dom 330f; hm' ~unnn 

K .. v·u· forsva-
då bestå? Endast om r. ar • 

337
. 

. 219-21 191, 193, 220f, 290, • 
ra1 c • 289 . <lom,tol 
rättr:a befrias fr. dome.n ·, Do et. 
Guds 290 332f dornarsatet 33" P . 

• • bet delsc 5lf. verkat 
barn- 49ff. dess .Y . d. 51f . clöptn 
synd · s förlatelse, befrtar ft. l· • .. dcn 

· d t se döpclsena 
t. Kr. 365; clopförbun c 'ft brlinnvin 
51 193 Drakblocl = drnl<g• · . 

• . ' 1 Ad ·s träcl< 257 • 
12, 6·1, 94, 153, 155 + gam ~ djä v 33 275; 
draken gamla 110, stora tk . A. ' \'flld. 

. 278' <lrh arc . 
drich:n, supa br.v1n99 ,.'mättliga" 100; 116, 
bet. 13, 59, 67, 95,. • bröd 122 ; 129, 131. 
119; supa upp ba111ens 31 333 B: mull. 
157 251, 3llff, 314, 322• 

3 
'. 141 335;B: 

bet'. 68, druclma A: av br.vin o1'.dct 67f; 
rörda av Andens vin, gnpna av 
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d;yckcnskap se nylctcrh.mfa.sion, dryckes
~ yta, se hcm.bränning. drömnterska., e 
trollpackn, signerska 46. g. 

~6;g~. ~:mb::tä~:; 0;~a ~~~~~:~.~1:nd 31, 
rättf·n . . · egen
" . ' se d . o., far1se1sm, Nikodemus. 
Dygdens st.cn" se grav. clygdi~a. av na-

turen 31, 333, 33:;; "Nikodemus' trosbrö
~er" .5." "döda trans bekännare"; dygdigt 
liv hJalper ej t. salighet, enär de dygdiga 
CJ tro att mänskan mäste födas på nytt 
339; dyr tid, hunger, krig tuktar Gud med 
163. 

Dö. Redan pa d:a boks första tcxtsida 
möter väktarropet: Var n.:do att dö! 9f, 
m. glädje 21, 212, 277, "Pil. delta nadelöfte 
kan du saligcm dö! 3H. Offra livet för 
Jesu skull 21. dö i sorglöshct 281. Ej dö 
cvinnerligen 277. Död(cn) A: uncllig död: 
att sakna saliggörandc tro 19, 268, 278, 280!. 
vct cj av andl. liv. Dopet frälsar fran 
51. andl. död i synd 305. B: leknmlig 
död kommer oftast oväntad o. icke 
önskad 212, 271, 328' Därför ii.r L:s precl. 
ctt earni119.•;ru1i 11 t•akun' liJ °1'(11' rrdo.' 

Ji'.~OL'Cn ickf, rukl'U 10 °15, :JUS, om 

samvetet skullc vakna 190, kampa f a 
hesta i frestclsc 290f· många ve1<ne !ör 
sent 90. 328. ('. salit:- döcl 2' ql, 101, 126, 
~77. 193, 199. 20S 217 222, 2'7, 337, ~'l 
E\'ig döc.l 211, 281 s11 fört~.ppclsen, l~.o~l;~ 
tron, se tron. döda. dötkns an!!t.'1 ~lir o; ~~ 
folkcn 90. clöds fruktan 90, -kiut~p ~5•· 
dö<'nde utan nad, tid o. kraft t. b~ttnni; 

.. d r L rtiknar lik~om katollkcrna 
90. -s~ n t" • . .. 1 r" cl 
sju dödssvnder, "den ondLlS ang a ... 
"djädar i. kroppcn" :\Iyck1~t origincll ~r 
hans lokalisering n· dessa S!: t. rx'. ar 

h·1lel; organ, h' r.:rn 
qallan vredcns o < • . mbitio-
~gcnrättfärdighetcns. n1)ullrn :önsdrif-

1 .. -ans scr 11 alor9uncr_1 

~eennss ~1~k:~, I~~. dt?n bott"n!O~a ~än:r~:~ 
. . . hct"ns llJ1ir-tat modct:s, 

men) g1r1g r:djcns 0 kärleken:;; orgun 
tans, sorgens~ ~ a 317 1 Dårhushjonet>. Jf. 
77, 122, 258, _6,1.om ~länskans sjti lsliga bc
var tids vctskaP k . t'onen Rcclan en 
roendc av s. k: inre st' _r~ i innc.på samma 
mansUidcr ti~l!W~C vai rlvrcrnas bli iire~ 
ta.nlcelinjc. c~~d~~a_r, ~;ro~ndc o orättfär
tecken 35. clo.mn(>). 220 290, SSO/, 335, 
diga skola d?.~1~st 3~elvetct 90, 224. 290. 
337; d. 51g sia' . 
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. ·t att döma 192f. dömd är 
Kr. CJ komm1 92. d av satan 283. 
dcn som ej tror 1 ' . . g fl' 

. lS i dopet: rcnm 
llöp<'ls<'nild s. gwe liv 5lf, 193f; döpta 
(ar\'lsynden o. ev. ·n ar döpta; döva o. 
hrclnln~ur, se hcdni g b .·· nvin. 
Rfumma 19. Dövn sa.mvetct m .. tan. . 

.. 1 Palcstma; JUda1 l•;dom omradc soc. om . d ofta 
o cdomitc1· vnr slii.ktadc men kr1ga e :. 
n~. vnrundrn 361: "I fan s~. ~{r. komma4 
rr E<I s triumfalor; t'ffrrfolJnr<' Jcsu 3 . 
, .• ;,,~{ :,..: K·i. Därtill fordras omv:l.~e, 
h~tu:-..· n):föde1sr, lev. tr~ 360. ~~ll:~riit_~.fa:: 
dl'~'.l. Je3utJ dömdr sin t1ds fnrtscc~. st1ang 
ast för der- 3 e:rL•nriittfiL"'tlit.:"l\Pt. For ~cnn~ 
l='ynd son.1 han ~ärn:l kallar "mulct;u~:<tl
na.r;; sal:.o.;_t;r111ul" 190, "s1•arla nw.~~tt:n o. 
"111tn1rl<ljiintlc11 i lljiirta'" 258, domcr o. 
vnrnnr iiven L. vnr tlds mtinniskor oftare 
rin för nagot nnnat. Vnrt'ör? Diirför atl 
dt•n iir farligast , ty lllC'r iin grövsln yltrc 
svnclc-1· förhänbr drn hjfhtat cl. gör dC't 
rÖrtvivlnt o. omotlagligt för naden 19. 
E:x. 97, 139, 1·19. 158, lfiOf. 173f; en!. dess 
m~1ttstock blir ingPn snlig- 21, egenr:s 
demon 132, som bygg-t otron3 murar 215, 
gör sig tili ljusets äni:;el 257, ~01; upp
v~ickl':' andrn di:r att frcstn J!JJ{, prc.di
ltar 218, sti,i;:er at huvut 250, hortrövar 
tron :!71, li.astnr i :-ivgruntlrn 283, visar 
friilsn!ngen "· omöjlig 300, tai ej förma
ning- 321, Guds barm~ aklagarc tlag o. 
n:itt 188, .156; 358, 3GO, 363, 368. E.q-riittf :s 
rljii1·11l o. tjr'itWt'f' lD, 303; nvkläcl dcss 
traRor 2!19! Den utc.1;fotcs da Guds bud 
r·iitt förstas 2.'1. J<;ldsjiin !Uppb. 19:20; 
21: 8), dcn "andrn döden" bt"inncr av eld 
o. svavcl. Dcnna hilrl nv hclvctct brukar 
L. för att viicka, varnn o. ~kriimma till 
bot o. biittring .1.111f!; ,.,·lg t•ld 332. cn
driiktl~-i. varcn enclr. tillsammans 2·16 ! 
t--skatolo1'1, lärun om yttC'n~ta tingen, värl
dens slut. L. hadc on cskntologlsk grund
syn, ss. g-ärna skcr i oros- o. väckelsc
tlder. o. talur ofta om tidens slut 17f, 
82, 110, 329, 372. Ernngellum, gott bud
sknp 18, 82, 88, 140, skall predikas fiir <tili 
.,ka1iat 167, 246; särsk. t. botfiirdiga 192f 
288, 295, 297, 309, 326; evnng. om bcnucl
nlny 344, 371{. Evli: död 211, 339; se för
tnppelsen. -het.>n, vnndrlngsmän tili 18 
42, 57, 68, 78, 101, 108, 118, 126, 14:), 167: 
234, 272, 287, 291, 337. 346. _ 1 evlghet 
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ev. tacka 221. för cvigt 221f, 263'. 371; in
somna f. ev. 95; cvigt 193; ev.' ltv 41: 51, 
DS2 : att känna G. 261, ev. niu.ta g ladic. 
f'\•inncrligen 334, 361; - icke do cv. 277; 
extas, se "rörclser". . 

Fnder, A: jorclisl<, bringa s m f . med 
sorg i graven 128. B: clcn himmelske F:rn 

372 . !jusets F. 11 ; F. för alla so':' kallas 
bar~ 268; förlorade sonens 289; v~r F:. 23, 
3B, 64 , 75, 104, l42, 213, 240, 320; va1:nlo~as 
103· bedja F:rn i Jesu namn 169 , s~all 
bc;ara sina barn 126; i rätte F: s skote 

281. "Av den f:rn djävulen" 39, 13<1, .. 269. 
Se Förälder. Pall, Kr. t. fall 40, g ladJe 
över kristnas fall 271, 363. Se syndafall; 
falla u1· nåden o. tron 195, 197, 306f, 337. 
Bön att bevaras fr fall t. otro 240 . -
David föll i synd men ångrade o. up p
rältades 316. Fallnn ur tron 20f, 307. F'.!

l"isee~. Jesus dömdc egenrättfärdiga fari
sfor mycket strängt, 12, 88, 282. Så bcstraf
far ock L . "'"" ti<ls cgcnr:cligci, kallar dem 
"nådctjuvar11

1 ''döda trans bekännare", 
farLsCcr, enär de i sin "förmcnta visdom 
äro krist:mens bittraste fiender" 251 ; 
hindra äv. andras bättring 12, 102, 133, 
26lf, tro ntt endast Gud själv kan avlösa 
botfärdiga syndare 291, 297; farlig, värl
den är 355. Fattiga A: vanl. bct. 103, 200f, 
243f., 65 B: andl. 102f, 200f, 2-14, 357. fattig
dom ei. rikedom ej salighetsgrund 89, 157, 
200f, 2-13. Andl. f. 9, 102f, 244; 1 :a av åtta 
saligheter 357; fiendc(n) frestar de väck
ta 96, ej sii farlig i lejonets skepnad, far
lig när han bjudcr gott, farligast i ängla
hamn lOOf, 102, skjutcr brinnande pi!ar 
257, 102. fiender, våra andliga 17, 313. 
fiskafänget, det stora 221ff. - Petrus 
blev själaflslmre 223f: ej syndfri. fly för 
livet 100, 102, t. Fräl:s famn 259! Fred o. 
frid pa jorden ä1· Kristi budskap 26/ o. 
testamente 182. - Nöjda att få synda i 
fred 111, 144, ficnden gcr kristna ingen fr. 
96. Om fridens Gud får ingjuta sin frid 
i hjärtana <259, 292), dess mer viker ofrecl 
för fr<•d o. fri<l som varar 217, 221. frid
>1.ln11na skola kallas Guds barn 359 (7: e 
sal:n): "ty gm dem har friden kommit 
t. många ställen där förut 1·ådde ofrid" 
359. fresta(rcn), den ondc, djävulen fres
tar särskilt de kristna 96, 98f, lOOf, dag o. 
natt 301. - J. var frcstad som vi 97. 

frestl'lsrr 9, 89, 99f. Hur seg1·a? Yled 
Guds vapcnrustning <EL 6:11[) 100, i tron 
:;k:idande G:s Lamm 97, han gcr scger 
97, 100; a ll a f:r upphöra 101. F ridshäls
ning- : Dcnna laestadianska hälsning är 
bä de t1·08Ucl.-iiJ?1lcl~c. igenkänningsteckcn 
o. pa samma gang "skiljeteckcn" mellan 
dem och alla andra. Två trossyskon träf
fas o. lägga hög1·a handcn pci varandras 
vlinstra axcl tili en halv om[amning o. 
säga: "Guds f1· id!'-' Denna sköna hälsning 
brukas en!. Jesu bcfalln. o. föredöme 
<Matt 10:12, 13; Joh. 20: 19). Jf bekänncl
se. Frihet, kristendomen har avskaffat 
slaveriet o. givit frihet 69, men ej l;ötts
lii.: 68f, 111, den för t. syndcns träldom 71 
de3s paroll: "Synda Critt, hara clu lror'" 
Men Luth. sade: "Tro för."Jt sn Öl't rl'i11111r 

dn s1111d c11 !' ' 30. Sa ger Kr. n ndli~ frilwt 
69f. i ' rornma, Kr. ej kommit att frälsa fr. 
219, här egenr:ga. Fross nr<• 331, -rri 
77: syncl, dyrkan av buken frukt: bär du 
god ei. ond? 49, bära fr i talamocl 90f, 
trans o. h elgelsens frukt 70[, 2~8f, UO; 
känna dem av fr :n 320. frukta Gud 
gudsfruktan, fr. människcr men ei Gud 
330, fr. helvetet 333. friiba. I<r. kommit 
r. att fr "världen" 189, 101 93, syndaro 
187 219. frän ele n stora skulden 307, fr. 
andl. aÖa 309, 339, t. ev igt liv ·' .1 ;,iopet 
f·r (rein döden 51. F rälsare "jortltsk som 
g~r timliga fö1·maner H1, 159f, 339, Josd 
f. sina bröder 298; Jesus, o~ han bhv1t 
en "brödkonung" 14, el. jord1sk J\.less1as 
113ff. Frfilsar(ln, se Jesus. l •""rälsarn1or<ll'f. 

se mystik: lidandes-. .. 
Frälsning- 9 rcligionens huvudfl'aga, ar 

'. . ds kap. Eftc1· en hard 
grundtoncn 1 L .s bu .. •ändclscn 

botkamp och darpa onn, 
o. lang . dlig undl'n·isning- om 
gc1· ha n en ~1 un .. l~ta Detta skcr i "na-
1! ur sund<fft' U/t /ra. . A L'll 

· . .. rse d o .) 185, sa · 
dcns ordnrng ·. ,

1 1 rittf .'>Jmda
Gud s /ay Piicka :w nnetc . B . G:t 

nger ~ 1. 29f, 186 
/\·ii1111 c: clom o. a ta bctrnkta dct hl_o-
angerf.ull t .. Golga . 176, 233/. det s mal· 
cliga forson1ngsoff1.~t t 231 s ödmjuh:as 
tcr o. förkrossar hJarta '..rkande böld 

