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FÖRORD

För att tillmötesgå många vänners önskningar, sam-

tycker jag härmed till offentliggörandet af hosfoljande

predikosamling.

Jag känner djupt, huru styckadt och bristfälligt den

högtlofvade Gudens härliga evangelium här framställes;

men jag nedlägger arbetet för Mästarens fötter, sjelf bed-

jande, äfvensom anhållande, att alla mina kristna vänner

måtte bedja, det predikningarne i föreliggande form måtte

blifva ett medel till vinnande af ett långt större antal

själar för Kristus, än fallet var, då de muntligen med-

delades.

D. L. MOODY.





"imar är Hur

1 2Rof. 3: 9.

Det förfta fom ffebbe, feban unberrättelfen om men=

niffan» fall nått till l)tmmctett, tt)ar, att (Sub nebfteg att upp=

fota be förtorabe. Då Jjan gid genom luftgårben, mib bet

bagen fmatfabeå, pra tt)i Ijonom ropa: "5Ibam, 5lbam!

fyvax är bit?" Det mar en röft af nåb, barnujertigrjet od)

färtef. 2tbam borbe rjafma marit ben föfanbe; tt) fjan mar

hm felanbe. §an t)abe fallit od) borbe tjafma gått af od)

an i (£ben, ropanbe: "Wm ®ub, min ®ub, l)mar är bu?"

Tim ®ub lemnabe fjimmelen för att på ben mörfa jorben

föfa ben fallne. 3de för att utfafta fyonom från jorben,

men för att mifa Ijonom en utmäg att unblomma fötjberna

af fina fonber. Od) fjan finner fjonom, men r)mar? Döl=

janbe fig för fin ffapare btanb luftgårben* träb.

Då menniffan, äfmen om tjon betänner fig mara ett

(&ub§ barn, är utan gemenffap meb ($ub, få önffar rjon jty

bort från r)onom. 5lbam ftob, bå $ub förft lemnabe r)o=

nom i luftgårben, i tif^gemenflap meb fin flapare, od) ®ub
talabe meb fyonom; men nu, feban tjan fallit, fyabe tjan ingen

önffan att fe Ijonom; t)an r)abe förlorat gemenffapen meb fin

©ub. §an fan ide uttjärba att fe (&ub eller att en3 tänta

på r)onom, od) r)an finnbär att flt) bort från Ijonom. Tim
till l)an§ gömftälle följer Ijonom l)anå ffapare.

©ej tufen år fjafma förflutit, od) be§fa mara tejtorb

fjaftoa gått genom tibgålbrarna. 3ag tmiflar på, att bzt finne»

någon 51bam§ fon, fom ide f)ört bem mib någon tibpunft af

fttt lif — måljänba r)afma mib lifmeté mibbag§l)ö}b orb få=

bana fom beåfa: §mem är jag? ipmar är jag? §mart går jag,

oå) tyvao fM mitt jlut blifma? — fmugit fig på Ijonom.

Det är gobt för en menniffa att ftanna od) göra fig fjelf

benna fråga. 3ag framftällcr ben nu för big, lilla goåfe,

för big, lilla flida, oå) för big, gamle man, ljmar3 lodar
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börja gråna, f)toar£ ögon börja blifma fliuuma od) fjroarS

ftafter aftaga, bu [om fnart ffall mara i en annan merfb.

3ag frågar big ide, ljum bu anfe» af bina grannar, af bina

roänner eder af bin omgifning, to, bet bettiber föga, r)uru rot

anfe r)roaranbra; bet belnber föga, r)roab menniffor tänta om
ofj; men bet är af oänblig roigt, Ijroab (&nb tänfer om ofj;

bet är af oänblig roigt att tpcia, rjuru mennijfan anfe» af ©ub.

Dtf) betta är nu frågan: $r jag i gemenffap meb min ffapare,

etter ide? Om jag är utom gemenffapen mcb r)onom, finne»

ingen frib, ingen gtäbjc, ingen tt)da. 3ngen menniffa på jor*

ben, fom är utan gemenffap meb fin ffapare, roet, ijroab fann

frib, gläbje, loda oct) troft är. §on är främmanbe berför.

Tlzn bå rot ävo i förening meb $htb, är bet lju» på roar roäg.

Ställ bå beuna fråga titt big fjelf! %änl ide, att jag prebifar

för bina grannar, utan fom i r)åg, att jag talar till big, fåfont

om bu roore enfam. S)en frågan "tyvax är bu^" loar ben

förfta, fom ftöllbe» titt menniffan efter fafiet, od) bd roar en

ganffa liten förfamting, fom herren bå r)abe — 5lbam od)

r)anå fjuftru. §an mar prebifantcn; oct) etjuru be förjöfte

att gömma fig, nåbbe orben bem tifroät.

Såt bem nu träffa big! %'dnl ide, att bitt lif är för*

bolbt, etter att ©ub ingenting met om big. §an länner roårt

lif mtjdet bättre än roi fjeifroa, od) r)an» ögon tjafroa följt

oJ5 från mår tibigafte barnbom intill nu.

3ag ffulle roitja inbela mina åhörare i tre Kaéfer:

frifina, affällingar od) ogubaftiga, od) fråga fjroar od) en:

"Örnar är bit?"

görft mitt jag göra be friftna benna fråga, etter rättare,

låt ®ub fråga big: "§roar är buV 3 rjroilfet förljållanbe

flår bu till förfamlingeu od) bin umgängeskrets? fecix bu

ftaöt big rjett od) Ijåflet på ^errenS fiba? SDu må r)afma bc=

tant big för att mara en tnfien i tjugu, trettio, ja, fnrtio

år; men l)roar är bu i afton? $tr bu på mäg titt rjtmmeleu,

od) lan bu gifma pl titt bd bopp, fom i big är? 5tntag,

att jag bab bem, fom äro fanna friftna, att refa fig upp;

ffulle bu bå bitiga» att nppftå? Stntag, att jag ffutte fråga

l)mar od) en I)är, fom befänner fig mara ®ub» barn: "Din

bu nu ffulle blifma träffab af böben, bar bu mät något

grttttba&t ftäl att tro, bet bu ffulle blifma frätfi? ©fulle bu
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milja uppfiå ocf) inför ®ub oct) menniffor fäga, att bu t)ar

grunbaot ffä£ att tro big r)afma gått från böben titt lifmet?

©Her ffutte bu tmefa att göra bctta? Äafta en blid tiöbafa

på be förflutna åren? ©fulle bu meb ruttet funna fäga: '3ag

är en friften;' oct) ffutte bitt lif öfmerensfiämma meb bin Be=

fännelfe? (&ub% ri!e ftår ide i orb utan i fraft. ©erningat

tala t)ögre än orb. SBeta bina famrater, att bu är friften?

SBet bin familj bet? $änna be big fåfom r)e(t tittpranbe

herren? "Wå tjtoarje fann Iriften fråga fig: ^rvah är jag in=

för ©ujtrå ögon? är mitt rjjerta troget ben rjtmmefffe fonun=

gen? %x mitt lif t)är fåbant, foin bet borbe mara r)o§ ben,

fom lefmer i förening meb ©ub? Sh jag ett Iju§ i benna

mörfa merlb? $rtfiu§ fager: "3 aren mina mittnen." $ri=

ftu» mar roerfben§ ljuå, men mcrlben mitte ide rjafma bet

fanna Ijufet; mcrlben upprefte fig oct) utflädte Ijufet, oct) nu

fager $riftu§: "Sög lemnar big tjär nere för att roittna om
mig, jag Icmnar big tjärnere fom mitt miitue." SSetta är,

tjmab apoftclcn menar, bå tjan fager, att friftna äro lefroanbe

bref, länba od) läfta af åtta menniffor. Sefmer jag nu få

för 3efu3, fom tjan roitt, i benna mörfa merlb? 9)cå ben, fom

tillför §erren, fmara r)ärpå ! 9Jiå ben, fom titttjör §erren,

tjelt gå ut från ruerlben od) bfifma på §erren§ fiba; ben

fom tittfjös mcrlben, tjan tjene mcrlben! 5ltt tjena ©ub oct)

mcrlben famtibigt — att på famma gång milja titttjöra båba

— är juft bert forgtiga rifiningen t)o» nutibené friftenbom.

$>etta förbröjer fnfienbomenå framfteg mer än något

annat: "$en mig mitt tjena, tjan tage fitt !or§ på fig

(jroar bag odj följe mig."

3ag fänncr en mängb menniffor fom tän!a, att, om
be äro inom frjrfan» fföte oct) rjafma aflagt fin tro§Bctannelfe,

ffatt betta mara tillrådligt titt faligtjet. 3Ren bet finna ett

bagligt for» för tjroar oct) en af ofe. O, bu ©ub» barn,

tjtoar är bu? Om ©ub ffutte uppenbara fig för big i bitt

jofrum benna natt oct) ftätta benna fråga titt big, tjmab ffutte

blifma bitt fmar? $an bu fäga, att bu lefmer i SefuS od)

tjatar tjonom af allt l)jerta ; att bu anmäuber be gåfmor, bu

fått i tjanå tjenft oct) mäntar tjan» bag» tittfommelfe? £>å

jag 1867 mar i (Snglanb, fom en töpman från Dublin för

att famtala meb en löpman i Sonbon; jag fom in titt benne
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od) blef af rjonom prefenterab för mannen från Dublin. §än*

fi;ftanbc på mig, fabe ben fcbnare till ben förre: "§ur ar

bet mcb benne unge man? £iflr)ör r)an "l)clt odj fallet" $ri=

ftu§?" 3ag befauner, att beåfa orb bränbe i min fjäl. Det

luiH fäga nnjefet att tiflfyöra ®riftu§, od) betta borbe bod

tunna fäga§ om alla friftna ; od) om menniffor, fom ftå på

£>crren§ fiba, mille tjelt gå ut från luerlben od) intaga fin

rätta fiä Ilning famt belänna §erren i tib odj otib, få ffuHc

bcra» infltjtanbe på roerlben fnart förnimma*.

©om jag reban fagt, flnnaS många inom ft)rfan§ fföte, rjroilfa

rjafma aflagt fin ttoSbetannelje, men betta är od allt, fjiuab

man rjar l)ört om bem, od) bå be äro böbc, få får bu gå

od) föfa bfartb några förlcgabe fnrfoböder för att få reba på,

om be tilUjört Iriftenrjetcn eller ide. (&iib nrill ide fjafma bet

få. 3ag tror, att, bå Daniel bog, roifjte åtta mennijlor i

Sabel, ijtuem r)an tjenabe. De bcrjbfbe ide leta upp gamla

böder. De fänbe rjan* rjiftoria af r)an» lif. Det more önff*

ligt att finna mcuniffor mcb mob att befänna $riftu§. Då
frifienbomen roafnar tifl lif, od) en tynar, fom tilll)ör §er=

ren, är roiflig att roittua om rjonom, att ruerfa för rjonom

od), om få bcfyöfroeg, att bö for l)onom, bå ffafl frifienbomen

gå framåt, ja, frri ffola fe ©ub§ mer! t)afma framgång. Det

finnen en fa!, fom jag frnftar mer än någonting annat, od)

bet är ben böba, falla formalismen i furfan. grambrag

alla fåmer od) lägg bem tiflfämman; jag fruftar bem lihoäl

ide få mi)det fom t>bb
f

tätt formalism.

3a, be falffa iémerna — be äro ide få farliga fom benna

böba, falla formalism, fom l)ar fommit änba in i t)jertat af

ft)rfan. Det finn* många blanb ojj, fom fofroa eller flumra,

unber bet att fjälar runbto infring of3 gå förlorabc.

3ag tror fanncrligen att roi, fom befänna ojj för friftna,

äro rjalffofroanbe. Somliga af 0J5 begt)nna att gnugga ögo=

nen od) få bem rjalföppna, men på bet rjela taget äro mi

fofroanbe.

göljanbe liHa berättelfe, fom cirfulcrabe genom ben ame=

rifanffa tibningSpreåfen, gjorbe på mig, fåfom fabcr, ett bjupt

intrl)d. @n faber tog en fönbag fitt lilla barn mcb fig ut

på lanbet, od) fom bet mar en rjet bag, labe f)an fig neb

unber ett (lönt ffuggritt tväb. Det lilla barnet fprang om=
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fring, pfodanbe roilba blommor od) gräs, od) mifabe bem för

fin faber, ropanbe: "Se fa roadert!" %\U fifi föll fabrert i

fömn, od), unber bet r)an fof, gid barnet bort. 9cär r)an

mafnabe, mar fjcm» förfta tan!e: "§roar är mitt barn?"

$an fåg fig omfring öfraeraflt, men fimbe ide fe bet. Jpan

ropabe attt rjroab rjan förmåbbe, men aöt rjroab Ijan l)örbe,

mar cdjot af fin egen röft. §an fprang upp på en Me, fåg

fig omfring od) ropabe åter. Sntet froar! S)å gid rjan till

ett bråbbjup ett fttjcfe längre bort; r)an fåg bit neb, od) ber,

blaab flippor odj törnbuffar, fåg r)an fitt äljfabe barnå ftytn?

pabe !ropp. 9tteban r)an rjabe fofrott, rjabe r)an§ barn ftör=

tat neb i afgrunben. 3ag tänfte, bå jag t)örbe betta: fyo\k

fen träffanbe målning af @ub§ förfamlina,!

$uru många fäber od) möbrar fofma ide nu, unber bet

beraå barn gå mib branten af förfärliga afgrunber od) flut=

ligen ftörta i bet bottenlöfa Ijelroetet! S)u faber, fjroar är bin

fon i afton? §an är måt)änba på något förluftelfeftälle; rjan

firöfroar mårjänba genom gatorna; Ijan rufar fanffefram mot

en brinfare§ graf. $)u mober, rjroar är bin fon? 5lr tjan pr

trogen eller fdjmeitjeriet, bränfanbe fin fjäf od) allting, fon,

är rjonom btjrt od) petigt, i rusbrrjden? 2Bet bu, rjroar bin

fon är? £)u faber, bu rjar mårjänba fattats en friften i föra*

tio år; rjroar äro bina barn i afton? §ar bu lefroat få gub=

fruftigt od) frifiligt, att bu fan fäga: göljen mig, fåfom jag

följt ®rifiu»? Siflroäja be^fa barn i rotébom? äro be på roäg

till bm emiga rjerrtigrjeten? rjafroa be blifmit införba i $rifti

fårarjiré? äro beraS namn ffrifna i Sammets lefmanbe bof?

£mru många fäber od) möbrar ffuKe funna fmara tjärpå?

£afrocn 3 någonfin ftannat för att tänfa efter, om 3 §af=

men något att förebrå eber, eller om 3 rjafroen marit trogna

mot ebra barn? Så länge be, fom roitja mara friftna, äro

jå förrocrlbéligabe, funna mi ide mänta, att mara barn

ffola bli [roa förba in i fårarjufet. $om bå, o ®ub, od) upp=

mäd rjroarje mober od) lär rjroar odj en af ojs, fom är faber

etter mober, att fänna roärbet af be banté fjälar, bu gifroit

o6 ! Wå be albrig föra mara grå rjår meb forg till grafmen,

utan må be blifma en mälfignclfe för ®ub» förfamiing od)

för merlben ! gör ide längefeban fjufnabe od) bog bottren till

c
n af mina rifa mänuer, gabrcn od) mobren ftobo mib rjen=
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ne§ böbsbäbb. Sen förre r)abe anroanbt Ijela fin tib till att

famla rifebomar åt fjenne; rjon fjabe blifmit införb i glaba

oct) förnäma fäflffap»fretfar, men rjon tjabe ingenting fått

meta om $riftué\ Så fjon nu roar mib bräbben af böbenS ffob,

fabe rjon: "25M1I ni tete rjjelpa mig? bet är mncfet mörft, od)

ftrömraen är grufligt tall", görätbrarne rorebo fina fjänber

i forg, men tuube intet göra för rjennc; od) ben ftadarö f(ic=

fan bog i mörfer od) förnuiffan. §mab (jjelpte bem- bå be*

ra» rifebomar? Cd) lifmäl, 3 möbrar od) fäber, gören 3 bet

famma i bag, bå 3 aren ofuimiga om bet rocrf, (£mb gifmit

eber att göra. 3^g bönfaticr bå rjmar od) en af eber att

nu börja arbeta på ebra barn» fjätar.

(§n ung man låg för någon tiD feban böenbe, od) f)an§

mober trobbe, att fym mar en triften. (Sn bag, bå I)on gid

förbi borren till Ijan» rum, r)örbe r)oii fjonont fäga: "götlo*

rabt! förlorabi! förlorabt!" ^obreu fprang in i rummet ocr)

utropabe: "Min gosje, är bd möjligt, ffulle bu fjafraa förlo*

rat t)oppct till Slriftu», nu bå bu l)å((er på att bö?" "9tej

mober, bot är ide betta; jag t)ar ett Ijopp bortom grafroen, men
beta mitt lif är förlorabt. 3ag t)ar iefmat 24 år od) ingen»

ting gjort for 3c)u3, od) nu är jag böenbc. 3^g |at an*

roänbt mitt lif för mig fjelf; jag tjar Iefmat för benna )iktI=

beu oct) nu, bå jag l)åller på att bo, Ijar jag gifmit mig åt

$riftu3, men l)da mitt lif är förfpilbt." ©fulle bet' ide

funna fäga» om många af of], om roi i benna ftunb blefme

afmejabe, att mårt lif loarit näftan forfelabt — fanffe Ijelt

od) fjället forfelabt, för t)mab bet beträffar att föra någon

fjä( tiö $riflu»? Su unga (lida, metrar bu för 3efu»? gör=

föfcr bu att minna någon fjäl för rjonom? ipar bu föijöft

att få någon män» eller famraté namn ffrifmet i lifroetå

bol? ©fler måfte bu fäga: "görforabt! 3ag r)ar ännu albrig,

faffän flera år förruunit, feban jag blef ett (Imbö barn, fört

någon fjäl till ihiftu»." Dm bet finne» någon, fom bctån=

ner fig att mara ett ©ub» barn, l)milfen albrig I)ar r)aft

glabjen att kba någon enba fjäl in i ©ub» rife, må r)an bå

en gång börja! Set finn» ingen ftörre förmånsrätt på jor*

ben. Od) jag tror mina männer, att bet ide funnit» någon

tib, i mara bågar åtminftone, bå mcrffamljeten för 5h'ifiu»

marit mer af bebofmet påfallab än för närmaranbe. 3ag
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tror ide, att bet r)roarfen i ebra eller mina bågar t)ar funnit»

någon tib, bå (&ub% anba marit mer utgjuten öfmcr roerlben.

®et finne» icfe någon bet af friftentjeten, t)rt)Qreft $ub» mer!

i(fe går framåt; ja, bet fnne», fåfom om ben glaba tibningen

tjöfle på att meb friff fart utfpriba» öftuer t)cta jorben. är
bet bå icfe tib, att ®ub$ förfamling tuafnar upp oct) Iiffom

fommer genen* till t)jelp att tjärnma besfa mörla böbåroågor,

fom rulla genom mara gator, bortföranbe i [tit pte bä bä=

fta od) äblafie, roi tjafroa? O, må (&mb uppmäda fin förfam=

.{ing! Tiå mi r)åtla mara lampor brinnanbe oct) gå fram od)

roerta för t)an» rtfe!

Satont ojs nu, för bet anbra, tala en ftunb till bem,

fom gått iiöbafa tid toerlben — titt apflingarne. Slntagom,

att bu för några år febän tom titt en ftor ftab oct) ber be-

fänbe big för att roara en triften; bublef meblem af ett fnrfo=

famfunb oct) fanjte Icirare i en fönbag»ffola ; men bå bu fe-

ban tom lift en annan ort blanb främlingar, iänfte bu tcm=

tjänba, att bu ffntle uppföra litet meb betta od) förft längre

fram taga en flafj. ©å flutabe bu att unbermifa i fönbag^-.

(Man od) förfummabe all roerffamfjet för $rifru§. 3 ben

ntja förfaniiingen rönte bu ide ben uppmärffamrjet etter bet

ruarma mälfomnanbe, fom bu mäniabe, od) bu brog big till

följb beraf tillbata. SDu t)ar nu gått få långi, att bu befö=

?cr tt)eatrar od) brjlift, ja, fäflffapar fanffe meb t)äbare od)

brintare. tanffe talar jag nu till någon, fom marit borta

från faber»t)emmet många år. ton bå, bu affätlige, od)

jäg mig, om bu är tydlig. gar bu t)aft någon tydlig ftunb,

febau bu lemnabe ^riftu»? ^illfrebsftäÖe» bu af roerlben eller

af bzn braf, bu t)ar fått i bet fjerran lanbet? 3ag t)ar refi

ganffa modet i mitt lif; men jag t)ar atbrig funnit en tyd*

lig affätling. 3ag t)ar albrig fännt någon, tjroitfen rocrlfligcn

blifmit föbb af ©nb, fom efteråt funnat finna tillfrebsFtäflelfe

i roerlben. %xox bu, att ben förlorabe foncn roar iiflfrcbS*

ftäflb i bet främmanbe lanbet? gråga be förlorabe i beiuva

ftab, om be äro roerftigt tydliga! &u roet, att be äro bet

ide. "SDe obubaltiga tjafioa ingen frib", fager min ($ub.

®ct finne» ingen gläbje för ben mennifta, fom är i

uppror mot fin ftapare. Om nu antaga, att t)on [målat

bet l)immelf!a goba, att t)on roarit i förening meb ©nb,
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Ijufligt fättjtap nteb ben Ijtmmelfle fonungen oct) ^aft fröjb=

fufla fiunber i fin maftareg tjenft, men affallit; är bet mö}*

ligt, att t)cm lan mara tydlig? Dm fjon lan mara bet, är bä
ett fiifert bemté på, att r)on albrig marit omroänb. Dm en

menniffa l)ar blifroit föbb på nrjtt od) r)ar fått (&vfo% natur,

få lan benna merlben albrig tittfrebåftätta f)enne3 nrja natur!

forbringar. D, bu apflige, jag beKagar big! Wlua jag mill

[äga big, att §erren 3efu§ t)ar mtjdet mera meblibanbe meb

big, an någon annan lan rjafma. §an met, fjuru bittert

bitt lif är; l)an met, tmru mörft bet är; (jan längtar efter,

att bu ffafl mänba om Ijem. D, bu affällige, lom; lom i

benna afton! 3ag fjar en farlcféinbjubning från bin l)immcl-

ffc faber. §crren längtar efter big odj fållar big tittbafa

benna
o
afton od) fager: "bommen igen, 3 menntfforS barn/'

Stcrmänb, od) bin faber ffall gifma big en marin mäl=

fömfttjefénmg. 3ag met, att bjefmulen fjar fagt big, att ®ub
ide mill tjafma någonting att göra meb big, berför att bu

Ijar gått bort från tjonom. Wm om betta more fannt, ffufle

hä mara mtjifet få menniflor i rjimmeleii. £)aoib apfl;

5lbrarjam od) Sacob gingo bort från ®ub; ja, jag tror ide,

att bet finne någon rjelig i tjimmelen, fom ide någon ttb af

fitt lif tjar meb fitt rjjerta, om od ej i filt uttre lif, affallit

från (&ub.

3>en förlorabe fonen rjabe fitt rjjerta i bet främmanbe
lanbet, innan fjarté tropp mar ber. Tu affaltigc, lom rjem i

afton! ©in faber mitt ej, att bu ffall mara borta. %xox bu

ej, att ben förlorabe fonené faber mar full af ångeft beröf-

mer, att f)an ej fom r)em bcéfa långa år? gabren fåg ftäbfe

efter l)onom od) längtabe, att tjan ffullc återmänba l)cm. ©å
önffar od ®ub, att bu ffall tomma Ijem. 3ag frågar ide

efter, Innu långt bu tjar gått bort; ben ftore fåraljerben mitt

i afton åter införa big i fårarjnfet: §ar bu någonfin rjört

tala§ om en affafling, fom lommit f)em, men fom ®ub ide

marit millig att mottaga? 3ag t)ar ide rjört talas om någon

jorbifl faber eller mobcr, fom ide marit millig att åter cmot=

taga fina föner; od; ännu minbre ffall någon funna fäga,

att r)an länt en apliing, fom merlligt önffat att lomma
Ijem, men fom ®ub ide marit millig att mottaga.

gör flere år feban, innan ännu någon jernroäg gid titt
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(Srjicago, brufabe man från be fnralmnbra tnil apg§na mcftra

prairierna i ttmgnar införa fäb för att febermera utffeppa

benfamma på fjöama. SDer roar bå en man, fom rjabe en

ftor tanbtegenbom, od) fom, jcmte bet r)an flotte benna, äfmen

brulabe prebifa eoangelium. (Sn bag, ba friftliga förrättningar

upptogo rjonom, fänbe r)an fin fon till (Srjicago mcb fäb. §an
mäntabe od) mäntabe, att fonen fluUe äterfomma; men r)an

fom ide. Slutligen funbe r)an ide mänta längre, utan fablabe

fin pft o$ reb till ten plåt», ber fjanS fon r)abe falt fäben.

$an erfor nu, att benne marit ber od) fått penningarne för

fäben, od) r)an börjabe bå frufta, att fonen blifmit mörbab

efler plunbrab. Slutligen It)dabe§ r)an meb tiflrjjetp af ben

Ijemfiga polifen uppfpåra, att fonen marit på ett fpelr)u§, ber

fyan bortfpelat alla penningarne. 3 rjopp att minna bem till*

bala, fjabe rjan fått rjäfiarne od) förlorat penningarne äfmen

för bem. §an fyate, lift mannen på roäg till Seridjo, rålat

ut för tjufmar, fom plunbrat rjonom od) feban ej brrjbbe fig

om rjonom. §mab flufle rjan nu göra? fean jfämbeS att gå

r)em odj möta fin faber — odj rjan flrjbbe. gabren förftob

allt. §an roifjte, att fonen trobbe rjonom mara onb på fig,

ocl) rjan bebröfmabe» öfmer be£fa fonenå tanlar. §uru lift

fijnbaren, fom afltib tänler, att, emeban rjan fnnbat, ®ub ide

roifl brrj fig om rjonom! §mab gjorbe nu benne faber? Sät

rjan fonen mara borta? 9cej, rjan for efter rjonom; rjan labe

fina anbra angelägenheter å fibo odj ilabe efter fonen; rjan

färbabe§ från fiab titt ftab, från bt) titt brj. fmn hab att få

tala ©ub§ orb, odj efter prebi!an§ flut Berättabe rjan aUtib

ben nrjft omtalabe rjänbelfen. "3ag tjar en fon", fabe rjan,

"fom irrar omlring någonfiäbeS på jorben"; od) feban rjan

bejlrifmit rjonom, tiHabe rjan: "2BiIjen 3 ej flrifma till mig,

om 3 någonfin rjören något om etter träffen på rjonom?"

(Slutligen ftd tjan meta, att fonen reft tifl bet tufen mil

afläg^na Kalifornien. Sabe bå benne faber, "få må rjan

fara!" 3fej, fym refie till luften af Stilla fjafmet för att

föla rjonom. §an for titt San granctéco odj fungjorbe t

tibningarne, att rjan roifle prebtfa i ben od) ten frjrfan, ben

odj ten bagen, efter prebilan omtalabe rjan jtn berättelfe, i

rjopp att fonen möjligen fett annonfen od) fommit till furian.

S)å rjan (tutat, ftob ber borta roib galleriet en ung man, fom
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ttmntabe, titts förfamlingen tjabe gått ut, od) bå fom fram
till prebifftolen. ??abren fåg upp, fåg, att bet mar rjané fon,

fprång emot Ijonom od) trtjdte (jonom titt fitt bröft. ©onen
önffabe att få befänna r)mab r)an gjort, men fabren roifle

ide fjöra ett orb. $an förlät r)onom od) tog fjonom åter till

fitt rjem.

O, tu förlorabe fon, fom roanbrar borta i ffuggan af

ftjnben» mötta berg. ©jefmulen t)ar ljugit för bi g om <5mb,

bå fym låtit big tän!a, att §erren ide åter roiH taga emot

big. 3ag fager big, att fjan miH roälfomna big i benna mi=

nut, om blott bu mifl tomma, ©äg: "3ag mifl ftå upp od)

gå till min faber." §ctrcn böje big, att bu måtte taga betta

[teg! ©et finne» ingen, fom 3efu3 ide r)ar föft mndct längre,

än benue faber föfte fin fon. ©et Ijar ide förgått en bag,

feban bu lemnabe Ijonom, på fyoilfen f)an ide följt big. $mru
bu än tiöbragt be flöbba åren; fnmt mörtt bitt lif än marit,

mitt f)an taga big tiffbafa. Stå bå upp, bu förlorabe, od)

fom ännu en gång f)cm tiH bin faber» r)u§!

gör ide löngefeban fann dt fruntimmer i (Sbinburg, fom
roar en mcrffam frifien, en qminna, "fyvaxå fötter lupo till

böben" (Crbfp. 5: 5) od) fom !)aftabc till en pfaé5

graf.

£>on ha\) fjenne återmänba till fitt r)em, men qroinnan froa*

rabc nej; "§cnne§ förälbrar ffitlle albrig emottaga fjenne".

©en friftna qminnan åter, fom roäl roiftfe, r)mab en mobcr»

rjjerta tänbe, ffref ett bref till ben arma» mober, od) berät*

tabe, att (jon mött r)enne» botter, fom mar forgfen od) önffabe

återmänba fjem. 9läfta poft mcbförbe fmar, od) på furoertet

läfie»
5

: "(Scnaft! genaft!" ©c ber en mober» Ijjerta! ©e öpp=

nabe brefroct. 3a, bottren t)abe förlåtclfe. görälbrarna önffabe

få t)enne tiUbafa od) fänbe penningar, på bet Ijon ffulle fomma
genaft. ©önbare, betta är fungörelfen: "$om genaft!" ©etta

är fymab ben fiore, älffanbe (Imben fager till fjroarje bort*

lupen ft)nbare — genaft. 3a, bu affäfligc, fom Ijem i afton!