. . t 0 ( lil<S. en va 
IJlfr lJot/io ·diy · . m sann s.lfllda-
mognar) tömmer s1g1 ··gltttdsc tse biktl 

bon om o1 l 
bckii1n1t..:Zsc o. C Da Iyscr nadens so 
2B. •16, 295/, 199. - . m 1111/öcld tro '11, 
klarast o. ger mod att · · 

26 lfran{{Pliepostilla 
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till~f!)1u~ 8ig <tl'lö.~ningcn.'J o .. "l!Jntlofi.Jrla~ 
fcl.\<ms evangelium 162, 288, 297. n. 
Detta allena förvissar om atl du blivit 
ett 1u:nrula t o. försonat brtn1 ra Curt 

2
6(} 

därav .'irtlig fr id_, ro, yliidjr_· o. frill.'>u ,"t:i . .,..~~ 
hei 158, 163, 193, 259. E. Nu falla För
äl<lcrns tårar s. s3.dd 0. nadcregn i hjär
tats bercdda akcr o. ge kraft att biira 
den nyfödda trans, <len tacksamma kiir
l"1a ns = h ·lgel.'irus frnkt 251, 217, 366, 
2}0, .?.j.J. Sct b/fr .<.;_1Jnilan·n viicld, för~onml, 
omi·iinrl. Jurnyttfifrl<l riittfiinlif/!Jjonl, ..,;JSJ, 

261 hcl!J<trl: så vändes sorgen i glädjc 158, 

163. Ddta iir rkt r >ula 11ödrfi11rliyu -'i5. 
fräls11iny t. cl'iy t lfv 199, .16:J JIJJ. 8e omv 
o. panyttfödelse. 

Fr:llsnhu~svissh<•t, lH 158, 222, ::?77 ''ut 

ffö·smuk rn- .w1li!1hct1·n" 186, största ghvan 
pa jorden, är karaktäristisk för ele laestn
diankristna. De mastc vorjt riuy J.-ri111w 

att d1· "riro G11ds baru" · d.irför :ingelägna 
om inbörde·· tröst~ndC', ·nskild hikt o 
avlföming. L. gcr JOd hjälp till "rlrkaP 
dr.t o. be\·arondet av dcnna ... :ilig."1 \'isshe~ 
Ex: Nfflltn,... iirn ii,1 '>tmdt 1 J.'iS JIJ,., Hl3, 
~59. Eckr förlossnint? n.1lkP 16, 18. mota 
brOdc, o. sy-:t 11 pa ~lig ort d dc.: o. 'l!J· 
/nnrn 1·u 11 fa .::.\i. mlighrt ut botf 1-1. J 11/· 

lar "kola tjirna r/! m 1111 pa lc\'. t ·o kin uu 
ll'nl o. dö 297. nlrt ,l(/-,;11lr1"ntto " kor t 

:W!I, på Iöftet t. rövarrn k.rn du !'>2 gt do 
31·1. lö.it,-na !ifllla .1}6, Guds harn '"Ta ~ 

himlt:'ns glädje 337. sali~ 1:;.,- ... 111.t om ~.mla
sfr111d1.t JH gm A11tlcn~ l'i.tlnt brinl ~·,b , 

vara namn ~krivas i livets hok Hi! \l 
fn Jivets krona 369. I<rl r_·at f.hct. ~: 
y·1r "31 Se n\' 11rud111yist1k frul ~t f JJ, ~ 
.' 11-301 fulla 365. J67. f)· llhundnr •o~, .1_, 

'd < • 311 Se r\•ckf'ltsk· . fafan~ a 
317f fyllt•ri = • 7 'O" fn"lar se 
322; -li!{;lt't synd 6.' ' 19 ,' 4, v;nt onfl 
allegori funf!ar. ot ons . , •I· da i 'H. 

d .. 1 . 19..,. {il.m.:Tn~kap J! .1 
3·13. occns -· . ')" ,,H 56. 
far, Jl':-:U ni.tt~1 ktstna . ;• isrol'IS 

102, sk : '";ras 21 .. c . 
utnn h~rde. 17 :?93: farahu"·t, ta i . 
henlc sokc1 211 .· ta riktning man tili· 
kätt<'n dl"n k1_1str 158 ..,1., 293; dt:'ss 
hör 110, 152(1 lo5f, c' · k~~~are i -kfa· 
dörr 11, 359ff: Ialska o1 

dn 320. . .··tta 9, 18, 3.J7. 
J•'iidc•rneslnndl•t .~et 1·~1 ~ 125; Fön1ld. 

'>89· fodn. SJB en. .. t 
himmelskn - . . 15 föds1o~nrnr n, 
viii f. barn åt s1g , 
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ll'knml. o. mull. -vf\ndn ·lt, 93; följa Jcsus 

116 llS, 193, 223; Jcsu blocl.spår 21, 3•l, 
101: 121, 179, 366, t. Golgata 33, 212, 272, 
192, t. Sions berg 167. Dcras gärningar f. 
dcm 336; .För aktu Guds 01·d 365, 366f, 
kristna 359, f-d Kr. 14, kristcn 353; -bannu 
kristna 53; f-d s. cj tror 333. Förbarmnren 
372 lGud). -blinda 271. -diirvct (inncbo
endc). 271. -hastu l. förd. 99. F:s stad fly 
fr. 323; -fiilja kristna 16, 32, 26lf, -as för 
riilfii1·d-s skull 359, 8:c salii;hcten, ff Guds 
förs. 123. -förn 327, 355, -re 319, -hiirdnde 
162, 271, svära sig nt dj:n pn clödsbädden 
195, -hiirdns pn hnt 39f. -l<rOhSU 11; se 
hjiirtl'förkrosselse. -lora(d), gfr f. 10, 173, 
"Alln. hn vnndral i cl. förlorndc sonC'ns 
"P'""' 307, 289. 337. -Jossa, Kr. lcom alt f. 
världen 193, min F~rc lcver 338; -lossning 
16, 18, 233. -1111" 217 21. krislnn f. nv hjiir
tat 217, Gud -littc1· ::;yndct• sa ofta vi 
bcclja 210, -!alen, o. cdcr skall, -!alas 217f. 
-latdM•: lacst:ismen ö.r "förl:l~-rislcurlom", 
dt.•n bdonnr förl:n nlycl<.cl starkt: "leva 
i o. ll\' ~ynd:s förl. "botf. få synd:s förl. 
f!l.'"i.f . • w7. be om förl. 299, dn!}lir1 Jöd. 220. 
-111111111 "Or!!lösa 321, -ml~ 103, 354, jf 
"skiilh\''. -nuflt•ts !jus dui;e,. cj 366f. -snm
littl{t'll, m. Guds el. Kri -saml. avscs "Guds 
harn~" g-cmcn~kO.Jl 9, "dcnna kristendon1" 
21, 10, 222. dcn rtiltn krist:n s. uppen
harats i Nordanlancl 20f s. hjälpt mänga 
l. sul:het 222, i Goscn dilz· ... Guds born bo 
1861', jf Kri förs:ng 166; "Varen cnclräk
li!!l lills:ns, bcdjcn, sä skall G. höra 
förs:cns böncr" 2·16f, I ärcn cl. vät·ld, s. G. 
cj dömer 193. l•""'örs:~Pmtmsknp, laest:is
m.en iir "/c.)rsuml .'kristcn<lom". Söndrad i 
flcrn rlktnlngnr. ho.z· den bl. o. det gc
mt'nsamma känndl'lcknct, att samtliga 
tilliimpa \'ar för sig "N!l<l tc . .,tam<.rnt<:ts 
för~a mll11tJ·'<Ortlni11f(

0 ~ trossyskoncns bro
derliJ!a gemcnsknp o. di\ri skecndc om
sorg om varandrn. gm inbörtle~ förmnnan
dc o ll'Östande, H5. 148, 167, s. L. upptog 
rcdan i viickelsens börjnn. Gcnom .J. 
Raattumaa komplettcrndC"s dct snart mcd 
blkt o. l\\'lösnini.:- 1 st~ rl. o.) i övcrcnsstäm
mclse mcd Luthcrl" Iära on.1 "alln1iinna 
prlii;hulöml~t~ kunuu!/·'ilif/U Jffii.o.;tcrskaJJct'' 
226, vilkct dcnnl' viinieradc som ''broclr 1·

Nli:apds .~u1aamcnt" o, L. s. "clc11 frv. 
trous ki.innet<.ckcn" 145. Dcnna Nl!liklhla 

sjä.la.vftrd ä1· av största bctydelse för en
skilda o. hela väckelsen, cless styrka o. 
själa.vinnarfront jämte årliga stonnöten, 
295, 363, 297f; "besök ele l<ristnas möten" 
148 "sök först församlingen innan clu 
fin~er Kr!" 167, fåren måste värdas o. 
klippas 155, "under de kristnas ledning" 
360, "det konungsliga präster :ts nädelön" 
226. Se Bikt o. avlösn. broderskap, prästa
döme, själavård enskild. ·skräckelse, när 
san1v. vaknar 295. -smak av hinllens 
"1tlighct = salig känsla som fyller hjär
tat, när man fär verklig frälsnings
visshet 363, 16, 29, 182, 186, 199. 

Försoningen, "en hemlighet som även 
änglarna ästunda att se" 362. A. Den ob
jektiva förs :n är helt o. hället Guds verk 
"som i Kr. försonaclc världen m. sig 
sjä!v" (II Kor. 5: 19). Det har sagts 
att L ei Järt om objoktiv förs. endast 
s11bjektiv: - L sägcr cmelertid "Syndares 
slwldebrev iir betnld med Guds Sons blod, 
svctt o. vcd.cnnöda, ·vilkct hänncc/. kvit
tcms, Golyat" ldngfi·edagen" 309, o. "alla 
synder förlä.tna gm den förs-119 sorn har 
sl<ett i J esu clöd" 158. Star kare kan den 
objektiva förs-n ej framhävas. Samma 
betonar L mycket ofta: Jesus är "för
soning o. salig11 etsgnind" 111, "borttager 
världens synder" 176f, "icke sparat en 
blodsdroppc. för edra själars frälsning 
218, 290, förs. i J. Kr." 252, 256f, 259, 
"Gncls Son har bctalt fllll löscn" 288, 309: 
ränta betald, 363. - B. Subj. försoning: 
först gm trons mottagande av den obj. 
förs. 256, levernets bättr. först eft. förs. 
257, av förs. kommer frid o. ro 259, jf 363, 
förstodo cj förut förs:n 145. Förstfödda 
18. förstånd 28. -so1dngsverket, nödv. 
känna 366f. -svararen, Kr, trocndes 219, 
220, Jesus 256, 356. -tappacle bli ele som ej 
tro 333. -tappclsen. Outtröttligt varnar L 
för fört. Alla mästc välja fört. ei. nåd 
lH. Med Uppenb:bokcns färgstarka bil
der skakade han själarna sä att somliga 
föllo i syndaångcstcns extas mcd suckar 
hög!jutt grat o. rop. "Du föl'ljänar förl'. 
37; förtappelscns lal'm. djupastc helvetet 
61, girtig rök uppstigcr fl'. avgrundcn 100 
skinnet svcdcs 195",- rike mannen i helv
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202f, 312, dc osaliga ropa: "O, ve oss, v~ 
oss 323, gucllösas pino i cldsjön 330 333. 

Se helvelct. .. -tjäna straff 37, nåd kan ej 
f-s. 161 ... -tJanst, ej salighetsgrund 337 
Kn f. loser fr. synd, död o. djävu! 260, 

otroende dömas .. eftr r. 337, -vancllini;, s~ 
gamla o. nya manniskan. -villas, även ut
v~lda f-s. om möjligt 356. -vissning om 
dodas sahghet 222, jf frälsn:svissh. -vän
da, den onde f-r otrnendes ögon "aviga" 
< ut och in) att se aneli. ting förvänt 37 
313, 320. ' 

Förälder. A: jordisk fader ei. moder, ex: 
en kristen för-s kärlek 121, 129, 250, 304. 
B: d en himmelske Föräidern. med detta i 
finskan vanliga ord skapade L ett nytt 
o. rikt teologiskt begrepp, vari han sam
manfattar clet bästa som kan finnas hos 
jordiska föräldrar, clen ohalverade hela, 
fullkomliga människans ideal med högsta 
tänkbara fullkomlighet. Detta förklarar 
det förvanande förhä.llandet, att L kan i 
sin försoningsmystik tala om Gud Fader 
Föräldern att han med smärta o. blods
utgjute lse föder barn åt sig 15, 93, 108 
Csyndares nyfödelse) o. hans "nadefly
tande (p!ur. kvinno-)bröst", dia hans ... 
bröst" 93, 103, 156, 164, (256), 356; hans 
famn 252; gräter, 132, 247f 250f, 289. C: 
L identifierar även K1· m. Förrildern som 
lider o. dör i hn, se följ. -ählennordet, 
se mystik: liclandes. -öclels('ns stygJ{elsP, 
yttersta tidcn 320. 

"Gamla kristna.'', 264, kallar L ironiskt 
vanligt "hyggligt folk" som hylla fäder
neärvd gammal vanekristendom o. sed o. 
därför tro sig bli saliga utan bättring o. 
omvändclse, de äro ''munkristna, egcn
rättfärdiga fariseer, skrymtare som hola 
o. förfölja ele kristna" 25, (40), tjäna Gud 
med munnen o. den onde med hjiirtat, 
draslisk beskrivn. djävulens barn 314. 
Ga1nln. o. ny1a. n1ärutiskan, se 1nännis1tan 
g. o. n.; gcn1enskap se försnmtingsgcmen. 