$erren ffatt toarmt roälfomna big, od) M ffall blifroa gläbje

i rjimmclen öfroer bin åtcrfomft. $om, tt) allting är nu rebo!

(£n af mina roänner fabc en gång tiH mig: |)ar bu

någonfin tänft på, r)roab hm förlorabe fonen förlorabe genom
att gå bort till bet främmanbe lanbet? §an förlorabe fin

fäba. ©et är fytvab alla arma apHingar förlora, ©e få
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intet manna från rjimmelen. bibeln är för bem en tittfluten

bo!; bera§ fjälar finna ingen näring i ($mb» orb.

©en förlorabe foncn förlorabe fitt ar&ete. §an mar en

jube, odj be läto rjonom tvätta fmin; betta roar förnebranbe

för en jube. ©å förlorar rjroarje affälling fitt arbete. $an
fan ingenting göra för (ÄJttb; fyan tan ingenting merfa för

eroigt)eten. §an är en ftötefien för roertben. Tim män, låt

ide roeriben braga big neb i Ijelmetet

!

©en förlorabe fonen förlorabe äfroen fitt anfeenbe. §roem

trobbe r)onom numera? görefiättom ojs, att några af f)an§

lanbåntän !ommit ocrj fått fe Ijonom i fina ttafor, barfotab

oct) barrjufmab. §an fför ber blanb fminen, od) itn ene fager

till ben anbrc: "Se på benne fiacfar§ usling." "§mab",

fager l)an, "fallen 3 mig en fiatfars itéiing? 9Jtin fabcr är

en rif man, rjan r)ar mer fläber i fin ego, än 3 någonfin

i fjela ert lif ftafroen fett. %Rm faber är en man meb ftor

sifebom ocr) fiort anfeenbe/' ©Me mät beSfa män tro fjonom?

"©enne ftadar* usling ffulle mara fonen af en ril man!"
Sngen af bem ffulle tro fåbant. "Dm t)an haot en få rif

faber, ffulle tjan mäl gå till t)onom!" 6å od meb apHin=
garne! Söerlben tror icfe, att be äro en fonungS föncr, od)

fager: "§roarför gå be bå icfe till r)onom, om r)an t)ar bröb

nog oct) i öfmerflöb? gmarför gå be icfe r)em?"

©en förlorabe fonen förlorabe flutligen äfmen fitt fjem.

ipan Ijabe intet r)em i bet främmanbe lanbet. Så länge fjanå

penningar rädte, roar r)an omttidt på lDärb§t)ufet od) blanb

fina befantjfaper ; tjan (jabe många roänner, men få fnart

r)an§ penningar moro ftut, r)mart togo bå t)an§ männer roäs

gen? ©etta är r)roarje arm apfling§ tiUftånb.

Tim jag föreftäöer mig, att någon fager: "©et jMle
litet löna möban, att jag förföfte fomma tillbafa; inom få

bacjar ffulle jag återgå till M gamla. 3ag ffulle nmefet gerna

milja gå tid min faber§ ljuå igen, men jag är räbb, att jag

ide ffulle ftanna ber." Qdta är juft en målning af ett få-

bant tiUftånb. 9tten r)ör! ©en ftatfar§ förlorabe fonen r)abe

fommit r)em; fabren tjabe jlagtat hm göbba falfmen; ocf) be

fitta nu titt borb§ od) äta. ©äferligen mar betta ben bäfia

måftib, r)an någonfin fått. £)an§ faber fitter meb toib bor*

bet, futt af fröjb ocr) gläbje; men plötétigt ffulle fonen börja
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gråta. "Wlm fon, fjmarför gråter bu? Sr bu ide glab att

Ijafma lommit tjem?" "2Id jo, min faber, jag fyar albria,

marit fa glab fom i bag; men jag är få räbb, att jag ffafl

få luft att gå tittoafa titt bet främmanbe fanbet." $an bu
mät föreftätta big någonting fåbant? ®an bu tro, att, ont bu

fått beltaga i en måttib i bin faber§ r)u§, bu ffutte få luft

att gå bort igen?

Odj nu några orb titt ben trebje ffa^fen af mina ar)ö*

rare! "élifroer ben rättfärbige meb plåt» falig, f)toar blifmer

bå \>m ogubaftiqe od) finnbären?" ©rmbare, fjmab ffafl bet

blifma af big? §uru ffafl bu unbflö? "£ttmr är bu?" tx
bet fant, att bu lefmer utan ©itb od) utan fjopp i benna

tocrlben? §ar bu någonfin ftannat för att tänfa efter, rjmab

M f!at( blifma af bin fjäl, om bu ffutte blifma bortrrjdt

genom en fyaftig fjufbom? §mar ffafl bu fjamna i croigfyeten?

t)et flår ffrifmet, att utan ©ub är ft)nbaren utan rjopp, utan

urfätt. Om bu. ide är frälft, Ijmilfen urfäft roifl bu mät

förebara? ©u fan ide fäga, att bet är ®ub§ fet. §an längtar

efter att få frälfa big, od) jag fager big på benna afton*

ftunb, att bu fan frälfa§, om bu roifl, om bu roerftigen

önffar att gå från böben titt lifmet, om bu önffar att bli fma
arfminge titt eminnertigt lif, om bu mitt blifma ett $ub§
barn; tänf efter, om bu benna afton mitt föfa (&ub$ rife!

3ag fager big på ®ubS orb§ grunb, att, om bu föfer (Smb§

rife, ffatt bu finna btt 3ngen menniffa rjar någonfin föft

$riftu§ af f)jertat utan att finna rjonom. gör min bel fän*

ner jag ingen, fom melat, men ide fått fitt fråganbe efter

§erren fnart befraarabt. ©enna fifta tiben r)ar färjfilbt en

attmarlig fän§la genomträngt mig mib tanfen på, att jag

uppnått tifmeté mibbagSrjöjb. 3ag fer på lifmet fåfom en,

ben ber rjimnit toppen af en fulle od) jufi börjat att ftiga

neb på anbra fiban. Om jag än ffutte få lefma tjela fjuttio

år, få r)ar jag nu funnit öfmer toppen odj fommit på anbra

fiban. TOlnga af eber äro ju odfå på toppen af futten, od),

om 3 ide ören fri fina, ber jag eber att nu ftanna några

minuter odj fråga eber fjelfma: §mar aren 3? Såtom ofj fe

tittbafa utför ben fulle, på Ijnritfen mi rjafma flättrat upp,

fyvab fe mi? Sängft ber nere mår magga; men ben är bod

ide långt borta. O, ljuru fort är ide lifmet! ©et är ju blott
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fåfom en bag. ©e längre upp åt fullen, ber är en grafften;

ben utmifar en älflab mobei» fymiloptaté. SDå benna tnober

bog, lofmabe måljänba bu, min åhörare, att från ben fiunben

tjena ®ub. ©abc bu ide, att bin mober» éub ffulle blifma

bin ®ub? Sog bu ide tjenne» Ijanb i böbåtimmen§ fltHfjet odj

fabe: "3a, mober, jag mitt möta btg i t)immeten." §ar bu

fallit betta löfte? §ar bu ens" förföft att pila bet? %\o eller

fanffe femton år |afma förflutit; men t)ar bu lommit när*

mare ©ub? §ar betta löfte åftabfommit någon föränbring

l)o» big? 9tej, bitt Ijjcrta tjar blifmit fyårbare; natten ()ar

blifmit mörfare; fmåningom ffalt böbm braga fina ffuggor

runbt omlring big. Tim män, fytoar är bu^ Siiet längre

bort på fullen ftnne§ en annan grafften; ben utmifar ett

litet barn» tjioilorum, en liten ätfflig ffida§ eller go»fe»; bå

betta barn tog» bort, lofmabe bu bå icfe (&ub, odj Jofmabe
bu ide barnet, att bu ffutte möta bet i fnmmelen? Sr betta

löfte fjället? %ä\xt efter! ©triber bu ärtnu emot (Bub? gör-

tjärbar bu ännu bitt fjjerta? SDe prebifningar, fom träffabe

big för fem år feban, träffa be ännu bitt t)jerta?

©e nu en gång nebåt fullen, ber nere är en graf; bu
tan icfe fäga, fjuru många bågar, mecfor eller år bu fjar qmar
bit, men bu fjafiar tio benna graf. Dcf) många af eber äro

ju uppenbarligen nära flutet. 3 fjafroen blifmit bräcfliga, od)

ebra lodar börja gråna. 2Jtaf)änba är ben titfifta reban fär*

big, i r)rrjilfen bu, min män, jM läggas neb; måfjänba

mäntar btg reban fmepningen. $äre, är bd ide fjöjben af

bårftap att uppjfjuta bin ommänbetfe få länge? §elt miftf

ffall någon af bem, jag nu tatar till, inom en meda mara
i emigfyeten. 3 en få ftor famting, fom benna, ffatl böben

fäfert unber näfta meda fomma oct) bortrtjda någon, bet må
nu mara tataren etter någon af tjané" åhörare. §marför bå

uppftjuta frågan till en annan bag? §marför åter benna

afton fäga till §erren 3efu»: "®å bina färbe för benna

gången; när jag får läglig tib bertiH, mil! jag låta falla

big." §marför ide låta fjonom fomma i afton? §marför icfe

nu öppna bitt fjjerta od) fäga: fcone§ fonung, fom in!"

©fall bet någonfin blifma ett bättre tillfälle; lofmabe

bu ide för tio, femton, tjugu, trettio år feban, att bu jtutte

tjena ®ub? 9cågon fabe fig fanljänba milja göra bet, när
SOloob^S g-örebrafl. görfta belen. %
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tjan bfefme gift odj bofait; någon fabc ftg milja tjena rjonont,

bå fjan blcfme oberocnbe. §mr bu tänft på betta fatt?

©et finne* tre magar till rjelroetet; lat mig nämna bcra§

namn. ©en förfta är " f81 fiimlhcCfe* . 9Wt förfumma fräfé*

ningen föret till Ijelmctct. SRågon torbe föga: £mmb (jar jag

gjort?" liften met, att om bu enbaft förfummat att mottaga

frälsningen, ffall bu gå förlorab. 3ag befinner mig på en

ftarf ftröm orf) ligger på botten af min lida båt. %\o mil

ncbanför är M ftora vattenfallet, §roar odj en, fom t'om=

mer i betfamma, går förlorab. 3ag befjöfmer ide ro båten

bit neb, jag fjar enbaft att bra in årorna odj lägga armarna

i tor§ ocl) mara lifnöjb. ©atebe§, allt Ijmab menniffan fjar

att göra, om rjon mitt brifroaS bort orf) gå förlorab, är att

lägga fina armar i for?, unber bet att nåbatiben förfpille§.

©en anbra magen är "motftånb". Om jag t. ej. mötte

big i borren orf) ftäflbe ben roigtigafte af alla frågor till big,

ffutle bu måtjänba fäga: "3rfc i afton, tjr ittoobrj, ide i

afton"; orf) om jag fortfatte: "3ag önffar att föra big in i

©ub§ rik", ff ulle bu artigt fmara mig: "%ad, i afton mitt

jag icfe blifioa cit rriften; jag met, att jag befjöfmer bet, men

jag milt irfc i arton."

©en trebje magen är "föratt". ©u är reban mib flutet

af bin lefnabå luäg, men bu föraftar $riftu». ©u tjatar

triftenbomen ; bu tjatar bet bäfta folf på jorben orf) be bäfta

männcr, bu r)ar; orf) om jag mifl gifma big bibeln, roifl bu

rifroa fönber ben ocl) trampa ben unber bina fötter. 5Irmc

föraftare, hu fm (t fnart mara i en annan merlb. ©fnnba

big att betänna bina fönber orf) oinmänb big till ®ub! tyå

r)mil!en mag är bu nu, min män, på förfummelfen» eller

motfiånbeté efter forättet* mag? befinna, att många blifmit

bortrtjrfta unber bet be förfummat att mottaga nåben. 51nbra

f)afma blifmit bortrtjrfta unber bet be mägrat att taga emot

ben, orf) åter anbra tjafma förgått», i bet att be förattat

frälsningen.

gör några år feban förfummabe be att mottaga nåben,

feban tuägrabe be att taga ben; orf) nu förafta be $rtftu§

odj triftenbomen. ©e tjata bibeln od) be friftna, be förbanna

titt orf) meb jorben, på (jroilfcn be gå. 9Jcen ännu ett fieg— odj be äro borta!
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O fötaftare, jag fätter eber före roägcn tiH fiftoet od)

magen till böben; gillen toiljen 3 utmälja? £)a ^itatu§

^abe $riftu» t fin fyanb, fabe fyan: "$tvab f!aH jag göra

meb fyonom?" Od) folfot ropabe: "Slag bort, tag bort! for3=

fäft r)onom." Unge man, är betta bitt tal t afton: "bort

meb eoangctium, bort meb friftenbomen, bort meb ebra böner,

ebra
.

prebtfningar oct) ebert tal om eoangelium! 3ag brnr

mig ide om ériftu»." (SHer mitt bu mara roté oct) fäga

:

"§erre 3efu, jag åftunbar big, jag befyöfruer big, jag mit!

fyafma big?" O måtte herren föra big till betta beflut!



"pr ar ingen fttfhUnaft."

$om. 3: 22.

©etta är en af be fjårbafte fattningar, menniffan fatt få

Ijöra. 2Bi äro t allmänhet benägna att tärda, att mi äro

litet bättre än mara grannar; oct) om ttri ffutte finna, att

be tooro något bättre än rot, bå arbeta mi på att föfa få

ner bent i jetnnbrebb meb oj$. 2Bifl bn fe, fjtoem ocf) rjuru=

ban menniffan ar, få gå titt 9vom. 3 fapitel; ber omtalad

r)ela rjennes Ijiftoria. "©en är icfe titt, fom rättfärbtg är,

ide en, alla tjaftna afmifit ; atlcfamman* äro ottt)ttigc morbne,

ingen är fom gobt gör, ide till en." 5ltta! — ©et finne§

tttetmiffor, fom ffutla önffa att få fttt lif beffriftuet före fin

böb; om nu någon af eber ftullc milja fäja fin biografi, må
fym bå mänba fig titt betta fapitel, od) tjan ffatt ber finna

ben reban ffrifmen.

3ag föreftättcr mig att någon fager: "3ag unbrar, om
fjan merfligen mitt påftå, att tjär ingen åtffilnab är." "Sfulte

jag t. er. ide mara bättre än brinfaren!" Dra mäl; jag mitt

mebgifma, att tjan Ijar rätt; bet är mrjdet bättre att mara

ntjftcr, än bruden; mrjdet bättre att mara ärlig, än oärlig;

mrjdet bättre att mara rebbar i åtta fina fyanblingar, än att

bebraga titt rjögcr od) menfter i betta (ifmet. Wm bå bet

fommer titt hax ftora frågan om frälsning, inmcrtar betta

ide hä minfta, emeban alla Ijafma jtjnbat od) Ijafma intet

att berömma fig af för fönb. 3(lla meuniffor äro af naturen

onba. ©et gamla Ébantéträbet är onbt, od) mi funna ide

bära goba frnfter, om mi ide äro imjmpabe i bet fauna min=

träbet. Om jag tjar en fmft=träbgarb od) bcri tmenue äpple*

träb, fjmitfa båba bära bittra, fnttfomtigt märbclöfa äpplen, är

bet bå någon ffilnab för mig, om bd ena träbet t)ar fått

femrjunbra äpplen, åtta obugliga, oct) bet anbra enbaft tmå,

båba obugliga? Jpär är ingett åtffilnab, bet etta träbet fyar

enbaft mera fruftcr än bet anbra, men be äro alla obugliga.
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Så ocf meb menniffan. ®en ena tänfet, att f)on gjort enbaft

ert eller tmå fma fnnbet od) att ®ub ide flafl ffrifma upp

bem, unber bet anbra fe fig tjafma brutit emot alla be tio

buben. 9tten f)ät är ingen åtffilnab, be äro håba ffnlbiga; be

r)aftua båba brutit lagen. Sägen forbrar fjef odj fullfomlig upp=

fr/tlelfe, ocf) ont btt ide tan fullgöra ben, är bu förtorab, få

länge bu bömeS efter lagen. "|)rmlfen fom fjåfler r)ela lagen,

men ftmbar på ett, rjan är fater till allt. " 2Intag t. ej. att en

man mille f)åtla fig faft i tafet roib en febja, beftåenbe af tio

länfar; om en af bem brufte, ffulle bet roäl f)jetpa, att alla

be anbra nio roore t)ela od) brufbara? 3de bet minfta. dtt

län! bruften, od) mannen ligger ber. 50?en är bet ide näftan

fjåtbt, att rjan ffulle falla, bå be anbra nio länfarne äro fel=

fria od) enbaft en bruften? £)en fom brutit ett enba bub, är

en brottsling t ®ubS ögon. Se på fängelfet meb befe tufenbe

offer! Somliga äro ber för morb, anbra för ftölb, anbra åter

för förfatffning ; btn ene för ett, bm aubre för ett annat.

§)u må gerna inbela menniftorna i flaSfer, men brottsliga äro

be alla. $)e r)afma alla brutit lagen, od) be ftola alla utfiå fitt

ftraff. Så rjar lagen ftäöt f)marje menuiffa fåfom en brottS=

ling i ©ubS ögon. Om en fotograf jfufle annonfera, att fym

funbe taga en träffanbe btlb af menniftofjjertat, tror bu, att

ban flulle få en enba funb? 3ag tror ide, att bet blanb of?

finnes någon, fom jfufle milja låta lega fig fåforn original

för en fåban fotograf. 9tu låta mi porträttera oft, od) om
bitben fer bättre ut, än roi fjclfma, fäga mi, unber bet mi

utbela ben blanb mara männer: "bet är förraånanbe lift."

90to tänf big en fotografi af bitt l)jerta; ffulle bu roäl l)afma

luft att fpriba ben blanb bina männer? Sannerligen, bu ffulle

ide milja låta bin egen l)uftru fe ben! Du ffulle till od) meb

bli förffrädt af att fjelf fe ^nl Sngen met l)mab i t)jertat är,

utom §erren, od) £mn fager: "§jertat är ett argt, iflfunbigt

ting öfmer all ting, tjmern fan utranfafa bet?" 2Bt fänna ide

mara egna l)jertan; ingen af of} f)ar någon aning om, ljutit

onba be äto. Inånga bittra fafer fjafum blifrait ffrifna om mig,

od) bod met jag meb mig mndet mera onbt, än fom omtalats.

Det finneS itttet gobt i bm gamla abamitiffa naturen; mi

t)afiua af naturen ett Ijjerta, fom är upprotifft mot (Bub, od)

mi älffa ide (Bub, få ftamt mi ide äro föbbe af anban. $)et
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är lätt att förftå, Ijmavför menniffor ide ttjdfa om trebje !a=

pitfet af 9tomarebrefmet, — bet är för (hängt för bem. ®et

fager fattningen för tnbligt. Wm juft emeban ttri ide tt)da om
bet, berjöfroa ttri fa modet bättre begrunba bet; ort) ttri ffola

bå faunerligen finna, att bet är juft r)tx»ab mi befjöfma. 2)et

innehåller en fattning, fom menniftor aObclcS icfe tnda om;
men jag r)ar gifttrit att på, att ben mebicin, ttri icfe tyda om,

gör ofj ben mefta ntjttan. Om ttri icfe tro, att ttri äro få

onba, fom benna beffrifniug utmifar, böra ttri fe bjuparc in

i ofe fjelfma. £)är är måfjänba någon, fom icfe tntfer fig mara

fullt få onb, fom benna tejrt utmålar rjonom. $an är toife

på, att r)an är litet bättre än t)an§ granne, emeban l)an regel'

bunbet går titt ftvrfan, men grannen beremot icfe allé går bit.

"9taiurtigtmté\ tndönffar f;an fig fjelf, " ffatt jaa ttml förr

bli frälft." yjltn bet tjenar till ingenting att förföta uub=

fomma. (£>ub tjar gifiuit oB lagen att pröfma ofe efter, od)

efter ben r)afma alla fnnbat od) fommit bort från ®ub —
r)är är ingen åtftilnab.

spauiu» framftäfler lagen för att ttrifa menniffan, att (jon

är förtappab od) förlorab. ©ub, fom är en fuflfomlig (§mb,

t)ar gifmit en fuflfomlig lag, ide för att hm [fulle frätfa men=

nifforna, utan på bet be ffulle t)afiua ett rättcfnöre att pröfma

fig efter. 3ag önffar göra betta flart för eber, emeban jag

tror, att fjunbra od) tufenbe fjär taga mifte. S)e förföfa att

frätfa fig fjelfma genom att tjatla lagen, men ben mar albrig

ämnab till mennijfanå frälfare. Sägen t)ar från rocrlbenS

begnnnelfe albrig frälft en enba menuiffa. Tian f)ar förföft

att f)åHa ben, men man rjar albrig Indata od) ffafl bet rjetler

albrig. gråga ^aulu», tyroartifl ^m är gifmen, od) r)ör r)anå

fmar:
" s$å bet fjiuarje mun ffall tiflftoppa* od) all merlbcn

ffaö för ®ub brottslig mavba." 3 betta trebje fapitel af 9*0*

marebrefmet fyar roerlben blifmit ftälb tifl rätta od) befunnits

ffotbig. ©omen fjar blifmit fällb öfmer ofe alla — öfmer

altabe, rebliga mebborgare, Ii fa mät fom öfmer ben förlorabe

Jonen od) brintaren — alla fjafma afmifit.

Sägen tittftoppar (jmarje menuiffa» mun. ®ub ttriH t)aftua

menniffan få föröbmjufab i fina egna ögon, att t)on ide t)ar

ett orb att Jaga till fitt förfmar. £>å l)on erlänner, att l)on

är en fnnbare od) blifmit beröfiuab aK fin egen rättfärbigljet,
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bå fan ($mb få tala meb tjenne. 3ag fan atttib [äga om en

menniffa, [om fommit nära ©ub§ rtfe: tjenneé
5 mun är tiH=

ftoppab. ©ub tillfarter menniffan» läppar, innan tjan frätfar

tjenne. 3ob blef icfe frälft, förrän Ijan uppr)örbe att tala om
fig fjelf. ®e blott, tjuru ®ub betjanblar rjonom! Sfllra förft

bebröfroar t)an tjonom, oct) 3ob börjar tala om fin egen gob=

tjet. "3ag t)afp ben fattige, fom ropabe," fager ftan, "oct) ben

faberlöfe, fom ingen tjielpare tjabe. 3ag roar ben btinbe» öga

oct) ben t)atte<§ fot. S^g loar ben fattige» faber."
SM ja, be ffufle tjafroa gjort 3ob till en fortofaber, om

bet tjabe funnit» några fnrfofäber på ben tiben! §an tjabe

blifmit en förunberligt gob man! 9QGen nu fager ©ub: "3ag
roill ftälta några frågor tid big. Omgjorba nu bina länbcr

fom en man, ti) jag roitt fråga big, octj froara bu mig." Od)
3ob är

föröbmjufab ; tjan framme* öfioer fig fjelf, tjan fan

idfe mer tala om fina gerningar. "Se", utropar fjan, "jagar

ufel; rjmab (fall jag froara big? 3ag mitt lägga tjanben på
min mun." Wm fym är ännu idfe tillrådligt nere, oct) ($ub

ftäfler berförc ännu några flera frågor på tjonom. "9Icf",

fager 3ob, "jag förftob albrig be»fa fafer förut — jag fåg

bent albrig i betta ljué\" 9cu är r)an aflbelc» tiftintetgjorb.

§au nöbga» befänna: "3ag l)aftucr fjört big meb öronen, oct)

mina ögon fe big ocf nu. ©erfor gifroer jag mig ffutb od)

gör bot i ftoft od) ajfa." 9cu r)ar tjan fommit i hm rätta

ftäfluingen inför ($3ub, oct) nu fan ttmb tala meb tjonom, od]

(Sjub tjjetper tjonom od). refor t)onom upp od) gifloer tjonom

bubbelt af allt tjluab tjan fyabe förut. Molnet, birnman oct)

mörtret runbt omfring r)an§ [tig öro bortbrifna, oct) eiuigrjetcu*

tjit» brrjfer in i l)an§ fjäl, bå tjan fer fin litenhet inför en

ren od) tjelig ®ub.

©etta är bå antebntugen, fjloarför ®ub gifmer ojj lagen— att roi må ffåba ofj fjeifroa i mara rätta färger.

3ag fabe till min familj några mecfor före branben t

@f)icago: 3ag tömmer tjem i eftermibbag för att göra en ut=

farb meb eber. W\n lilla goSfe ftappabe fina r)änber, fäganbe:
"

s

3fd, pappa, får jag följa meb oel) fe björnarne i Sincoln»

part?" "3a". Som ni met, itttfa pojfar mi)rfet om att fe

björnar. 3'ag tjabe ej marit borta många ögonbticf förr än min
lilla goSfe [abe: "Stamma, mar fnätl od) gör mig i orbning".
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"9ff)", fabe f)on, "bet bröjet länge innan pappa fommer."

"9Jten jag ttrifl göra mig i orbning." Slutligen mar t)an i

orbning till utfärben, meb anfigtct troättabt oé) fläberna fina

orf) rena. "*Ru ffaH bu afta big orf) icfc fmutfa neb big igen/'

fabe mobren. 9)?en låtom ojj fe, §uru fjau åtltibbe fjenncS

förmaning. Jpan fprang \\i för att miinta på mig, men bet

mar långt ti 11 eftermibbagen, orf) om en liten ftimb börjabe

rjan att leta. $)å jag fom r>m, fann jag f)onom utanför

rjufet meb anfigtet Ijelt orf) r)åHct betårft af fmutS. "2BiIr)elm,

bu fan icfc få följa meb till parfen på betta fatt." "£mmr*

för icfc, pappa, bu lofmabe mig att få följa meb?" "3a,

men bu är ju aflbele* oren; jag tan icfc roifa mig meb en

fåban fmutfig liten go§fe." "^marför icfe, jag är afMeg ron,

pappa; mamma rjar tmättat mig." "$>ct är [annt, men bu

rjar bfifmit fmutfig feban bcf>." 3'ag funbc icfc öfmeringa

tjonom, att l)an mar fmutfig. "3og är ren, mamma l)at

tmättat mig!" ropabe fjan. 3ag fljfte bå upp fjonom på mina

armar, bar tjonom in i l)iifct orf) lät r)onom fe fitt anfigte i

fpcgcln. §an fabe bå albrtg ett ovb. &an trobbe mig icfe

förut, men en bticf i fpegcln mar tiKräcflig; rjan fog nu, l)ur

bet mar, orf) funbc icfe förncfa, att fyra mar fmutfig. Spegel*

glafet rtrifabe t)onom, att fjan§ anfigte mar orent — men jflQ

tog icfe jpcaeln att tttmtta bet meb; naturtigtmté icfe. 2if=

mal är betta, fyuab tufen menuiffor göra. Sägen är hm fpegel,

i rjmilfeu mi ffola fe ofj för att funna upptäcfa, rjuru onba

oct) obugliga mi äro inför ®ub, men be taga lagen orf) för=

föfa att tmå fig meb ben. D3?an f)ar förjöft betta i fertufen

år orf) bar på 'ett bebröfligt fött mijjfycfaté. "Sntet fött nwr=

ber rättfärbigabt af Ingcnå gemingor". Slott en menniffa

lr)ar Icfmat på jorben, fom funbc jaga, att l)an fjåflii lagen,

orf) betta mar §erren Scfu* ftriftuå. Cm r)an rjabe begått en

enba fnnb orf) felat i ben minfta punft, ffnlle |an§ offranbe

af fig fjelf marit utan nt)tta för ofj. 9)cenniffor fjafma mäl

förföft att göra, bmab l)an gjorbc, men be rjafma mif.lncfaté.

3 ftället för att föfa ffnbb unber I)an* rättfärbigl)et, l)afma be

erbjubit éub fin egen, orf) Ijan met, rjroilfet bebröfligt mij&tg

betta är. "©en är icfe till, fom rättfärbtg är, icfe en".

Mtib, bå menniffan blifmit fatt på prof, r)ar l)on fallit,

©å gicf M i Cben, orf) några fäga mäl, att be önffabc fig
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ttmrit i 9fbam§ fiäile, men rjabe be tuarit bet, ffutfe be rjafma

fallit lifa fort fom f)an. Samla fflnfmnbra barn i bcnna fal

od) gif bcm tio tufen letfalcr; fäg bem, att be fa fpringa

omfring öfmeraflt i faten od) taga rjroitfen fa! be bäft ttida

om, unbantaganbe en fom ligger, låt ofj antaga, t fjörnet ber

r)r Sanfet)» orgel ftår. ®a feban nt en ftunb, oct) tror bn

i(fe, att bctta är ben förfta ptaté, be ffota gå tifl? ingenting

i rnmmet ffall rjofroa ftörre bragning*fraft, än juft ben fa!,

fom be btefruo förbjubna att mibröra. Såtom o| bcrför ide

tänla, att dibarn roar fämre än roi. £)an blef ftätlb på prof,

oct) fatan gid in i @ben. $ag roet ej, f)uru länge tjan mar
ber, — tanffe enbaft tjugu minuter — innan tjan plunbrabe

5lbam på allt tjvoab tjan ijabe. 5lbam mar ber t luftgårben,

nrjf; utgången ren ur ffapareng rjanb; fatan träber fram,

freftanbe rjonom, od) t)an faller. §att Mef ett affäflittg.

Seban gjorbe ($>vb förbunb meb menniffan. $Qan
l*
aDe

tiH ^Ibrafjam: "Se upp till fjimmelen od) rä!na fijcrnorna,

om bu fan räfna bem." Oct) fabc till rjonom: "Så ffall bin

fäb marba. Od) jag roill göra mitt förbunb mellan mig ocr)

big, od) jag ffall föröra big ftortigen." DJkm tjttnlfcn för=

flrädlig apfling mar ide menniffan unber gamla förbunbet,

tjroarom mi funna fäfa i bibeln!

£)e btcfroo förba utur fögtipten, fågo många tecfen ocr)

unber ode) ftobo fluttigen roib foten af berget Sinai. £)å blef

®ub§ t)etiga lag bem gifröen. Sofltmbe be icfe att fjälla ben ?

"91flt bet §crren fagt r)afrt)cr mifja mi göra," ropabe be.

SDå man t)ör bem få tala, funbe man tänfa, att allt nu är

mät. 9Jcen röänta, tifté Sofua oct) $ftofe§ fjafroa roänbt bcm
rnggeu. knappt tjafma beraS tebare tjunnit upp på berget för

att fjafroa ett cnffilbt famtal meb ®ub, förr än be fäga till

5tron: "Upp od) gör of$ gubar, be fom gå före of$; tt) mi

meta icfe, f)nmb benue mannen 9Jcofe§ roeberfaret är, ben ofj

fört rjafrucr utur @gt)pti tanb." ®å ref allt folfet bera<§

gtjllene öronringar ur bcra* öron oct) buro bem till Slron.

Ocl) tjan tog bem af bera* fjänber oct) gjorbe en gjuten falf.

S)å betta mar gjorbt, uppfjäfbe folfet ett rjögt rop famt föll

neb od) tifibab ben. "$i)fi, fyuab är bet jag tjör", fager

DJcofe», bå fjan fommer neb från berget, "(*tt frig§ ffrianbe

är i lägret", fager 3ofua. Cd) 3)lofe3 fmarar: "Det är ide
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ett ffrianbe, fåfom of bem, be ber U)inna eller tappa; utan jag

rjör ett ffrianbe af qracbebanfar." 3)e rjafma förgätit ®ub,

fom befriabe bem från (Sgnptierna, fem Icbbc bem genom
sJiöba tjafmet, fom föbbe bem meb manna från rjimmelen. ®e
r)afroa förgätit fina löften att tjåda buben. 3)e trud förfta af

bem äro reban brutna : "®u ffafl inga anbra gubar r)afrua

Jemte mig", "5)u ffatt icfc göra big något befäte". ®c rjafma

gjort fig en annan gub — en gulb=gub. Od) betta är rjmab

mennifforna allt feban l>afma gjort!

3 (Snglanb t. ej. äro be förmtéfo flere, fom btjrfa ben

gtjflene falfroen, än fom bt)rfa rjimmelen^ Gmb. ©en cber om*
tring ! 3)e offra åt benne afgub ()clja, laefa ott) frib. "($if

mig trettio ftifiucrpcnningar, od) jag mitt forråba ®riftuå", är

merlbcnS rop än i bag. "®if mig en ljög famrjäflsftäöning,

od) jag roitt förfafa firiftué!" "3ag uppoffrar min Imftru,

mina barn, mitt (if, mitt allt för en berufanbe brrjef. 3ag mit(

följa min fjäl, blott jag får tiflfrebsftälla min begärelfe!*

$et är tätt att tablå be§fa menniftor för beraS borfanbe af

ben gijUene falfmen. 90ten l)mab göra mi fjelfma'?
SM, men*

niftan mar fallen bå, od) l)on är fallen nu.

<Scban ftätibe ($mb jubafolfet unbcr bomare, od) be moro

roäfbige män. SRen fallet, b. ä. mcunifmn, blef fortfaranbe

en affätting. Stoeftet fommo profeterna, od) r)vuilfen affälling

mar t)on icfe unbcr bem! Slutligen fom ©oncu fjelf från

rjimmelen, från gabreuS ffötc. §ati lemnabe fin tljron oct)

fom t)it neb, för att ruifa ojj magen till lifmet; men mi grepo

tjonorn od) mörbabc honom på ®olgatr)a! "DJccnniffan mar en

affälling unbcr ftrifti tib.

SQSi Icfma nu unbcr en tib, bå tfhib låter fin nåb Öfroer»

flöbanbe ftrömma neb öfmer oft. (&mb ffåbar mätfignanbe neb

från t)öjDen. 9Jccn fymab är en menniffa unbcr all bennanåb!

Gm r)äpnabåroäcfaube afjäfling! ©e benne man, fom ragtar

fram mot en brinmre* graf od) r)roar§ fjäl är rjemfallcn åt

en brinrareå r)clroete! 6c ben ogubaftiga fföfan på ebra gator!

©c fattigbomen, fe be»|a afffnmärba fjufbomar, fe laften od)

brottet, fom gripa omfring fig öfmcratlt od) fäg mig: är bet

ide fannt, att menniffan är en affälling unbcr nåben?

3ag fet bort på anbra fiban af bet tufenåriga rifet;

VUiftu» fjar utfträdt fin fpim öfmer jorben i tufen år, men
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menniffcm ör ännu en aptting. %t) "bå tufen år fuHfomnabc

äro, marber faian tö* tttur fitt fängelfc, odj r)an flafl utgå

titt att bebraga rjebningarnc, fom äro på jorben§ ftjra rjörn,

©og od) 9ftagog, på bet t)an flått förfamla bem i ftrib, rjraittaå

antal äro fåfom fanben i.rjafraet. Od) be gåfrao fig uppåjor=

bena brebb od) Iringrjraärfbe t)etgonen§ läger od) ben älftcliga

ftaben; od) neb af rjimmelen föll e(b af ($ub odj förtärbe bem."

§raab mennijfan berjöfmer, är en annan natur; rjon måftc

föbaå på nött. §raab bet är båraltigt att fäga: "(5rfaren=

fjeten är en gob läromäftare. 9Dfanniflan lan rjafraa raarit

länge i benna ffola od) t)ar ännu afbrig lärt fin lera — fin

egen manmalt ocrj oförmåga. Jpon rjar ännu mttdet förtroenbe

titt fin egen fttirla. "§)äbanefter flått jag ide fatta", fager rjon,

"jag rjar nu r)ittat på bet rätta fättet. 9tu förmår jag l)åtta

lagen." 9Jeen för t)tn förfta freftetfe, fom lommer, faller r)on.

tylan mitt ide tro på éubå malt. 9Jton mitt ide lära lanna

fig fjelf fåfom förlorab od) öfmerlemna åt JfcifluS att frätfa

fig från fnnberna!

9flen är bet ide bättre att i benna raerlben finna, att ra i

äro förlorabe od) få fjo§ 3efu§ emottaga frälsning, än att fofraa

oct) gå bort tifl rjclraetct utan att fänna, att rai äroftmoare!

3ag raet, att ben läran, att rai alla fvjnbat od) fommlt

bort från (&ub, är i l)ög grab motbjubanbe för um naturliga

menniftan; om jag förjöft att framleta ben mefi frånffötanbe

oer§ i r)eta bibeln, lunbe jag ide r)afma fl annat för någon få

illa omtodt, fom benna: §är är ingen åtjttlnab. 3ag före*

ftätter mig — od) jag tror mig rjafraa rättighet bertitt — att

9fc>adj, unber bet rjan bijggbe arlen, unberftnnbom lemnabe ben

för att gå ut ocr) prebila. SDå be förbifaranbe ftannabe för att

Irjftnu, rjörbc* intet ljub af fyammare etter fjrjfrael. yioafy rjar

upprjört meb arbetet. £mn §ar gått ut på en mtéfionérefa för

att raarna fina lanbåmän. $anffe fabe r)an bem, att bet ftttlte

lomma en ftor fonbaflob, fom ffulle bortfopa alla ogubaftiga

;

lanfle fabe rjan bem, att alla, fom ide raore i arlen, ffulle

förgår; att bet ide ffulle mara någon åiftllnab. 3'ag före=

ftätter mig, att någon bå fager titt r)onom: "9ioatf), bu gjorbe

bättre uti att gå tittbala titt arlen od) futtborba arbetet än att

lomma f)it od) prebila. $u må ide tänfa, att rai tro fåbana

bumljetcr fom be§fa. S)u fager ojj, att alla ffola förgå» på
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famma fatt! Snbitlar bit big roerttigen, att rot ffota tro, att

lonimaar, mmiftrar, furftat famt tiggare, tjufroar odj fföfor

alla ffola på famma fatt gå förlorabe?" "3a", fager 9coad),

"funbafloben, fom nalta», frätt taga cber afla bort — fyroarje

mennifla, fom ide är i arten, måfte bö. §är är ingen åt|lil=

nab." Utan troifroet täntte be, att SGoadj miftat förfiånbet.

Wcen tom ide f(oben ocr) tog bort bem afla, furftar od) fattighjon,

tjenare od) tonungar — loar bet någon åtftilnab? 9cej, ingen!

Tå morben gcln brog genom (igopten, logo troifrocl»utan

be ftolta (Sgppticma åt be ftadar» Sstaeliterna, fom beftröfo

fina börrträb meb blob. "£)roilten bårftap", fabe be Ijånanbe,

"att beftänfa börrträben meb btob! Cm något onbt mcrfligen

roore att frufta, få flutte btobet mät ide tunna afroänba bet=

famma. Söt tro ide, att någon fara är å förbe, men, äfroen

om få roore, tömmer hen att träffa betta ftadar» folf, men
fätert albrig of$." 9Jcen bå natten tom, roar bet ingen åtftilnab.

honungen i fitt pålat», brottslingen i fitt fängelfe, tiggaren roib

roägtanten — be rooro alla lita. 3 rjioarje l)u» fjabe förffrädei=

fen» tonung tommit, orf) bet mar allmän forg i iauM. 3 be

fattiga^ od) ringa» r)em, i furftarneé od) äblingarne», låg älbfte

jonen böb. (Snbaft be föraftabe 3*racliterna, fom l)abc blobet

på fina börrträb, unbfommo. Od) bå Öub tömmer tifl bom»,

ffola rot, om roi ide äro i ^riftu§, alla mara lita. Särba od)

olärba, rjöga ocr) låga, prefter od) ftriftlärba — t)är är ingen

åtftilnab.

3ag föreftäfler mig nu 9tbrar)am gå neb för tullarna till

©obom; ftälla fig på någon af beft gator od) ropa: "3 män
af ©obom, jag r)ar dt bub tio eber från min ®ub." fyoltet

ftår od) fer på ben gamle mannen, meb tvroar» r)roita lodar

minben teter. — "3ag t)ar en marning till eber," ropar t)an,

"(Sjub ftall förftöra be fem fiäbema på benna ptt, ocr) rjroarje

menniffa, fom ide flnr till berget ber borta, måfte förgå». Tå
t)an tömmer till att böma eber, ftall r)an ide göra någon åt=

jtilnab; fjroarje mennifla måfte bö. Surftar, äblingar, t)ögt

uppfatta od) mättiga män, alla måfte förgå». Sjufroar, lanb=

ftrtjfare, brintare — alla måfte förgå» på famma fatt. £>är

ftall ide blifma någon åtftilnab." Mm bc»fa ©obomiter froara

:

"9l6rar)am, bu gjorbe bättre att gå tif!6ata till bina tält på

tullarna; mi tro ide ett orb af tyvato bu fager. Sobom t)ar
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albrig toarit t ftörre mälftånb; bcjj inbufiri albrig marit mer

bloinftranbe än nu. Sokn fjar albrig pratat ftarare än i bag;

lammen fyringa på fuflarne; allting går fin jemna gång, fåfom

bet rjar gjort unber feftcr.
s$rebtfa ide fåbant ffräp; roi tro

bet ide." 9cågra timmar förgå — od) Sobom ligger i af!a!

dSjorbe ®ub någon åtffitnab blanb bcöfa, fom ide mitte tro?

9cej, ©ub fättet albrig några falffa rrjften i omlopp; fjtoab

fyan fager är fanning. "Wa fjafma afmifit; aflefammanå äro

o-iuttige tuorbnc", fager rjan, o rf) "f)är är ingen åtffilnab".

©:t flår ffrifmet, att en elb^ffob ffall öfmergå benna jorb, od)

bå ©ub fommer att borna mcnnifforna, ffall bet ide blifma

någon åtffitnab, od) r)marje menniffa, fom är utom $riftu§,

måfie förgå».

$)et mar min forgliga lott att mara meb mib (Sfjtcagoå

branb. SDå lågorna ruttabc genom gatorna, förftöranbe allting

i fin milba framfart, jåg jag be t)ögt uppfatta, be anfebba,

be lärba, be mifa, ftncnbe för elben tilfamman» meb tiggaren,

tjufmen od) fföfan. Ma moro lita. S)å flammorna infmepte

ftaben, påminbe M om bomeité bag. §raarfen matt etter

mtérjet funbe jtjejba beéfa lågor. 5111a moro bå jemnlifa, od)

många millionärer blcfmo utfattiga benna natt. 5)å bomen»

bag lommer, ffall bet ide mara någon åtffilnab. SDå ft)nba=

floben fom, mar bet ingen åtffitnab; 9?oad)§ arf mar märb

mer än t)ela mcrlben. £>agen förut mar ben en jfottafla för

merlben» begabberi, od) om ben fyabe blifmit fatt på auftion,

ffulle man ide fjafma funnit någon, fom metat föpa ben titt

annat än mebbranb. 5ften ftmbafloben fom, od) bå mar arfen

märb mer än fjeta mcrlben tillfamman». Så ffall, bå bomeirå

bag fommer, ®riftu» blifma märb mer -än fjeta benna merlbcn,

ja mer än tio tufen merlbar. Od) mar bci en förffrädlig faf

i Woadjx bågar att bo utom arfen; mtjdet förffrädligare ffall

bet blifma för ofj att gå bort i mara ftjnber till en graf

utan 3efu§.

9cu f)ar jag föft bemifa, att mi alla äro lifa ffora fom
bare, od) om bet ide ludaté mig att bemifa betta, få fjar

mötet i afton marit förfelabt. Sag ffulle gcma miija anmänba
ännu en eller tniå bilbcr od) ffutie milja göra bem få fauna,

få träffanbe, att ett barn funbe förftå bem. SDet berätta», att

i forbna fiber i (Sngtanb brulabe» en lef, fom bcftob uti att
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ffjuta pilar genom en ring, fem fatt på toppen af en påle.

$)en fom i ef c (tjdabeg få alla fina pilar genom ringen, MabcS
"ftmbare". 5lntag nu att en påle ftobe i galleriet, od) att

på befj topp roore en ring. 3ag r)ar tio pilar, od) Ijr ©anfel)

Ijar äfroen tio. 3ag tar upp bm förfta pilen od) figtar noga.

©e få, jag tar miffc om målet, od) berför är jag en "fi)n=

bare". "%Rm", fager jag, "jag raitl göra bet bäfta jag !an

meb be anbra nio; jag rjar f!jutit bom enbaft meb en." tyå

famma fatt göra mennijlor, fom förföra r)ålTa alla buben

utom dt. 3ag (ljuter på ni)tt od) tar för anbra gången mifie

om målet. "Wen mänta", fager jag, "jag fyar ännu åtta

pilar qmar", od) afffjuter berför ytterligare en; bom! 3ag

afffjuter alla tio pilarne od) får ide en enba genom ringen.

Dcåmäl, jag mar en ftmbare efter ben förfta pilen od) ian

enbaft blifroa en ftmbare efter ben tionbe. 9cu !ommer r)r ©an=
fel) meb fina tio pilar; Ijan ffjuter odj tt)da§ träffa förfta

gången, "©er bu", fager f)an. "@obt", fager jag, "gå på,

men beröm big ide, förr änbu t)ar alla igenom. Qan
tager hm anbra pilen odj får ben igenom. "2flj, fer

bu?" "heroin big ide", upprepar jag, "förr än alTa tio äro

igenom." Om en menniffa ide atfé tjar brutit lagen, bå t)ar

r)on fått något att berömma fig af. £)en trebje afffjutc§, odj

feban ben ena efter hen anbra; alla, till odj meb ben nionbe,

flt)ga genom ringen. "Diu", fager r)an, "ännu en pil, od) jag

är ingen fi)nbarc". §an tager upp ben fifta pilen; r)an3 t)anb

barrar litet, tjan tar mifte om målet, Od) f)Olt är ett ftjtt*

bare lifa mal fom jag. 93iin män, t)ar bu albrig tagit mifte

om målet? §ar bu ide fommit till förta
1

? 3ag ffullc gcrna mitja

fe ben menniffa, fom albrig felat; men en fåban t)ar albrig lefmat.

2åt mig framftälla ännu en bilb! go^bom mar (5f)icago

en fmåftab, men ben fid prioilegier odj förmanblabe* till en

ftor fiab. 2)er fann» en punft i författningen, fom tillät borg*

mäftaren att utnämna atfa poltémän. ©etta gid mt)det mät

för fig, få länge ftaben mar liten, men nu, feban bm fått

mellan tre od) ftjra t)unbra fufen inmånare, anfåg§ för ftor

maft mara tagb i en man» Ijänber. (£n nt) lag antogs ber»

för, fom tog malten från borgmäftaren od) öfmerlemnabe ben

åt en af regeringen utnämnb fommité. ^et mar ett milfor

i ben nt)a lagen, att ingen ffutle få bli poltéfonftapel, fom
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icfe tnneljabe en mifi tangb — fem fot odj fe£ tum. Då fom=

mitén fommtt tid firjret, annonfcrabc ben efter till tjenften

lämpliga män, oct) i annonfen fiob blanb annat, att ingen

borba anmäla fig, fom ide funbe frammifa goba refommen-

bationcr. Sög minnet, att en bag, bå jag gic! förbi cmbet§=

bt)rån, mar ber utanför en rjel f)op, fom mäntabc att få

!omma in. De upptogo t)eta ena fiban af gatan, ort) be jem=

förbe fina papper, på rjruilfa bera§ förhoppning om framgång

rjruilabe. Den ene fabe till ben anbrc: "3ag rjar fått ett

utmärft refommenbationöbref från borgmäftaren od) ett från

tjögfle bomaren." Gm annan fabe: "Odj jag r)ar ett förträff*

ligt bref från fenatoren ben od) ben. 3ag är fäler på att

lomma in." De båba männen fommo fram på en gång od)

nebtabe fina bref på borbet. "@obt",fabe embetémannen, "ni

t)ar miöferligen en r)el mängb bref, men mi läfa bern ide, förr

än mi tjafma mätit er." 5If), bet t)abc be aflbele» glömt.

Den förfta mannen mätc§, od) r)an är-enbaft fem fot. "Sugen

förhoppning för er, min män; lagen fager, att man måfie

mara fem fot otf) fej tum, od) ni finner ide till måttet."

Den anbra fager: "Sag Ijar mtjrfet ftörre förhoppningar än

t)an. 3ag är ett gobt filjefc längre än rjan", od) rjan begynner

mäta fig mcb en trebje. Det är fyuab föll atttib göra; be

jemföra fig meb anbra. Wät big efter (&ub§ lag od) efter

®ub3 ©on fjelf; ort) om bu bet gör, {tall bit finna, att bu

lommer tiö förta.

fyan går upp tiö tjenftemännen ort) be mäta rjonom; r)an

är fem fot famt fem od) nio tionbefé tum. "Duger ide", fäga

be till fyonom, "ni fjinner ide tiö måttet." "9Jcen jag är enbaft

en tionbefé tum för fort", inroänber t)an. "Det tjjelper ide",

fäga be, "fjär är ingen årffilnab." §an går bort meb mannen,

fom mar fem fot. Den ene fommer tifl förta på fe| tum ocr) ben

anbre enbaft på en ttonbefé tum; lagen fan ide änbra§. C ef)

®ub§ lag är fåban, att ingen menuiffa ffaft ingå i ©ub§ rife mcb
en enba ftntb pä fig. Den fom fmtbar på dt

f
rjan är fafcr till afft.

"%x bet bå intet l)opp för mig?" fager bu. "£mab fCaH

bet blifma af mig? Om allt betta är fannt, är jag en arm,

förlorab fjäl. 3ag t)ar begått frjnber från min tibigafte barn=

bom." Sofmab mare Iperren, mina männer, bet är juft berför,

fom etmngelium t)ar lommit! "Den ber af ingen fmib mijjte,
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I)onom fjafmcr (Sitb gjort tifl fnnb för o% "Wcn tjan är fargab

för mara mifjgerninaarå ffufl orf) [lagen för mara fonber» ftufl;

näpften ligger uppå Ijonom, på bet lut {fulle frib r;afma, odj

genom rjan§ får äro mi fjclabe." "28t gingo alfa uti mifl*

farelfe fafom får, Ijmar orr) en fåg en uppå fin roäg; men
Jpcrren faftabe aflaé mara frjnber uppå fjonom."

3)u frågar mig, fymab fomutgör mitt fjopp ; bet är betta, att

$riftiiö är böb för mina fnnber, i mitt ftäfle, o rf) berför fan jag

ingå i bet ettriga tifmet. gråga ^autu3 fjroab l)anZ bopp mar:

"$riftu§ är böb för mara funber efter ffrifterna." S)etta är bet

Ijopp, i fjmitfct alla fjeliga martyrer fyafma bott, i fjmiffet alla,

fom ingått t rjimmelen, fjaftua funnit fin enba höft. £ag bort

läran om Urifti riflftfleftgörelfe för ofj, orf) mitt fjopp är förlo-

rabt. 9J?eb lagen, utan ®riftu§, äro rut alla förlorabe. Sägen

fjärma mi brutit, ref) ben fan enbaft fmänga rättroifan§ ftarpa

fmärb öfmer mara l)ufmubcn. äfröen om bu funbc l)ålla ben

från betta ögonbtirf, qiöarftå* bod be förflutna ft)nberna fåfom

oförlåtna. Utan btobsulgjutelfe ffer ingen förlåtelfe.

(Snbaft bm är räbbab för emigljcteu, fom är inncfluten i

®rifti fuftborbabe mcrl. fQtoah lagen i efc fan göra för ofj, bet fan

fjan göra. §an futlgjorbe bm i l)marje punft, orf) unber l)an§

Inbnab fnnna mi taga mår ptaté. gör of] f)ar I;an utftått all beg

förbannelfe, orf) uppfyllt alla beji forbrtngar. "£)mi(fen mara

innbcr fjelf offrabc i fin lemmen på träbet." $>an fåg från be=

ggnnetfen bet förffrarftiga flutet; r)an mif]te, fjmitfen böb, l)milfen

unbcrgång, ()mi(fen jämmer, fom låg framför ojj, om mi ffutte

blifma lemnabc åt ojs jjelfma. Orf) l)an fom från f)immelen för

att mifa 0J5 ben nt)a orf) lefmanbe magen, "orf) från allt, f)mar=

ifrån 3 icfe funnen rättfärbigc marba uti 9)Jofe lag, marber

fytvax orf) en, fom tror på benne, räiifärbigab."
s3cu en 6efant rjiftoria från Napoleon 1:3 tib! 2£Mb en ut-

ffrifning unber ett af r)an3 många frig, blcf en man utlottab

till tjären, fom icTe mitte gå ut, men en fjan» män erbjöb fig

att gå i tjatté ftäfle. SBännen förenabe fig få i bm anbrcS

namn meb regementet orf) blcf bortfänb till frig^ffåbeplatfen.

©närt ftob ett flag, i fjtmtfet fym blef bbbab, orf) be begrofmo

rjonom på flagfältet. 9?ågon tib efteråt betjöfbc fejfaren för*

ftärfning, orf) genom mifjtag blef ben förftnämnbe mannen uts

lottab för anbra gången. 2)e fommo for att taga fyonom, men
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f)an protefferabe. "9tt fan ide taga mig." "§marför ide?"

"Säg är böb", mar ftuatet. "9ft är ide böb; ni lefmer odj

är friff." "9tten jag är böb", fabe r)an. "Jproab menar m,
menniffa; är ni galen? §mar bog ni?" "$å bd odj bet

jlagfältet, odj ber begrof ni mig." "-fti talar fom en galning",

ropabe be; men mannen ftob faft mib fitt påfiåenbe, att fjan

mar böb od) begrafmen för några månaber feban. "<Slå upp

i ebra böder", fabe rjan, "od) fe efter, om bet ide är få."

S)e fågo efter od) funno, att rjan fjabe rätt. SDe funno man=
nen§ namn införbt fom uttottab, fänb till friget od) anmärft

fåfom böb.
" s
J!flen mi fe ju r)är", fabe be, "att ni ide är

böb; ni måfte fjafma rjaft någon i ert ftäfle; bd måtte fjafma

roarit eber ttifarie." "3a mif$t", fabe tyan, "odj fjan bog i

mitt fiälle. 9tt !an nu ide röra mig; jag bog i benne man,
od) jag går fri. Sägen Ijar ingett talan ofmer mig." ®e mifle

ide mibfänna§ läran om ftäHförctrötare, od) fafen btef r)än=

jtjuten till fejfaren. 9flen rjan fabe, att mannen fjabe rätt, att

ijan mar böb odj begrafmen i lägena ögon, od) att granlrile

ide tjabe något anfpråf på fjonom.

23erättelfen må mara fann eller ide, men en fa! met jag

är fann, ben nämligen, att bett rjimmelffe tonungen länner

läran om ftäflföreträbare. $riftu§ böb för mig; betta är mitt

f)opp för eminnerligt lif. "©å är nu ingett förbömelfe för

bem, fom äro i £riftu§ 3efu§." Dm bu frågar mig, fjtoab

bu flat! göra för att få bet i bentta mälftanelfe, fmarar jag:

®å od) tröb i perfonlig gemenffap mcb ®riftu§, tag fnnbarenS

platö mib forfet» fot! Såt big affläbaé all egen rättfärbigrjet

od) i!läba§ §erren $rifti! 3nfm>ep big i f)an§ fullfomtiga

lläbnab od) emottag fjonom genom att §elt entelt förtröfta på
fjonom fom bin egen frälfare! ©ålunba ärfmer bu bm out=

fägliga rifebom, fom äx\\tu§ r)ar förmärfmat genom fitt blob.

"ilUa bem fom ijonom anammabe, gaf fjan malt att

Blifttw ©ubå barn, bem fom tro på Ijang namn." 3a, 3
!ära ®ub» barn, fyan giftuer matt att öfmerminna merlben,

fottet od) bjefmulett; maft att for^fäfta Ijmarje l)errf!anbe fnnb,

libelfe ocf) begär; maft att mib rjtuarje bebröfmelfe od) freftelfe

i bitt lif utropa: "allting förmår jag genom ®riftu§, fom
mig mäftig gör."

3ag l)ax förföft framftälla ben urgamla fanningen, att

3Jloobt)S f5tebrog. götfta Men. 3
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alla menniffor äro frmbare. 3ag ™fav mn ffr ^ Hägra, font

tättfa, att bet är förfpillb tib. "tfhib mot, att jag är en fnn=

bare", ropa be, "bet beljöfmcr bu ide beroifa. <2eban jag bör=

jabe tala, Ijar jag ide gjort annat än brutit fåmäl ben gubom*

tiga fom menffliga lagen." W\ mät, min män, jag r)ar goba

uufyeter för big. 'Det är lättare för (Sub ait frälfa big, fom

t)ar brutit tjela lagen, än ben menmjta, fom fjar brutit enbaft

ett af buben. 23åba aren 3 böba i fonben. £)et beti)bcr föga,

r)uru böb bu är, eller Imnt länge bu Ijar luarit böb; ITriftu»

fan lifa lätt gifma cber båba fifmet. öar är ingen åtftitnab.

Ta 3efu3 mötte ben ftatfarå enfan, fom tom ut frän Dcain,

följanbe fin älffabe fon§ ftoft .till gvahuen — fjau fjabe ju

M)| bott — bä tillät rjonom ej l)aiiv iilffanbe (jjerfa att gå

förbi fjeuuc; l)an r)cjbabc liftaget od) tillfabe ben böbe att

refa fig upp. £)an ätlpbbee genaft, od) mobren omfamnabe

ännu en gång fin fon fåfom Icfmanbe. Cd) bå 3cfu3 ftob

raib Sajari graf, r)an fom t;abc luarit böb i fljra btjgn, mar

bet bå icfe lita lätt för Ijonont att [äga: "£a,muty, fom ut?"

2öar bet icfe lifa lätt för fjonom att återfalla Öajaru^ tid lif,

Ijioilfen bocf Ijabe luarit böb i fora btjgn, fom bet mar för

rjonom att uppmäcfa errfanS fon, fom blott rjabe marit bbb ett

bijgn? 3a, bet mar lifa lätt; ber mar ingen åtffilnab. 3)e

moro båba lifa böba, od) 3cfitw frälfabe ben ena lifa lätt,

roiHigt ocrj färleféfullt fom ben anbxa. Der) bcrför, min män,

bel)öfmer bu ej flaga Öfmcr, att $riftu§ icfe fan frälfa big;

ti) £riftu§ bog för ogubafttga. Cd) om bu i betta ögonblitf

mänbcr big till rjonom meb t)ela bitt fjjerta od) fjclt enfelt

mottager fjonom fåfom bin frälfarc ort) bin ®ub, få fan jag

på ©ub§ orb3 grunb fäga big, att "f)an ffnU irfe fafta big ut."

Cd) bu, fom albrig r)ar tant börban af bina fpnber,

bu fom tänfer, att btt är ftor åtffilnab, bu fom tacfar ®ub,

att bu icfe är fåfom anbra menniffor — tag big till mara.

®ub rjar ingenting att fäga till be cgenrättfärbiga. Od) till

befc bu böjer big i ftoftet inför f)onom od) befänner bina

mijjgewingar ocr) ft)nbcr, ffola fjimmclen* portar, r)roilfa äro

öppna enbaft för ftonbare, frälfta af nåb, för ettrigt mara

ttHflutna för big.



(ätoiia ntjljeter.

"(Soangelium". 1 £or. 15: 1.

©äfert finne! bet ide något oro, fom menniffor i att=

mänhet få litet förftå, fom orbet "evangelium". 2Bi fjöra

bet t)marje bag, oct) roi rjafroa tjört bet från roar ttbigafie

barnbom, men lifruäl finne» bet många menniffor, ja äfiuen

många frifina, Ijmilfa itfe roerftigt förftå, f)roab fom mena§
bermcb. 3ag tror, att jag- länge rjabe marit ett ®ub£ barn,

innan jag roerttigen förftob bet. Orbet eöangclium betnber

"Önb§ bubffap" eller gobt bubffap eder tncb anbra orb "goba

ni)ljcrer". (Soangetium är ttt bubffap om ftor gläbje. Slibrig

fommo bättre nt)t)eter från tjimmeten; albrig nåbbe bättre

nt)()eter mennijtoflägteté öron än eoangelium. SDå englarne

fommo neb från fyimmelen för att fungöra benna tibning,

Ijroab fabe be titt rjerbarne t 23ett)tcf)cm§=ängben? 9#ånne
betta: "©e, jag mebfor en foröltQ unberrättetfe?" 9cej!