Heligas 355. getaherdar, !cgohe1~dnr_ 
förkunnare utan levande tro 152ff, ~931, 

. · , dci1s orcnhct 
getter, ogudaktzga ' s~ n 367 
15lff 293. ~irighct 77, 97, 317• 319• · 
-djii~lcn 2W, 12. Givmilclliet, ej salighcts: 
grund 217; glnd(a}, blind gl att botas 90'. 
ancll. väckta gl :a att höra evang. 59, gl.' 
fän else. död 34, att se Herren 355, M~n~ 

g .. . . ·· er soncns f1 als 
gl gm tron 343. gludJas ov . .. . ( cxtas) 
ning 281. gliidje, aneli. o. fz oJd · 
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59, gl. ät sorgsna 193 .. 
123~ 158_, 163) i H ' sorg va~dcs i 17, 
<286) k . Ande 145, vax!ar 163 

' omma t. frid o. 221, fullkom! ·1' 
~:~· gm na.detecken 236f, uppstand:s ·1:1· 
f" ' 167, do med 21, 369, him!aglädjen~ 
orsmak 186, stora segerg! :n 371 · ... 1 
~ens gl. kort 123. - Glädjens! ederv~~~ 
ar stor 33, 359; gl:s när Brudgummen 
kommer H, 329, 361. Go!gata, hj;irteför
l<r :11s plats .. 34, 224, 233, 246. Go;en, en av 
Egyptens basta delar, här symbol för lev. 
kr1stend:s, väckelsens goda land 18, 186, 
grannl/it 111, 319, 367 <synd, fafängal. 
Grav, Jesu "döda trans grav", sa enär 
Nikod. o. Josef som begravde J. hade en 
"död tro" lse tro) 132f, 13.lf, 137f, 167, 
225. ~ravst:n för Jcsu grav, "dyJ;"<lrns 
täcke", enär Nikod. o. Josef hade "dygden 
t. salighetsgrund" 137, 161. i:rnvöl 212, 
265; ~r:l.t..'l över sina syndcr 353, 36.',. ~rat 
o. k~·.:i~an 222. Gud, den cndc rätte 20.f 
122, 308, 333, 345, 367, allsmäklig 71, att 
rätt känna G. 261, Fader o. Födildcr, se 
d. o., den högstc 102. domare 220, fridcns 
G 292, G:s hiirlighet 233[ bcnrar s .,a 
barn 126, 133. hör troendcs bönPr !?12. iir 
sannfärdig 157, G:s tva naturc1 fullkom· 
lii; rällfärdighct o. kärkk 25_, 26lf 
\'iirldens G. 313. i;udlös(a) 10. -barn L"'9 
-lö!>ohrt 322, -löst liv 137. Gud o. Lamnwt 
tack o. lov at 78, 193, 287 
C uds barn: lacst ismcn är "~ucJ...h.irna

kristendom''. Ingenstäde~ hör mnn sa 
ofta uttrycket Gtcds bnni som blan<l l3cst· 
kristna. 1Ivcket karaktäristisk för dem 
är en fört

0

rÖstansfull "e-uchh:trnat ro" o. 
"l!'ndsb:tr;rg-~hpt"'. cx 9, 15f 33, ut\'~ dr 
171, gm Iöftcna 39; 101 113. 176, ~52, .gm 
Kri förljänst Iösta fr :;vnd, dOd dja\·ul 
260, 271. <313), 316, 121, G. bcvarnr d<i~ 
126. 133, nad de,·'ls mit 101. lsr~~I:-: bo:·· 
b. 195. ktinneteckt'll 1 t~ 2Ifl. bclrnnna s1~ 
som .114 samlas i Gud~ tempel TSOf. 356, 
'"'58f i himlens gliidjc 287 337. Gmh. bull 
~. I~~ 1~3; krnft, trotsnr dådt:'n 369. 
- ldimwdom 120. 261 J.:unm S(' L~ml· 
met. ma<ki 3.n, 3·15. ord 330, 355. se 
bibclläsning. Gucb rikt'. A: .~1ilckn~ ril<l' 

. 18 185 361, 26. forsn.ml.n, se 
pä JOrdcn ' ' .B· .1ri,...hrtens 
d. o., ]{yrknn. kristcnhetct:· · SI ·~ ll5::-
. himmelen. Gutls ~on 27f, ... 9, a ~ 

···~~e, .se . 7? 99 219 Förs\'arorcn 220f; 
:nukt1g 71, -· " · 
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30·1, 312. skön i sin röda kiädnad 325. 
::mdl. sol 361, Guds Lamm, se Lannn~t." 
.i.:-iirningnr: Guds väldiga 199, Jesu 11, 

2 1 336 -38· av samv. m:rnniskors godn g. 4 ' . , Off 
tvung, tro. kärlck trons frukt .24 ... ' 
261, 336, ej saliggörande 37; synd att for, 

37 39 2.n. ogudaktigas onda g, sun1ma . • ' . 
1 336, 3~0: i:äst<'r fr. hrmmeien 330, 36 , 

lhlsl'n. taga om, omfamna 23, 39, .~43. 
~e i·ö:-elscr. Hat: Lik~. Luther mot. pa
pisterna" talar L myckct om motsta~d.s 
hat Dessa varo förbittrade övcr de vack
tas . o. hans egnn välmenta mcn "h~.rd
hänta" förman:r o. bcstrnffn:r Ex : varl
dcns hnt o. förf:se 16, 313, f. rättf:ens 
skull 32, 362, hatct förhärdar· dcm 39, dc 
förbanna o. förchr{1 53. äro nädctjuvar ·11, 
deras hat av cljävulcn 119, h:t förblinclnr 
clom 133, 2!·1, hatu l<ritus 179, 299, 359, 
sugn i:ristnas blod 120, viii görn korv 
nv cleras blod 122, 181, skrymtanrn hamno 
hos lucifor 31, muste evigt förgås 7•1. falia 
huvuclstupa i helv. 120, 313. siippa ej ut 
ur dcss järn~n.Jlcr -:O; "att 1 kunnen 
vanclra gm ali världcns hat", 290. Se hed
ningnr. döpta. Hedt~ndom, "svart hed :m 
hiir förc viickelsen" 222, 279; hednallv 
279. se nednn: döpta hedn: r. hedningar 
1 riktigal 319, ha cj rätt tro 20, 37, många 
h:r lcva bättre än soml. "kristna" 31, 
332(. "Döptu hednini:nr", ironiskt om väc
kclscns ficnder, döpta mcn utan levnnde 
tro, munkristna, skrymtnrc cl. uppen
bam syndare 31, 39, ha falsk lanke om 
kristl'!ldomen 37; 117, 146; hata o. för
följa 2H. deras "kristcndom" ett hedna
liv 279. "stjäla nftd" 268f, cj trosbröder 
296. tro ej pa djävul o. hclvetc 331, göra 
\'Ud den onde bjudcr 333. "I som varit 
hedningar" 270. bcdjen för dessn hcd
ningnr 23! 

ll<'h:"ellw, Sista graden i niidens ord
ning: att bära lrons frukt 70f, 238, 240, 
243. Därtill fordras dngl. strävan mot lev
nadsfärdcns mal 220, 239, 290!, enl. 
Luthers berömda tes: "Da H. Jcs. säger 
"Görcn bältring, vill han att hela livet 
skall vara .. en ständ . biittring", daglig 
anger o. baltr. 269. vaksamhct, bön 269 
238!, 308 dngl. bön om förlåtelse 220 

0
rr: 

. krart att bära frukt 90f andl. tillvKxt i 
krnft 27! o. nåd 318 t. trons kamp 21, 

271, 290/. o bei<änncise 314. Heliga, ge
mensk:lP A, pii jorden: tross:r.skon ~~· fa
rahjorden 103, "l ären den varld . . . 19.3. 
cndräktigt tillsammans 246, B47) re~.er;~
rer t himl. 252, 287. 305, Guds barn ga trll 
himmelsglädjen 167, 247, 337, 3.55, 361; 
skrivna i livets bok 47. B , I h1mmelen 

91 101 108 ; t. bords 205, 210, 287: 

br.öllop ' 263, 283, den himmelsi<a sta
clen 324; Guds barn i Guds. tempel 
3,;o, i nya Jerusalen1 355, p8. ev1ghetens 
sKöna strand 361. Helige Ande, uppfyllda 
a v 16ff, 225, avlad av 29, strida mot 40, 
unclfii 167, väcker 170, nyfödelse pa 
pingstdagen gm den H. A:s i<raft 199. 
havancle gm 324, upplysning gm 339, lä.t 
H. A. visa vägen 253 ! Rör hjärtat t. bättr. 
o. andakt 43, HA:s verkningar 245f, ånger, 
vittnar om nadeståndct 363, sann upplys
ning 363, 366. päminner om a llt s. J. har 
sagt 182. Heiig:!s samfund a lla sanna 
kristna inom kristenheten ei. i<yrkan pa 
jorden o. de s<Lliga i himmelen, jf för
saml. 21, 193, 222, 101 - Helvetet, eld
sjön, den eviga elden, d en andra döden. 
avgrunden, bottenlösheten, förtappelsen: 
JO, djupaste h. 61; otroende hamna i 26, 
129, otro för t. 149, 203, 249, 296, lö pa t. 
312f: bitande satir; brinner av eld o. sva
vel 330ff, helt döda i synd, förhärdade, 
fara huvudstupa t. 120, 129, 305, menedare 
m. fl. hamna i evig eld 332, frukta h. 333; 
döpta hedn. tro ej på djävul o. h. 331, 
förh :e säga: "låt gå, dä blir ju skinnet 
varmt" 331, 333, de tro ej förr än si<innet 
hettas 333; Gucllösa säga, att h . ej finns 
95, 333, svar: ltelvetet fin ns i sa m vctet 
om cj annor.~tCicles! 334. - I\fellan him
rnel o. h. 286; somliga mena: "det blir 
väl något råd" 296. J. led h :s angest o. 
kval 219, 258, h :s järngaller, halsjärn 40. 
hembriinning i Lappland 312, därom vitt
na äv.: dryckesgryta vari kokats drai<
gift - brännvin 66, 162, 173, sömnclryck 
363 if 104. hemmet: himmel el. helv. 66f, 
Jesu närvaro i h. 63ff, he1nUv 112, hem
synder: vanc-1 .1.J/\öte- o. SV<Lyhetssy11der 
farl1ga, förslöa samvetct o. 11t.sWcka an
claktcn 42, .fJJ7 , hinclra frtil.c;ninycn 352. -
Herde, den gode h:n, Israels h. 15·1. 212f, 
vara själars biskop 216' den store h:n 103, 
bevarar sina far 155, givit sitt liv f. fåren 

133. 155, söker sina få.r 213ff. _ under
h erdar. goda bedja för faren 152, klippa 
varda f:n 155; legohcrdar, getah:r, lata 
hundar - otrogna, "blinda" förkunnare 
153, 154f, fraga ej ert. faren 152, vardas ej 
f: n, bh de getter, alleg.: om tron vanvar
das dör den, blir otro 1.j5. - Herode~, 
biid av världsäran o. lättsinnet 251. Herre, 
livets o. dödens 136. Herren 17, 19, 148, 
212, 233. 275, häriighetens H 185, hör rätt
färdigas röst 276, botf:s bön 286. H:s 
makt 17. släcker ej rykande veke 19, H. 
hjälper i nöden 272ff, H:s smorde 341. 
H:s ai<er 78. Himmelriket, A: Guds rike 
pa jorden: heligas samfund, nadens rike, 
kristenheten; störst i 35lff, förbli i 360, 
komma dit 361. - B: = hlmmelen, de 
saligas eviga hem 9, ha sitt namn i 47; 
tili bords i 73, lidandet slut i 91, "nedersta 
h" helv:t 120, farit upp t. him. 150, gä 
förr t. h. än ni 314, med Abr, Isak, Jakob 
i 287, gamle Adam vill tränga sig t. 288f, 
lt .s försmak 182, Guds barn ingä. i 337; 
ej släppa in 364; röst som hörs t. 103, h 
Guds tempel 350; är du ej i him:n sä är 
du i helv:t 286. Petrus släppte in botfar
diga i 291. himmelrikets nycklar, löse- o. 

bi11cle1111ckeln. gav J. ä.t lärjungarna da 
han gav dem "nyckelmakt;,n" att binda 
obotf:a vid deras synder o. läsa botf:ga 
fr. svnd (Matt. 16: 19, 18 · 18 o. Joh. ZO: 
23), .291-91.) Enl. Joh. fick Pctru~ ''i 
första hand" denna fullrnakt. Han slapp: 
te in botfärdiga men ulesiöt obotr:a 291, 
fran lärjungarna övergick nyck~lm. t. 
hela kristenheten 293, 285; se ol'los11111f/, 

. h t 205 himmebka sta
himmelsbröcl, sallg .e . 100 Hjiirtnn 
clen 324. hjälm, sahghetens .k na 37 
i olika tillstand 168f, 170/f, oorns ur f "! ' 

. g 252 t ra s-
otrogna: den ondes bo.nrn "d, J~kt hj 

.. b tf·t forkr. o m 
ning behovs 0 

· • G d l73 kan 
ckar behaga u ' 

25.lf. deras su .. e nä.d och frid .Jl. 
mottaga Guds fral~~nd . 1 ·e Otroshjär-
94, rent 364. Hjiirteforluc;::•n~; av den pa 
tat förkrossas v1d b'.'.tra a försoningsli-

bl" d nde Fralsarens 
korset o a .11 döden offrande 
dande o. -död. Guds t1 " lter syndarens 

b .. er o sma 
kärlek, rann . veknar, förh·rossas, 
hjärta, så. att det k" else o. motta-

t'll syndabe ann ' 34 
ödmjukas .' - frlilsning, 233, 2 • 
gande av forlatelse o.2 212 Jev. h. 126; 
237, 174. Hopp 21• 12 ' ' 
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hopplöshet 29. Hor, göra 65 89 98 121, 
122, 210, 331, 359, 365, horboc~ar' 122' 318· 
horclom 65, 69. 89, 209, 233, 316, 319: 33!; 
horko1~~r 129, horpartner 99, 248; hor
domsdJavu!en 270, 331; hordomssynden 
331, IJ6, 178, 312; horiskt Ctroiöstl s'.äkte: 
horsbrott 98. hundar 104f, 153, "dödshun
dar" 83, dödsrikets h :r 65f, "stumma h :r s. 
ej skäl1a'' 32, 154 : ironiskt om förkunnare 
s. ej fiitigt bestraffa syndare, "hund
sjuka", motståndar:s Öknamn pa väcktas 
"bannande" o. "rörelser" 266, likasa 
"hundskall" o. "skällande" 39, 103. 116; 
hundturk 95, sovel ät h:r evang:m at 
obotf:ga 104. L. liknar sig vid en farhund 
s. hjälper att samla hjorden 109. llun~er 
A: andl. 105, 125, 217. hungrn o. törsLt 
eft. rättf:het 3.57; 4:e saligh:n B: lek
saml. 275, G. tuktar gm hunger o .dyr tld 
163, hun~riga 15-1, 335. husbon<len 279, 
härda tider stunda 70f· hiinder, se upp
lvftade h.l'; hänförelse den första kan 
;iockna 239, härlii<:heten i himmelen 32. 
JOI, 177, 287 337, 361 Jcsu härli~h. 14 27, 
33, 185. 233/. 325. 361; G Fadcrs härl·t 
21. 27 78, 128, 287, 372f. Ilöra G .s or d 

355. 