©Her betta: "ée, jag mebfor båliga ni)r)ctcr? 9cej! ©efabe:
"6e, jag båbar eber en ftor glabje, Ijroilfen allt folfet roeber*

fara* flått, tt) i bag är eber föbb Srätfaren, fom är $tiftu§,

§etren t SDaoib» ftab". Cm beåfa rjerbar rjabe marit li!a

en ftor bel af mår tio* menniffor, ffullc be rjafroa fagt: "28i

tro ide, att bet är goba nöfjeier, bet är enbaft gatenffapet.

®e§fa englat milja åftabtomma en roädelje od) förföfa att

oroa ofj; tro bem ide". ' £)etta är rjtoab fatan nn fager:

"Sto ide, att eoangelium innehåller goba nt)t)eter ; bet ffafl

enbaft göra eber utfattiga". §an met, att M ögonblid en

menniffa tror ben goba ingeten, tager rjon emot ben. Od)
ingen, fom är unber bjefmulen» maft, tror roerfTigen, att

eoangelium innehållet goba nrjljeter. 9J?en be§fa tjetbar trobbe

bet bub, fom engtarne mebförbe, od) bcra* t)jcrtan fnttbe»

meb gläbje. Om en go»fe fomme titt någon pr meb ett

fl)nner(igcu roigtigt tetegram, ffuaen 3 ide på mottagaren!

blid funna fäga af f)foab innehåll bet more? Om bet t. ej.
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mebförbe goba nrjr)cter, fåfom att fyan» forlorabc fon, fom
roarit borta i främmartbe lanb, fyabe bcfinnat fig lift f)onom

i Suc. 15 fap., tron 3 ide, att fabrené anfigte jfutte upplo=

fa§ af gläbje? Od) om rjan» rjuftru roore ber, ffutte f)an

rotéfcrligcn ide bröja att mifa r)cnne bet, tilfé be t)abc fommit

rjem, eller titt» r)on rjabc begärt bet af r)onom
r
utan rjan

ffutte (cmna bet åt rjerme, od) äfmen l^enrie§ anfigte ffutte

tjuéna, i bet r)on belabc ^an§ gläbje. 9)?cn bert tibnirtg, fom
euangelium mebför, är ännu rjcrrtigare. 28i äro böba i öf=

merträbetfcr od) ft)nber, od) cöangelium crbjubcr lif. 2öt äro

fienber titt $ub, od) euangelium crbjubcr förfoning. 2Berlbcn

är i mörfcr, od) cöangelium crbjubcr ljug. fémeban man ide

roitt tro cöangelium, att 3e)u§ är nxrlbcn» lju», är merlbeu

ännu i bag i mörfer, men i bet ögonblid en menniffa tror

cöangelium, upplöjer ijufet från ÖJotgatfja r)enne§ mäg.

3ag mitt jaga eber, Ijmarför jag ätffar eoangclium. ©et

är bcrför, att bet r)ar marit ben bäfta norjet, jag uågonfin

f)ört. ©et är juft emeban bet f)ar gjort mig få inledet gobt,

fom jag gfäbc* att få prebtfa bet. Sngen menniffa fan titt

fullo jaga, t)tuab attt cöangelium fjar gifmit rjenne; men fe t)är,

fyroab jag met att bet befriat mig ifrån! ©et f)ar borttagit

ur min mäg fora be bittrafte fienber, jag uågonfin rjaft.

(§n af besfa förffrädliga fienber fattas i 1 äox. 15:

ben fifta fienben, boben. Cöangelium rjar borttagit ben.

3ag tänfcr mig ofta tjugu år iiflbafa, innan jag blef ommänb,

rmru mörft bet bå fnntc», när jag tänfte på framtiben. 3ag

fog på bbben fåfom på ett förfträdligt roilbbjur od) minne»,

r)uru tjan brufabe fafta fina mörfa ffnggor öfmer min ftig;

tjuru jag barrabe, bå jag tänfte på ben förffrädliga timme,

bå ben ffutte fomma öfmer mig; rjuru jag önffabe att få bö

i någon långfam fjufbom, fom t. e£ Inngfot, jå att jag ffutte

funna förbereba mig på t)an» anfomft. ©et mar manligt i

mår bn, att bå någon bott, man genom flämtflag i ben gamla

fnufan tittfännagaf ben böbc» ålbcr, ocf) albrig uraftlät jag

att räfna be§fa flämtflag. Stunbom mar bet fjuttio, ftunbom

åttio; iblanb räfnabe jag enbaft titt mettan tolf od) tjugu,

od) någon gång flämtabe» bet efter någon, fom böben träffat

mib min ålber. ©etta gjorbe ett jå forgligt intrt)d på mig.

3ag fänbe, att jag mar räbb, bå jag tänfte på f)uru böbenS
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falla t)anb ftuHe afftippa lifstråbcn. 3ag tänfte på, t)uru

jag (rulle blifma bortrtjdt för att tillbringa erDtgr)eten i ett

ofänbt lanb.

2)å jag fåg neb t grafmen od) fåg böbgräfmaren lafta

jorb på fiftlodet, ft)nte§ mig bcSfa ovb: "2lf jorb är bu

fomnien, titt jorb ffafl bu åter marba", fåfom en böb£ring=

ning för min fjäl.

9Jten nu är allt föränbrabt. ©rafmcn öar förlorat fin

förffrädelfe; ort) jag fan utropa: "2)u böb, t)mar är bin

ubb?" Od) jag rjör, tjuru bet från ©olgaftja froarar: "23e-

grafnxm i (£mb§ ÉonS pte". §an fråntog böben fin ubb

orf) betjöll t)m i fitt eget pte. Slag en geting oct) röd bort

t)an* gabb, oct) bu jfafl ide frulta tjonom mer än en fluga,

©å r)ar böben förlorat fin ubb. SDenna jxfta fienbe f)ar blif=

mit öfruermunnen, oct) jag fan fe på böben, fåfom på ett be=

fegrabt offer. Slflt t)mab böben nu fan fomma åt, är gamle

9lbam, oct) jag fänner ingen oro för bef3 anfomft, bå ben

tömmer att befria mig från tjonom. 3ag ffafl i uppftånbelfen

få en förflarab tropp, en tropp mntfet tjerrtigare än benna.

Öm böhm i benna ftunb fomme fmnganbe upp titt benna

prebifftot oct) labe fin fatta t)anb på mitt tjjerta, få att bet

upptjörbe att flå, få (fulle jag uppftiga tifl rjimmelen för att

eroigt få mara när §erren. (Soangelium t)ar fåtebe» gjort

benna fienbe titt min män. §milfen tjcrrlig tanfe att, bå

jag bör, bfott få fjunfa i 3efu armar od) blifma buren till

ben emiga t)milan§ lanb! "£)öben är", fager apoftelen, "min

tömning". 3ag förefiäfler mig, att, bå be labe mår gräl=

farc i 3ofepr)§ graf, funbe någon rjafma tänft fig t)'öhm fit=

tanbe öfmer benfamma fäganbe: "3ag t)ar tjonom, t)an är

mitt offer. §an fabc, att tjan mar uppftånbelfen oct) lifmet.

9cu tjåller jag tjonom i min falla famn. 3)e tänfte, att tjan

albrig ffutle bo; men fe nu på tjonom. $?>an t)ar 61ifmit

iröimgen att betala min flått". 9tcj, albrig! 3)cn ärofulla

morgonen fom, bå meimiffan» ©on fönberbröt böbené haxit>

oct) fåfom befj befegrave uppfiob ur grafmen. "3ag lefmcr",

utropar tjan, "3 ffofen od lefma". 3a, 3 ffolcn od (cfnm
— är bet ide en gob ntttjet?

SM, mina männer, M är ju

bod intet lebfamt bubffap betta eoangclium, fom gör bet få

Ijuft att lefma od) Ijuft att bö.
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(£n annan förjMcflig ficnbe, fom bebröfroabe mig, mar
ftjnben. TOeb förfäran tänfte jag på ben ftunb, bå afla mina
6arnbcm§ftinber, I;u?arje rjcmlig tanfe, rjmarje onbt begär, aflt,

fom marit gjorbt t mörfret, ffuflc blifma frambraget i ljufet

inför bm förfamlabe ffaran af afla folf. Sofmab marc £)er=

ren, bcåfa rantar äro nn flnbba! (voongetium fager mig,

att mina fnnbcr äro borttagna i ®rifiu§. 3tf färlef tifl mig

rjar r)an tagit afla mina fnnbcr orfj faftat bem bafom fig,

orf) betta är ett fäfert gömftäfle för bem. ©ub fcr albrig

tiltbata; t)an fer afltib framåt, (jan ffafl albrig fe bina fi)n=

ber, bå be äro bafom rjaité rngg — betta är en af rjaité

egna bilber. ©atan maftc gå bafom ®ub, om l)an ffafl

finna bem. Orf) fjuru långt borta äro be icfe? "O långt

fom öfier är ifrån mefter låter fym mara öfmcrträbclfer mara

ifrån ofe". 3de blott några af bem l)ar l)an borttagit, utan

aUa. ©u må uppftappta bina fnnbcr, till» be refa fig fåfom

ett mörft berg, orf) feban mångbubbla bem meb tiotufen; orf)

när bu förföft att uppräfna alla be funber, bu begått, få låt

mig tomma meb ett ©ub§ orb, fåfom betta: "3efu ftrifti

(&ub$ Son* blob renar oj$ af afla ftmbet", orf) berget ffafl

fmälta bort. göt någon tib feban frågabe en lärare i vn=

lanb en liten go3fe, om bet more något, fom (§mb icfe funbe

göra, ort) golfen fiuarabe: "3a; l)an fan icfe fe mina jnn=

ber genom $tifii blob". ^etta är juft, fjmab fyan icfe fan.

SBlobct öfmertärfer bem. s

)lx bet icfe ett ljufligt bubffap, att

bina fi)nber äro borttagna? Så fom bå till 3'cfm5 fom en

fpubarc, orf) mottag fjaue eoangelium! fyan beber big; nej,

r)an bönfaller big att göra bet. $)u är tillbjuben att göra ett

utbi)te; att befria» från alla bina jpnber orf) taga ®riftu* orf)

f)an§ rättfärbigrjet i ftället för bem. iiv icfe betta ett gobt anbub?

ännu en annan ficnbc mar bet, fom mnefet brufabe oroa

mig, uemligen bmtien. 3'ag tänfte mig ben fövfträcfliga bag,

ba jag ffulic falla» inför (Shib. 3ag roifjtc icfe, antingen jag

ffullc få rjöra $riflu3 fäga till mig: "Ö>a ifrån mig bu för-

bannabe", eller:
"

tQom, bu min faocrs mälfianabe". Cd)

jag tänfte, att ingen menrtiffa ffulle funna fäga, antingen fjon

ffullc fomma på ben fjögra eller menfira fiban, förr än fjon

ftob inför (&ub? tfjron.
s
))len eoangelium fager mig, att betta

afgöre» reban rjär: "S)et är ingen förbömeife för bem, fom
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öro i $rifiu§ 3efu§." Då bu fer otbct "fannerligen, fan=

neriigeu" i ffritten, fan bn meta, att bet lommer någonting

mtycfet migtigt efteråt. — "(Sannerligen, fannerligen fager jag

eber: fjmitfen fom fjör mitt tal ocrj tror §onom, fom mig

fänbt fyafroer, rjan fjcr eminnerligt lif oct) tömmer icfe i bo=

men, utan är gången ifrån böben ti (t tifmet." %ad oct) lof,

jag flafl icfe tomma i bomen för mina ftmber! Det är ingen

omijs fa!: ©ub rjar afgjort ben. $riftu3 blef bomb för

mig ocrj böb i mitt ftälle, ocl) Jag gar fri. Den fom tror,

l)ar, fjar eminnerligt lif.
sh icfe bettet tjufligt att meta?

§örom bagen hah en man för mig, att jag till fift ffufle få

emirmerligt lif. 3ag ffufle icfe funna fjafma fagt 9Imen t)är=

till, om l)an f)abe ment bd
f [om orben lubbe, tn jag ficf

eminnerligt lif för nitton år feban, bå jag blef ommänb.

§mab är ©ub» gåfma, om icfe eminnerligt lif? Oct) f)raab

är bet, fom gör eoangelium till ett fåbant glabt bubffap? är
bet icfe betta, att bd erbjuber eminnerligt lif åt fjmarje fattig

ftmbarc, fom mitt mottaga bet? Om en enget fomme bireft

frön ©ubö tt)ron ocf) förflarabe, att (&ub i)abc fänbt tjonom

bit för att erbjuba of$ någonting, rjmab rjelft mi önffabe —
fynab ffufle mi fmara? Det ffufle btifma enbaft ett fmar,

ett rop, fom ffufle återffalla i Ijimmctcn: "(Smigtlif! ettrigt

lif! Slöt annat ffufle förlorad i glömffan» f)af. Det är

lif, fom menmffan betjöfroer, ocf) fom l)on meft märberar.

Dm en man, fom egbe aberton millioner, more på ett ffepp»=

brutet farttig, octj fjan fuube räbba fit lif för fer, måuaber

genom att gifma beåfa millioner, få ffufle fjan ögonblicfligcn

göra bet. "(Subå gåfma är M cmiga tifmet". 9)ccn är M
icfe förunbcrligt, att menuiffor måfte öfiuertata, bebja, truga

fina mebmenniffor att emottaga beuna bnrbara ®ub» gåfma?
Riitta männer, bet finne» ett ftälle på jorben, ber fruf=

tan för böben, ftinben odj bomen icfe beljöfmer oroa 0J3; ett

enba fiätie på jorben, r)raareft ftjtibaren fan ftå fäfer, oct) bet

ar (Solgatrja.

Unber jagfen på prairierna i mefteru, tjänber ftunbom

på rjöften, bå bet icfe r)ar regnat på fferc månaber, att gräfet

fattar elb mib ffottcn» aftosfanbc. ©ttmbom, bå blåfien är

ftarf, fan man få fe tjugo fot Ijäga flammor rulla fram, för=

ftöraube menuiffor oct) bjur i fin milba framfart. Då grätté=
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boarne få fe bettet, rjroob göra be mäl för att räbba fig?

De meta, att be ide funna fpringa få fort, fom elben far

fram. 3de ^tn fnabbaftc ijäft tan ftt) unban ben. De taga

en tänbftida od) tänba elb på gräfet utmcb bet ftätlc, ber be

befinna fig. Gstben rufar fram; be taga fin tiflflnjft till het

nr)| afbränba områbet od) äro räbbabe. De t)öra flammor*

na§ bån; be fe, r)uru böben tömmer emot bem meb oemot=

fiånbligt raferi, men be frufta ide. De barra ide en§, bå

en r)cl ocean af flammor böljar runbt omfring bem, tt) öfmer

ben plåt», ber be ftå, rjar elben reban paåferat, od) ber är

ingen fara. Der finne» ingenting qmar, fom fan brinna,

©å finne» od ett ftäfle på jorben, fom ($\\ö fjar förl)ärjat.

gör aberton t)unbra år feban bröt en ftorm tö» på r)ufmub=

ffatteptatfen ; ©ub» Son tog att roerlbenå fnnber uppå fig,

oct) om mi nu r)åKa ofj roib t)an§ fot§, äro mi trt)gga för

tib od) emigrjet.

Épnbare, mitt bu blifma frätfi benna afton? STÖifl bu

blifma fri från ben förbömetfe, fom bina förflutna fi)nber

förtjent, od) från fommanbe freftelferS (jerramälbe? %aq bå

bin plåt» på flippan, fom braft för big. £åt böben, grafmen

od) bomen tomma; fegren är §erren» od) genom fjonom bin.

O, mitt bu ide cmottaga eöangeltum i afton, betta unberbara

bubftap om Ijan» offer för big'? ©omliga få, bå be rjöra

eoangelium prebim», en jå forglig uppfnu, fom om be bemifta

en begrafning eller more trjtttnen till en eyetution eller r)örbe

en torr od) tråfig prebifan fcifa§. 3ag fid till föicfjmonb åt=

följa general ©rant§ armé, od) rjabe icfe länge marit ber,

förr än bet tiflfännagafå, att negrerna ffulle fjafma en jubel*

feft. De»fa fätgabc menniffor r)abe juft blifmit fria; bera»

bojor l)abe fallit af, od) be fjollo juft på att marna upp ber=

öfroer, aft bcra» frir)et mar en mcrfligr)et. Det mar en ftor

tiflbragelfe; jag gid titt ben afrifanjfa fyrfan, en af be ftörfta

i föbern, odj fann ben öfmerfutt; en af be färgabe fältpre*

fterua af mårt norra regemente r)abe blifmit uppforbrab att

tala. 3^g l)iir r)ört många mältaliga män i féuropa od) 5lmes

rita, men albrig, tror jag, någon få matta lig fom benne.

§an fabc: "i^iöbrar! ®läbjcn3 i bag; 3 aren fria. (Srt lilla

barn l)ar förut gråtaube blifmit boriri)dt från cber famn od)

bortfåibt till någon aflägfen ftat, men ert t)jcrta ffall albrig
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mer förfro§fa§ på bctta fatt; 3 ören fria." Qtmnnorna !Iap=

pabe fina fjänber od) ropabe meb f)ög röft: "ära, ära mare

®ubl" Det roar ett gobt bubffap för bem, od) be trobbe

bet. £)et uppfyttbe bem meb gläbje. <5e1>an mänbe fyan fig

titt be unge männen od) fabe: "Unge män! ®läbjen§ i bag

;

3 berjöfmen ej längre tjära fmättarne af flafuppfnning§man=

nen§ piffa. 3 aren för atttib fria, odj ebra efterfommanbe

ffota blifma fria." Od) be flappabe fina r)änbet, ropanbe:

"Sra mare ®ub!" De trobbe hm goba tibningen. "Unga

flicfor", fabe r)an, "gläbjenS i bag, 3 Ijafmen förr biifmit

fåtba nnber auftion§flubban. *ftu aren i fria — fria för

atttib." De trobbe bet od) rjöjbe fin röft, ropanbe: "ära mare

($mb!" Sllbrig r)ar jag marit på ett fåbant möte. 510a

trobbe ben goba nprjeten. 9flina tuänner, jag båbar eber en

bättre tibning än benna. -3ngen r)ar en få nebrig, ogubaftig

od) grt)m fjerre, fom ben, fjmilfen tjenar fatan.

Salar jag titt en man, fom är ftaf nnber brt)denffap3=

laften, få får jag fäga fjonom: "$riftu§ fan gifma big fitirfa

att tafia glajet ifrån big od) blifma en ntifter man, en ät=

ffanbe mafe, en öm faber". 3a, bu brinfaren» arma r)uftru,

iperren förtonar big goba nrjfyeter ; bin mafe fan åter blifma

en ntjfter man. Od) bu arme ftjnbare, fom är få motfträf=

roig od) mitt gå bin egen mäg, eoangelium tittbjuber big för=

låtelfe. ©ub förmanar genom apoftclen: Saten förfona eber

meb ®ub! Detta är r)an§ bub titt big — ett tittbub af mänffap.

3ag mitt rjär anföra en liten berättelfe, fom jag nt)ti=

gen rjört od) fom mår)änba funbe mara big titt någon ntjtta:

Én engelsman r)abc en enba fon, od) enba fonen i en familj

blir ofta bortflcmab, ntjdfutt od) förftörb. é>å blef od benne

goåfe mtjdet fjelfi?målbig, odj r)an od) f)an3 faber moro ofta

oenfe. én bag uppftob en träta mellan bem, od) fåmäl fa=

bren fom fonen moro mt)det förbittrabe; fabren fabe, att r)an

önffabe, bet fonen ffutte lemna r)emmet. ©onen fabe, att rjan

mitte gå od) albrig åtcrfomma titt fabren§ r)us, förr än fjait

ffidabe efter fjonom; men fabren förflarabe, att rjan albrig

ffutte ffida efter fjonom. Dlåmäl, fonen refte. 9J?en bå en

faber fan förgäta fitt barn, fan ide en mober göra bet. Du
rnober ffall förftå betta. Du roet, att bet ide finnc^ någon

färlef på jorben få [tärt fom mobcråfärlcfen. ^ånga orfafer
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funna ffilja en man från rjau» rjuftru, ftfroenfom en fon från

I)an§ faber, men bet finne§ ingenting i r)ela merlbcn, fom

!nn ffilja en mcrffig mober från (Jenne»" barn. <Sant är mät,

att bet finneg möbrar, fom r)afroa brurfit få mrjcfet, att be

förlovat rjvuarjc öbfare fänjla, men jag talar nu om en mer!*

lig mober ; od) f)on ffall albrig tunna förfafta fitt barn. 9cå

roäl, mobren ffref titt foncn od) bab f)onom meb märma att

förft ffrifma till fin faber, få fhille l)an förlåta rjonom, men

golfen froarabe: "3ag min aibrig tomma t)em, förr än min

far ber mig", ©eban bönfafl t)on fjo» fabren, men fabren

fabe: "SRej, jag ffall albrig bebja rjonom." Slutligen neb=

tabe§ mobren på fjuffängen meb froéfabt bjerta, od) bå lä*

forne förflarat allt (jopp mara ute, önffabe r)enneå male,

tfrig att tiUfrebSftäfla fjennc»
9

fifia önjtan, att meta, om bet

funnet någonting, fom f)an funbc göra för t)enne, innan fjon

bog. 2Man gaf fwnom en blitf, — t)an mifttc mäl Ijmab

ben innebar — od) fabe: "3a, bet finne» någonting, fom
bu fan göra; bu fan ffirfa efter min goåfe. $>et är \)m

enba öuftau nå jorben, fom bu fan tilfrebéjiätla. Om icfe

bu mill förbarma big öfmer fjonom od) älfla r)onom, bå jag

är böb, Ijiuem ffall bå göra bet?" "SGåmäl", fabe fabren,

"jag mifl ffttfa bub till Ijouom, att bu Önffar fe fjonom".

"*fte}", fabe l)on ; "bu met, att fjan albrig ffall foinma för

min [full; om jag någonfin ffall få fe l)onom, mafte bu ffidfa

efter fjonom". Slutligen gicf fabren till fitt fontor od) ffref

ett telegram i fitt eget namn, bevuti l)an bab foncn att fomma
l)em. 8å fnart benue fjabe fått inbjubningen från fin faber,

ilabe t)an f)em för att träffa fin böenbe mober. £å r)an

öppnabc borren för att gå in, fann r)an mobren böenbe od)

fabren roib fiban af bäbben. fabren l)örbc borren öppnas
5

od) fåg foncn, men i ftället för att gå l)onom till möte?, gicf

l)an till anbra fiban af rummet od) roägrabe att tala meb

l)onom. SRobren fattabe foncn» fjaub, Imjiffen r)on få länge

längtat att få trrjrfa, fofjte l)onom od) fabe: "Wu\ fon, gå

nu od) tala roib bin faber. Sala bu förft, od) allt ffall

mara glömbr!" 9)cen foneu fabe: "W\ mober, jag mill ide

tala till min far, förr än l)au talat till mig". §on tog fin

man? tjanb i fin ena t)anb od) foncn» i ben anbra od) cg*

nabe fina fifta ögonblirf till att föfa åitabfomma en föilifuing.
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§on funbe ide längre tala; bet ögonbticf, bå r)on fMe ut=

anba§ fin fifia fud, nmr forumet, ocr) i benna ftunb fabe r)on

fonen» Ijanb i fabrcn» od) gid in i ctuig^ten! ©onen fåg

på fin mober, mafen på fin mafa; tifl flut braft fabren*

fyjerta; tjan öppnabe fina armar oct) trpdte fonen tid fiit bröft,

orf) roib ben böba fropoen b(e*roo be förfonabe. ©tmbare,

betta är bod enbaft en fmag, Ijaftanbe bilo, ti) ©ub är ide

roreb på big, od) bilben fan fålebcs ide tillämpa» på tjonom,

utan enbaft på big. 3ag framftätlcr i afton för big ftrifti

böba fropp. 3ag ber big att fe på fåren i rjan§ fjänber,

fötter od) fiba. Cd) jag frågar big: "28ifl bu ide låta

förfona big meb ©ub? §an (emrtabe l)immelen od) fteg neb

i trubban, på bet att f)an ffuöe återföra ben ftörfte }l)nbare

till (&ub, famt lägga ben förlorabe fonen^ t)anb i fabren§,

od) r)an bog, på bd alt bu od) jag flullc låta förfona o£

meb $ub. Cm bu roifl afta på mitt råb, ffall bu ide funna

fofma i natt, utan att mara förfonab. "Såt förfona big

meb $ub". C, betta förtoningen? eoangeiium, är bet ide

ett glabt bubftap?

Cd) betta är ett frtlt eoangeiium ; l)mar od) en får taga

bet. 2>u beljöfmer ide fråga: "gör fyuem är benna goba

tibning?" S£en är för big. Cm bu mitt rjafma ftrifti egna

orb rjarpa, få följ mig för ett ögoublid tifl Serujalem att

ujfma till £>crren§ orb, i ben ftunb r)an flår färbig lemna

benna jorben. (Solgatrja meb alla bef; fafor är baforn fjonom;

lifafå éetf)femane» qmal od) ^ilati bom. §an rjar uppftått

ur grafmcn od) är i begrepp att intaga fin plåt» på fabrerté

l)ögra rjanb. Cmfring rjonom flår ben lilla lärjungaffaran,

ben jpäba furian, fom fjan lemnar qroar fåfom fina roittnen.

©fiféinesfaité ftunb r)or fommit, od) fym l)ar ännu några

"fifta orb" att jaga bcm. Stänfer f)au mä( i betta ögoublid

på fig fjelf? 2äafer l)ou på ben tfyrou, fom luantar fjonom

i fjimmclen'? ©år l)an i fitt minne ttflbafa tiél be förflutna

tiflbragelferna i fitt lif; eller tanter f)an på be männer, fom

fyafma följt l)onom få länge, od) fmiilfa ffola fafna fjonom,

bå l)an är borta? s
Jtej, fjan tätifer på big! Cd) bu före=

ftäfler big, att l)an ffulle tänfa blott på be»fa, fom älffabe

r)onom. 3a, frjnbare, l)an täidte i ben ftunben på big; f)an

tänfte på fina fienber; på beéfa, fom gädabe l)onom, fom
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föraftabc rjonom, fom böbabe rjonom. §an tänftc på, rjmab

tjan mera ffutte funna göra för bent. $an tänfte på alla

beéfa, fom ffutte r)ata rjonom, på alla be£fa, fom irfe ffutte

milja anamma rjan§ eoangetium, på alla be»fa fom ffutte

föga, att bet mar för ftort för att mara fant, på åtta be*fa,

fom ffutte taga bet titt fin urfägt, att fjan albrig bott för

bcm. Cct) mänbanbe fig titt fina lärjungar, brificr rjonom

l)an3 rjjerta af förbarmanbe, bå r)an gifmcr hem fitt fifta upp=

brag: "©ån ut i rjela merlben orf) prcbifen eoangelium för

f)efa ffa^elfen." SDetta "för rjefa ffapelfen" är iétaub rjang

fifta orb.

3ag föreftätter mig, att ^3etru» frågabe: "§erre, menar

hu mer!ligen, att mi ffola prebifa eoangetium för r)cla ffape(=

fen?" "3a $etru§". "Sfoia mi gå tiflbafa titt Serufalem

orf) prebifa eoangetium för be»fa bina ficnbcr, fom mörbabe

big?" "3a, ^etru§, gå tittbam ocf) qmarblif ber, titt beft

hu blir befläbb meb fraft från rjöjben. £illbjub bem förft

eoangetium. (Bå orf) uppföf ben man, fom fpottabc mig i

anfigtet; fäg rjonom, att jag förlåter fjonom, att bet ftrme§

ingenting annat än färlef till rjonom i mitt rjjerta! éå oct)

uppföf htn man, fom fatte törncfronau på min panna; fäg

rjonom, att jag rjar en fröna färbig för fjonom i mitt rtfe,

om fjan mitt mottaga frälsningen; i ben ffatt icfe mara ett

cnba törne, orf) rjan ffatt bära ben för emigt i fin frälfareS

rife. Uppföf ben man, fom fatte röct i min rjanb orf) flög

mitt rjufnmb, få att tömma trängbe bjupare in i min panna!

Cm fjan mitt emottaga frälsningen fom en gåfma, få mitt

jag gifma rjonom en fpira, orf) fjan ffatt utfträcfa hm öfmcr

fotfen på jorbeu. 3a, jag mitt gifma fjonom att fitta meb

mig på min tfjron. (Bå orf) fö! ben mannen, fom finbpuftabe

mig; tag reba på fjonom orf) prebifa eoangetium för fjonom,

fäg fjonom, att "3cfu ^rifti (Suib* ©on§ bfob renar från

åtta frjnber", orf) att jag gaf mitt blob frimittigt för f)onom.

3a, jag fan föreftäfla mig fjonom fäganbe: Uppföf ben

ftacfar» fotbatcn, fom ftöttc fpjutet i min fiba, orf) fäg fjonom,

att M finn» en närmare mäg titt mitt f)jerta än benna!