Ironi, Ivrig itt v ·eka syndar ~ in 

vändc L ironicns o. satirens \'clpe11 
''drinkar-kristna, horkristna'' ,2_ dopt.i 
hcdnini:ar 31, dygdens täckc . dodo 
trans grav 137, hcderlig:i kröi;ar~ 3rb rn 
skökor 13. kyska cl:o 59, nadctJu,·ar ~~. 
själar renade i drakblod 318 osv. hrut_~ ... 
1 o väckelsen.s 186, Isrnel ... her~. hnr 
>ar~ti~kelsens vagga där Jagcn.s aska 
dundrade 212. 1 ... rat'l"i her<le 12 l, 156. 

l"~ ?91 .h .. •U"i 16! l~. 21. 
,Jcrusal~m nya -~ ·-- ·... ... 1197 Jesu 

25 35 63[ 66f 6S, 'JC i4, ,s. - . 
tid 88'. J ,; guclom .?P. o:d?~ fÖrkropl~~· 
. FRALSARI' '"' F ll. 

hgat 29. J. Fr" I 145 339. var 
ende rätte .20. 44· an~i. 0 :or. 86, 98. no. 
Fr. 4.iff; varidcns 2., 3-;85 191 199, 200. 
115f. 125, J36f, !59, !!!' 210: 2s2: m. 313. 
233f, 235, 258f, - 61· ' derike HERREN 
334 3-15, 354, 366, 369. Na3 d av Anden 

' 5 KRISTUS 3 . J 
JESUS 6 • 223 l'ctr HERRE · 
smordc 45f, 41, 8BN. 28 '31· allsmiikt. Gud 

K'. en GUDS so ' 9'9 122 159 219, . . .. lf• 91 ' ' ' 
allestädes narv 7 ' a·s Son 343. J. d. 
3Hf; Petr. bek. J. s. . 
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2 DA VIDS Son llf, 
storc PROFETEN 1 • N l3 
ISRAELS !{ONUNG 57, SIONS !{Q . N 
15. Nildcsol 11, 25, Ljusct 368, HERRE 
.r. 78, DOMARE 337. Läknrc 91, hans sto
ra undcr 12, mnkt o. härlighet 24_5. B: 
Rcgrndc alla frestclser 98, 101 o. varldc 
183, d. storc I<ORSBÄRAREN ll, 18• 33• 
272, G UDS LAl\fM 25, 176f, 3·18, mordad 
130. korsfäst 130, 225, slaktnd 348, oskyld. 
clöd 29, H3, led hclv:s angcst o. kval 219, 
258, hcgraven 133f; hnns kors 233f, 309; 

bloclign spar 21, 3·l, 101. UJl)JSlocl 133, 
J3fif, 138, l.J.lf, 166, UpJl/Or t. liimmdc>< 
115. l..1et•r'r 166; när tron avtynar, clör Fr. 
i hjii1·tat 160. uppstar i l'iiCkfn Jij:n 161. 

J(ristua...- Kou. 118, kom cj /. a. dönui 
utrw utt /rr'i/.wr Piirldcu l!Jlf, vj n. frii1sa. 
fro111 ma 11ta11 :'(1mdarc 21!1, 181, l>ct. full 

lö.•u·n 28S. 30.i, slrn1d/1·t1ittot 909, ,,1.~. 321, 
byggcr sn sin försnml. 166, vill cnsam 
bo i hjiirtat 270, ford1·ur tro 303, hir ntt 
bcdjn f. a. kunnn Inga emot nilcl 17·!. 
Hans 1wtl, l6.}; .-.törrc c'hl mii11skn11s syn

tltT J.'l8, hur muki a. fifrlutrr ·"!ll1tlcr 158} o. 
!Jiir tfrt 160. 29i, ... a ofta t•i bcclja cliirom 
219f, 2!1;:\ o. t•r'ind( r .'>oty t. gliirijc 163. 
Hans ords o. nåds kraft 72, 277; must ur 
hans gn.r 259, han.1.; blod rento- ['r. all 

s.imd 171, hans osku1d o. rättf:het vär 
gm tron 302, 231 ! Friil ... :11 l'tll" ll/JJH"iittd.1.Jc, 

"l'J'b!l!l!/d.•11\ 111itlnstol, fö1-.'ionfng o . . ~alig
h<'ls!/1'11111/ ·11; förutsagl ytlersta tiden 
320 o. domcn 330ff, klnppar på hjärtats 
dorr 335, 11jiilJ>tT o. frc'ilNctr m· farn 78, 
101, åtcrkommcr s. triumfator 17 361 
sknll döma onda o. goda 14, 332, i:ci'r fö1·'. 
... t·~zrm·~ 2:rn, sknll hc'imtn shia trOf/nn t. 
l.1'1!Jf ht• 252, ( ''i!J yliidjc 317. Se mystik: 
hdnndcs o. brucl-. 

,Johs trn. talamod 337f. •Jordandar se 
mytologi. jordcn dcn goda s. mottaga 
?.~dct ?· bäm frukt 90. jubt•l snligas 101. 
ii~n•p•ra ~ yttre tuktan ei. samvctskval 

Kallade t. ljusct 272; J. kallar syndnrc 
188, ku.llrlse krlstcns trons kamp 271 · 
kalk sor1<cns o. livets 205. Knmp mot det 
onda 89, besta 1 k-en 21. Kltt<>l . 
hcmbränning. Kllppn Carcn ' 66. se 
K · se hcrdar 

ontryK.-s: ryska kringvanclrand .. 
handlarc m. väska pa ryggen c sma-

1 seklets början 266. Konuni:(r;;;n~~;, 0;;:. 

Den korsfäste o. törnekrönte, se mysti
ken. Israels 57, himmelske kon . 114, 336, 
beder för oss 290, sanningens k. 117, Sions 
k. llff, 13, 111, Sions dotters k. 13, cl. 
store k. 114, Ärones k. 12. - Kors, för
son :s 309, 233f, J:u 78, 91, 126, 156. kors
bärare, varje sann kristen 59, bära Jcsu 
k. 179, Iida fÖr rättf :hets skull 337, 361, 
oandl. korsb. s. Iida gm synd 204. Ifors
bäraren d. store 11, 18, 25, 33, 72, 91, 126, 
133, 136, 158, 183, 193, 210, 252, 272, 304, 309, 
har uppstätt 166, hjälper dem s. fly t. ho
nom 272, skall bevara o uppväcka de 
trogna 126, korsets börda 91, korset, nära 
k. 126, k. gör ej någon t. kristen 156. 
korsfästa, våra syncler k. Kr. 126, k. köttet 
(gamle Adam) 219, 52, 175. Den korsfäste 
124, 133, 136, 139, 150, 188, 199, 225, 313, 
361; kraft i oss själva ej ens t. bön 170, 
växa tili i kr. 272, kr. att tro 295, trons 
kr. 242; Gud ger kr. t. uthållig bön 14, 
den Högstes kr. leder pä. frälsn:s väg 
102, Guds kr. 290, 314, Jesu ords kr. 72, 
ger gliidjc i döden 369. Krig 69, A: Iekam
ligt: Gud tuktar gm 121, 163; gudlöshet 
lecler t. kr. o. blodsutgjutelse 111, 322; 
bcdjo" alla laistna oni förskoning fr. 69, 
dräpas i 114. B : anclligt: 69, 322; d. store 
krigshjälten 23, 110. krigsvapnen 100. 

luisten: För att bli rätt kristen forclras 
sann omvändelse, bättring, nyfÖdelse t. 
levande tro 366. Kristenclomen, clärmed 
avscr L. vanligen, nclcnna levancl e kr", 
väckelsen som uppstod gm hans predikan 
"clessa är i Nordanland" 20f. Dagen har 
kommit 10, 37f, d. rätta kristend: n 53f, 
mänga väckts gm denna t. evigt liv 212 
o. lova nu Skaparen 222, r. detta Ijus s. 
kommil 63. rätt kristendoms kännctecken 
J;W, 361, den levancle kr. 298, är Guds 
verk 369, når t. cvighcten 222 · döencle 
1>ckänt alt denna kr, som dc b~kämpat, 
ar encla rätla 207; kr;dom i allmiinh el, 
306, 368, brist Pä. kr, llOf avsaknad av 
kr, 67, där kr. utrotas bli;. blodig terror 
111

· Kristen.hct<'n 365. lfrlstnn, rätta enl. 
L.: 9, Hf, 20, 29, J,6, 96 99 119 121f 13•1 
Hl 217 ' ' ' ' ' 
1 
.. • • 310, 337, 353; besöka kyrkan, 
as_a Skriften 175, 172, dcltaga i kristnas 
moten 148, känna sig själva o. sina svn-
der 317 ('' · 
b k" avcn gm annan crf. kr:n 23, 296) 

e anna sinn syndcr 16, sin tro som Guds 

barn 179, 314, dag!ig bön 220, samtal med 
trossyskon om andl. ting l.1,.5, trons o. 
rent sa.mveles bevarcinde 3641 tillvaxt i 
nliclen 315-18, biira trons frukt i. helgcl
se 70[, 238/f, 21,0. Se bekänna, bikt o. v
lösning, bättring, friils11ing

1 
friil."'L'i.'f.'>1~t. 

Kristus, se Jesus. - Krog(en) 62, 144. 
J{rona livets 91, 35. kronotjuvar stulo 
t. ex. vecl, tuli fr. kronan ei. grn falsk 
reclovisning o. d . 12, 312, krögare 12f, 39, 
"hederliga" 59; 62, 99, 119, 122, 134, 144, 
317, 319, 333; koka o. sälja brännvin 312. 
krögeri 9!. Kunskap, tillväxa i Kristi k. 
317. Kvacksnlvare andl. 95, kval, .Jesu 219, 
258, helvetets 333f. Kyrkobok livels: skri
ven i 45, kyrkostraff 291, se bot o. bot
görarc; kyrkotaga A: en modcr eft. 
barnsbörd ; B: alleg. Kri brud gm avlös
ning 16, 325, kyrkstöt "sömnklocka
re" s. n1ed le:i.ng stav väckte sovande i 
kyrkan 270, 284; "kyrksup" strax före 
<eft.) kyl'kobcsök 61, kyrkvin 99. Kiimpa 
trons kamp 16, 21, 33, 91, 290f; fafängt i 
egen kraft 255, i dcn stora striclen 23: 
mot otron 147, kämpen i tron 16, 21, 23! 
JCänna Gud rätt 260, i hjärtat, ej blott 
gm yttre kunskap 317, är 1.Ti[lt lil' 261. k. 
naden 122; kännbar omvändelse, n)tfö
delse, sinnesändring, sä att man vet huru 
o. när det skeclcle 36, känna sig själv 260, 
sina synder 295, k. sig salig .~6-9. Kiinm~ 
tlon1: Gudskännedorn, se Gud: 111änni~ko
känncdon1 se Människan. J{iinsla (-or} L. 
hacle starkt känsloliv, tnlar mycket om 
känslan, ti1ln1ätcr den myckct stor :'.ikt 
ja sal:savgörande bctyclelse: "Niidakans
la~ bcstär i levancle känslor" 316. "Gm 

hjiirtctts ldinslor l>lfr man snliy'.' 31~; 
"känna försn1ak av lumlens , sa~_1ghct 
29, 16, 182, 186, 199, TrOll "iir ,.,·allfl!l"rnurlr 

.. tt ele iiro lu·wtda-
rn<last _ cla ele kanna, a ,. ·rillU<,. atl 

<lc ... atn1i~s~,,one .. en~~~l~;:t ,.\'~ nuturlil!'. 
hn n iit sal·1g 363. ar .. d ·11-
svalnar med ären 260, upphor 1~~-c • 

. bäst g-m att hJalpa o. 
clcrn 239, bev1sas .. . 267' Icöttslig 
ha nagot besvär for anch_a ... isc 99 B: 
lusta 65, - frihel 69, - fornoJe . 

l n iiven avtuga o. 
andlig-, kristlig k. ca .. k G ud s·l son1 

1 kan als a _.T ~ 
slockna 239. ngcn verkar brinnandc 
han borde 260, Anden k kärlck fÖr-
k 222 261. Varm trossys on ··1ct
e~1ar ~c lmst:luislnn inom snmmn II 
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ning 222; se församlingsgcmenskap C · 
G~ds o .... Jesu k., se Gud, Jesus, my~tik. 
ll?lt<'t ar svagt 182, köttslig Iusta 55 _..:. 
fnhet 69, 111, - förnöjclse 99, börJa i 
a~den, sluta .. i köttet 289, k. bör dagligen 
dodas 219. kottets begär 200, 279. 

Lagen, Mose tva stentavlor 113, 119 
Guds lag förkunnar hans stränga rätt~ 
f:het 287, ingen kan /ullgöra den 123 
alla raka under lag:s dom 122, motbju'. 
dande f. gamle Adam (se d. o.). o. judar
na 287, mäste opercras med lag:s kniv 
162 lag prcdikas 326, förkastas av 
manga 190-91, lag:s hammare dänar på 
Sinai 251, väcker ont samvete: så. bcre
das synd :ahjärtan för Kri evangelium 
288. - Världslig-" la~en grundad pä Guds 
lag, s. vill mänskans bästa; att sil är 
visa äv_ hednafolk s. utan lag "göra vad 
lagen bjuder" 333. Lumm Jcsu 33. Lam
met. Guds Lamm, se mystik: Guds Lamm 
o. Lammets bröllop. Ll'<ht ondl. blinda 
t. Kr • .fO. 91, lata sig ledas t ljusc• 369, 
under kristnas ledning 360. lt'jon 5'i. 108, 
leva ~oml s. <ljur 333. lrnm<lr k.·1st :\fl 
dom. se d. o. ll"\'(•rnr. gudlöst 200, cx. 
330ff, Jev s bättring 255. 25i Llcb (. Jesu 
namns skull 222, f rti.ltf hct 33'i, Jid2..lldr, 
allt I. upphör 91, Kn lid s o. dod. mc,lng 
29. JicL~-mystikens "hög.i visa 2.1.3f U\', 
m11ll. 2Rl, tecken t 367 Jivetr hok. :J.Jr

nt~t i ·15f, strykf's ur 120 Hvrh kro~:1 ~~ 
369, träd 21, 91, 108. jl 373. '~~ 9. 
108, väg- s. for t 57, mot.g; n)...Ul" 3.1 •. 
\·uttt•n 195. ·1.tt n·a ml'd 103, 19;: L. ~· ,.,·1:.::t 
41. kva .1\• tro 51. 2il; dopct t ;,l ,.. :~1 
bL·<lrövelsc t .11 • lh·. h•kam1. koit o. mo.
do<.:aml ?iO n~tddidt•n kort 27 ( vr r- ~nrL 
21~.~ cj ti1ska sitt 11' t dl den 3~. ~1v:s 
mödor upuhÖr'l ~63. Jjum antl . \ 11 k.~n 

l Q Lju"' \. l· ornufh'h. for
lrnll el. vn::m · . .,,rd · 1""'· .1c~s Ijus s 
stamkfs ~-~.1ck~r CJ J .... olen;-; :i2·l J66f B: 
mt.nC"ns pmf.t m. s . . k mit 

11 53 367 Jui-.h·ndomt•n"' IJ. om 
um ·. hlo' tt k'rist:s*kmu:Jrnp utnn lcvunde 
10. r·J . . . !' 272. Solt•n 

. 1 järt·it s1i11. k~dt.ule t. J. 
kr·m J l ~ J~rist:ns lj, toh· stji.irn~r., 
symbol f. . Crnuftcts IJ 3_.;, 
apostlurna, mn~.cn ~· 368" lj. dsar 
hvd.s lj. J{r. vnrldens b J.·ats ~ i Nordnn
vägen 53 o. n~ up:c~1 3.lörkcr 222, 373. 
lnt~cl 63, där for·~· '~ 1 • ~· Jj:s bnrn -11. 
Vandra medan IJ :t at . . 
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:;kynda m crlnn lj . ö. r lO. lnta sig- Jcdos t. 
lj. 36fl. l,oni, prisa Gud o. Lammet 21, 
27, 63. 78, 128, 177, 226, 287, 350, 373. I:tisln 
65; liilrn snmvcts~mr 162, lilkurt·~ .. ogon
Jrikm·l' J1.:sus ·10, 91, liilu•dom f. lorkros
snch~ hji.lrlan 259; lä1u:h- cft. FrA.lsn~:c n 
Hl5, .Jesus 355, e>v. llv 127, vila 366. larn 
rätt o . fal~k 37. rätt liirn r. tro 20, 
r. vlit>kt'l.Sl' 50 r. krislt•ndom 53f. Jä..,ure
prt•dllrnnh•r 18·1. Jii.ftja bC'fon.lr:11: ra.t
llgdom, nöd. tju\'nad. slurvigt syndt~l llv 
o. Jiig-g-1•1· hördor pa a1u.lru, därför syncl 
322, alin friska skola urlwtn 2-13, 239; 
liit tja rrnri/ 19, liitt.,Jmw aneli. 19. -lnnig 
7l. -ht•t X9. löfft>n, t~uds nadl'löftcn 157, 
WO; lillhÖra hotfhrdiga 191; 1111c/f'IJ11t•r11· 

tillii.l;llrl E>ig tkm utan hrittring 157; m~
m•n, dt• ti·o l :n 313, n,·_ l'gna Lt~1 · 71. 
Wn a\· natl 337, h..in~h .. alii~(· 331. 

:uald, Jiri att fifrlrtlu .. ~_1111(/1 r ~!r; upp
vricl<a döda !!SO. S1..• nyclu1 lmal<tl'n. Vii.rld~
liK m. 1~5; murb·r • 1· :l2ff, -hronnn 33, 
;m; :\IPdt·I h1-h·:t u. -himlt>n mcllan 
himnwl o. lwlv. 286. nwnt•c..I 9, OH. ml'nin~
t•n nH•d Kri <löd 29 , mi-.o ... ion. Liks. Lutlwr 
h:ule L. l'j tiet för heclnami~slon. Desto 
tnl·1· in·udt.1 han för 111rc 111i:·ado11 som gm 
"nussion~skolor" 1206) o. pn•dikanlC'r vcr
kade för krisll'n väckt•lsP o. nykll'rhct 
IS(.' nykt~missionl. mi""tn t•rhallpn n:ld 
315; gult mod, mo11IH""lu•t 17; mnnlui~tna, 
~kl'ymtm·<' bckiinna kri~l :donwn m. mun
rwn mt•n hatn dl•n m. hjiii'lal 333. 365, 
370: murur fitmdt•ns, olrons falln 215. 
l\lyidlk. L. iir Ö.\'l'll mystlkt1r liks. Lulhci·. 
njup o. innt•rhi: ö.r hans 1\.ristus-mvstik 
Diir strörnm:u dt•t \'firmasfr ulflöd

0

et ut: 
huns hcnh~hjihtu. där nar hans starka 
kä.m;la o. livlign fantnsi sin rikaste hlom
nln,; särskilt i prf'dikn:ns avslutningai· 
18, :.1. 25, 33, 78, 101. 167, 171, 193, 263, 337 
l. vnckta o. tro(•ndc. 

l..~."' Udundt-s- o. rörsonln~!'tmystik äl' bc
sluktad ~u~d den lwrrnhutiska "hlod!<t
t".°loi:-lt•". . Han millar den "i sh1 hlod
roda skonhet ti11 syndarn lnlandc Frii.1-
sarens lidnndcsg~"\alt" n>. tillhcdjande 
tro ~m~~l. \'U.I' hd år Sil rattig Pä. Nagra 
cx: Fo!Ju .Jrsu blodli:-a spår 21, 34, 101, 
121. 179, 192, 366, t. Golga\a 33, 212, 
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. 

Jesu blodS\·ctt 17, 35, s:iren ur vilka för'. 
son :blodet flyter 93, 101, köpt med sitt 

blod 118, evigt testamente <n a ttva rden) 
125. r en prcd. förckommcr en avcl e lning 
s. kundc kallas "Li<lnndesn1ystilc(l'ns höga 
visa" (233f), varur nilgra citat : "Det var 
Frii/sarens stör.~fn {ira, a tt hans blod 
flÖl äv. för försmäda rna .. . . Skå da hans 
ära ; örtagiirdcn varcst hloclig t svctt 
droppar fr hans heliga kro p p 233, Se 
Fräl:s häl'lighet i iingest , i k val, i cl cnna 
blodsbastu, i ärekrona som sargar hu
\'Udet sä att blodet flyte r ur s ä r en ! Se 
hnns ära i d enna na kcnh c t pä korset.,. 
i hu len eft. spikarna o. i hans ö p pnacle 
sida. I hlodröd kiädnad tra m par han 
Guds vinprcss ... " GUDS SONS d y m /Ö1'

so1dnq.1i/Jlod 126; Konungcn visar s ina sär 
U3, c~dast hans dyra bl. Iäke r fÖ r k r:e 
hjärtan 259, lå< cj Guds Sons hlocl fl yta 
förg-äves 192! Det är utgjutct rör a lla 
L. /utrl' Föriil<lcrn (se cl. o . ) li<la i So
nni; hans kärleks tilra r 132, ett nadc
rcgn 251, hela saradc hjärtan 247, se 
hans hjärta hlöda av kärl ck 237, Iida 
helv:s kval f. syndarc a terlösn . 290. 
Fdriil<lcrmörtlare 131, 132, 133, ingen är 
fri, han dog f. alla 131, 137. - S e G1uls 

Lamm, .c;om borttayc» värlclcns sy 11 dcr 
2.;, 176, 215, pinas oskyldig intill clöd en 
176, näe! fr. hans sar 158, hetrakta G u ds 
Lamm, övervinn frestelser 97! T ag vara 
pa G:s L:s hlocl 158, 192, 225, d öclan
dc gift mot ulven 154, frälsar fr. d öden 
18, lova det slaktade L. 175. - KOll1L11 fJC1i, 

Kristus, de kristnas konung, ty m e cl sitt 
blod löst dem 118, cj sparat en end a 
blodsdroppe 218. Den storc Korsbiimrc11 
91, hjäiper dcm s. fly t. hnm 272. D en 
storc Korsh. o. blodbcstiinktc Kon . 272, 
Den .~torc Kor,"Jbiirarcn o Törn ckrö11 tc 
Kon1<1111c·11 i hlodröd dräkt 193, fly t . hn m 
290, H, snart fä. skäda hnm 304, pä Sions 
b~:g visa sina sär 228, m. hnm njuta e v . 
gladje 252. Den Korsfibtc o. Törnckrönte 

Konuni;en 138, följ hnm 118, himlafara
ren hedcr för oss f90, i röd kläclnacl hä 
rande ärekrona 361, bctrakta hnm 225 
246. ' 

L :S Brud- o. hrudgun1'mystik präg
la~ av slark känsla o. starka färgcr pä 
m1~nande om herrnhutismens sensual. 
Kr1stus-kärlek. Liks. J. själv o. Luther 
hknar L. förhallandet mellan Kr. o. för-

samlingen vid .. ett ä k tenskap: Kr. är 
hrudg um o. ratta kristna hans hrud 
BJ_l-UDGUMMEN 15ff, 33, den hlodhe: 
stan.k te Br :g 6•1 263, 302, hans kärlek 325 
o . harhghet 233f, 361, hämtar sin utvalda 
28•!, 318, 330 sin fattiga hrud 329 kommcr 
s. t r iumfator 33, 361. BRUDEN', Sions 
dotter, fattig 64, tvår händren i Lam
m ets h lod, hlir värdig att kallas hrud 177. 
!Enskilda s. hrudar "l Jesu hrudar" 100), 
Kri h rud är kyrkotagen 16, 325, iklädd 
Kri rät tf :s s k rud 302, korsstjärna o. guld
k ron a 330, änglar önska se hennes skön
h e t 263, 361, får sitta m. hruclgummen 
302, 330 o. dansa m. änglar 177 o. BRUD
TÄRNOR 17, 263, dessa fa dansa 193, 330 
o. hoppa pä himlens guldgolv 210, 337, 361. 
Lammets bröllop, på Sions bcrg 177, Guds 
b a rn ta fÖlja h r uclgummen t. bröllopet 
25 , 33, där l jusen h r inna o. hordet är du
k a t fö r hrö'.lopsgästema 18. Där sjunga 
144.000 t ecknacle en ny psalm f. Gud o. 
L a mmet 21, Guds o. Lam:ts lov 78, 128, 
287. 

:'llytologi. L använde äv. hilder fr. sa
mis k o. finsk mytologi: underjordiska. 
jordand a 1· e i. -demoner 55, vättar m. dött
rar 57, valnacl 94, skogsdemoncr, -troll 
373, trollkarlar 331, sie rs kor 46. 'lilnPn 
18, 324 : fö rn uftets lj us. l\Iä nnislrnn. L. in
d e lar å hörarna liks. pictisterna i trc 
slag: A : sor~lösa ei. "blolt naturlig~"· 
andl. obe k y m rade , i otron "säkrn" man
skor 295, 368. B : väcktn s. vaknat t. att 
bcsinna livcts rn ening o. ansvar. de finna 
sig va ra syndare s. behöva frälsas av nad 
9f, 26, 173. C : kristna ei. henadadc, om
vända, panyttfödda. t roende, Gucls hn•; 
9 46 : ins kri vna i livets bok, 70f, 141 . 16 , 
171 272 362/. fa ingå i hrölloppsalen 25' 
33. 

1

1\län
1

nisknn, clen gamla 0 · dr-n nya, ut
värtes o invä rtes ( 269 >; otrons o. synd.cns 

1 
. .. k "Gamm el-Aclan1 ", maslc 

gan1 a m a ns a1 .. - nvtt 
förvancllas , "dödas" (236) 0 · fodas pa ·le-
t. en ny människa, ett G.~ds. barn vän
vandc kris t en 268ff. Se battrmg. om • .. . 

.. . ·kuns natur a 1 
clclse, frälsning. manru•. tt uppfyli a 

... 1 . k alrn a r fr1 v1IJa a 
SJa v1s .: s uta.il rätt gudskänn c-
Guds rattf:~et .~ · "nnedom 262f. män
clom 262. manruskoJtil 'skosonen 209, iir 
niskofruktan 69. i\fll~. ·Ii het 233f. har 
fÖrhärligad 233, hans ha• g 
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makt att förlata synder 297 .. u . 
skrivn · "b . · mor a re, m
t elds ~ .. I n_nnan~~ .. bokcn" 123, dömas 

1 ~ r ? JOn 330, se foraldcrmörda.re. mör-
e , ... 11, andl. ctro, synd, okunnighet 

om o:. hat mot krist:n lOf, 19, 365/j; dess 
ltd forbi 10, 21lf, m:s andar hala ljuset 
367, de oncta alska m:t 368, m·s gärning
ar: synd o. last 365, det stora m: l kom
mer 145, yttersta m :t, förtappe!sen 302, 
icke vandra i m. ! 368. m öten, dc kristnas 
148 "först där finner du Kr" 167. 

Xamn, "Intet annat än .1;'); stryks ur 
livets bok 120; nntten är förbi 10, innan 
n. kommer 43. Nattvurdc>n 22, Kri förso
ningsblod 24f, pilgrimers resckosl 12if. 
222, 278; den stora i himmelen 128, 283, 
cvigt testamentc 125; natt v.\rdsgäst<'r, 
värdiga 125, 175, fä syndernas förlatelse 
där 126j, ovärdiga 24f, 313 n. föraktas 
367; taga stöd för otron fr, ordet o. 279. 
.Xatur: Guds, människans, se d. o. natur
s:rmbolik, se allegori. :\T ikodl'nttl'•, farist'. 
besökte Jcsus. Yisad(' honom '"den stst 1 

tjänstcn" men som andra rnrisccr h 1113 1-

de fäclnms bud trodde han sig v&rl ritt 
färdig o. cj bd1öva panyttfödas. Dio. o: 
gisslar L hnm s. döda trons reprc ,r l 
tant, 131, 131 161. 189, l~l 196, os\' \'1k 

tro.1,;lidfrf1 r 132, 191, 199 Sl' döda tron!': t' 

kännarc Xorthnla nd 11ordligas .! Fe~ 
noskandien 20f 193. 222. ":'\"adcns da~ l~I 
kort i !\." 11, !8, Jcsu stjärna J~·ser 1 :\ .. 

54 väckC'lst>n skingrnt ''s\'art hedC'ndom 
N 222. \'in fr :\. 193. landNs norr:i ut-

~ t 32~ Xyckt•lmnktt>n o. 'hinmH~lnkets 
~:k l ar~ ·g-~~· J, ci.t Pctrus o. s<'<la.n at df• 

Il) d h ""R\' dcr1 ma.kt 
andra Järjungarna, a 111 ~ r 

t hinda obotf:a vid o. Jo~ hot .. i r 
at ' 2•5f 29 r 293 96 denna 
deras 5yndc1 ' t ,c' 1 kristcn
ma kt har scdan övcr~atl. 
hctcn hks. Bihcln Se uYiOsn. 

N'-•kh•rhrtsmi ... ..,ion. Drycken~kaocn ~·a r 
~ ·' d fo lkcts utnrmnmJ:' 
nllmän. hotade ·-~~c dc<>s bekämpande tili 

o: tvang .L at.\.:~1 i f~ Gm. auttröttli~ 
sm and1 a h . PP~ "n:yktcrhctsprrd1-
kraftfullt pred1k an e, kolor" Cörenadc 
kant<•r" 59, o. "m1ss10ns~ dcn rcnt k!'ist
han nylderhctsarbetet ~e fakti skt 'torr
lign. vä.ckelsen o. Jycka. cs fr ali sprit , 

N ·dskandinn vien · .. . 
Jäggn" o1 stor soc ial garning. 
vllket ti!Uka blev en 



.no 
Sa blov L. tre länders storc nykterhets
kö.mpc. Ex. pa hans nyktcrhctsapellcr: 
12, 37, ·12, 59, 61, 65, 68. 77, 94; supa f. att 
dövn samvetet 111, skökor, tjuvnr, clrin-
1rn.rc-, briinnvinskrögare tjäna djävulcn m. 
tnnkar, ord o. gärningar 116; "God dag, 
kä1·c drinkarkristne!" 121, svordom, slags
mtll, dryckcnskap är deras 1cristendon1 
157, //crtnlct viirit /atfif/(l gm drycken
skap 200, bortslösat sin egcndom 2·13, fÖr
störa sin hälsa 269, 279f, "dricka av H:ns 
kalk i kyrkan, bakom kyrkan av djävu
lens" 3U; församling, ruttnad i hordom, 
clrvckcnskap 319, gudlöshct för straff m. 
si~ t. cx. otukt, dryckenskap. 322, skör
lcdnad, tjuvnad, dryckcnsknp, svordom, 
hrännvinshnndel1 ö. vcn hcdning-arna döma 
t. hclvctcl dem som göru sadant 334; 365, 
366. 