©äg f)onom, att jag förlåter fjonom, fäg rjonom, att jag mitt

göra fjonom titt en forfet» ftribsman, ocfj att färlefen ffatt

mara mitt baner öfmer fjonom!"
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3a, lofroab roare §erreit, att eoangelium prebifa* för

Ijela ffapeljett! ^prifab roare rjan, att befallningen är få

allmän! SDet finnes ingen mcnniffa få långt bortfommen,

att ide ®ubS nåb fan nå Ijonom; ingen menniffa få froart,

att §erren ide fan förlåta rpnom. 3a, prifab roare §erren;

jag får prebifa eoangelium för ben man od) ben qroinna,

fom är få froart fom fjelroétet fjelft. Sofroab roare §erren

för beSfa Äriftt inbjubningSorb: "§tt)ar od) ett". "@å

älffabe ®ub roerlben, att firoar od) en, fom tror på rjonom,

jlafl ide förgås, utan få eroinnerligt lif." Od) ben ber tt)ill,

fjan tage lifroetS matten för intet. •
3ag t)örbe en gång en qroinna fäga, att r)on ide trobbe

något löfte i bibeln roara för (jenne, utan att be alla rooro

för anbra. £)enna qroinna fid en bag ett bref, od) bå fjon

öppnabe bet, fann r)on, att bet roar alls ide till fyenne, utan

till en annan meb famma namn. ®et föranlebbe fjenne att

fråga fig fjelf: "Cm jag ffulle finna något löfte i bibeln

ftälbt tid ttttg, ljuru ffulle jag roeta, att betmenabeS mig

od) ide någon annan qroinna?" od) fjon fann, att tjon måfte

taga ®ub på orben odj innefluta fig fjelf i betta "fyroar od)

en" od) betta "fjela ffapelfen", för fjroilfa eoangelium fritt

prebifa». 3ag töet, att meb betta orb "fjroar odj) en" menas

fjroarje man, fjroarje qroinna, fjroarje barn i fyela roiba roerl=

ben. SDeri innefluteS ben ber golfen ber nere, benne grå=

rjårSman, benna flida i ungbomenS fägring, ben unge man=

nen, fom fanffe froSfat en moberS l)jerta, brinfaren, fom pr*
tar fig i elänbe odj ftmb. O mina roänner, roiljen 3 ide

tro betta glaba bubjfap? 2öiljen 3 ide emottaga $rifii bl)ra

eoangelium? 2BU1 bu ide tro, arme frjnbare, att bet affer

big? s
21nfer bu bet för ftort att roara fant?

gör några år feban roar jag i Drjto od) blef ber uppma=

nab att prebifa i ftatSfängelfct. Élfroa fjunbra brottslingar in=

förbe» i fapellet, oct) alla futto mibt framför mig. ©eban jag

flutat prebifa, fabe fångprebifanten till mig: "§r 9Jcoobt), jag

roifl berätta er en fjänbclfc, fom tiflbrog fig på betta rum".

"gör några år feban gingo roåra bireftörer till ftatenS

guoernör od) båbo fjonom om tillåtelfe att få benåba fem

män för beraS goba uppföranbe. ©uoernören famti)dte meb

bet förbehåll, att bejlutet ffulle fjemfigfjåuaS, od) att roib flutet
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af fe£ tnånaber fem man, fom gjort fig fänba för bet bäfia

uppföranbet, ffuHe erfjålla nåb, oaffcbt f)mab jlag§ brottélin*

gar be rooro. 2öib flutet af fjette månaben blefroo alla fån*

garne förba upp till fapettet. SMreftörerna beftego tiflifa meb

prefibenten plattformen oef), ftidanbe tjanben i ficfan, tog benne

febnare upp några papper orfj fabc: "3ag fjafler t min rjanb

fem mäuy benåbning". gångprebifanten fabe mig, att t)an

albrig i fitt lif roarit mittnc fi(( någonting bnlift. 5ttla futto

få ftifla, fom rjabe be marit boba; många mora tifblefa, od)

oroifjrjetcn mar förjftätflig; bd fnuteé fom om tjmarje l)jcrta

I)abc uppfart att flå. SDireftören gid fram för att berätta,

fmru be fy\bc bilflott benåbabe, men fångprebifanten afbröt

fjonom fäganbe: "Sftäfna upp namnen, innan ni fjåttcr ert

tal, tu beitna omif]t)ct är förfärlig." $>å uttalabe tym bet

förfta namnet, fäganbe: "3tuben Sorjnfon, fom od) mottag

bin benåbning;" od; I;an utiädte papperet, men ingen fom

fram. §an frågabe guoernören: "Sro alla fångarne tyäxV

(Suöernören fabe fjonom, att be moro bet. ©an upprepabe

ytterligare: "Dcuben Sofynfon, tom od) mottag bin benåbning.

É)en är utfärbab od) befeglab af guoernören. 3)u är en fri

man". Sde en rörbe fig. gångprebifanten fabe mig, att

f)an fåg tynar SRuben fatt; f)au mar roäl fäub, f)an f)abe

marit ber i nitton år, od) många fågo fig omfring, om f)an

ide ffutle tomma fpringanbc fram. 90Gen Ijau jjelf fåg fig

omlring efter ben Indligc man, fom r)abe fått fin benåbning.

Slutligen mänbe fig prebifanten bireft till Ijonom od) fabe:

"9ftubeu, bil är mannen". Diuben mänbe fig om för att fe efter,

fjmcm sJtuben mar. gångprebimnten fabe för anbra gången:

"Utuben, bn är mannen"; od) för anbra gången mänbe r)an

fig om, tänfanbe, att bet måfte mara någon annan Dfuben.

2lflbele§ få är bd meb eoangelium. Sttenniffor tro ide,

att eoangelium är för bcm. 3)e tänta, bet är alltför ftort

oct) gifma få bort bet åt anbra. 9Ren titt är mannen i af*

ton. %5uxit, fångprebifantcn fåg, tynar kilben fatt, od) måfte

trenne gånger fäga till Ijonom: "kilben, fom od) mottag

bin benåbning". Omfiber oegtjnte fanningen att tränga inpå

ben gamla mannen; tjan ftob upp od) gid fram, ftalfmaube

från Ijufmub till fot, od) när tjan r)abe fått i fin fjanb bo*

fumentet, fom förflarabe rjonom fri, fåg §an berpå, gid titl*
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Bofa till jtn platé, bolbe fjufroubet i fina rjänber ocr) grät.

©o fångarne feban ftäflt upp ftg i leb för att återroänba titt

fina celler, ftadbe fig äfroen SRuben nteb i febet, od) fångpre=

bilanten måfte tidropa fjonom: "9ftt&en, gå ut ur lebct; bit

är en fri man, bu är icfe längre en fånge". Oct) Utitben

fteg ur lebet. §an mar fri! *$å betta fatt utbela menni=

flor benåbning. SDe utbela ben för goba gerningar eller för

gobt uppföranbe. 9Jcen ©ub benåbar menniffor, fom icfe

fjafma någon märbigrjct, ocr) fom äro mrjdet, modet förbcrf=

roabe. §an erbjuber förlåtelfe åt rjmarje frmbare, fom mitt

mottaga ben. §an frågar ide efter, rjroem ocf) rjuruban bu är.

W\, bu må roara ben fiörfte fritänfare, ben märfie brinfare

eller tjuf eller brottsling; jag lommer boc! i afton till big meb
ben glaba tibningen, att eöangelium är för rjela jlapetfen
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bet, fom roar förtawabt.

gör mig är benna oer§ en af be Ijufligafte i fjela bibeln,

to betta lilla förta fpråf fager of$, r)iuarför $riftu§ fom i

toerlben. $an fom för dt ftort änbamåf, för att utföra ett

ftort merf, od) en f)el berättelfe t)ärom innefattad i benna

lifla oer3. §an fom ide för att böma merlben, utan på bet

att merlben ffutte blifma frälft.

gör några år feban refte prinfen af 2ÖaIe§ titt ^rnerifa,

od) ber mar bå ftor uppfiånbelfe meb anlebning af att eber

rronprinS fom titt ruårt lanb. Sibningarne börjabe tala beröm

oå) många unbrabe, t)marför fjan fom. 20ar bet för att fafta

en blicf in i hm republifanffa ftnrelfen? 2öar bet för fin t)clfa?

2Bar bet för att fe mara inrättningar, etter af fjmilfen anlcb=

ning mar bet? §an fom odj for, men f)an fabe o& albrig,

fyoarför r)an fom. 9tten bå furften från fjimmelen fom ncb

titt jorbcn, fabe fyan ofe fyrcarför r)an fom. ®uö fänbe fjonom,

od) ftan fom att göra fin fabcr» mitja, nemligen att uppföfa

od) frälfa bet, fom mar förtappabt. ©å finne» M ej tjcfler

något ftäfle i éfriften, ber bet omtalad, att en man, fom

bftfmit fänb af ®ub, icfe fullgjort bet mer!, r)an fått i uppbrag.

©ub fänbe 9Jtofe titt Qrgopten att föra tre millioner trälåt ut

af ttätbomen» f)u§ titt bet förlofmabe lanbet. DJttBfydabté fym?
3)et fmttc» få i början. Om mi fyabe flått mib $öba fyafmet,

bå garao fabe titt 93iofe§: "Jpmem är §erren, r)mar§ röft jag

Itiba Jfatt" od) befattbe rjonom att gå ut från fin åftm, bå

ffutte mi tänft att bet mar nära att mt$ty<fa§. 9tten gid bet

mäl få? ($mb fänbe (Sliaå att mifa fig inför $ld)ab, od) bet

mar ett bjerft orb, bå fyan fabe, att bd rjmarfcn ffutte fomma
bagg etter regn; men blef ide tjimmelen igenfydt i tre år od)

fej månaber? hårnål, r)är är bet (&ub, fom fänbe fin egen
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älffabe ©on från filt fföte, från fin ttjron. %xox bu, att fjan

!unbe begå ett migtag ? Sofroab iuare ®ub, r)an lan frätfa be

bjupaft fjunma, od) bet är ingen menniffa i benna ftab, fom

ide fan blifma frälfi, om rjon bet roiff.

(Sn flor mätfignelfe finner jag för egen bel af att flå

upp ett bibelftälle fåbant fom bäta, att betrafta bet från alla

fibor, odj att fe, r)railm merfningar bd frambragt.

3 flutet af abertonbe fapitlet t Suce eoangelium fe rot

$riftu§ nalfa§ 3erid)0, odj ber fatt bå en blinb roib magen odj

tiggbe. $anffe r)abe fjan futtit ber i många år, bitlebb må*

r)änba af ett af fina barn etter af en liten tjunb. §an r)abe

futtit ber i åratal, ropanbe: "$if en fiadarS btinb en ftant."

9tu fom ber en man neb från Serufalem, od) bå benne fåg btn

ftadar§ blinbe, fatte r)an fig neb mib r)an* fiba odj fabe:

"33artimeu§, jag rjar goba nt)t)eter för big." "fewab bå?"

fabe ben blinbe tiggaren.
o

"S)et är en man i 3*rael, fom fan

gifma big bin fen." "$!), nej", fabe ben blinbe, "bet finn»

ingen möjlighet, att jag ffuöe få min frm; jag är blinb föbb odj

ingen fåban r)ar någonfin fått ftmen; jag ffafl albrig fe i

benna roerlben; i bm tiöfommanbe ffafl jag bet mårjänba, men
genom benna mertben måfte jag gå blinb." "9J?en", fabe man=

nen, "låt mig fäga big något; jag mar Ijärombagen i 3'erufatem,

odj ben ftore profeten från ©alileen mar ber. £å fåg jag en

man, fom mar blinb föbb, Ijroilfen (jabe återfått fin frm, oct) nu

fåg allt flart." SDå uppftiger för förfta gången rjopppet i bm
ftadar* mannen§ fjjetta, oct) fjan frågar: "£mr gid bet till?"

"3efu§ fpottabe på marfen, gjorbe en beg odj frnorbe fjan» ögon"

(fjroab! bet är ju ett fatt att taga fttnen från en menniffa, om
fyon r)ar ben), "odj fänbe fjonom att tmå fig i bammen Siloa,

od) unber bet fjan tmåbbe fig fid fjan fin frjn. 3a, få mar bet;

jag l)ar fjelf fett mannen odj talat meb Ijonom, od) met, att

rjan blef botab för intet, utan att befjöfroa betala något läfare=

arfroobe. Bå får od bu SBartintcu», fäga fjonom tjroab bu ön=

ffar, od) befjöfroer ide fjafroa någon inpntctferif beputation för

att falla rjonom till big. 2>e fattiga fjafroa lifa nrodet infu)=

tanbe (jo» Ijonom, fom be rifa; alla äro inför rjonom lifa."

"§mab är rjan» namn?" frågar 33artimcu». "3efu» af Wm\=
rett). Cd) om l)an någonfin fommer benna magen fram, få låt

l)onom ide gå förbi, utan att bu fjar framlagt bin nöb inför

3Hi>oM)3 {o.v^-ag. ftöijtn Men. 4
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pnom." Odj ben blinbe mannen fager: "bet fan ni mara

nrifj om, att pn albrig flått gå benna mag fram, utan att

jag föfer pnom."
®n bag berefter etter tluå fitter pn på fin mantiga platé,

tigganbe. iptötéfigt pr pn fotfieg af en annaifanbe f!ara

odj frågar: "rjtnem är bet? fäg mig, fymem bet är." $)å bet

froaras, att 3efu§ af ^ajarett) går ber fram, fager pn titt

fig fjelf: "5tf), bet är \)m mannen, fom gifroer btinba fmt",

oå) pn ropar: "3efu§, £)aoib§ fon, marhtnna big ofmer

mig!" 9lågon af bem, fom moro i 3cfn fäflffap — måpnba
^etrité — näpfte pnom bå, att pn ffulie riga; pn tänfte

nemligen, att §erren nu gid upp titt Sfetufalem för att frö*

na» titt fonung, od) att pn ide funbc tpda om att btifiua

ftörb af en ftatfar§ blinb tiggare. O, be fänbe ide ©ub§ fon

!

§an pr metat nebtt)fta pmrje prpa i tjimmcfen för att pra
en fonbare bebja, 1 1) ingen muflf bepgar pnom få modet. 33ar*

timeuS ropabe bod bc£ mer: Daoib» ©on, marfunna big öfmer

mig! §an§ bön nåbbc ®ub3 ©on§ öron, od) pn ftannabc od)

bjöb (eba pnom titt fig. "33artimcu§", fabe be, "mar mib

gobt mob, ftig upp, pn fattar big." Cd) 3efn§ fattabe albrig

någon, utan att pn pbe något gobt i berebffap åt pnom.
O, fpnbare! fom ipg betta i bag. §)c Icbbe hm blinbe mannen
titt 3efu§! §erren fager: "§mab mitt bu, att jag ffafl göra

big?" od) pn fmarar: "iperre, att jag måtte få min ft)n,"

"|)af bin fnn", fager Scfu», od) firarj öppnabc§ pn» ögon.

3ag ffuttc milja pfma marit ber för att fe benna un=

berfutta tittbragclfe. 2)ct förfta föremål, fom åbrog fig 33ar=

timei uppmärfjampt, mar ®ub§ fon fjelf, odj blanb ben ju=

blanbe flaran fröjbabc^ ingen pgre än hm ftadar§ blinbe

mannen, fom pbe fått fin fon. §an prifabe (&ub, odj jag

tper mig pra pnom ropanbe: "§ofianna, 2)aöib§ @on."
görlåt mig, om jag målar litet meb min fantafi ! 33ar*

timeu§ går titt 3eriep, i bet pn fager: "3ag mifl gå titt

be mina odj fäga titt bem betta." (@n ntiommänb går att=

tib till fina männer för alt tala om fin frälsning.) §an
går utför gatan od) möter en man, fom går förbi pnom
några fteg oct) feban mänber om, fäganbe: "53artimeu», är

bet bu?" "3a". "3ag tpdte M, men jag funbe ide tro

mina ögon. §uru pr bu fått bin fnn?" "3o, jag mätte
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3efu§ af !Ragaret§ utanför fiaben od) hab tjonom marntnna

fig öfroet mig." "Sefité af ftajaretf)! §mab, är rjan i

benna bet af lanbet?" "3a. §an är till odj meb i Seridjo.

@an går jufi nu neb titt meftra gatan/' "3ag ffutle mitja

fe fjonom", fager mannen, od) §an fpringer nebåt gatan; men
Ijan fan ide uppfånga en ffnmt af tjonom, efjuru rjan i an=

lebning af fin förta roärj od) ben fiarfa folfträngfeln ftår på

tåfpetfarne. Mm få fiatirar rjan upp i ett mulbärSträb, fä=

ganbe: "om jag funbe gå ut på ben ber grenen, fom fjänger

mibt öfroer magen, få fan rjan ide gå förbi, utan att jag

riftigt får fe r)onom." Det matte rjafma roartt en ganfta fäll*

fam anbfid, att fe bm rife Sarfjeu» Kättra upp i ett träb

fom en pojfe oct) fitta ber blanb töfroén, — ber f)an trobbe,

att ingen ffnfte funna fe Ijonom — för att uppfånga en ffnmt

af ben förbigåenbe främlingen. *ftu tanter foÉjopen, od)

I)an fer efter 3'efu». $Qan
l
er P 1*

s
Jfctru», "benne är bd ide."

.v)an fer på Sorjanne*, "benne är bd ide." Slutligen ftanna

r)an» ögon på bm, fom är bm pnafte blanb menniffor» barn.

"§an är bet!" Od) gadjeu» fåg meb förmaning neb på ben

unbcrfulle ®ub§mannen. Slutligen fom folfet fram tiH fräbet;

bet ft)nte§, fom $riftu§ tänfte gå förbi; men r)an ftannar mibt

unber träbet, fer upp oa^ fager: "gadjeu», ftig fnavligen neb;

tfi i bag måfte jag gäfta i bitt fyi§." 3ag förefiätler mig,

att bm förfia tanfe, fom uppfteg i 3^* fjäl, töar: "§mcm
fjar fagt t)onom mitt namn? §ur fänner rjan mig?" 2ltf!

tjan fänbe Ijonom. Srjnbare, ftriftué met atft om big; r)an

fänner bitt namn od) bin boftab. Du fan ej bölja big för

f)onoim; fym met, r)raab bu är, od) rjan met allt om big.

2Bi§fa menniffor tro ide på en rjaftig omroänbelfe. 3ag
unbrar om be funbe fäga mig, när gadjeuå blef ommänb?
Säteriigen mar rjan i fina fnnber, bå rjan gid upp t träbet ; men
l)elt roijjt mar tjan ommänb, bå tjan font neb. §an måfte

tjafroa btifmit ommänb någonftäbe§ mellan grenarne ocr) mar=

fen. Det tar ide lång tio att omrcänba en pubtifan! "©tig

fnarfigen neb. 3ag ffaft ide mer gå ben tjär magen; betta

är mitt fifta beföf." $afyu% P c3 fnavligen neb o$ unbftd

fjonom glabetigen. £mr bu någonfin rjört tala» om, att nå*

gon tjar emottagit $rifhi» på annat fatt: "§an unbfid t)os

nom glabetigen." $riftu§ för gtäbje meb fig; ftyxb, b^fter^ct
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odj tnörlcr flt) Bort; lju§, frib odj gläbje intröba i fjölen.

9Mte bet bli många, fom bcnna aflon" fomma neb från fina

egna rjöjber odj mottaga ®riftu§!

*Rågon torbc fråga: "ipur roet bu, att rjan mar om=

mänb?" 3ag h)dcr, att t)an gaf ett mrjdfct gobt mittne§börb,

odj jag ffutte ruilja fe en fåban fruft af ommänbclfe pr
bcnna afton. Dm några af cber, 3 rife, biefme ommänba,

odj gåfme plfteh af ebra egobelar tifl föba åt be fattiga;

ffnllc man ide ttjda att betta morc ett afta nåben§ roerf!

9Jten bet gifme§ ännu fäfrarc bemté än betta. "Om jag

r)ar bebragit någon, M gifwer jag ftjrabubkft igen." Detta

är ett mi)det gobt tmttneåoörb. Du fager, att be, fom blifma

gapigt omuuinba, ide ffola tjåfla ut; men Qatymå &öH ut

tillrådligt länge for att återbetala frjrbubbclt. 3Bi ffulle önffa,

art ($ub* roer! inom mennifforna biefme få traftigt, att bet

nåbbc äfmen bera§ fidor. 3atj fbrcftätler mig, att en af 3^d)ci

tjenarc morgonen efter fjatté ommänbclfe går till en af IjanZ

grannar octj lemnar rjonont en anroténing på fijraljunbra tranor.

"§)mab är betta", frågar benne. "3o, min §u§bonbe bebrpg

er för några år feban på 100 Ironor, o er) bcnna fiimma är

gobtgöretfe berför". ©e, betta mar ett roittnesbörb om, att

fjadjei ommänbclfe mar fann. 3ag ffufle önffa, att några bi)-

lifa rjänbeljer inträffabc rjär, få ffulle nog fol! upprjöra att

flanbra fjaftiga oinmänbelfcr.

§crrcn går för att blifma publifancn» gäft, odj unbcr

bet f)an är r)o§ fjonom, börja farifecrna fnorra od) beflaga fig.

Det ffutle marit en gob faf, om farifecrna fjabc bott ut meb

bet flägtet, fom bå Icfbe; men ohjdligtmté fjafma be eftertem=

nat en jror [fara barnbarn, fom Icfma l)ar nere i nittonbe år=

fjimbrabcté eftermibbag, od) tjmilfa ännu alltib ffaga öfttjcr, att

"benne mannen unbfår fmtbarc." 3flen unber het farifeerna

fålunba flagabc, tjttrabe gerren be orb, mi tagit till tejt: 3ag

fom ide till 3ac6eu3 för att göra fjonom olidlig, för att för=

böma rjonom, för att plåga rjonom; 3ag fom för att roät=

ftgna od) frätfa Ijonom.
" sJJtemujfanå Éon ar fommen till

att uppföfa od) fralfa M, fom förtappabt mar."

Dm bet finnen någon man etter qminna i benna förfam*

ling i afton, fom tror fig mara förtorab, få r)ar jag goba

ntjtjeter titt big — $riftu§ går efter big. 3<*g loar på ett
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Bönemöte en Iörbag»afton fot flere år feban, od) bå mötet töar

flut, fom en man tifl mig odj fabe: "3ag ffafle önffa, att ni

gtnge ncb till ftabsfängeffet i morgon od) prebifabe för fångarne.

"

gog fabe, att jag gcrna roille gå. ®et fann3 intet fapetf i

förening meb fängel fet, od) be måfte berföre mara i cellerna,

imber bet jag prebifabe. 3ag ftob mib ett litet jemftafet od)

talabe nebåt en lång, fmat !orribor för omfring tre eller ft)ra=

tmnbra fångar, utan att fe någon enba. Set toar ett ganfla

fmårt arbete; jag rjabe albrig förr prebimt för tomma mäg=

gar. S)å bet mar flut, ttjdte jag att jag mille fe, för

rjmiffa jag f)abe prebilat, od) rjöra, frnru be fjabe mottagit

evangelium. 3ag gid till hm förfta cellen, rjmar§ innemå=

nare borbe l)afma r)ört mig bäft, od) fåg ber genom en liten

glugg några män, fom fpelabe fort. 3og antar, att be rjabe

fpelat unber fjela tiben. "ipuru är bd meb er f)är?" frågabc

jag. "(Sobt, främling, mi önffa, att ni ide måtte få någon bålig

tanfe om 0J3. SGBittnen rjafiua fmurit falflt, od) bet är berföre

mi äro rjär." "O", fabe jag, "3cfu» fan ide räbba någon

fjiär; f)är finne» ingen förlorab." Sög gid till näfta ceU. "9cå,

mina männcr,
f
rjuru är bä meb er?" "5fd", fabe en af fångarne,

"mannen, fom begid brottet, mar mi)dct lif mig, få att be togo

mig, od) berföre är jag fjär." Sfmen rjan mar offtitbig. Sög
gid framåt till näfta cell. "§uru är M meb er?" "23ra,

mi lommo i båligt fäUffap, od) ben man, fom mar fft)lbig,

gid fri, men mi rjafiua blifmit gripna, faftän mi albrig gjort

något onbt." 3<ig G^ tid näfta cell. "ipurii är bet meb

er?" "Sörjor meb ofj blir näfta meda, od) bå blifma mi

r)e(t foijjt frifänba." 3ag fortfatte tifl be flefta af cellerna,

od) fmaret blef näftan öfmerallt bet fainma; be rjabe albrig gjort

något onbt. Sannerligen, jag t)ar ide i f)ela mitt lif fett

få många offttlbiga menniffor tilifamman» på en gång! Se
enba flanbermärba moro mi)nbigf)eterna, till följb af bcra» för=

faranbe mot bem. 2)es|a brottslingar fmepte fin egenrättfär=

bigfjet» fmutfiga trafor omfring fig, od) betta l)ar marit fyin=

belfen meb mennifforna i allmänhet unber feg tufen år. 3ag

blef rjclt nebftämb, bå jag få gid genom fängelfct af od) an,

från cefl till cell, od) l)örbe fnmt en fyuar f)abe någon urfält;

ben, fom ej fjelf fjabe någon fåban, rjonom Ijjclptc bjefmulen

att förffaffa fig en. 3ag rjabe gått genom näftan l;ela fanget*
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fet, bå jag fom titt en cefl, ber jag fann en man meb arm=

bågarne i fttcma od) r)ufmubet mellan fina tjänber. Stoänne

tårcflober runno utför r)an§ tinber.

"§mab är bet, fom oroar er", frågabe jag. Jpan fåg upp,

ocr) famroet^qioal od) förtmiflan afmåiabe fig i fjan* anfigte.

"O, mina ftjnbcr äro flera, än att jag lan bära bem", mar
t)an§ fmar. "Sofruab mare §erren för betta!" återtog jag.

"ipmab", fabe r)an, "ni är ju ben man, fom prebdat för oj$,

är ide ni bet?" "3o\ "3ag trjdtc, ni fabe, att ni »ar
en ttwtt?" "3ag är få". "Oå) nu är ni glob, att mina

fonber äro flera, än jag tan bära!" "3ag roifl förftara mig",

fabe jag. "Dm bina fnnber äro flera, än bu fan bära, roitt

bu bå ide tafta bem på ($n, fom tan bära bem för 0ig?"

"§mem ffuQe bå bonne mara?" "porren 3efu§". "£mn mitt

ide bära mina frjnbcr". "§roarföre ide?" "3ag l)ar fimbat

mot fjonom i fjcla mitt lif". "Cm bu än gjort bet, få mot, att

3efu $rifti ®ub» @on§ blob renar af alla ftmber". Éeban om=

talabc jag, fjuru 3^fu§ tjabe tornmit att uppföfa od) frälfa bet,

fom förtappabt mar; att öppna fängelfeté borrar od) författa

fångarne i frirjct. Xet fänbeS fom en uppfriffanbe brpd att

finna en man, fom trobbe att r)an mar förlorat). <Så ftob jag

ber od) mifabe fjonom upp till om for§fäfie grälfaren, fom "för

mara fnnber» (full är utgifmen od) för mar rättfärbigfjetS ffutt

uppmädt." hannen funbc på länge ide tro, att en fåban elan*

big usling, fom rjan, funbe blifroa frälft, od) r)an börjabe upp=

rätna fina frmber, men jag fabe r)onom, att $rifti blob funbe

betäda bem alla. ©cban jag få talat en ftunb meb rjonom,

fabe jag: "Såtom ofe nu bebja!" §an föll neb på fina fnän

uti cellen, jag utanför, od) jag fabe: "53cb bu". "§uru!"

fabe rjan, "bet ffutte mara fjäbelfe af mig att åfafla ®ub."

"anropa bu (SmV, fabe jag. §an tjöjbe bå fin röft od) fabe

lift hm ftadar» publifanen: "®ub, mijjfunba big öfmer mig,

ft)nbare!" 3ag rädtc rjonom min t)anb genom gluggen, od)

bå l)an fattabe ben, föll en ångrenå tår berpå. §an trobbe,

att rjan mar förlorab. £)å förföftc jag åter förmå r)onom tro,

att 3efu» r)abe tornmit för att frälfa rjonom, men när jag

lemnabe fjonom, mar f)an ännu i mörter. "3 afton", fabe

jag, Kodan mellan nio od) tio mitt jag bebja för big."

9läfta morgon ffvjnbabe jag att beföfa rjonom od) betjöfbe
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bå ide mer än fe fjanS anfigte, förrän jag märfte, att fam=

metéqroat od) förtmiflan t)abe flrjtt bort; r)an§ blid ftrålabe

meb rjimmelfft Iju3; gläbjetårar fommo rjonom i ögonen, od)

förtmiflan» tårar moro borta. $ättfärbigfjeten§ fot tjabe upp=

Iijft r)an§ tuäg; t)an§ fjät jubfabe af fröjb; r)an Ijabe, fåfom

SadjeuS, emottagit 3cfu» tneb gläbje. "Säg mig, ljum bet

gid till", fabe jag. "3ag met ej rätt, fyniffen ftunb bet mar",

fmarabe rjan, "jag tror bet mar emot mibnatt. Sänge tjabc

jag marit i nöb, bå på en gång min tunga börba föll bort,

od) nu tror jag, att jag är ben Indtigafte menniffa i *fteh)s

gorf." 9lfmen jag tror, att t)an mar ben fadligafte menniffa,

jag fåg, från ben tib, jag lemnabe (Srjicago, titts' jag forn bit

tittbafa. §an§ anfigte mar uppföft af bet ljus
1

forn fommer

från fjimmelen. 3ag fabe rjonom farmäl, od) jag mäntar att

möta fjonom rjemma t)o§ §)erren.

$an bu fäga mig, rjmarför ®ub§ Son benna natt forn

neb titt betta fängelfe, gid förbi htn ena cellen efter bm anbra,

od) författe blott benna fånge i frihet? 3o, bet mar, emeban

ben mannen trobbe, att r)an mar förlorab.

9Hen bu fager: "3ag ränner mig ide fåban". fjråga

ide efter bina fänflor, men tro, att bu är förlorab. Sråga

big fjctf: "är jag frälft, eder är jag förlorab?" 3)u måfte

mara antingen bet ma eller bet anbra; bä finne» intet mellan*

tillfiånb. Én menniffa fan ide mara frälft od) förlorab på

famrna gång; bet är omöjligt. §»uarje man od) qminna i

benna förfamling måfte mara antingen frälft etter förlorab, om
bibeln är fanning; od) om jag ide trobbe på befj fanning, ffutte

jag ide mara r)är od) prebifa, od) jag ffufle bå ide milja in=

bjuba eber att fomma. Wlm om bibeln är fanning, måfte

(jruarje man od) fyoarje qmiuna i betta rum mara antingen i

etter utanför arfen, antingen frälft etter förlorab.