Nnd Guds. Alla behö'"' nad 31, Gud nb.
dil:' cndasl mot ångrnndc 36, cndast f. 
botriirdiga 294, kun cj förtjänns 161, 255, 
cj Iängre nåd 90, nadens dörr lillslutes 
86, Frill:s "· stiirrt ,;,, mii11slao1s syncl, 
1rntt1r sam P:kt•ttl J;;s, Guds förekommande 
n. 131-1), fick friilsn 281 , nadens must ur 
Jt•su sar 259. nacl av nitd 17·1, n. angar 
~ndast hjäl'tat 315, mottaga d. stol'a n. 
308, lön a\· nud 337, crfaru n :s vcrkning
ar, till\·iixa i 315f, 318, n. utl förstu Guds 
l'ihs hemlighet 362, snlig gm nåd:n o. 
fÖl'so:n 174, 336, ft·öjdns uv hans nåd 290f. 
förkrossnde hjäl'lan få n. f. Kri skull 
162, ~ö1·saml :n avlöser itng-randc 295f, !JU'L 

u. Ula Gucls lmn1 256, av n, lö8fCl /r. Sl/1l
r/n1 'iWO, ""amret~fricl ym. 1l. :no. Näda~to
l<1·nl H, nalkas den krypnndc 253. -•lan
dt·t. Andr 11."i l'iltnc'."ibörd om 368, avfall fr 
306, 316f; nude droppar 103, 259, 256, läka 
sa~1vctssår 162, FöriildtTns narlt.:flutrwd 
hrosl 103, 108, 156, 16.j, 256, 356 .. -fulla 
ansiktt.• 11. -känslan bcvaras o, upplivas 
g~1. ordct 315, -känslor 316f 182 363 
-lort .. n lillhöra boträl'diga 191. _,:.,.d,.I: 
G~ds ord o. sakramcnt 209, .YGS, 367. Na: 
dt ~s ord 1:2. Nlldens ordnin~: dcn ordn 
i v1lkC"n frulsningcns olik . 
rn.M A. "Att . a n1ornent erfa-
355 5~ 1 · ~ sullA"ht'l••r" n!/, U<l'[/·'l"'e<l. 

. . · ' ndl. fatllgtlom 357, j( 9 H 
2. S}ndasorg, änger 295, 297 317 ' . 
255, 3: Saktmod, Ödmjukhct 357 ~·3~4, 357, 

o. törst eft. rättf:hct jf 226ir,. 35~~.g~: 

Barmh:het 264f, 358. 6: R ent hjä rta 353 
jf. 364. 7: Fridsamhc t 359. 8: Att Iida f. 
l'ätti :s skull 359 jf. 337. B: Den pietistis ka 
nådesordn, en sammanfattning av föregå
ende: 1: Väckelse gm. lagen t. rätt själv
o. syndakännedom, å nger, botf:het 184f, 
255, 294. 2: bikt o. avlösn. förlatelse 
158. 3: Nyfödelse, omväncle lse, rättf:gö
relse 193f, 197, 199, 231, 238/, 366. - L. 
anför Luther: Sann bättring, syndasorg, 
omvändelse o. nyföde lse 30; jf. L. 162, 
25,;f, 258/ Se frälsni11g! Nådens soi går 
upp 25, kan skymmas 11, i neclgäende 
(eskatol.) 289, går ned 210; nåde!smulor 
103, -tecken ("märkcn"), befäste äv. an
dras tro 232; se: rörelser. -tidcn 89f, är 
kort 43, 57, 86, 33,1; tar slut 210, tag vara 
pä naden 313, ej logo vara på 323, 372. 
-tlggnre = botf:a 157, 171, 315. -tjuvar, ej 
hclt sorglösa, söka f!'älsn :hopp gm att 
tillägna sig Guds n å delöfte n (122, 190) 
utan bättring 19,22, gä t . nattv. vanemäs
sigt utan ånger 25, e j haft syndasorg 41, 
157, djärv:n bedrar d e m 58, bek. tro men 
samsas ej m. kristna 288, vredgas da 
deras tro kritiseras 53, 75, anklaga krist
na 98, 109, 151; tro sig omvända men 
veta ej när ei. hur 157, 250, ha clöd tro 
197, 271; c/ö m. tvivel 277; vicl. 40, 122, 
292, 303, 315, 321 -valpar, se valpar. Var 
nästo.i vära meclmänniskor 263. Nöd, 
lekaml. 73ff, 272ff, 275; aneli. n . 272ff. 
-rop 77, -vändign, elot encla 215. 

Obotfärdiga 36, 162, 191, 208, 295, 297, 
364. Oenighet 66, ofred 111, krig 121, 322; 
offra livet f. J:u namns skull, svåraste 
provct 21; OA"udaktiga 10, 17, 274 ; oför
bcredcl a. <lö 212. Ogräs(frö) i a kern 80f. 
Okyslmet 327; Olju: andl. tröst 103, i 
lampan 17, 327f. Olycklig s. sjunkit i otro, 
synd, last 53. omfamna und. rörelse 16, 

Omskur1r.1. juclar hatacle oomsk. h cd
n :ar, sa hata andl. oomsk. otroende a ndl. 
ornsk. kt·istna 37, 197. Omvändn bör veta 
nar .?· hur dc blivit 36, 157. OmvändeL~e 
0· battring 14, nödvändiga 30, 238f, 366, 
u.tan .omv. ingen saligh, 157, den cj bättr. 
sig hat· för göra clet i cvigh. 365 · biit tr. 
avser närmast levernets lJttre bi:ttr 43 
;:rtil! mänskan själv s~kn. kraft . 2<11: 

.~.r, omu:n. avser ·hire lliittr. sinnesändr. 
hJartats förvandl, 36; d. inre mästc ske 

först 257, 259. A: inre samvetsväckelse 
gm lagen 21, 231; g.m Fräl :s innerliga, li
da~de, . offrande karlek förkr:as hjärtat 
o. odmJukas 103, 176, 237, 317, t. B: synda
belcänn else, o. bön om förlåtelse 23 46 
C: Med börjande tro kan den botfärd. n~ 
tillägna sig det avlösande evangeliet, vari
genom hjärtat fylles av syncla/örl :ns /rid 
o. gliitlje 158, 162f, 182, 259, levande tro 
o. krait att bära trons frukt i helgclsc cl. 
yttrc biittring 43, 238f, 240, 251. Detta iir 
bättring o. 01nvändelse 30) 366, fr. otro o. 
synd t. lev. tro o. gudsfruktan. Änglar 
gläcls öv. syndares omv:se 97. Se bikt, av
Jösning, pånyttfödelse, friils11i11g. Onde, 
clen o. förvandl. sig t. ljusets ängel 36, 
hans brinnandc pilar 102, 256; 96f, 98, 271, 
279, 283; otroende i hans väld 279. Ondska 
73. Oomskurna hjärtan, oberörda av or
d e t 37, 39, oomvända 36, 141, 144. Ord, 
Gucls: rannsaka 29, tag t. rättesnöre 36f, 
69; salig kraft av 72, förklaras 145, 209, 
blir levancle i hjärtat 88, 315. Guds vishet 
däri 28f, tveeggat svärd 113; orenhet 358. 
Organ, se clöclssynder. Op:inyttfödda 77, 
144. ormgift 372, orättfärdighet 353, 365, 
osed 157, 314, -ligh:t 77, 97, 146; oskuld 
J esu 131; otro 71, 139, 148, H9, 192, 286, 
vår otro plågar J. 149; otrons barn 75, 
otrons frukt 146, - fängar 19, 283f, otrons 
o. tvivlens mosse ei. kärr 147, 157; mu
rar 215. fresten ej Guds Son m. o. 192, 
hamnat i 147, 286; otrogna otroende 
71f; otrohct 61, otukt 13, 69, 93, 99, 11:, 
121, 123, 314, 322, 361, 365f; ovaksnmhet .41, 
63, 314; ovärclighetskänsla 22, 24, 71; ratt 
ov:k dragcr t. Gud 22f, 24f; falsk dnver 

t. otro 22f, 24f, 286. 
.. 1· gens .,.,'> 

Paradiset 314; pelare forsam m '> ~--· 
pilar g lödancle 100, brinnande lO-, fien
den skJ'uter sina 301; Pietister cvang. -

· cv1g <>7 
lagis k fromhetsriktn. 131. pina . -

1 
' 

. 353 363 stor 1 he v. 
se förtappelsc. plapi ' ' 359. 
286. Porten bättr:ns trunga P· 41• 1 ' .. t 108 · mo. 
Predika(n) 17, ropa, kraf'. dar · 1'.isnr••-
taga m. g lä clj e 89, predtkante~ u~·aJd .. 
134, 204 , n ykte rh :s 59; pred. lag f.dtosjulrn 
evang. f. botfärd. 288, ~46 • p~e 

1 
elriltets 

184. Prcdikoämbctet fatt ln~imett pro

nycklar 291. Profet, 1'.· had~ af:llbordats 
fetiskt drag, förutsa~els;'o hårda tidcr 
t. ex. 18, snart provas ti on 1 

m 
288f, krig 121 .. 1. ' or tg 18, 111 145 3'2· t 
pr:n Jesus 12· f 1 k ' ' - ' s ore 
320f .. ' a s a pr:r 37, 100 313 

' 353. Prastadömet ali .. , .. ' 
saml :gemensk ,, .. ' manna, se for
I .. ap. Proven eder själva om 
Pu~~en i tr~n" 271! Se äv. biktfa'.aer; 

- kuner, Judar s. arrenderade visst 
o~rade, där de s. romerska statens tull
:a:et· U.PPlo~~ tuli vid stadsgräns, bro 

. " darf. fo1 aktade av Judarna ("pubi 
o. skökor") 364. Panyttfödtla äga sam: 
v;.sfrtd o. frälsn:visshet 144, 158 o. veta 
n.aro. hur de fått den nyföd:n 36. Panytt
fodclse nödviindig f. saligh. so, 195, 197. 

Gm synda ångerns o. -bekännelsens smär
ta dödas d. syndiga "gamla mänskan" 
269/, men den gamlas dödskval bli pa 
samma gä.ng födslov<inda, varundcr en 
ny människa födes 29: den botfärdige fär 
nåd att m. nyfödd tro tillägna sig cvang:s 
avlösn. 296f, o. känner Andens vittnes
börd 162f, att alla sy11cler '"' iiro förfotna 
av nåd 144f, gm Kri. blodii::a förson. 1•8. 

Sä. tändes leY. trons nya liv 363, syndare
hjärtat renas, förvandlas o fyllcs a v 
frälsn ·visshct 36·!, t'O o. sai. glädjc z,9, 
J;u lärjungar pånyttfÖddes pä pin11sd. 199. 
Se frälsn. o. omvändelse. Pan· dönwt 30, 
puYe·n, paYiska. papistcr 2:?7. 283, -tron 
"räkn. kärleken s. trons grund" 227. 

Rt.>c1o att dö! var r. 1 L;s \·ij,ckelserop 9. 
15f, 19. R(•fornrntioncn. ~r Luther:> kyrko
rcf ·n -förnyelse, börjadc 1511 o. dclade 
kristenh;n i /;atoliker o. JH'Of1stu11 cr. 
Dess s. k. formalprincip: G1ul.-. ord cwc11a 
c'it riittl.'snörd f. dc kri.'ltnas t ·o . lc, r:1 
31. 366.: dc::;s materialprincip R11_:''' ..... ,z,,,_ 
yörelst n qm tron alle no utnn 911rnrnqur 
;.'iS. 295/ .297f, 363. 366. nt~i:1·r:1 n.~· Jtr~-

.. tukta m. vttre t~I inrc -od 11. • 
spnlu a.:. tad se 6: ~ sali~h n 35s; rt'nilu
re 1Jar • 1 c kniser 
tioner. L. föruts. 110; rik1·c.on~ o .. r , .. t r 

d t 90 185 <:C fattig"d. rh, GUd:o; t • 
or c '. . 't~öd 289. Ropa. ticdja i ~am
~.rttrc o. 1111 e .. d ~fi a d hör5 t him
vets- ei. i~nna.~ no .. ~~ön•isc; ... Hutia, !Ör
lcn" 103, Jf bon, o.d ·f. ktnn 305; rättt>r 

barn t. gu !:' i u B 1 · 
mnn~ ~ . 63f. Jiickru :no, 2 .' · 
\'. gastabud. 1cta . , . riittfiirch!!"-
rilttl'~nör~. se ref~rmatiolnc~ttr:e blir m. 

Guds nad 10. c · r 
~jord gm.. . ,. 17 Jever nv tro 27~, 
knnPP nocl . sahg ' o91 · övergär farise
riittf :het Kn 231• 

26~ .: 1 ~r dc rättf. 273, 
ernns 229f, 231; H. Ja P 
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27!\; H<lllll riittf. Krl r., folsk fal'i
:wisrn 229f. Uii1U:di,i.:-~-örrlsrn: ntt g-m 
tron utnn ~iirn:nr rö.knns s. rättf. 228. 
.!.~s. ·''rL 3tl6, Luther; ·•r röttf:görelscn är 
t•nclnst nnd fr Gudt-1 sida o. cndast tro fr. 
mönsknn~" 261, mö.n·n fal' ikcHidu sig K1·i. 

hlodign sk<'J111ad 228 o. Kn riittr :hct 291, 

rla trygg lnf. Gud o. domen 231, I<ri. 
nlltf:s driikt dugcr i himlcn 205. Rätt
f :cnR /nt/dtT 261, rlittf:s t•apc11 100. Se 
w1rfr11s ordu.. rcformntioncn. H.ört·l~Pr, 

i111wfutt:i1· badc shuw~- o. nlföljnndc 
kroppsrön•hwr : rdlgiösn affc'ktC'r, ha.lv
Pxtatt~k hiinförehw ~om tur slg uttryck 
i •ucknr, f:liidjt'lara1·, höi.:ljutt i.:rat o. rop, 
i ~h·J~TtH.l g-rnd äv. omfnmning-nr, hund- o. 
fotrÖt't'hWr lil<som hnrnH lnU•nHiva g-lii.dje
yttrlngnr ei. ,·ux1ws stormandL• appladcr, 
O\•tttlont•r, rop o. Btnmpningar t. cx_ pn 
tenh•rn. itlrottstrivlingnl' rl. politl~kn 

"hrasliindartal". :\lf'n nwdnn dcssn g-ii.lla 
t•nrlnst förgiini..::lilo!a ting, a\·sc dr t'örrn 
rviga \·fu·den, 11v. sulighet. Ex. "ropandc" 
vid nnttv. 25, orsakns ll\' "anckns bröllops
\'in" anspl'ln. pa hröllOPl't i Knnn 63, bcd
jrn a. ftt "hiista vinC't sist pu Lnmmcts 
hröllop" 6S. o. pingstundrC"t ".Andens vtn 
gör hr:i:äsh•rrHt g-lacln" 185. "Andcn v<'.'r
kur hos F:Oml. n1iiktig-a rörelscr" :-!22, "EH
NnhL•t fick 1·ör:r" 3·15, omfamna o. gratn 
vld nui:on" hnls 39, 2·13. RiinL bort tron 
2i0, rt.h·nrt"', du botr. r. 31-1. ancll. r.: viirl
drn, nndl. liittja, ovnksnmhct 267. 