3ag tror ide, att bet ffutte finna» något torrt öga i benna

ftab i afton, om mi blott fuitbe mafna öfmer, Ijruab bet är att

mara förlorab. SBerlben r)ar blifmit maggab tio förnnå af fatan,

forn går omfring för att intala folf, att ingen fara är för fyanben.

3ag tror bet gamla talet om r)immel od) rjclmete. ^rifiuå

forn neb för att frälfa ojj från ett förffrädligt fjefmete, odj

fjroarje menniffa från betta lanb, forn fommer titt Ijcfmetet,

måfte gå bit i bet fulla ljufet af eoangelium om (Smbs
5

Son.
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2Bi r)öra tataå om en man, fom r)abe förlorat ftn tjeffa,

rot beltaga meb ijonom, ocr) rot fäga: att "bet är mtidet

formligt." SBårt rjjerta ar gcnomträngbt af bettaganbe. §är

åter är ert annan, fom förlorat fin fövmögenrjet, oct) rot fäga:

"bet är mndet forgligt". ännu en trebje tjar förlorat fitt

goba namn, fitt anfcenbe blanb menniffor. "Detta är ännu

forgtigare", fäga roi. 2Bi meta t)mab bet mitt fäga att för=

lora fin tjelja, fin förmögentjet ocr) fitt rtidte, men fjroab är

förtttfien af allt betta, jemförbt meb en förlorab fjäl?

3ag mar i (Sfjicago för någon tib feban, före hm fiora

branben, på ett lasarett för ögonfjutbomar. @n mobcr fom

meb ett madert litet barn, enbaft några månaber gammalt,

titt bottorn oct) 6ab t)onom fe på befc ögon. $>an gjorbe få

ocr) förflarabe barnet blinbt — blinbt för l)cla lifmet — bet

jlutte albrig tomma att fe. 3 bet ögonblitf fym fabc betta,

fattabe mobren fitt barn, trtidte bet till fitt bröft oct) uppgaf

ett förfträdligt ångeftrop. Det genomborrabe mitt rjjerta oct)

jag funbe ide annat än gråta, ^mitten förfärlig tanfc för

benna mober! "O min älftting", utropabe t)on, "ffatt bu

albrig fe ben mober, fom gaf big lifmet? 5Id bottor, jag tan

icfe bära bet. 9Jtitt barn, mitt barn!" Denna fmt rörbe

t)marje r)jctta. 9tten t)mab är förluften af ögonen* lju§ mot

fjälenå förluft? 3a g ftulle tufen gånger tjellrc milja taga

beSfa ögon ur mitt tjufroub oct) gå bttnb änba till grafmen,

än att förlora min fjäl. 3ag t)ar en fon, ort) ingen utom

(Shtb met, fmru jag älffar tjonom; men jag ffufle tjettre fe

t)an§ ögon utftungna i afton, än att fe tjonom mäja upp

titt man oct) gå till grafmen utan Scfuå oct) utan tjopp. £ri=

fiu§ met, tjmab en fjäfé förluft innebär. Det mar betta, fom

förmåbbe tjonom att lemna gabrenS ftöte oct) gabren§ ttjron

;

M mar betta, fom förbe tjonom till @otgatt)a. Då r)an ber

utgaf fitt lif, mar bet för att frätja en förlorab roerlb; bet

mar för att frälfa bin oct) min fjäl.

O, tjuru förffvådlig är ide fjälen§ förluft! Dm bu är

förlorab t afton, få befmär jag big att ide tjmtla förr, än

hu funnit frib i 3efu§. Saber eller mober, om bu tjar barn

utanför arten, tjmila ide förr, än be äro införba i benfamma!

5Xft)åH ide bina barn från att tomma titt 3efu§! Sctg är

glab, att fe be§fa fmå goåfar oti) flidor t)är. Dora barn,
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fommen i tjåg att benna prebifan ar för cber! Penttij!an§

©on !om för eber, litamät fom för ben gamle grårjåråman-

nen, fom fitter tjär. $an fom för alla, rila oct) fattiga,

unga od) gamla. Unge man, må $ub mifa big, om bu är

förlorab, oct) må bu ffnnba in i l)an§ rife! 9Jcenniftan§ ©on
är fommen att uppföta od) frätfa big.

©e r)är en berättetfe af SRomtanb §ttt! §an prebitabe

en gång i fria luften för en ftor ffara åhörare. Sabtt 5lnne

(Srffine for förbi, oct) tjon frågabe t)n)em bet mar, fom talabe

fin ben flora famtingen. ®et fabeå t)enne, att bet mar bzn

rrjftbare Sftomtanb §ifl. §on fabe: "3ag l)ar t)ört tata§

om t)onom, för mig närmare talareftolen, få att jag får pra
tpnom." $omtanb gritt fäfte fina ögon på jjenne; tjan fåg,

att tjon tiHr)örbe rjofmet, oct) frågabe någon af be fringftåenbe,

tjmcm tjon mar. ©eban tjan en ftunb fortfatt att prebita,

ftannabc tjan tjelt plötsligt oct) fabe: "9Dlina männer, jag tjar

någonting tifl falu." jpmar octj en tänbc fig tjäpen öftoer,

att en lärare flutte tjafnm någonting att följa mibt unber fin

prebifan. "3ag mitt följa på bet auttion", fortfor tjan, "octj bet

är mer märbt än åtta (Suropa» tronor: bet är 2abö simte

frffineg fjäl. SGBiö någon bjuba för tjenne* fjäl? §ör! 3ag
irjrfer mig tjöra ett anbub. §mem bjuber? ©atan 6juber.

§roab mitt bu gtfma? 3ag mitt gifma ritebom, ära octj nöjen,

ja, jag milt bjuba tjeta mertben för tjenne§ fjäl. 9flen töft!

3ag |ör ett annat anbub för benna fjäl. Jpmem bjuber?

herren 3efu§ $rifiu§. 3efu§, tjroab mitt bu gifma för benna

fjäl? 3ag mitt gifma ben frib, fröjb octj tillfrebsfiättelfe,

fom mertben ide tänner; ja! jag mitt gifma eminncrttgt tif

för fjenne» fjäl." SBänbanbe fig titt Sabrj 5tnne férjline, fabe

tjan: "91t tjar tjört, att bet är tmå anbub för eber fjäl
—

tjmitfen flått tjafma ben?" §°u befattbe fin tafej att bana mäg

för fig, o rf) ftörtanbe genom tjopen, fabe tjon: "iperren Sefuå

flått tjafma min fjäl, om tjan mitt emottaga ben." 2)etta må
mara fannt .etter ide ; men en fal töet jag är fann, ben näm=
ligen/ att bet är tmå malter, fom lämpa om bin fjäl i afton,

©et gäller att befluta, tjmiten fom flått tjafma ben. ©atan
bjuber big, tjmab tjan ide lan gifma; tjan är en lögnare oct)

tjar roartt bet från mertben^ begtmnetfe. 3ag bettagar ben

mennifla, fom (fatt (efma på bjefmulen§ löften. §an ljög för
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Slbam ort) bebrog fjonom, beröfmabe Ijonom allt, fjreab fian

Ijabe, o$ lemnabe fjonom i fyan»
5

förtappabe ort) förlorabe

tiflftånb. Ort) alla menniffor efter 5lbam, fom feftuat på

bjefiuufen§ lögner eller bjefmulenå löften, rjafma blifmit be=

bragna ort) jfola blifma bet änba till flutet. Wlm §cr=

ren 3efn§ $riftu» är i ftånb att gifma allt, rjtnab r)an cr=

bjuber, ort) r)an erbjuber eminnerligt lif åt jjmarje förlorab

fjäl rjiir. "(&ub§ gåfma är bet emiga tifmct." §mem ftnfl

Ijafma bet? mii bu blifma frälft, få lat benna bin åftun=

han i betta ögonblid uppfiiga titt éubS trjron!

$)å r)r ©anfet) fjöng om jublet fring ®ub§ tfjron, få

uppficg från mitt r)jerta en bön till ©ub, att bet måtte

blifma ett ftort jubel af många prillé förlorabe, fom i afton

fommit r)em tid fabeisfjufet.

3 går afton fabc en man tio mig, att r)an mar orolig

öfrocr, r)uru r)an ffuKc funna blifma frälft, tn 3cfu§ r)abe

albrig föft fjonom. 3ag fabc: "£mab mäntar bu på?" "3ag

mäntar", fabe rjan, "att 3efu§ ffafl falla mig: få fnart l)an

fållar mig, få fommer jag." $anffe finne» bet r)är flcre,

fom ^t)fa famma föreftällning. 3ag tror bort icfe, att bet

finnes' någon menniffa i benna ftab, fom $ub» anbe icfe r)ar

arbetat på unber någon tib af tjan» lif. 3ag tror icfe, att

bet finne» någon pcrfon i benna förjamfing, Ijmilfen Scfu»

ide befölt. ©töm icfe att fyan är ben föfaube! §marje

menniffa, fom någonfin blifmit frälft unber be» ja fej tufen

år, föftc* förft af ©ub. knappt fjabe 5fbam fallit, förr än

(&ub uppjöftc r)onom; f)an gicf förffräcft bort ort) gömbc fig

biaub hijigarben» träb, men ©ub uppföfte fjonom; ort) änba

från ben bagen [jar ($u\) marit ben, fom förft föft. Sugen

man eller qminna i benna förfamling fjar blifmit frälft, utan

att ©ub förft föft bem.

Jpmab läfa mi i Cuce 15 fap.? $er tala» om en

berbe, fom för fina får fjcm tid fårarjujet. £>å be gå in,

ftannar rjan orf) räfnar bem. 3ag ttjefte mig böra rjonom

räfna: ett, imå, tre, änba till nittionio, "DJlen", fager fjan,

"jag ffullc ju rjafma rmnbra; jag måftc fjafrua mtfsräfnai

mig;" ort) fjan tätnar ännu en gång. "§är finneå enbaft

nittionio; jag måftc fyafma förlorat ett." fQan fager icfe:

"3ag ttrifl låta bet föfa fig l;cm, få gobt bet fan." ftej!



ÄriftoS föfer fonbare. 59

Ijan är ben fom föfer; r)an går ut iblanb bergen ocr) upp=

i)'öx ide att föfa, förr än r)an finner bet förlorabe, od) feban

lägger r)an bet på fina ariar ocr) bär bet l)em. är bet fåret,

fom finner Ijerben? *ftej, bet är r)erben, fom finner fåret odj

bär bet r)em. fgan gläbeå, bå r)an finner bet. Otmifmel=

aftigt fänbe fåret fig ganffa tydligt att lomma tillbafa titt

fårarjufet, men bet mar om (jerben bet ftår, att r)an i fin fröjb

laflabe tillfamman§ fina männer odj fabe: "$läbjen* meb mig."

<&tixm ftår bet om qminnan, fom förlorabe fin pen=

ning. 9?ågon fjabe fanjfe betalat rjenne en räfning benna

bag od) gifroit tjenne tio filfmerpenningar. ©eban t)on flntat

fitt arbete för bagen, tar r)on fram penningarna od) räfnar

betm "§ruab", fager fym, "jag r)ar enbaft nio penningar,

ort) jMle Ijafma tio." §on räfnar ännu en gång. "(Snbafi

nio penningar! Jproar l)ar jag marit", fager l)on, "feban

jag fid be§fa penningar? Sag är fäfer, att jag ide roarit

ntomr)u§." §on roänber ut od) in på fina fidor od) får fe

ett Ijål i bem. Söäntar r)on nu, tid» penningen af fig fjelf

fommer tillbafa i fidan? *ftej. §on tager en qmaft, tän=

ber ett IjiiS od) fopar granueligen. £on föfer unber foffan,

unber borbet, unber ftolarne od) för reften unber rjmarje mö=

bel, fornt fopar i tjmarje pm, titts ijon finner hm. Det)

bå r)on funnit ben, r)mem gläbe§? penningen? 9?ej; qrom=

nan, fom funnit ben. 3 bägge be§fa lifnelfer framftätter

3efu3 ben ftora fanningen, att (Bub är t>m fom föfer. $Ren=

nifforna tala om att finna 3efu3, men bet är afltib r)an,

fom förft finner bem.

(£n ung man fabe mig fjärom qätten, att r)an mar en

för ftor fönbare för att blifroa frälft. 9ften bet är juft efter

fåbana menniffor, fom 3efu§ föfer. "SDenne unbfår ftinbare

od) äter meb bom." ©et enba, be funbe föremita 3efu?, bå

r)an roonbrube l)är nere, mar, att l)an tog emot båliga mcnni=

ftor. 3-i/ be äro juft bet flagå menniffor, fom fyan mitt

emottaga. 5(flt fyuab bu r)ar att göra, är att infe att hu

är en funbare, od) jag mitt bemifa big, att hu r)ar en fräl=

fare. 5ld, bon ftörfta tynbare beljöfmer bäft en frälfare! 5)u

fager, att bitt fyjerta är fjårbt; nå mal, bå bcljöfroer bu juft

®riftuy för att uppmjnfa bet; bu fan ide göra M fjelf. 3u
Sårbare bitt fjjerta är, ju bättre beljöfmer bu att fjafroa $fr\*
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ftu§; ju fmartare bu är, ju mer befjöfmer bit att ^aftua en

frälfare. Dm bina frjnber refa fig framför big fåfom ett

mörft berg, få påminn big, att Sefu $rifti ®ub§ 6on3 blob

renar af åtta fnnber. ®et finne* ingen fnnb få ftor, få fmart,

få förbetflig od) få förafttig, att ide érifri blob tan betäda ben.

<Så prcbimr jag åter bet gamla eöangeltum: "!D?enniffany ®on
är fommen att uppföfa od) frälfa bet, fom mar förtappabt."

®et mar 9(bam§ fall odj förtappelfe, fom bragte ®ub»
färlef i fjufet. (&ub fabe albrig titt 2Ibam, bå r)an fatte Ijonom

i ©ben, att fjan älffabc rjonom. ®et mar rjanS fafl, t)an» ft)nb,

fom uppenbarar betta. (§n af mina männer från *Dtontf)cfier

mar för några åt feban i Chicago; Ijan mar mtjcfet intregferab

af ben flora ftaben, meb fina tre ä ft)ra fyunbra titfen inne*

månare, fin flora jernmäg»fiation, fina torg för tråmaru=, fläf!-

od) jäbe»=f)anbe{. §an fabe, att fjan ffufle refa tillbala till $Jan=

djefter od) berätta för fina männer om Chicago; men — ingen

tndte» juft ber t)afma något fnnnerligt intrcsfc för ftaben. 2)en

låg ju många rjunbra mil beiifrån. 3Jlen få fom en bag ben

forgliga unberrättelfcn meb telegrafen, att Étjicago ftob i lå=

gor; od) ba, fabe min män, blefmo SJlandjefkrå inncmånarc

fyelt fyaftigt intre§ferabe för benna afläg^na ftab. $)c läfte

rjmarje bepefcr), fom tom; be jtaffabc fig tibningarne od) flu=

fabe fjmaje nt) unbcnättclfe. Oct) fluttigen, bå hm bepeferjen

fom, att @r)icago näftan låg i ajla, od) att l)imbra tufen

menniffor moro fnrémifla, bå fåg man tårar i otaliga men=

ntffor§ ögon. $>e fommo od) erbjöbo fina penningar — några

gåfiuo änba till 2000 fronor — till fjjclp åt be flödar» nöb=

iibanbe. ®ct mar (51)icago» otycfa, fom framfallabe 93can=

d)cfier§, Sonbong od) Sioerpool» färlef. 3ag mar meb mib

benna förffrädliga branb, od) jag fåg rifa män beröfmabe allt

l)mab be t)abe. ^3å ®önbag»qmällen, bå be gingo fjem, moro

be be rifafte män i (5t)icago ; följanbe morgon moro be ut=

fattiga. Sinnat fåg jag ingen menniffa gråta. 3Äen nu meb=

förbe telegrafen be nrjfjeterna, att "Stoerpool od) 9J?anct)efler

Ijmarbera gifmit aberton tufen fronor; famt att äfmen 2on=

bon flidat penningar till ftaben» r)jefp;" od) mib ben unber=

rättelfcn fljntc» män gråta. ®en färlef, fom bemifabe» ofj,

rörbe mara l)jertan. <£å borbe (Stobå färlef bemefa t)marje

menniffa» fjjerta i benna ftab. $et mar färlef, fom förmåbbe
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Scfus att fomma r)it neb od) bö for ojj. ©et tuar färlef, fom
gjorbe, att r)art femnabe fin platå på gabrenS trjron od) tom

rjit neb för att uppföfa od) frälfa M, fom förtappabt töar.

DJten för bera§ jlutt, fom tro, att $riftu§ afbrig föfcr

bem, ffutle bet fanfte ruara gobt att fäga, fyuru r)an föfer.

§an gör bet på många fatt. 3 går afton fann jag i fam=

taférummet en man, tid rjmitfen §erren rjabe talat genom

en nrjfj afliben, troenbe ftjfter» böner. §enne3 böner tuoro

rjörba; r)an lom titt famtaférummet, barranbe från fjufttmb

titt fot. 3ag talabe meb rjonom om frälsningen; tårar runno

utför r)an» finber, od) flutligen mottog rjan 3cfu§ fåfom fin

frälfare. 9ftenniffan§ ©on föfte benne unge man genom rjan»

frjfter» böner ort) feban genom rjenne§ böb.

9cågra af eber rjafma rjaft troenbe, bebjanbe möbrar,

rjtuilfa fanffe rjela nätter rjafroa bebit för eber fjäl, ocr) rjruilta

nu rjafroa gått till rjimmelen. gattaben 3 icfe bera§ rjanb

ocr) fofmaben, att 3 ffullen möta bem i rjimmelen? ©etta

roar éutä 6on, fom föfte eber genom eber mober§ böner

ocr) genom rjenneå böb. Oiågra of eber rjafroa rjaft trogna

lärare, fom gråtanbe bönfattit eber att fomma titt 3efu§. 3
rjafruen rjört rjjerteranfafanbe prebifningar; fanningen r)ar

trängt bjupt neb i ebra rjjertan, ocf) tårar rjafroa runnit utför

ebra linber. ©et roar Qk\b§ 6on, fom föfte eber. Dcågra

af eber rjafroa rjaft troenbe, bebjanbe fönbagsffottärafe, rjtuilfa

innerligt bebit eber att fomma titt 3efu3. 9lågra af eber

rjafma marit omgifna af unga, troenbe män, rjtuilfa talat

meb eber od) bjubit eber att fomma till ®riftu§. 3(ttttb tuar

bet ©ub§ ©on, fom föfte efter eber fjäl. 9tågra af eber rjafma

i fin rjanb fått en traftat t. ej. meb benna titel: "£)toar

ffatt bu tillbringa eroigrjeten?" od) pilen r)ar trängt in i r)jer=

tat. ©et mar ®ub, fom föfte eber. DJfånga af eber rjafma

bftftuit neblagba på fjuffängen od) bå rjaft tib att befinna fig;

od) i natten» ttjfta timmar, bå alla foftno, fom <$ub§ anbe

till ert fofrum; r)an fom till er hlibb, od) \)m tanten fom fmn=

ganbe genom er fjäl, att 3 borben bliflua ®ub§ barn od) fjim=

meltifet» arfmingar. ©etta mar ©ub» @on, fom föfte efter

eber förlorabe fjäl. Dcågra af eber Ijafma rjaft fmå barn,

rjtuilfa 3 nu (jaftuen gömt berborta på fijrfogårben, ocr)

tu ib rjtuilfa» böb»bäbbar 3 loftuat att älffa od) tjena (M>.
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gafmen 3 toSl fjållit ebert löfte? ©et »ar $ub§ gon, fom

föltc cber. §on tog be fmå barnen, för att braga ebra r)jer=

tan titt rjimmelen.

3ag ffutte ide på r)ela natten r)inna ffilbra åtta be h)ä=

gar, på frmilfa Jpetren föfer ofj. ©fulle bu i afton funna

uppftå od) jaga, att ©ub» ©on albrig fö!t Maj 3ag tror

ide, att bet finne» någon man eller qroinna i benna förfam*

ling eller t ()da ftaben, fom ffutte funna göra bet. Wm män,

t)an t)ar fallat big ifrån bin tibigafte barnbom, od) bet är

§erren fjelf, fom ingifmit fina barn att fatta juft big l)it titt

benna bönefat. 3 Ijcla ben friftna mcrtben uppftiga böner

för big. ©et (jar fanffe albrig raarit någon tibpunft i bitt fif-S

ijiftoria, bå få många Ijafma bebit för big, fom i närma*

ranbe tib. ©et är &ub% ©on, fom flappar på bitt Ijjerta

genom förfamlingenS böner, genom lärarne» böner, genom be

rjeligaå förböner, ide blott i Sonbon, utan i l)ela mertben.

3ag rjar genom telegram från 5lmerifa cmottagit btn unbev=

rättclfen, att näftan alla förfamlingar berftäbe» bebja för 2on=

bon. Jpmab beiober betta? ®»b r)ar lagt l)cta fin förfam=

ling l)är på jorben bet på tjjertat, att bebja för Sonbon. ©et

måtte betrjba, att ©ub l)ar någonting ftort i berebffap. 5ften-

niffan» Éon t)ar fommit titt Sonbon för att uppföra od)

frälfa bet, fom förtappabt mar. 9J?åite ben gobe tjerben i

afton tomma in i benna förfamling, od) måtte månget Ijjerta

få r)öra bm ftilla, Ijufliga röften: "fe, jag ftår för borren

od) flappar; bm fom l)örer min röft od) upplåier borren, titt

f)onom mitt jag ingå od) båtta nattloarb mcb t)onom od) f)an

meb mig." O, min män, upplåt borren iaft on, od) låt ben

f)immc(ffc männen fomma in! SBifa ide längre bort t)onom;

fäg ide meb fjfelis: "(Bå bina färbc för benna gången; när

jag får läglig tib bcrtitt, mitt jag låta fatta big." Såt betta

blifma bm behagliga tiben, låt benna bag för big blifma

faltgr)eten§ bag! Mottag ®ub» gåfma i afton od) öppna

bitt bjerta§ borr, fäganbe: SBälfommen; mäifommen i mitt

rjjevia!
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"Söfen §erran, meban man fan ftnna fjonom, åiaU

(en (jonom, meban §an är nät." (£f. 55: 6.

3ag r)ar t bet föregåenbe talat om, r)uru menniffanS

Son föfer btt, fom är förlorabt; nu toiH jag tala om fofan=

bet från menniffan§ fiba. ^ag f)ar giftoit att på, att, bå

någon tömmer t bettjmmer om fin fjäfé frälsning, börjar

l)an föfa §erren; oct) bet brojer bå icfe länge, förrän be

möta§; bet bröjer tete länge, innan en längtanbe flmbare oct)

en längtanbe frätfare möta», fywab (ära rot i Seremia 29:

13? "3 ffolcn föfa mig oct) finna mig; ti) om 3 mig af

aHt fjierta föfen, få ffafl jag låta mig finna af eber", fager

Jperren. $e menniffor, fom föfa Ihifiu» af aHt tjjerta, äro

allt få be, fom ffola finna tjonom. $Qan tan icfe mcb befabe

tjjertan; bu tär icfe fatta toärbe på, att en menniffa äljfar

big enbaft tifl rjälften, ocr) f)erren ®ub toilt icfe getter meta

om en fyatf färlef. Om to i toerfligen toitja finna $rifiu§,

måfte tot föfa fjonom af fyeta toårt fjjerta. 3ag tror att

fralet, tjtoarför få få finna JhiftuS, är bet, att be icfe föfa

rjonotn af rjela fitt tjjcrta.

$)e äro icfe på afltoar angelägna om fin fjäfé frälsning.

(Sub är en älffanbe ®ub oct) aHt, rjtoab r)an tjar gjort, be=

toifar, att rjan nttälflar om rnenniffam? frälsning. |)an tjar

bemifat bet ftmnerligaft genom att gifma fin enföbbe @on i

böben för oj$. ®ub§ éon toar angelägen att frälfa ofc genom

fin böb. $\mb är (Mgatrja annat än ett betoté bcrpå?

§erren toiH fe ojj angelägna, bå bd gäHer bm flora frågan

om toår fjäl* frälsning. 3ag fyar albrig fett någon föfa §er=

sen af aöt fitt fjjerta utan att fnart rjaftoa futtnit rjonom.

3 går afton fann jag i famtaférummet en ung man,

fom ttiefte, att fyan icfe toar toärb att bltftoa frälft, emeban
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fjan mar få ogubaftig od) fpnbicj. ffien bet fann§ fjopp om
f)an§ frälsning, emeban l)an mar få bjupt nöbftäflb för fin

fjäl. §an h)dte, att r)an roar få ottmrbig, tt) fjan rjabe fått

fafta en blict på fig fjelf i ®ub§ fpegel; od) bå en mennifla

bet gör, får fyon en nmdet ringa tcmfe om fig fjelf. ®u fan

atCtib fe, nar en mennifla är mrjdet långt från ®ub, tt) bå

tatar f)on om fig fjelf, od) Ijuru gob fjon är; men i bet ögon=

blid fjon fer témb meb tronS ögon, fjunfer fjon neb på fina

tnän ocf) utropar mebSob: "3ag är ogubaftig". 2111 fjennc»

gobfjet ftrjr bort. O, att mennifforna blefroe roerfligt ange*

lägna om fin frälsning, få ffufle be fnart finna ®riftu§! ^u
befjöfroer ide fara upp i fjimmeten för att t)emta fjonom neb,

eller neb i bjupet för att rjemta fjonom upp, eller tio någon

aflägfen ftab för att finna Ijonom. Benita bag är fjan nära

t)tuar od) en af ojj. 3ag r)örbe någon t fomtaférummct fäga

tid en ung perfon, att fjan borbc gå fjem od) föfa ®riftuå i

ben ftifla fammar.en; men jag ffufle ide roåga tiflfäga någon

att göra betta. SDu ffufle funna bö, innan bit fjtinne ()cm.

Cd) om jag läfer min bibel rätt, finner jag, att ben, fom
rucrfligen prebifar eöangelium, ide bör bebja mig föfa $rifruå

i morgon etter om en timme, utan nu. §an är nära bnmr

od; en af of$ i benna minut för att frälfa of?. Cm alla

ntenniffor roifle fomma till (&ub för att frälja», ffufle be

finna, att ©ub» ©on reban ftobe flappanbe utanför bera§

ijjettal borr.

^Intag att jag fabe, att jag i går r)är förlorat en bia=

mänt, roärb tretjunbrafertiotufen fronor, att jag r)abe ben i

min ficfo, bå jag fom f)it, od), bå jag f)abc flutat prebifa,

upptädtc att ben ide fann» ber längre; att ben fålunba måftc

mara någonftäbe» fjär i fålen. Cm jag ruibarc fabe, att fjmem

fom fjelft, fom funne ben, ffufle få ben, fjuru ifriga ffufle ej

alla btifiua! 3 ffullcn ide få mödfet af min prebifan; alla

ffullen 3 tänfa på biamanten. 3ag tror ide en gång, att

polijeu ffufle funna få eber f)ärifrån. Slänten eber, att finna

en Diamant, roärb trefjitnbrafcrjiotufen fronor! ®en fom funne

ben, ffufle, om f)an luore fattig, på en gång förflntta* ur

fattigbomen od) blifma oberoenbe för fina återftåenbe bågar.

*Dieb l)iuilfen ifiucr (fulle ej alla föfa! (Sifme ®ub, att bet

funne» menniffor, fom föfte 3efu§ på famma fatt! §är är
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något, fom ät tt)ärbt mtba mer än en btamant. %c icfc

frälsning — erainnerligt lif mer roärbt än alfa biamanter t

mcrlben? Stntag, att engeln ©abriel ffufle fftjga neb från

®ub§ tfjron famt fomma t)it oct) fäga, att tjan raore ffidab

af Skoloar) för att etbjuba benna förfamling en gåfraa,

t)milfen ni än toiHe rcälja. M ffufle få, tjmab ni raatbe, men
enbaft en fa!, oct) tjmab ffufle mät betta blifma! (Sngtanb*

eller roerlbertS rifebomar? ©fulle betta blifma ebert mal? %\o

tufen gånger nej! fébert enba rop ffufle blifma: lif! eminner=

ligt lif! ©et finne§ ingenting, fom mcnniffan fötter få mt)(fet

märbe på, fom lifmet. fiemna en man på ett ffepp§mraf, fom

juft tjåfler på att fjunfa. $an eger aberton millioner, oct) r)an

fan enbaft genom att lemna beåfa räbba fitt lif. Xron 3
icfe, att tjan på ögonbtidet lemnar bem? "Jgmb för t)ub, oct)

allt bet en man tjafmer låter tjan för fitt lif", fager 3ob.

SDet finneå måtjänba menniffor, fom afr)åfla^ från att

tomma till benna bönefat af fruftan för, att elben ffufle

funna utbrnta, od) be förtora lifmet. 3ag met mig bod icfe

tjafma fett någon brjggnab, från tjmilfen man lättare fan

fomma ut, h) t)är pnne§ tjugu borrar; men mennifforna

ft)na§ förgäta, att bet finnes ingen borr, fom teber ut från

tjelmetct. Om be infomma bit, måfie be ftanna ber för emtgt.

billioner efter millioner af år ffofa förflbta, utan att ict

ffafl blifma någon borr, någon möjlighet att unbfomma
tjelmetet. Wå $ub uppraäda benna flumranbe förfamling oct)

göra eber befrjmrabe för cbra fjätar! Menniffor tala om, att

mi äro ftränga oct) froärmiffa. Wien gifmc ®ub, att tjela

fnrfan more itänb af nit! SDenna merlben ffufle bo fnart

ffafa fina grunbmatar! §mab mi bcljöfroa är ide menniffor,

fom ropa amen oct) fnäppa fina tjänber. ©et bjupafie oct)

lugnafte matten rinner ofta fortaft. 2Bi betjöfroa män, fom

gå mobigt till roerfet; bet ffafl fnart nog blifma anlebning

för eber att jubla, ($å oct) tala meb bin granne om 3efuå

od) t)immelen. ©u betjöfmer ide gå många fteg utför gatan,

förr än bu ffafl finna någon, fom är på mäg till ben emiga

böben. Såtom ojj ffttnba till unbfättning!

©et är tifa gtäbjanbe att finna menniffor, fom merfli=

gen miljö blifma friftna, fom bet är forgligt att f)öra en

menniffa till fruar på ben frågan: "2Bifl \>u blifma påmjtt=

SWoobtjS gftrebrap ^5tpr Men. 5
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föbb?" fäga: "$et brt)r jag mig icfe om", ^in män, bu

Im ^ilbrig infomma i $ub§ rtfe, förr an bu får ett annat

tungomål, $ärt är beremot att finna menniffor, fom ur

ojupet af fitt f)jerta utropa: "3ag milt blifma frälft". ^å
pingfibagen t)örbe§ bet ropet: "3 mön octj bröber, r)tuab

ffola mi göra?" SDe3fa män rooro angelägna om fin fräl*=

ning oct) funno 3efu§ ftraj; 3000 funno fjonom, bå be föftc

tjonom af aflt Ijjerta. Dm mennifforna föftc &riftu§ fåfom

be föfa rifebomar, ffulle be fnart finna tjonom; oct) mcrlbcn

ffulle fnart fäga, att be moro galne. 9Intag, att bomulfépri=

ferna ftego tio eller femton procent tiö§ i morgon, oct) mi

ffulle få fe, tmru ifriga föpmännen btefme. %ibningame ffulle

ide tjeller mara tnfta om ben fafen; be ffulle fäga, att bet

roore en ntjttig ftcgring ; att r)anbeln nu ffulle få en Ujftmng.

$Ren om man börjar blifma orolig, befljmrab om fin fjäté

frälsning, bå ropa» bet genaft: "$)e l)afma blifmit galna;

bet är ett tjögfi farligt tillfiånb". 3ltt tiifentafé menniffor rufa

mot ben emiga böben, beröm fager man beremot intet. ^)er

går ben arme brinlaren; fe t)onom, oct) f)ör rjanå ångeftrop!

Det) lifmäl flumrar, ja fofmer ben få fallabe friftenrjeteu.

3>et finnen mtéfertigen t)är oct) ber någon, fom ftneS föfa

(Smb* rifc; men lifnöjb oct) tjafffofmanbe fortjållcr t)an fig

bermib. O! när ffola menniffor jöfa £rifiu3, fåfom be föfa

rifebomar oct) ära?

SDet berätta», att bå friget utbröt på ©ulbfuften, roide

tjunbra, ja tufentafé menniffor cjå bit, erjuru bet mar fänbt,

att flimatet mar få rjtterft obelfofamt, att mängben af bem,

fom utmanbrat bit, albrig ffulle återmänba. ^marför mifle

be bå gå? 3o, be roille fomma till rifebom ort) från rifebom

till ära. Cm bet i ftäflet bcflutabe», att be ffulle begifma fig

tiö 3nbien, ffulle icfe en enba milja gå! 9Jten för att minna

rifebomar oct) ära, milja be uppoffra bcqmämligt)et, nöje,

t)elfa oct) attt. O, att menniffor icfe föfa (&ub§ ri!e Ii fa

ifrigt, fom be föfa ära oct) rifebomar!

©om jag nrjfi fagt: om lifmet fmäfmar i fara, af t)mi(=

fen ångeftfull ifmer intaga» ej bå mennifforna; oct) betta är

ju naturligt. 9J?en fjroarför är o icfe mennifforna lifa ifriga

om fina fjäfar§ frälsning? §marför ffulle icfe t)marje man
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oå) qroinna f)är mafna upp ocr) föfa §errcn af rjela fitt

Ijcrta? Tå, fager porren, ffuöen 3 finna f)onom.

gtt fartyg Ijaoe tibit ffeppöbrott ocfj rjöll på att fjunfa;

bet fann» icfc tillrådligt många lifräbbning»båtar för att

täbba aUa omborb mardubc; odj juft bå fartyget jjönf tooro

några af båtarne nära att bela famma lott. Tå, berätta»

M, fimmabc en inan till en af bårarne från rorafet, juft i

bet ögonblid betta gid till botten, men ber faun» ej rum, ort)

be, fom rooro i båten, nefabe förbenffutt att upptaga rjonom.

%å fattabe tjan i båten meb fin rjögra r)anb; men be togo

ett fmärb od) afrjöggo f)an» fingrar, hannen mar lifmäl få

angelägen att räbba fitt lif att, efjuru rjan förlorabe fingrarnc

på fin rjögra tjanb, fattabe tjan i båten meb ben roenftra;

men be affjöggo fingrarne äfmen på benna rjanb. Tå fim=

mabe mannen fram ort) grep fatt i båten meb tänbema.

9c u fjabe be meblibanbe meb rjonom ort) fattabe farten. Te
tunbe ide aftjugga rjan» rjufruub, utan upptogo rjonom i

båten, oct) mannen mar räbbab. £)marför ide föfa eber fjäl»

fräfénirtg, fåfom benne man fÖfte att räbba fitt lif!

©fatt bet någonfm blifma en bättre od) lägligare tib för

benne gamle man, tjmar» lodar börja gråna, f)iuar§ ögon

blifrtm flumma, ofy fom fftjnbfamt nalfa» grafmen? tr ide

betta ben allra bäfta tiben för rjonom? "®öfen §erren, me=

ban matt fan finna fjonom". Ter är en man i mebel=

ålbern. $r ide betta ben bäfta tib för big, att föfa ©ub»

rife! ©fall bu någonfm få ett bättre tillfälle? Sfalt Sefu»

någonfin blifma mer millig att frätfa big än nu? §>erren

fager: 'bommen, tt) allting är nu rebo;" ide ffaU bltfttM,

utan är UU rebo. Ter är en ung man. SDtra ft>än, är bet

ide nu ben bäfta tiben för big att föfa $ub§ rife? Söf

§crren, bu fan finna rjonom rjär i afton. $an bu mäl fäga,

att bu jfatl finna rjonom i morgon? ®an någon flå upp i

benna fal ocfj fäga betta? Unge man, bu met ide, fjtuab

morgonbagen fan föra meb fig. %äni på ait, feban mt mötte»

t)cir i går afton, tjafrua 43,000 fjätar gått ur tiben in i

emigrjeten! S3efinna att, för rjroarje gång flodan pidar, går

en
f
jäl ur tiben ! Sr ide nu ben bäfta tiben för big att föfa

®ub§ rife? Unge go»fe, ferien ruill tjafma big. ©öf förft

éub^ rife, octj föf bet, meban bet [tår att finna 1
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gör omrring aberton år fcban gid en flor roäcfelfe öfmer

9Imerifa. 9Jtönga ffafabe betänfligt fina fyufrouben, be funbe

icfe tro, att bet roar någon tjelfofam rörelfe. Ktirfan roar icfc

i fitt normala tidfiånb. $t)rfan från 9Jiaine till 9ftinnefota

od) änba titt Kalifornien roar upprörb. Cd) bå bu for genom

ben flora republifen öfroer befj roacfra ängar od) berg o rf)

genom be£ balar, bå bu for på jernroäg eller bå bu roanbrabe

genom bej$ fiäber od) bi)ar, funbe bu fe ft)r!orna upplyfta od)

menniffor, fom i fmnbrabetal famtabeå till ®ub§ ri!e. Cd)

inom eit od) ett r)alft eller troå år rooro mer än en odj en

tjalf million fjälar rounna. ^ttennifforna fabe, att bet roat

ett falftt allarm, en roåbelb, fom fnart ffulle gå öfroer.

Tim, mina roänner, bet roar ett nåbe3anbub, fom föregicf

bomen. Sitet funbe roi roeta, att roar nation fnart (fulle

blifroa böpt i blob, ofy all rot fnart ffulle ^öra fotftegen af

en r)är på en miQion; att ljunbrabe od) tufenbe af roava

unga män, blomman af mår nation, fnart ffulle få en lri=

garc§ graf. Wm ad, mina roänner, bet roar ($mb, fom fal-

labe fitt folf; §an förberebbe bd till en förffrädlig firib.

Od) nu fnne§ bet mig, fåfom roore M en annan roä(=

fignclfen» roåg, fom går öfroer benna jorb. Sibningar fomma

från alla belar af rocrlben, unberrättanbe of$ om bet flora

roerf, fom ®ub tjåöer på att utföra; &e fifia tibningarne från

^nbien omtala bzt ($ub* roerf, fom pågår ber. 2)e fifta tib=

ningarne från 3apan od) anbra orter lim få, oct) äfrocn roi

fyafroa famma goba nt)f)eter om, r)uru ©ub utgjuter fin 91nba.

gör enbaft några få bågar feban roar bet troå män, fom

fommo upp r)it från en ftab meb 50,000 inneroånare od)

båbo ofe att refa bit; men roi funbe ide, od) roi uppmanabe

bem att refa r)em odj fjelfroa gripa roerfet an. 3 bag berät=

tabe en af bem, att be t går afton l)abe fejton perfouer t

famtaférummet. %a, ($mb utgjuter fin ?Inbe öfroer allt. Öfroer

allt ' fatta menniffor lian, tnberganbe fina ifärfroar od) iag=

ganbe bem inför 9ttäfiaren§ fötter. 3ag tror, att roi lefroa i

be bågar, fom roåra fäber båbo om. grimlarne äro öppnabe,

od) ®ub§ 21nbe utgjutet öfroer menniflorå barn.

$)enna roädeifetib är en lämplig tib att föfa §erren.

©fall bu någonfin få en bättre tib? Unberrättelfcrna från

r)roarje ftab löba få
— folfet beber. $)en frågan rör fig i
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tnht f}31, om bet någonfm tjar uppfiigit få många böner titt

<5mb, fom i närtuaranbe tib. 3de blott f)'dx, utan öfmer fjela

merlben fjafma (SubS fottS Ijjertan btifmit brinnanbe för fjä=

tarS frälsning. £)§ är ide betta ®ubs mert? ©tall bet

någonfin btifma en lämpligare tib för big att fota ©ubs rtfe

än nu, bå bet är en fåban flor mädelfe, bå bet är en fåban

9tnbenS utgjutelfe; bå förfamtingen flår upp fom en man,

od) enbrägtenS anbe fegrar. Sänt på alla bebjanbe, fom äro

fjär! Sror bu, att någonfin få många män odj qminnor bebit

för bin fjät, fom benna afton? $afta en blid på benna för=

famling — tjttmb göra beSfa trifina! SDe äro förfäntta i tnft

bön titt fävfo. 3ag tan fe, att be bebja. ©er är en ung man
meb fin mober mib fiban. ©enna mober beber af tjjertat:

"®ub fräl§ min fon i afton!" 9Jtä betta orb tränga bjuptneb

i tjanS fjät: "©öten §erren, meban man tan finna tjonom."

Såt mig göra big en fråga? %xox b\i, att §erren tan

låta fig finnas tjär i afton? 3ag mänber mig titt be r)är

närmaranbe lärarne; tron 3 Mtat ©e fmara: "\a". Wna
männer, tron 3 bet? 4tnnu ett "ja" tömmer från förfam=

lingen. 9?å mät, tjan låter fig finnas. %x M bå ide ben

ftörfta bårjtafc af tjmarje man etter qminna, fom går ut från

benna fal, utan att fota tjonom? ©å tjan tan finna»;

tjmarför ide fota 5onom<^ ®u un9a pirfa, tjtoarför ide

fota tjonom af allt bitt tjjerta? ©u unge man, tjruarför

ide i afton fota $riftuS af attt bitt tjjerta? ©marfor ide

fäga: "jag tnåfte frälfaS?" ©et finne» ingenting få tmgttgt,

fom benna ftora frågan om frälsningen.

51ntag att bu iunht minna tjeta merlben, tjmab ftutte bu

mät göra meb bm^ 6tutte ben mara roärb få modet fom
$riftuS? Såt allting mita åt fiban od) fianna ide förr, än
bu tjar funnit §erren SefuS! 3ag roet ingen enba, fom mert=

ligen fött tjonom, utan -att fnart tjaftoa funnit tjonom. Om
ung man i ©ublin fann ®rijru§. fean gid tjem od) lefbe få

gubfrnttigt od) friftligt, att ttuå af IjanS bröber ide funbe

förftå, tjmab fom förorfatat benna föränbrtng meb tjonom.

©e lemnabc ©ublin, följbe ojj titt ©tjefficlb odi funno åriftuS

ber. ©e menabe bet allmarligt. Tim foftuab mare ©enen,

bu befjöfroer ide gå därifrån för att föfa ShiftuS, bu tan

finna tjonom pr i afton. 3ag tror fätert, att fjmar od) en,
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fom befinner fig rjär, fan finna ®rtftu§ jufi nu, om tjan blott

totfl fota rjonom af aflt fitt fjjerta. §an fager: "feafla mig".

v>ar bu r)ört, att någon åfattat £rlfiu§ af rjela fitt r)jerta,

men att ipan ic!e r)ar fmarat? Se på röfmaren på förfet!

2Jiåf)ättba Ijabe fyan fjaft en bebjanbe mober; mårjänba l)abc

(jon lärt rjonom (Sf. 53 fapitel. §an rjabe l)ört 3efu§ bebja

ben unberfutta bönen: "fjaber, förlåt bem". Orf) bå l)an

(jängbe på forfet, fom betta fpråf för Ijonom: "<S>öfen Jperrcn,

meban man fan finna fjonom, åfallen fjonom, mcban Ijan när

ar". Sanningen trängbe (iffom en btijt neb i r)an§ fjät, oct)

r)an tänfte: 9ht är fjan nära mig; jag miö åfafla fjonom.

"£erre, tänf på mig, bå bu tömmer i bitt rife", utropar ban.

Tetta mar f)an» beföfelfcftunb, f)an§ bag. Wm män, nu är

bin bag. 3.ag tror, att fjmarje menniffa t)ar fin beföfetfebag.

Tu tjar bin juft nu; rjmarför icfe åfafla fetten juft nu?

Säg fåfom röfmaren: "ftcrre, tänf på mig". Tetta mar för

Ijonom ett gnflene tiftfätte, ocr) §erren fjorbe, fmarabe ocf)

frätfabc bonom. Sfadabe icfe Sartimeu» r)onom, bå fyan mar

nära
1

? $riftu§ mar på mäg till Seridjo för fifta gången, oct)

bå ropabc hm blinbe: "Taoib» fon, marfimna big öfmer mig".

Det) fjörbe icfe §erren [jonom ocr) gaf ()onom fyanå fnn? Tet

mar gobt, att 3acl)eu§ åfalfabe — eller rättare fetten fallabc

rjonom, men bå §erren faOabe, fom f)an. Wå §errcn (åtta

många rjär, ocf) mån 3 fmara: /'§erre, rjär är jag; bu fal=

labc mig orf) jag fommer". £ror bu, att ferien flat! fatta en fattig

fnnbare, för att feban fafta fjonom ut? Dccj ! §erraité orb:

"Ten tift mig fommer, Ijonom faftar jag icfe ut", beftå för ettrigt.

O, rjuru gtabbe bet mig icfe, bå hm ber mannen, fom

jag förut talat om, fabe, att fjan fänbe bet, fåfom om fym

ruore allt för onb för att funna frätfa». 9Jlenniffotno öro

imjcfct nära $ub§ rife, bå be ide fe någonting gobt r)o» fig

ijelfma. 2Öib bönemötet på $uttongatan fom en man in oct)

bcrättabe följanbe. §an fabc, att fym fjaft en mober, fom bebt

föi f)onom, men att rjau loar en mifb, otijglab, förlorab fon.

SRågon tib efter fin mobetS bob börjabe r)an btifma orolig.

§an ti)cfte, att §an boibe föfa fig anbra umgängc^männer oct)

iemna fina gamla famrater famt beflöt berför att förena fig

meb ett fjcmligt fäöffap; rjan tänfte att (luta fig tid "r)em=

(iga bröberna". Te gjorbe fina förfrågningar om rjonom, orf)
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bå be funno, att rjan mar en rumlanbe fjöman, förfaftabe be

fjonom. ©e tuifle ide rjafroa rjonom. §nn gid bercfter tid frt-

murarne; men rjan rjabe ingen, fom refommenberabe fig, od)

bå be gjorbe fina förfrågningar om rjonom od) i efc funbe få

något gobt roitéorb om fjan§ faraftär, förfföto äfmen be rjo=

nom; be mide ide rjafroa rjonom. Gm bag mötte rjan någon

på gatan, fom reiefte rjonom en liten inbjubning tiK bönc=

mötet, od) rjan gid bit. §an rjörbe, att $rifiu§ rjabe fommit

för att frälfa fnnbare. §an trobbe rjonom; rjan tog rjonom

på rjané orb; od), bå rjan bcrättabc rjärom, fabc rjan, att

jjan "fom till $nfttrå utait taraftär, 0$ att ftrtjhtå itfe

färfaftttt fjonom".

Wma roänner, betta är Jfrifti fatt. 8?inn§ tjär någon

menniffa utan ett gobt orb att [äga om fig fjeff, få rjör: 3ag

rjar goba ntirjeterföt big. $fada 3efu3, dSub» <Son, od) rjan

mitl rjöra big. $fada rjonom i afton!

3ag roar rjärom bagen på ett läraremöte. Uppe på l'äi=

tåren fatt en enfam qruinna. 3>å mötet mar flut, fom rjon

tid mig odj fabc: "§r DJcoobt), fommer ni ir)åg mig"? "3a",

fabe jag, "jag påminner mig er", men rjmar rjabe jag fam=

manträffat mcb rjenne? §r Sanferj od) jag rjabe lemnat £)im=

bee od) reft tifl norra Sfotlanb. 2Bt träffabe bå ber ett frun=

timmer, fom rjabe fommit från Sonbon od) fört meb fig fina

båba Joner rjtla benna mäg, att be måtte roinna§ för Sperren

;

be moro tmidingar om aberton eder nitton år. 3)enna moberå

rjjerta mar bjupt befnmrabt för beraå frälsning. 2>en fifta

aftonen, bå lut rjabe ett möte ber, gaf fig en af fönerna åt

ftriftu§, od) mobren refte tidbafa påföljanbe morgon meb fina

tmå fötter, fröjbaube fig, att hm ene r;abe funnit frib genom

tron. 9cågra torbe fuga, att rjon mar en ftor fantafi, fom

refte rjela magen från Sonbon tifl £)unbee, för att få fina

joner frälfta, men rjör: fifitibne frebag fabe rjon tid mig:

"Wu\ fon, fom fann ferien i Tunbcc, bog för tre mcrfor

feban"; od) bå f)on trrjdtc min rjgnb, i bet jag (emnabe mötet,

fabc jag tid mig fjetf: "SBar bet ide mal, att mobren tog

fin fon tid 35imbee'?" Sföina männcr, (atom ofj blifma ange=

lägna om mara barn» od) mara mänuer» frälsning!

©u mober, tala ett roarnhigcnå orb tifl bin bottet; bu

taber, tala meb bitt barn; bu rjuftru, tala meb bin oommänbe
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man; od) bu man, tala meb bin oommänba fjuftru om §er*

ten! 2åt ingen menniffa gå ut från betta rum od) föga

:

"3ngen brnbbc fig om min fjäf". 3ag l)ar ide fett en mober

mara belnmrab för fina barn» frälsning, utan att be fnart

fatt ett fimtg i fina tjjertan. O, må bet blifma många ft)n=

bare, fom af aflt rjjerta fö!a <Sub§ rite!

Snnau jag flutar, mitt jag ännu en gång fråga big:

"jptoab mitt bu göra?" Omsenen är nära, mitt bu bå ide

åfafia tjonom? 2åt icfe benne befpottare, fom fitter mib bin

fiba, fjälla big tittbafa från ©ub* rife! £)et är ett Ijånanbe

uitrtjd i t)an% atifigte; fanffe gör fjan gäd af fjmab jag fager,

men bri) big ide om rjonom; fe ide på rjonom, utan fe upp

titt ©ub od) Ub rjonom frälfa big ! jjpnmrje fann män ftittte,

om bu funbe få IjanS råb i afton, fäga big, att bu nu fan

blifma frätft. gråga benne lärare, fom fitter brebmib big:

"23lir bet någonfin lämpligare för mig att föfa ®ub§ rife,

än i afton?" §mab fager fym big? "gör att bel uppftjut

ide bermeb en minut", gråga benna troeube, bebjanbe mober

mib bin fiba: "St bä bäft att föfa ®ub% rife i afton?"

Säger rjon mät, "uppffjut bd en meda etter en månab?"
£ror bu, att benna mober ffutte fäga få? 9cej, bet finns ide

en troenbe mober i benna bönfat, fom funbe fäga få. 3ag

tmiflar titt od) meb på, att bet finne någon oommänb mober

rjär, fom ffutte måga gifma fitt barn bet råbet att uppffjuta

fin omroänbelje. gråga bin bebjanbe frjfter, fråga bin bebjanbc

brober, fråga bin män, om bu fitter nära någon fåban, —
om bu ide bör föfa ®ub§ rife i afton. 9copa titt rjimmelen

od) fråga fjonont, fom fitter på (Bub§ fjogra rjanb od) fom

älffar big mera än faber etter mober etter någon på jorben —
Ijonom, fom älffar big få, att f)an utgaf fig fjclf för big;

fråga nonom, l)mab t)an mitt, att bu ffatt göra, od) rjör tjan§

fmar: "Söfcn förft $ub» rife". 9topa feban neb emot af=

grunben odj fråga bem bernere, od) be ffofa fäga: "3ag beber

big, att bu fänber någon titt min faber§ fms\ ti) jag r)ar

fem bröber, att r)an marnar bem, att be od ide fomma uti

betta pinorummet". |)imlen, jorben odj r)etroetet förena fig

uti benna puuft: "©öfen förft ©ub3 rife". rtppfijut bet ide;

åfatta rjonom, meban l)an är när! Ddj om bu i roerflig nöb

åfatfar f)onom, få ffatt rjan t)öra bitt rop.
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&et fan bfifma för fent att åfaffa pnom. 3ag ttoiflar

ide på, att be, fom ide mille bebja unber bet ar!en Brjggbeå,

båbo bå floben fom ; men bera§ böner blefroo icfe prba. Utan

tmifmel ropabe ©obom titt (Sub, feban Sot gått ut berifrån,

men bet mar för fent, odj $ub§ firaffbom bortfopabe ben

fiaben från jorben. ^Jitna männer, M är ia*e för fent nu,

men Kodan tolf t natt fan bet mara för fent. 3«g pr ide

funnit något ftäöe i bibeln, ber mi uppmanas att åfalla ®ub
i morgon. 3ag funbe icfe fiå titt fmaté, om jag påftobe betta.

"Se, nu är ben bepgltga tiben, fe nu är faligptenS bag",

©roilfet gtjnfamt tillfälle att fota §erren pbe icfe 3erufalem§

innemånare, bå ®rifiu3 mar mibt iblanb bem! 50Zen mi fe

©ub§ 6on gråta öfmer 3etufatcm; pn§ Ijjerta brafi pnom
af forg öfmer ftaben, bå pn utropabe: "Semfalem, 3erufa=

lem, t>u fom bräper profeterna oct) ftenar bem, fom äro fänba

till big, pru ofta pfmer jag metat förfamla bina barn,

lifafom pnan förfamlar fina frjdlingar unber fina roingar,

odj 3 mitten ide." §an ffåbabe ftjratio år framåt i tiben odj

fåg 2itu§ meb fin pr betägranbe ftaben. Då åfallabe be

®ub, men bet mar för fent, odj en million ett pnbra tufen

mennijfor omfommo. 3 bag är nåberté bag. $anpnba jag

nu talar titt någon, r)mar§ nåbebagar äro få, till någon, fom
ganffa fnart ffafi blifma bortrpt. §är är fanffe nu någon,

fom albrig mer ffall få pra etmngelium ; någon, fom nu pr
ben ftfta fallelfen. 9Jcin män, mar roté ! 33efiäm big för att

föfa éub§ rife nu. "©e nu är ben bepgliga tiben, fe nu
är faligptcu» bag". $riftu§ inbjuber big att fomma, fäganbe:

"bommen till mig 3 alle, fom axhtkn odj aren betungabe,

odj jcig mitt meberqmida eber, od) 3 polen finna ro till ebra

fjälar". O, må mi alla nu finna ro i 3efu§! Såt ingenting

pila big tittbafa, utan bejlut benna afton, benna timme att

ide lemna betta rum, färrän bin ftora eroigptéfråga bltfwit

afgjorb.
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SWattf). 22: 42.

3ag antager, att tjär icfe finne» någon, Jom icfe i mer

eller minöre mon tänft något på ®rtftu§. 3 rjafroen rjört talaé

om fjonom, läft om rjonom, r)ört prebifa» om f)onom. Sfcbaij

for abertontjunbra år jeban talabc metmifforna om t)onom orf)

tänlte på tjortom; några förftobo, Ijmem rjan mar; anbra bere=

mot icfe. Cdj nu, feban få många år f)afroa förflutit, åter=

tömmer benna fråga, ftäflb titt fjroar orf) en af ofj i bag:

"§roab fnne» eber om J?tifiu§?"

§roarför ftätler ictc ben ena rnenniffau till \>tn anbra

benna fråga! Cm jag fragabe big, rjmab bit tanter om någon

af mara ftamftåenbe män, more bu fäfert genaft farbig mcb

froaret. Cm jag frågabe big, t)roab bu tanter om mår brott-

ning, ffutle bu firar jaga bin tanfc om fjenne. Om jag frå=

gabe big om mar förfte minifter, ffutle bu fritt fäga mig,

ijroab bu fänbe för eller emot Ijouom. Crf) rjmarfor ffuöe

ide menniftoma fäga fin tanfe om ^etren 3efu» Ihifiii» oct)

intaga fin ftällning för eller emot fjonom? Om bu tanter

gobt om fjouom, tynar för oå icfe tala gobt om r)onom od)

ftälla big på rjan§ fiba? Crf) om bu tanter illa om fjonom,

om bu tror, att ()an luarit en bebragare, orf) att r)an allbele»

icfe bott för att frälfa luerlben, fyoarför icfe r)öja bin röft orf)

fäga, att bu är emot fjonom? SDet ffutle mara en Incflig bag

för friftenrjeten, om menniffor mitte intaga fin rätta plåt» —
om rot beftämbt funbe meta, fjroiffa fom merfligen more för

rjonom, orf) Ijiotlfa emot l)onom.

®et är af föga migt, tjroab ben ena menniftan tanter

om ben anbra. brottningen, ftat»mannen, furfien, be ffola

alla fnart mara borta; orf) bet betnber föga, rjroab mi tänft

om bem. $)era» lif fan ej f)eller mara af betubelfe för mer

än några få; men benne man» Jfrifti fif är af migt för

Omarje lefiuaube fjol på jorben. gör fjela roertben gäller benna

fråga: "£ttuab fnne» big om ftrifiu»?" 3ag frågar big icfe,

Ijmab bu tanter om ftatéfnrfan, om prefibrjterianerna, om bap-
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lifterna eller om be romerff=tatotffa; jag frågar big icfe, rjtoab

bu tanter om ben eller bm läraren, eller om ben eller ben

tärofatfeu; utan jag frågar big, rjmab bu tanter om ben

lefmanbe perfonen Ihiftu»?

3ag ftulle milja fråga: 2öar rjan roertligen ®ub» ©on
— bm ftore ©ubSmannen? 2öar bet blott af en (lump,

fom rjan lemnabe rjimmeten ocr) fom neb till benna jorb, eller

mar bet merfligen för att uppföra ocrj frälfa bet, fom roar för=

tappabt? 3ag jfutte milja börja mib trubban ort) följa rjonom

genom be trettiotre år, rjan mar tjär på benna jorben. 3ag
ruill fråga big, rjmab bu tanter om rjan» antomft till benna

merlben, om rjan» föbelfe i trubban i ftäHet för i ett pålat».

ijproarför lemnabe rjan rjimmelen» pratt ocr) glan», odj eng=

lötneé ronung»tiga följe? @marför förfatabe rjan fin ujron,

tronor od) rjerramälbe ocf) tom enfam rjit neb?

3ag ffulle milja fråga big, rjmab bu tanter om rjonom

fåfom lärare. "3ngcn tjafmer någonfin talat fafom ben man=
nen". 3ag ffulle önfta ait tunna [öra big tiK fiban af falig=

rjeterna» berg, ait mi måtte Itjjina till be nåbefuHa orb, fom
gingo af rjan» mun. §mab äro mot rjonom alla anbra prcbi=

tanter! C! jag luille tufen gånger tjellre fitta fem minuter mib

3efu fötter, än en rjel lifétib tjöra på alla merlben» mife. §an
brufabe låta alt ting tjena till att belrjja fanningen. <Såfom

t. ej. när rjan talabe om en fåning»man, en räf, en fogel. ©å
funna ju nu be»fa påminna big om r)an§ tal; få erinra oj$

balen» liljor om tjan» orb: "De arbeta icfe, ej r)etler fpinna

be"; få låter rjan ben liQa qmittranbe fparfmen i rrjmben pre=

bita för ojj. §uru uppfriffanbe, rjuru unberbara moro ide

rjan» orb! §uru tärt att få tala om rjonom meb mara barn,

od) ljuru gerna r)öra be ej om rjonom! "berätta för mig om
3'efu»," fäga be ju få ofta. 3ngen berättclfebof i merlben fan

någonfin intresfera bem få, fom ()an» berattelfer. Cd) (ifroät,

fjuru bjupa moro be ide; rjuru fatte be ide be mifafte man
i förlägenhet; rjuru omöjligt mar bet ide för be ffriftlärbc

odj farifeer att någonfin mäta fig meb l)onom! O, trjder bu

ide, att tjan mar en unberbar prebifant?