Saknu Jesm; 355. ~akrnnwnl: dop o. 
nuttmrd fÖrnktas 25, 58, 365f(, 367: nattv. 
124r, t'\'h:::t testnnwntt• 125, 127f: suktmod. 
3:c salii:h:n 25, 357. Salhc(ll): i Jcsu numn 
Hr. 90, sori:lösa tro ntt alin bll snl:a 9 
"suliga" 203: cj lätt utt bli 185, 220; i.:rr: 
tron 303, 346, cndast pn förson:n 174 av 
ntld 336 ... 346 cmcllnnftt kiinna sii.: ~ui., 
ha sa~. kun•lor 363, 317, i salii.:t lillstand 
1!19· .. Salli;h1•t kun ej rörtjiinas 243, Kr. 
fol'varv~t at b~U:n 174, "åttn snli~hetcr1• 
~5f, sahgh :s Corsmak 16, 29, 182, 186, 199, 

30-T, livets mål är "· 21, aali!(n själars 
ju~~I 101, sai :a l hoJ>pct 212, slnnd11ktlg11 
t. anden bll s. 239. Sai :het.1 J:"rund A ·d 
rätta: 41, 158, 174, 253rr, !del nll.d 174, 2i2: 
239, 336f, 346. Krl, förtjiinst 258r, 3531(. 
~. falKka i:r:r: egcnriittr:hct 190, dygd 80 
dod tro 313, rikedom, futtli:dom 157, näde'. 

teckcn 239. Snl :cns hjiilm 100, Snl :ns vill
kor: försonad av n å d 255, lev. tro 346. 
sam•.1riten barmhärt. vår nästa 26 t snm
tal, kristnas, se försan1 :gcmensknp. Satn
' '"tc(t), fordrar 310, 333, ordet bränner 
58; hclvetc i 334, sovande 25, 162, 316. 
Lngcn väcker ont s. 24f, väckt s. 24f., 
liikes m. försoningsblod o. trons olja 162. 
Sttmv:frid: laest:ismcn ä.r samuet . .,•kris
tcudom De ha känsliga samveten: äv. 
dag-1. "svughctssynder" bör ängras o. av
bcdjas 220, äro mäna. om att bevara 
samv:s frid 182, frid av försoningen 259, 

gm förlätclse 298, samvetssak är t. ex. 
niistans förlikande 230! o, sjukbesök m. 
lcrisll. samtal. Dcras iver, särskilt i bör
jnn, utt förmana andra t. bättring retade 
manga, därför beklagar L. ironiskt, att 
mång-a vill tned ostörd 11 san1vetsfrid" 
fara tili helv: t 37, 39, 328 m. fl. Men pä 
dödslägrct ville dc att kristna skulle 
komma o. hjälpa dem t. tro 328. Samvets -
förskriickelse 295, -lnial 96, 286, 334, ropa 
i 32 !. -lösa, g-udlösa 122, -nöd 224, 111, 
-oro 295, -siir 162 .• läkas m. förson: s-blod 
162: -tvåni.: 217, 241. -viickclse 88!. -ång-est 
363. sunnfiirdig 157. snnning 117, 314. 
sa.tir, ex.: Lucifer tar en1ot 31 1 "käre 
drinkar- o. horkristna" 121. scdeslösa. 333, 
srcllighct o. dygd 31, Jeva sedligt 95. Se
gt'r psalm i Slon 113, 222. -vinnarnas jubel 
101, sei;•:1r1Ltister: s. slcilja sig från kyrkan 
266. Sinni herg Symb. f. lagen s. Mos. gav 
där 100, 212!, 251, 253, 255. Shmcsändring 
36, .113, se omvändclse. Slons berg de 
salig-as boning 21, 27, 108, 110, 113, 
156, 216, 193, 223, 252, 287, 291, 316. 
Slons Konung 9, 12f, 14f. Sions dött
rar 113, 167, 177. Sjiilafara 185, -nöd 273, 
-värd, ensklld: Vär tid ropnr eft. cnskild 
sjiilav. L. införde sädan redan i väckel
sens börjun 1846: dc viicktas kristl. sam
t~I m. sorglösa 53, o. inbördes 145, fli
liga sjukbcsök 212, nndl. goda rii.dgivare 
103, enskild bikt o. nvlösning 296f, bikt
ader 363 ei. -m.oder 345

1 
äv. v. hans ''mis

skolor" 206, 59, 184, allt delta är av största 
betydelse f. vinnande av själar o. bcva
ra.ndc i ~-ron, "under de kristnas ledning" 
~60· .. 8 • fors::unling-sgemcnskap, allm. priis-
2adomet fralsningsvisshet. Sjiil, dyrköpta 
72• hur gar det för den 9. Sjiilvkännetlom 

260, sjiilviskhet 69. Skaparen 14, 32, 103, 
205, hans famn 305, lov 222, 287, 372; 
skatt, .. lu~.g 114, 143, 311, -J:"Ömma 55, slrnt
ter oforgangl. 205. Skilja fr. Guds kärlck 
277; skinnet hettas i helv. 331, 333. 
skojarl' 12; skola(n) A: "<Ien H An<les 
skola" 294; B: flyttande mission.sskolo1• 

clär av L. utbildade kateketer undcrvisa'. 
de barn o. ungdom o. höllo offentl. böne
möten, underhöllos m. kollekter o. väck
tas gåvor. 206, 208; jf. mission inre. 
skriftlärda 134; skrymtare 31: Slcriften 
145. skulden, 10000 1m11<1 301. skuldkvittot 
309. sk:ltla Guds Lamm 97; sl<ällu(nde): 
De väcktas ivriga förmanande 353, be
stl'affande, "bannande" 239, 321, av andrn 
i omvändelsenit, fick Öknamn ss. "skäl
landc" o. "hnndskaU" 39, ropan<lc 103, 116, 
179. skiirselden: på de väcktas varnini.:ar 
f. förtappelscn svarade somliga: "Det blir 
väl nägot rad äv. där", kan avse katolska 
Iäran om skärselden 2D6, (möjl. äv. L:s 
ord: de som ej bättra sig här få göra 
bot i evigh:n 365.l skökor <ordag-r. ho
ror): "sedcsn.n1ma" 54, 62, "andl." 9·L 
"kyska" 59, 98, 115f, HS, 157, 190: "dyg
cliga" 100, 148, 265, 248, Herodes' sk. 251, 
"ärbara" 13, unga pojkur börja "fästa m. 
sk:r." 279, 31-1, "antalet sk., tjuvu1·. ddn
kare ökades" 322, 353; fa en förfärlig dom 
331. skökoläger 99; skörd (n) 79, 84; skör
levna<l 13, 20, 77, 97, 99, 157, 200, 206, 209, 
229, 334; slngits o. supit 123; sini:-sbultur 
251 · -k.ämpar 238; slugsmi\I 66, 111, 222· 
367'. slavnr lH · slåss 89, 98, 168 278• 333 ; 
se ~~lpar; siä~ten alla 346; smiillu Gu~ 
333, kristna 123, sanningen 33o. ' 313)' 
snnrn 100; snövita 335. Soi, nitclens 18• 1-15. 
268 373 kristend:s ljus 324, solen Gucls 
So~ 367, 373; sorgt>dalen J. hiimtar. fr 17 
( eskatol.) Sorglösa kallar L. mnnsl~o1 
utan omsorg om själen, i otro o. s)' n~ 
siikm (pictistiskt ord f. sori::!~: 

9
::· ; 1

1
; 

20 22 27 32 36. 62f, 88f, 90. ' ' .. 1 
, • ' ' . l .. mma Guds va -

sorglöst folk 114f; 117 , g 0

217
: ha mitnga 

gärn: r 119; 121, 123, 170, 295 30·1, 321, 
rörhindcr 206, 210; 235f, 282• t ~imi 295. 

310 f dem tillslu s . 
326, 3.34, ' .; . . 81• fara 11uvudstupn 
Sor~loshct do 1 212, 2 ' . 27 s·lo .. sh:s 

~ • J .. st hV ' . 
t. helv. 32, 98; soig 0 k i 225 sO"" 
tillständ 9 - natt lO, sjun a d flck ei 
otrons sö~1n 11, 17, 43 ; den on e 

sova 325. sorgsna 19 345 ... 
20 98 . i • !!ttJalu, tro o. stj. 
b . .' .· t 116, 191, 203, 359. Stjärna: Jcsu stj 

o1 Ja lysa ' Nordanland 54 Upb l"· l 
2: 12 stj:or symbol. 12 apostl,ar 32~ U~b· 
12: 3, :1: symb. rätta lärarc: drake~ dro~ 
nc.d 1 .~: deras tai minskats 18. Betlehem~ 
StJ.: G~ds ord visar vägen 57. strid o. krig 
3,22, knst:s inbördes st:r 180. -h.iältcn s. 
over.~ann alla frestelser 101. Strömmrn 
brolosa Cdödsfloden) 337, 361. stum 19. 
Styn~ i hjärtal 185. styrkn svagas tro 33 
gm annan kristen 345, dignandc knä.n 18, 
121. Skydde, styrke, stödjo 356. Störst i 
himl:rik 353. Suckar förkrossal hjärtas 
170, 173, 353. sui:-a kristnas blod 120. su1m 
89, 98, 279, 359. supa, sviira, göra hor c. 
slä-;s 891 sljäla, supa, slass 98; supn f. n. 
döva samv:t 111; supn, slnss, horn, stj:a 
116, 121, 279, 312, 331, 333, 359. "Ni har 
blott supit, svuril o. slag-its, hot·nt o. stu
lit o. därt. törföljt Gu<ls församl. o. sma
dal dc kr:na" 123. sl'.l~ht'bsyndt•r 219f 
S\':rnf•sung, avskcds-, dödssang-; enl. säk!
ncn sjun~C'r en döcnde sY:rn liks. l <t\" 

skcd) 32. s\·urta hokt•n ( brinna 1de ho
ken 123) lwh·etl•ts mcdll'msförtecknmg 
-17; s\·a~ ma[!"isfrrn, den ondt• ROtn bih<'l
förklararc 59, s\· "mL•tlt•n, hC'l\·etrts sm d. 
smidcr ha.lsjärn, gnllcr o. d. ~o, d, 6' 109, 
112, 125 osv "'·in 1ndl.: syndarc s. vtJ.lt 
sig i syndPns dy 81, 153, 208: !'-l·inalwrdar. 
falska :--jälasörjarc o. predilnnte1 15~. 
s\'ordomar 61. 334, !ooo\'Örjan· 116, :HS. s~·ml 
73. ri fr3hmingshinder ~;ifi, tv Guos n:l.d 
är stÖrrl' 158, rnen egcnrät r h('lt • <il~t 
256 ficndcn cgg:'r t syntl 3fll. upp_s:ttl. :!12, 
SlI~tla 30, -heh:änm•h.t'. gc btkt -forhtt••bt'. 
s~ avlösn. o. förl;'lteli-e ,.b"ht'f ,..,m for 
H·I se frälsJL om \·ti.nd .C' o. panyttf "'C 

, .. "31 ,:n; U7. !'>i\·1tdnre 10. 
-kiimu•dom. raif. - , . . k l t 30-

7 353 -s skuldPhrt•\' 30!J, ~ynda-. ·u l .. i, 

1 , , :'I• l',7. Jo:n 'laturi. man-
315. _.,,or~ 357, -tr~\ .ir - . . l d kåttsl. 
~ knn cj Iat:1 bli a.. ~) 11 ' a, ., 
ska . e ?jg_ ... upp~itlh.:t ... 19. 
hcgär dr1vn ht:'nn - .. " "8S utun 

. •h' "'halvvackta - · 
m. ont sunn~d1Ö~·1 sor~Iösa. ""· ouppsatl. 
ont snmv .. ~ sn~;1~vnd1~r 230. sar Jcsu 
ovctn1~~<'.' 3l?, ~fördi"ir\'ad !07. viilsit:nacl 
150; sud god. .. . .. n l. 195. Siikrn. se sorg-
86, 90, ~·J2f. of60?1f~ö;jund(' öv. sino. SJ~.nd~r 
Iösa: sokn J'. .... ' ~·· n otl'ons. sorgiosh.s 
.J1, 36·1, jf. fral~n. ~~~m ·Ömnl·~n 9f. 17, ·17. 
9f, 232~ 328, cv1g .... ' s ,.. 



Tnrku Gnd 202, tuppra vnl"en 290, t•..tttarc, 
"·nl'ln 52, tt•ckl'n tldcns 16f, 77, 322. J. 
gjonl<' t. o. under 235, t<'mpcl Guds, sök J. 
clär 62. Tt•stamC'ntc cvigt 125, tid kampens 
220. Till-hcdjan 31, s1, 63, 126, 128, 226, 287, 
ex.: 'Säg a.llcnasl ctt ord, nadige H. J., 
du stnrC' Korsbärarc, du sjukas läkarc o. 
t \"ivlnndcs hugs\·alarc, sii. blir mitt hjö.rta 
h<'lat o. mitt snmvctc rcnut, o. a11a krop
prns o. sjäkns pJagor upphörn'' 72, se i:iv. 
233, 2!9. -flykt, pndnst hos l''öräldern 290, 
n1rken i viirldcn <'1. himl. 1·1·1; -komm<'lsC' 
Kri. 17, tJl!it t. Gud 2-17. -\'iixn i krnft 272, 
i nad 315ff, 318, i K1·i kunskap 317; 
tju\'!tr 99, "ii.rlign" 99, tjuvnnd 319, 322, 
332, 367; tjiiua, lng-rn vill 68, "trnt.;djävlnr" 
:l02, 299. 
Trn, A: lt•\" . .uHI'-" krisfrn, konunit gm Kr., 
utbrl'lts gm nl~in:-ikor nwn iir c>j rtl l män
~kor, utan fiuds Andt• hnr tn1at g-m clcm, 
iir dt•n ~om gcr tron 328. Lcr. tro hjiirtCLts 

MII.". t j /iirstrrntlf'fs ,i{i.2, 1mlif/!/Öra1Hft· utru1 

y1'irn111uur 3ti'.j. "B~x. pä k\'. tro; 9f, 161 201 

41, stnrk 72f; 270, 296f, 308, 313; brist pa 
329: t. lE'v. tro kan ingcn komma. om ej 
Gud ~f'r kraft 295; cnclnst gm nticlcns 
ortlnh1rr (St' d. o.) .16, JS:'i, bed om tro 305; 
dc-ss kii1011·tr:f·ken; tiS//, 1H/. saliga känsw 
lor 363f, gör mottaglig r. naden 308, y<:1· 

friil~1111 .Tissl1r t /j,"\, riittfärcl. lcva av tro 
51, dess grund iir Kr. 227[, 231, stärkes 
i lidnncle 333, 337, 3·13, s1111tl:., fiirlatelsc 11111 
1'26/. Tro fdr.,·t srt ö1•cn~fn>1cr du syndcu ! 
311. Lt•\'. tro tillviixter ei. dör 316, tr. lcv. 
gm Kri kiirlek 354, J. sknll stiirkn 2·16. 
Gm tr. 1 himlen ei. helv:t 286, lust t. Guds 
ord J.15, brodcrl. samtal (se församl:s 
l!'emensknpl jf Iärj:n eft. Jesu uppstun
de~sc 144f, 238f, 364. att lcva o. dö pa 
291 · f'I'. /1t• r 11tlnst !1111 lrl', tro 125, star
k~rl' ju närmare döden .!"11, g-m köttsl. 
fnhet kan mau förlora lron 69. Le\·. trons 
fr~kkr: tnlamod 90f, gärna förlåta av 
hjnrtat .217, krlstl. niistankiil'!ek 265, 351, 
goda garnningnr 2Uf, hnrmh :hel 358 
hclgelse 70f, 238, 240, 290. Av fruklen kän: 
n~ dem 320. Se bekänna, frälsning. B· 
dod ~~o. ej hjärtnts lev, utun hjärnan~ 
knlla Cor",uftstro", försnnthallande, haller 
~ani. pa fadrcns gamla tro o. ytll'e sedcr 
av. k~-rkogang I tro att sn bli snlir,: ui'. 
Men utan omt·nndclst? iuycn snli9hq 157, 

jf. Järj:a iöre J:u död 1'11, 308, 316. Lik 
Nfh:oclem as litar dcn på dygden) därför 
räknar L. denne smn typ f. "döda trons 
bel<iinnare": 58, 71, 111, 14<1f, 169, 171, 186, 
227 239 276/, 292, 295/, 354, 363f; dessa 
me~a sig tro n1en förneka trons kraft i 
Ievernet 20. ty "tron utan gärningar är 
död" 313, "fast s. klippan" Hl, 158, blir 
färdömd 313, 333, 337; munkristna 227, 
nadetjuvarnas enda tröst: den gamla 
döda tron 40, 143f, 276. "Döda trons grav", 
Jcsu gr., se d. o. Troende, bekännande 
kristna 46, 179, 314, 321; trons lcamp 21, 89, 
291, kraft 3•1, 2•12, 272; trossyskon: brö
der systrar A: här H5, 167, 222; B: i him
len 21, 222, 287. 

Trosvis:;h<'t 72f, 222, starkast nära döden 
277, 297, 338; triinga döl'l'en 359f; träd 
ofruktbara ·17f, friska 48; trollkarl>ar 233, 
331; trälar, djävul:s o. världens 33, 321, 
dcn ondcs 116, 271, köttets 296, världens 
34, 77, 134, 182, 314, 321; lekaml. 69, 310, 
andl. 298, 310, lekaml. ficnders 69. Varen 
cj mänskors trälar 69 1 träldom, Kr. har 
löst oss fr. 70, synd:s 71; trätobröders 
förlikande 230, trätor 367; tröst, söks i 
brännvin 289, falsk 237; trött•a hän der 18, 
vandrare 10, 57, 287. Tuktan 117. Gud tuk
tar gm krig 121, ofrcd 111, hungersnöd 163. 
Turk ei. hedning 29, 209, hundturk 95, 
2'17; tungmm'ilstalande 184; Tvista, krist
na inbördcs 352, Järjungarna slutade tvis
tn efter Jesu död 355. Tvivel 9, 173, 
339, i tvivlens mosse 57 ei. kärr 147 dör 
tron, .. tvivla 9, 17, 58, 172, 174, 176, 193, 
om ratta vägen 242, om synd :s förlätelse 
297. hivkmde 63, 176, 193; Tiilamod bära 
frukt i 90; tarnr Jesu bära frukt 248, 
Förii.lderns t:r rätlfä.rdighet o. kärlek 251, 
förföljdes o. ängcrns räknar H. 222. 
Törnekronan 325, blev ärekrona 33. Tör
nekrönt.- Ronung, se mystik: lidandes. 
Törstiga 335. 

Ulvur, glupande, bild av krist :s fiender 
lOO, 102f, 108, 152f, sarga församl. 102, 
hungerulv 154, 155f, (i faraklädcr) falska 
forkunnarc 320. l.:ndl'rjorcliska, se mytolo
gi. Under(verk) 12 304 J·u 65f 75f 93f 
1l5r, 2oo. 221, 276. Cngn° 270 278: un~doU: 
220 : upphyggel"• 41, 220 fö

0

rsun:mas 209· 
npp enba7 elser 232; -fos

1

tra barn o. ung~ 

~m t. "kristna 305; -höra frestclser 101 
- "va naden 315. -lyfta händer, judarn~ 
bado m. -Iyrtade h :r 103 121 356 1 . 
10 · · ' • · - ysnmg 

' -reprungar f. att inskärpa ngt 
21.lff, ~69, 329/, 332f, 336; -ror 111, l;;: 
-rora smnet 100; -ståndelse, Kr. har -stätt 
~:2• 137f:. stå -! 281, den -standnc 145. 
. al'."' ' forsaml. 20f. -vakna första steget 
l nadens ordn. 26. -väckcl'e a: i tiden fr 
andl. död 281, 305, 319, b: ytlersta dage~ 
126'. 369. Ut gjuta mänskoblod 111, 12l 
(kr1g), 330: fruktansv. strnff. -lovnde lan
det 57, -säde: ordet 80ff. -\·uida 14, 290, 
323: -barn 195, vedermödan förkortns f. 
utv:s skull 16, 322, Kri utv:a brud 284, 
utv. i fÖrväg 323, om möjl. förvillas 356 
äro få 355, - kalladc t. ljuset 272, dera~ 
jubel 101. 

Vaka o. kämpa 57, vaka 10, 308, o. 
bcdja 215, -ndc 10, valrna 10, 190 först 1 
döden 90, \•:ikna upp! 9, 11, Gm L:s hela 
förkunnelse går som en röd träd väckel
seropet: Vaknen o. vakcn! 10, för att bc
stä i frestelscn 290, soven icke 17, vaknat 
gm denna kristendom 212; ''aksumht't 
89; valpar, "nädcvalpar" ClOHO smek
sam benämn. pa väckta 103[, -na gnälla 
av hunger 105 (botfärd. "nadetiggarc"' J 
i extas 59, slåss 106: bitande satirisk var
ning o. bestraffn. av kristnus strider om 
företräde o. ära: "Hallen sämja, cljeRt 
göra jättarnas hunda1· slut pa cr" 107, 
259. Se ära: bästc kr:s. Vundrn i ljusct 
41/, 220, vandrare trötta lOf, 57, 287, 
vandren 10, vruulring 9, -smän 220, t. evig
heten 42, - t. rätta fäderneslandet 9. 23, 
347; vargen, se ulven; vederkvick(n) o. 
-elso 41; vedermödor yttersta tidens 16, 
322; vetet i åkern - 1ev, kristna, ogräs 
falska 80f; vidskepelse 111, viln fr sina 
gärningar 336, vilddjur 27; ··ilj~llS rr.ihct 
ei. ofrihet. Kyrkofadern Augustinus lllrde 
v:s ofrihet i andl. ting, grundadc darpa 
sin Iära om prcdcslinationcn fönlfl.Jc
."tltim melscn: somliga t. ev. 1iv, andra 
t. cv. förtapp:se, o. att utanför kyrkan 
ingen frälsning 262. Villfnrelscns m~l<t 38, 
villoandar 321; vilse 18, .-~Ctne-n;! ~ar 2:i~; 
Vin: Andcns ger glädje ånda l. ro'.·els 
63, 185, kraft ntt biira frukt 91. -drulk~rc 
331, kyrlnrin 99, vin~1trd Guds ~2ff. -~m.111 
85, vi~trädets frukt 84. Visa varldcns 28, 

Mr, 198, 297, 367 v· . 
15 .. . isdom 315. Vishet G d 

. manskors 54 f, andl. 222 . . u s 
nmgs- 1791 232. vredc 77 . V1ttnen, san-

~r~dgas 99, 146; väld, hind~:~22G~~~d:~2 • 
Jav:s 26, 118, 301, d. ondes 173' ;79· va~'. 

nad 94, 367; vimda 15 v:· k . ' 
sömn 222 ·· · ac a ur otrons 
r""tt 'vackelse, and1. uppvaknande 26, 
a v. 50~ predika v. 181, 222. o. syn

dasorg ll'laste gå före lron 186, väcktCa) 
9'.. 289, ~Jarta s. trampad "· 90 krist-ns v. 
formamngar 353 v. sam\·etc 24, sam
vetsv:se 88, "mä.nga v:a gm denna kris
tendom" 222, "halvväckta" synda med ont 
sarnvete 288. YädrPns maktl'r 73ff. \'ä
gen: breda 10, 173, manga ga den 288f, 
smnla 10, Ja gå den 287(, t. rätta fäder
neslandet 9, t. himlcn 211 livet-. ,·äg 
9, 289, hjärta s. trampad v. 90 krist-nsv, 
297, väk·tare på Sions mur 240; välja him
mel ei. helv. 286; \'iillust 89f. 116, 203, 2061, 
209. Yäbii;nadt• 25, 53, 331, Yiipnud m. 
Guds kraft 290. Viirlrlen 203, _, bam HO, 
spenabarn 97, 321. -s Gud 122, 331, fäst 
vid \'. 165. -s sor~ 89, -~ ände. se yttC'rsta 
tiden; värJd!-;bek~·nu(•n 270. -fursten 1 L, 
116. vill utrota dc kristna 182. -hrrrar 
138, 181. -hopen Hl, H8, 235. -kärl .. k 89. 
165, 176, 209. 213, 270, 360. 272, 53. -Yi'a 
5H 297. -äran <-hedernl 56. g9. 360. 170: 
vättur. se mytologi. 
1 ni.:-Lin!!'ar ~78f, 281. l'tter~ta tidt•n, 'ör
ödel:styg-gelse 322. dt~n stora vcde· mOdans. 
lidand~t~, smärtans o. lngestcn~ i;\·lra 
tid. Liksom .Jesu lärjungar d,. första 
kristna o. som i ofreds- o. s\·ån nödtider 
äi· vanligt, troddc h·c>n L. o. df' \-ilc1na 
att \·5.rlden~ undt:"rg 1ng nalkades eska
tolo~il. Ex.: Dess tee ken 15f, 18f, se 110, 
289, 322, J29. Tide- "är dl \-Cr +ro skall 
prövns 245. hurd~i t .dr· stum. 1 2SS .. 320f. 
322f. Bcdjen .c•t sisil \·cdc -itodt'n forkor

tns 164, 322f. 
.A.krr. Herrens fÖr~ ~ i. gen. <rrknn, 
kristcnhctcn 78. 80( _.. klaea"<': eJ.:"e~~ -
hcten 19, Guds barn5 .1klagarc 101, __ o, 
dui;r o. nntt 271, 356, förlor1 ali t 1lan sn 
ri.kl:na 312. Kri akl. 131. An~t·r, syn<losmF 
11 21 29 hjälper t. bättrJng ·11, dag. 
· • · '" . vii 57 , 88, 96f, 161, 285, 

angcr 531 ang.s g . . llt hopp tnr 
Rätt tin_~er. 297, da ali ti o, ,1 • t •n -
l t ?1 ängr ·s känneteckcn 290. om ) g 

:.eu e~ '1ättar~ bctydcr mindrc 16i, men 
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su1111 rtil'I'" o. IJiUtrtnrt nödvändig 314, se 
bil<t. frii.lsning, omviindelse, äng-C'rfull 
hot(ärdlg- 21, 23, 289, an~Pst 219. 353, sarn
vdsung·t :J62 . .Ies. l<'d hclv:s angest 258, 
162, 151, lfll, 309; 1111gra synclcr l·I, -11, 289, 
296; :l!'ol<a pi1. Sinni: symb. Guds rältfär
dlg-hct o. Jagen 100. 253. Akrlösnlng: Kr. 
iir vai· Konung, 11ar alC'rlöst oss 118, Guds 
L·rnun borttagcr vii.ddcns synder 176, 
Födilrlt·rn cj ::.pnrnt en blodsdroppc f. var 
akrl. :wo jf. :! J."l, Gurls Son bctnlt full 
lösen 288, l<Öpt m sitl b!od 156, fr. djä
vult>ns vuld 3!3, lldil o. clötl f. var atcrl 
173f, nfrrlii,ta dyrt 1 IR, gm Kri. förtjänst 
~tm. 3·13. 
Aktt·rv .. Jrnp: jm·dhld 63ff. untllig-t 65. iil<
tt•n ... knp.,hrotf, Duvids 06. iiktt•nslutpsdjii
' ult·n: nllt !i. sönclrar ilktcnsknp, del kan 
bli <>lt ht'lv. 66f. J. iil<t•'nsk'lJ)('ls ängel, 
försonur m. Jdi.rlt•k11ns hröllop.~win candl. 
o. timl. gliidje) 66. ,\Jslm: "I skolcn ä. 
varundrn", "11 ·r hudrt" N. 'I':~ <'ncln bud, 
rfrt .~toru kc'ir/, kslJudf'f 107 . .. \ndt'll se vt
tL•n;ta tiden. ~\.n~·lar, Gtu.ls lovsjunga G~ud 
27, gliinsunde vitn 52, syndfria 362, 
gHicl~ Ö,. .. , syndun•s hi.iltr. 97, tJänn. dc 
rii:tr;"" 97, 10!, trans !ini:c•I 161, bärn dc 
fralsin t. himlen 205, clansa \' Lammcts 

bröllop 177, viii se brndens skönhGt 263. 
Den ondcs, cljiiP11.lens iinglar: önska krist
nas olycka 73, undergang 75, gläds öv. 
clcras fall 55, 289, djävulsk glädje 363. 
Arn, hinunelsk vä.ntar n1artyrerna 33, 
"bästc kristcns ära" 352. Liks. 1·edan mel
lan apostlnrna. uppstod äv. i clenna. väck
cJse tvister 0111 företrädc o. därav ödcs
diger splittring, L. varna1· för detla 282/, 

171, 285
1 

351, 354; största korsbifrarcn: 
''bäste krist11a'1 352, De "bästa" fallit i 
smutscn 213/, 285, 101; se valpa1· s. släss 
106. Friilsarrns största <i. 233/, Giv Gud 
ärnn 314 ! ära i vtirlden "världsäran", 
världslig stolthct, heder 12, 56. 114. iire
krona 33. iirPiöS 100, masle du bJi 236. 

äremärk~n 35. 
öclmjuh: o. saktmodif/ 25. ögon, dcn onde 
vänder gudlösas ög. aviga, "ut o. in", sä 
ntt de se andl. ting förvänt 37, 313, 320, 
329. Mcn ögonlii!mrrn J. öppnar blindas 
ög. 92, 145; ögonsal\'a 95; öppna ditt 
hjiirtu f. nädcn 259; örlig dmll komma 
18, 111. 121, 313, 320, 322. överherden 110; 
överhPtcn, lyda 310, uppror mot 111 322 · 
överst<"präst 45; övervunnit världe~ 17, 
llcu Ntorc krigshjiilt<'n har öv:vu11nit dö<; 
o lldv. 2.'1. 
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