3ag mitte gerna fråga big, rjmab bu tanter ont rjonom

fåfom läfare. (§n man ffulle fnart få rtjdte fåfom latare, om
rjan funbe bota, fåfom $riftu» gjorbe. Det fann» intet fjuf=
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bomSfaff, för Jjmilfet fym ide mifjte råb; fjan ber)öfbe Mött

föga ett orb, od) fjutbomen flubbe. §är fommer en man, öftoer-

fjöljb meb fpetälffa: "iperre roiH bu, få fan bu göra mig ren",

utropat r)an. "3ag twiö", fager ben ftore läfarén, oäj på
ögonblidei är fpetälffan Borta. SBerlben r)ar rjo§pital för obot*

ligt fjufa; men för Ijonom funno» inga obotliga fjufbomar.

(Se fjonom i bet lilla r)emmet i 23etrjanien, ljuru r)an för*

binber s
JJlartt)a§ odj 9ttaria§ Ijjertefår, od) fäg mig, Ijmab bu

tänfer om rpnom jdfom tröftare. §an är en mafe för enfan,

o$ en faber för be faberlöfa. £)en trötte finner en f)miloplaté

roib l)an§ bröfi, odj ben, fom är utan männer, får anfe r)o=

nom fåfom fin män. §an föränbra§ albrig, f)an fmifer albrig,

Ijan bör albrig. §an§ foänffap är atitib (ifa marm, r)an§ far*

le! afltib lila fri. 3 enfor od) faberlöfe, 3 bebröfmabe od)

förjanbe, tutljen 3 ide prifa (£mb för Jfrtftué, 5£röftaren? Tim
mi milja nu mänba ofj till bem, fom tänna $riftu§, od) fpörja

bem, t)mab be tänfa om fjonom, fåfom mi ju alltib, bå mi

önfla meta något om en menniffa, mänba ofe till bem, fom

bäft länna rjonom. Cd) r)ärmib mitt jag ide mara pariiff;

utan mitt gå få mäl titt rjan» fienber fom titt r)an§ männer.

Sfutte jag mänba mig enbaft titt be§fa, fom älffabe r)onom,

ffutté bu nämligen fäga: "SDe äro få blinba för r)onom, att

bera§ omböme atfé ide blifmer tillförlitligt. Slf bem får bu

ej rjöra annat än fåbant, fom är titt t)an§ förbel."

©å milja mi bå i förfta rummet gå titt r)an§ fienber,

titt be§fa, fom t)atabe, förföljbe, plågabe od) jlogo rjonom. Söt

milja föra btg titt råbfalcn od) bebja bem, fom befinna fig ber,

fäga ofj, Ijmab be tänfa om Ijonom. Såtom of förft iblanb

mittnena fatta fram farifeerna. 28i meta, fjuru be fjatabe r)o=

nom, od) mi ftätta nu titt bem några få frågor, bommen
farifeer od) fägen ofe, Ijmab 3 t)afmen emot ©ub§ <Son. §mab
fönes eber om $riftu§? §ör Ijmab be fäga! 2>emte unbfar

ftjitbare. §mitfen befattning! 3uft hetta gör, att mi älffa

ijonom; juft betta är eoangelii ära. "§an unbfår fnnbare".

Om Ijan ide gjorbe bet, r)mab ffutte bet bå blifma af öjj?

§afmen 3 ingenting annat än Mia att anföra emot Ijonom?
sSr ide betta en af be ftörfta ärebetngelfcr, fom någonfin ftm=

nat gifma§ fjonom! Odj feban, bå Ijan fjängbe på förbannet

fen§ träb, få fjaben 3 betta att fäga om Ijonom: "91nbra
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fjafmer r)an rjulpit, fig fjelf fan r)an ide §jelpa/'. 3a, rjan

rjjelpfe anbra, men tjan funbe i (fe ffona båbe fig fjelf od) ojL od)

berför utgaf t)an fitt lif för big ocr)~mig. 3a, fatifeer, 3
tjafmen en gång i cbcrt lif talat fattning! Snbra fjafmev tyan

ljuljrit. §an bog för anbra. §an mar en löfen för många; få

att bet är fuflfomtigt fannt, fmab bu tänfcr om tjonom: 5ltt=

bra fjaftöer §an fyutyit, ftg fielf fan §an irfe fjjetya.

S]JM mi nn mänba ojj titt ($aipt)a§; må r)an träba fram
t)är t flabbranbe mantel, att mi få fpörja om r)an§ mittne3=

mål. ($aipr)a§, bu mar öfmerfte preft, bå 3efu§ förr)örbe§; bu

mar hm fömämfte i 8anl)cbrin; bu mar i råbfalen, bå be

förllarabe rjonom ffylbig; bu fjclf bömbe rjonom. Säg ofe,

r)mab fabemittnena? $J3å rjroilfen grunb bömbe bu tjonom?

§milla bemté anförbe§ emot fjonom?

"§an r)ar talat rjäbclfe", fager ($aipr)a§, "r)an t)ar fagt:

Jpärefter ffolcn 3 få fe menniffanS fon fitta på lraften§ rjögra

r)anb ocl) fomma i t)immclen§ jlrj. SE)å jag tjörbe bctta, fann

jag rjonom ffnlbig titt rjäbelfe, ref minji lläber od) bömbe ljo=

nom titt böben". Sa, allt rjroab be tjabe emot rjonom mar,

att tjan mar ®ub§ <5on; od) be böbabe rjonom berför, att rjan

lom att förmärfma fig en brub.

Såtom ojs infalla ^ilattté. ^ilatité, benne man ftällbcS

infor big; bu förrjörbe rjonom; bu talabe meb rjonom anfigte

mot anfigte, Ijtoab föneS btg om ÄrtftuS? "3ag finner ingen

fal meb rjonom", fager $ilatu§. "#an fabe att rjan mar
3ubarnc§ lonung" (juft fåfom bet mar flrifmet öfmer forfet);

men "jag finner ingen fa! meb rjonom". ©åbant ar hm man§
mittnc§må% fom förfjörbe rjonom. Del) bå rjan ftår ber iblanb

ben Subiffa pöbeln, lommer en man, fom bråbffanbe armbågar

fig fram genom rjopen, rufar upp till ^3ilatu3 od) rader rjonom

ett bref. piatuS rifmer upp bet od) bletnar, bå rjan tcifer:

"befatta big intet meb benne rättfärbige mannen; jag rjafmer

mrjdet libit i bag i fömnen för fytn§ jM". S)et är från p=
lati r)uftru — rjenne§ mittneåbörb om ®rifiu§. £>u önjfar

Ijöta, rjmab r)an§ fienbcr tänla om rjonom? SDu önffar meta,

fyuab en rjebning tänfer? Dlå mäl, t)är rjör hu bet. "3ngen

fa! meb rjonom"; od) en r)ebning§ rjufixu benämner rjonom

"benne rättfärbige man".
Tim ber lommer 3uba§; låtom of$ fjöra r)an§ mittne§=
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börb! "3uba§, fäg ojj, tjmab tänfcr bu om 3cfu§? §)u !änner

mät benne mäftare; bu fålbe pnom för trcitio fitfmerpennin=

gar; bu förråbbe pnom meb eu fnf$; bu fåg pnom utföra

fina unbermerf; bu mar mcb pnom i 3erufalem, meb pnom
i 53etpnicn, bå pn uppmäcfte 2agaru§. §mab ft)nc3 big om
pnom?" 3ag tper mig fe 3ubaS, bå pn fommcr tillbafa

till öfmerfteprefterna ;
jag tpcr mig pra penningarne flinga,

bå pn faftar bem på borbet, fäganbe: "Sög fjaftoer iffa gjort,

att jag pfwer förråbt meniöft blob!" §är är ben man,

fom förråbbe pnom, orf) betta är, r)mab pn tänfer om p=
nom. 3a, mina ruänner, $ub pr låtit en pmr af bem, fom
i ett eller annat dffeenbe btbrogo till pn§ fon§ böbanbe, af=

lägga ett enftämmigt roittne§borb beröm, att pn mar offnlbig.

datorn ojj nu pra pfruibSmannen, fom mar närmaranbe

mib toréfäftelfen. ijpan pbe befälet öfmer be romerffa folba=

terna. §an pbe tiflfagt bem att låta pnom bära fitt for§;

pbe gifmit befallning beröm, att fpifarne ffullc flå§ genom

pnå pnber orf) fottet* orf) pn* fiba uppftinga§ meb ett fpjut.

"ipöfmiböinan, bu pbe uppfigten öfmer pn§ mörbare; bu

iiflfåg, att befallningen om pn§ böbanbe blef merfftälb; bu

fåg pnom bö; bu prbe pnom tala på forfct. ©äg ofj: §tt)ab

ft)ite§ big om ftrifttté?" §an flår fig för fitt bröft ocfj ut-

ropar: "Sannerligen mar benne mannen (&ub% ©on".

28i mänba ofj få till röfmaren på forfet orf) fråga, tjroab

pn tänfer om 3efu<3. Sörft pnar orf) förfmäbar pn pnom,
men feban får pn bättre fanfar om pnom. "Xennc pfmer
intet onbt gjort", fager pn. ännu ett fteg! §mab roittna

bjeflarne om pnom? Jpafma be något att fäga om pnom?
3a, fjclfma bjeflarne fatta pnom (SJubS <Son! §o» 9ftatfu§

pra mi be orena anbarue titlropa pnom: "3efu, ben pgfte§

©ub£ (Bon". TOenniftor fäga: "3ag tror SefuS mata <Sub8

Son, orf) cmeban jag mcb förftånbct tror ottta, ffafl jag blifma

falig". %f ! betta gjorbe äfmcn bjeflarne; men be bäfwabc bermib.

TOå nu pn» männcr träba fram, att mi få pra bera§

mittneåbörb! SDer är 3opnnc§, förelöparen, öfenprebifanten,

priifcn pfa 3erufalem§ ftab ffnnbabe ut i örnen att få pra— en Infanbc meteor. 9J£å pn, böparen gopnne», mcb fin

läbcrgörbcl orf) fin fläbnab af tamelpr fomma t)it orf) fäga

ofj, Ijnmb pn tänfer om $riftu§. |>ans orb, fom en gång
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gcnljöbo i ^Meftinal öbemarfer, ftå för otftib ffrifna i 33i=

beln : Se ©ub3 Sam, fom Borttager toerlbetrå tynber. Detta

är tjroab 3oljannc3 tänfcr om r)onom: "3fag fåg bet, odj roitt=

nabe, att tjan är (&ub? Son", 3ntct unber, att i)<m brog

l)e(a 3erufalcm od) Subecn tid fig, tr) r)an prebifabe Äriflité;

od) tjmarljelft en man prebifar $riftu§, fan §an mara fäfcr

att få många lärjungar.

Såtom of}, nu l)öra $etru§, fom mar meb 3?fu3 på för=

ftaringåberget famt ben natten, rjan förråbbe*. "$om ^3etru§

od) fäg ofe; fyoab bn tanter om $riftu§. Stanna i benna

bomfat od) mittna om Ijonom. Du förnefabe r)onom en gång

;

bu bebt)rabe meb en eb, att bu ide tanbe Ijonom. 28ar betta

fannt, $etru§; tänbe bu rjonom ide?" 5ld; jag föreftäder mig,

l)uru ^ctvuS fager: "Det mar en lögn, jag fabe bem. 3^9
!änbe Ijonom". Så fadabe r)an rjonom od feban båbe "§erre

od) $rift", fäganbe: Så flått nu t)eta 3*raefé rju§ meta för

rotéfo, att benm 3efu?, fom 3 for»fäfi rjafroen, rjafroer ®ub
gjort tid en §erre od) $rift. Såbant mar $etri roittne^börb

på pingftbagen, od) trabitionen fager, att längre fram, bå r)an

ffude affifroa», anjåg tyan fig omärbig att bö på famma fatt

fom fin §erte, od) begärbe berfor att Mifroa for»fäfi meb I)uf=

mubet nebåt. 9ht tid 3of)anne§, ben lärjungen, fom bättre än

någon annan tänbe 3efu§; fom lutat fitt tjufroub mot r)an§

bröfi od) rjört rjan» tänöfofuda r)jerta§ flag. 2ä§ r)an§ eoan=

gettum, om bu mid f)öra, r)roab r)an tänftc om fin grälfare,

$tfatr)eu3 talar om l)onom, fåfom om en från fin tfjron neb=

ftigcu fonung. 9ftarfu§ beffrifroer r)onom, fåfom ben ber tjenar;

2um§, fåfom menntffanS fon. 3or)annc§ fattar fin penna od)

omftörtar meb ett enba brag läran om blott en perfon i

®ubomen. $>an gar tidbala ånba tid tiben före 91bam. "3

begnnnelfen roar Orbet, odj Orbet mar när (&ub, 0$ ©ub
mar Orbet". 3 tlppenbarelfebofen ladar rjan rjonom "ben

ffara morgonftjernan". Så tänfer 3of)anne§ om rjonom, r)an

fom fänner rjonom få mäl.

Od) bu, SHjomas, fom tmiflabe på rjonom, fom ide mide

tro, att r)an mar uppftånben, förr än bit fid ftida bin rjanb

i Ijanå fibofår; Ijroab fpne§ big om Ijonom? "$lin §erre otf)

mitt ©ub", fager Xfjoma*.

©a mi feban tid Decapofté, ber 3efu3 marit för att ut=
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brtftua bjeflar, od) fpörja betta lanb» inneroånare, få få roi

f)öra,f)roab be tän!a ont f)onom. "2lttt Ijafwer J)an luäl kftättt."

9flen mi t)aftt>a ännu anbra mittnen. ©en förföljaube

©aul, en af r)an3 märfta fienber, möttes af §erren meb be

orben: "Sant, ©aul, rjroarför förföljer bu mig," od) fanffc

tiöabe fetten: "§mab rjar jag gjort big; nar jag roäl för=

orättat big? $om jag ej för att roälfigna big? ^rnarför bc=

möter bu mig fålimba, Sanl?" Od) ©auf frågar: "^mem
är bu §erre?" "3ag är 3e)u§ af basaret!), ben bu förföljer."

©er bu, r)an framme* ide öfroer fitt namn, er)uru tjan roarit

t r)immelen, "jag är 3eftt§ af 9iajaretfj". iproilfcn föran»

bring gjorbe ide betta möte meb ^aulu»! 9?ågra år febnare

pra mt t)onom fäga: "Jag räfnar bet allt för jfaba emot

ben öfroerfnnnnetiga min lperre§ Shifti 3efu funffap, for tynar»

ffutt jag tjar ramat bet allt för jlaba od) ()ålTcr bet for träd,

på bet jag må minna &riftu§." §mtl?er roitneåbörb om grälfaren!

Wlå toi nu roänba 0(3 från jorben titt Ijimmelen od) fråga

ängtafTarorna, r)roab be tän!a om $riftu§. 3)e fågo (jouom i

fJabrenS flöte, förr än roerlben mar; före jfapelfen§ grrjning,

förr än morgonftjernoma tittfammanö fofroabe fjonom, loar

r)an ber. S)e fågo r)onom lemna fin trjron ocr) fiiga neb titt

frubban. $nrilfen unberbar tiflbragetfe fingo be ide beloittna!

gråga be§fa rjimmef|fa fjärjfaror, tyvab be bå tänftc om (jo*

nom. Sojma till bera§ fång i $etr)tel)cm*nejben : "Ei, jag

båbar cbcr ftor gläbje, (jttritfen aflt fottet mebcrfara» ffafl, tn

i bag är cbcr föbb grälfaren, fom är $riftu», Jperren i 2)a=

öib§ ftab." §an lemnar fin trjron, för att frälfa toerlben.

$lr bet roäl unbcrligt, om cngtarnc fröjbaS bcröfrocr?

Sfroen be frälfta helgonen fe r)onom bcruppe anfigte mot

anfigte. §är på jorben roar r)an albrig rätt tänb, men i ben

roerlb, ber r)an ruarit från begrjnnclfcn, ber mar r)an tänb.

Ocr) funbc mi uppfånga be t)immetffa ljuben, få (Me mi tjära

rjanå namn prifaé od) lofroaS. 2öi meta, att, bå 3otjannc§

mar i anbanom på en fönbag, rjörbc t)an en röft af många

engtar, od) antalet på bem mar många gånger tufenbe tufen,

fäganbe meb ljög röft : "Sammet fom böbabt är, bet är roar*

bigt att rjafma fraft od) rifebom od) rotérjet od) ftarftjet od)

ära od) pri» od) lof." 3a, rjimmclen fan ide tiflfndcft ijnnga

tjan» lof. O, att jorben loille gifma efo od) förena fig meb
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fjimmelcn i att jjunga : äöärbtg att ^afira fraft oå) rifebom

odj mtébom odj ftarffjet od) äta odj prté oty lof!"

Stten till fift ett annat, ännu pgre mittneSbörb! Mgra
tänfa att gamla teftamenteté (Sub är n&a teftamentcté $riftu§.

5Jlen bå 3efu§ lom från Sorban, böpt af Sopnneå, prbeå

en röft från fjtmmelen. (&ub gaber tatabc. S)ct mar pn»
mitineåbörb om$rifiu3: "2)enne är min lare Son , i fjmilfen

jag pfmer ett gobt bel)ag." 9t<f ja! ®ub gaber tänfer gobt om
Sonen. Odj om (Sub pr ett gobt bepg titt pnom, jluUe

bå ide äftoen mi pfma bet! Dm ®ub odj fnnbaren pfma
bepg i $riftu§, bå funna ju (Sub od) ftonbaren möta§. 3
bet ögonblid, bu fan fäga fåfom gabren fabe: "3 t)toi!fen

jag pfmer ett gobt bepg", od) mottager pnom, är bu tro*

lofmab meb ®ub. SBifl bu icfe tro betta mittne^börb? 28iti

bu icfe tro betta bet fifta af alla roittneåbörben, od) fypilfet

prjfarorna§ (Svfo od) fommgarå fonung fjelf ålägger, ännu
en gång upprepar pn bet, på bet att afla må meta bet. 2)å

3efuS meb $)3etru§, Sacobuå oc^ 3opnne§ är på förflaring^

berget, ropar §erren åter: "3)enne är min färe 'Son, pnom
pren". Od) benna röft Ijöb odj genljöb genom ^alcfima,

genom pla mertben, från pf titt §af : ja, benna röft gen*

Ijuber ännu: "§onom pren! £<mom pren!"
Win män, mifl bu pra pnom t bag? §ör l)mab pn

fager: "bommen tifl mig, 3 afle, fom arbeten od) aren be»

tungabe, od) jag mitt meberqmida eber. Sägen på eber mitt

of odj lären af mig, tt) jag är milb od) öbmjuf af fortat,

od) 3 ffolen finna ro till ebra fjälar. XX) mitt of är luftigt,

o$ min börba är lätt". SSMtt bu ide emottaga en fåban

grälfare? SQBtfl bu ide tro på pnom? SDBifl bu ide förtröfta

på pnfm af pla bitt r)jerta? SBifl bu ide lefma för pnom?
Om pn utgaf fitt tif för ofs, är bet bå ide bet minfta mi

funna göra, att utgifma mara Iif för pnom? Om pn för

min jfutt bar forfet od) bog beruppå, borbe ide jag mara
roiHig att taga bet på mig för pn§ jfutt? O, pfma mi ide

ftäl att ä(ffa pnom! Sror bu bet är rätt att ftriba mot en

fåban frälfare? %xox bu bet är rätt att ropa: "$or<Sfäjt,

foréfäft pnom!" §erren fjjelpe pmr od) en af ofe att öra

gabren genom att ptta pn§ enföbbe Son!

SRootyS ftötebrag ftörfta beten. •
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i.

"Cdj be bcgtjntc aflefamman§ urfäfta fig. $)en förftc

fabe titt rjonom: 3ag f)afmer föpt ett jorbagob», odj jag måfte

gå ut od) befc bet; jag beber big, gör min urfäft. Cd) ben

anbre fabe: 3ag f)ar föpt fem par ojar, odj jag måfte gå

bort od) förjöfa bem: jag beber big, gör min urfäft. Cdj

ben trebjc fabe: 3ag rjafrcer tagit mig rjuftru, od) berför fan

jag ide lomma." 2uc. 14: 18—20.
knappt rjar man börjat prebila eoangelium på en ort,

förr än båht män od) qminnor begrjnna "urfäfta fig". Detta

är en gammat erfarenhet. Sa, ffufle jag gå tifl ijmar od) en

af eber, Jom ännu aren oommänba, od) fråga, ()ioarför 3 ide

antagen inbjubningen titt Sammeté brööop, få ffuflen 3 alla

tjafma någon urfäft fävbig på tungan; oct) om 3 ide fjaben

någon ttflreb», [fulle bjefttmlen fyelpa eber att uppfinna en

fåban. Cd) blefme r)an3 lögner tiflbafaujijabe, ffufle rjan

genaft framfafta nt)a. $au fjar ferjufen år§ erfarenhet od)

t)ar unber benna tib förmärfmat fig mrjden ffMigr)et; f)an

fan ingifma eber I)uru många urfäfter fom rjelft.

2LVt bu, rjiuarifrån urfäfterna fjafma fin upprinnetfc?

Du flafl finna bet, om bu går tiflbafa tifl täben. Då 5Ibam

tjabe fnnbat, förföfte r)an urfäfta fig. "Oroinnan fom bu

mig fiifwit Ijafwcr, gaf mig af träbet, få att jag åt." §an
för] of te att fafta ffulbcu på (ttub; Qsxoa faftabe ben på ormen,

odj änba tifl närroaranbe tib nrilja håhz män od) qminnor

meb en mun urfäfta fig.

®om ifyåg att be§fa män, om rjttrilfa 2uca§ talar, blef=

too ide inbjubna tifl en begrafning, eller för att pra någon

torr odj tråfig föreläsning eflcr prebifan; be blefmo ide inbjub=

na att beföfa något jjufijuå, fängelJe eller bårr)u§; ide r)eller

för att beroittna någon förjMdlig e^efution. *ftej, be faflabe§
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att bemifia en gläbjefeft; od) bm fefi, till fyoilfen eöangcfium

inbjuber, falla» i bibeln Sammet» bröllop: "Salige äro be,

fom äro fattabe tid Sammets bröllop." Éåfom jag nu tännet

bet, ftulle jag Ijclbre låta mig fönberflita» lem från lem, eller

låta r)jertat i betta ögonblid flita» ur mitt bröft, än ega l)da

merlben§ rtfebomar od) flutligen gå mifte om ben fyärliga mål=

tiben mib Sammet» bröllop.

§är är ide fråga om ett manligt gäftabub, utan om en

fMUntgåtta, feft. Dm big rocberfore»' ben äran att bl i fma
inbjuben till SBinbfor Saft (c — om lanbeté brottning bjöoe

big tio något ftort gäftabub, fom l)on rjabe anorbnat till fin

fonå ära, f!ude bu ide, man eller qminna, ebo bit är, mcb

gläbje antaga ben inbjubningen? 3o! 3 ffuITcn fäfert alla

önffa, att ebra namn fomme i iibntngarne, att mennifforna

måtte fe, ljuru r)ebrabe 3 btifmit. sFccn fjär är något mntfet

mer, än ^iio. §är är en inbjubning från fonungarna»

honung, från aHa rjerrar» §crre, från ©ub§ enbe eon.

©närt flått §an föra fin brub i brubfammaren. Sammets
bröllop ftunbar fnart; tjan fjar gått för att bcreba npa bonin=

gar åt fin brub; be nuroaranbe äro ide goba nog; od) fym
ffatt fnart fjelf tomma för att taga Ijenne tifl fig. $et är

en inbjubning till benna feft, fom jag nu bringar till eoer;

oå) bubffapet fyärom går ut till alla jorben» länber. £>ät

finnes ingen, fom ide är inbjuben. Unber abcrtonfjtmbra år

!)afma ©ub§ bubbärare farit ut öfmer bal od) berg, öfroer

öfen od) fjö, från jorben»
1

ena änba till ben anbra, inbju=

banbe alla till Sammet» bröllop. §mitfen ära för ofe arma

jorbemaffar! 2öib be fefter, fom af menniffor anorbnat, äfla»

fymar odj en för att få bäfia platfen; men mib ben feft, éub
tiflrebt, ffulle alla ftolarne blifma tomma, om ide Ijan» (är=

jungar ginge ut för att nöbga menniffor att lomma berin.

Cd) mibare, när menniffor anfiäfla en feft, få bjuba be

fina männer, bem, fom be äljfa ; men ($mb inbjuber fina

btttrafte fieitber, be^fa fom äro upproriffa mot ftonom. Od)
liftoäl urfäfta mennifforna fig. knappt r)ar inbjubningen

utgått från ©tib, förrän urfäftema börja.

Mar bu någonfin ftabnat för att efterfinna, tyvab fom
ffulle inträffa, om ®ub toge tyvat od) en af besfa urfäftanbe

på orben; om fjan ffulle föga: "(Sftcrfom bu få mitt, få blif
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borta från min fcft, jag trrifl urfäfta btg bet", odj feban t

ett brag bortfopabe bem alla från jorben? 21miag, att rjmar

oct) en l)är i (£ngtanb ffulle taga* på fina orb oct) läggas i

böbetté armar, t)uru många af ebra bobar ffulle bå icfe mara

ftängba i morgon; t;uru många rjem ffulle icfe uppfrjttaå af

forg! ®rögaren t)ar förmtéfo urfäftat fig, tt) t)an met, att,

om t)an antoge inbjubningen, ffufle tjan blifma tmungen att

uppföra meb fin t)elmctiffa affär. §an ffnfle ide tunna fort=

fara mcb att göra alla be§fa barn fabcrlöfa famt att taga

bröbet ifrån enforna odt) barnen oct) lihuäl befinna fig på mäg
titl Sammets bröllop. S)rinfaren tjar ocf urfältat fig. Dm
nu ($mb ffulle antaga bc§fa urfäfter, ffufle t)an ju genaft bort=

rrjda bem aUa från jorben, lifafom äfmen fföfan på mara gator,

tt) fyoarjc fföfa miö urfäfta fig, cmeban r)on met, att r)on måfte

Icmna fitt fnnbalif, om rjon ffatl få mara närmaranbc mib

Öammeté bröllop, dåliga penningfurftar ffulle äfroen för-

fminna från jorben; tt) be mille icfe cmottaga inbjubningen,

emeban be tänfte, att be bå ide få lätt ffufle funna förtjena

penningar. £e brifma måtjänba någon affär, fom bå måftc

ncbläggaS, oct) berför begnnna be urfäfta fig. 3a, mina män*
ner, bet ffulle blifma en btjfier tib, om (&ub toge mennifforna

på orben. ©räfet ffufle fnavt mara på gatorna, oct) be lef=

manbe ffufle tjofroa full fnsfclfättnmcj meb att begrafma be böba.

2Bar i bag uppvtfiig mot bin ©ub! ©ub är upprit*

tig; r)an menar Ijtuab tjan fägcr. §an» inbjubning är upp*

riftig, oct) t)an mifl, att mi ffola befmara ben uppriftigt.

Cm bu ide mitt tomma till benua nattmarb, fjmarför ide

öppet fäga bet? §marför göra urfäfter? S£)e äro ingenting

annat än lögner. §in§ t)är någon, fom fan uppflå orf) gifma

ett förnuftigt ffäl för fitt utcblifmanbe. Dm få är, fäg ojj

bå, tjroab betta ffufle mara!

§raarför ide emottaga benna inbjubning? Slänt efter

ett ögonblid, om bu t)ar något giltigt ffäl för bin roägran!

2ld, bu tjar intet. 3)et är icfe ofta mi blifma inbjubna att

bemifta en funglig feft, ode) r)är bjubaå mi att mara närma*

ranbe mib ©ubå enbe <Son* bröllop. §milfen bårffap af t)mar

odj en, fom mägrar att fomma! %'dnt efter, r)mab bet är bu

affäger big. ©et är r)immelen ; umgänget meb be tjetiga, meb
bem, fom rjafma tmagit fina fläber t Sammeta blob; be bo*
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ningar, fftoxfta ÄriftuS berett åt big ; ängtarne§ fäflffap fornt

gemcnffapen meb gabren, ©onen od) ben petige 2Inbe. §är
nere finnas inga merffigt flora män ; be öro i Sammeten. $e
t fann mening ftora, fom funnits eller fomma att finnas på
benna jorb, be ffota alla mara famtabe till benna feft. Hnber

ferhifen år r)afma alla jorbenS fjcliga pflit på att famlaSbtt:
— 5Ibrar)am, 3fal odj Sacob äro ber, ber få roi fitta till

borbS mcb bem, meb patriarfer od) profeter, apoftlar oa) mar*

tt)rer famt alla jorbenS petige.

3ag mitt fyelbre bö i afton odj mara fäter på att blifma

belaftig af be petigas faligljet i Ijimmelen än unber åtf)un=

braben lefma rjär i befittning af alla merlbenS rifebomar odj

gå mifte om Sammets bröllop. TOtnga mifcräfningar fjar

jag gjort unber min lefnab, men genom (SubS nåb är jag

fäfer om hen ftora förmånsrätten att fa beltaga i Sammets
bröllop, att få fe honungen i IjanS pnfjet, famt mara meb
Jponom för ettrigt. Odj tjmem mifl mäl gå mifte om benna

faligfjet?

Såtom oj? nu betrafta beSfe tre män, om i)to\\la bet ftår,

att be börjabe urfäfta fig!

§mab fager ben förfte? "3ag fjar föpt tit jorbagobS,

od) jag måfte gå bort odj befe bet." 9cågon f)ar fagt: f)mar*

för befåg fjan ide jorben innan fjan töpte ben? fjabe t)an

marit en flo! löpare, få Ijabe i)an gjort få; löpet lunbe ju

ide blifma bättre, genom att §an efteråt befåg jorben, ort) nu

när ben mar fymS, funbe fjan ju gå odj befe hm när fom

fjetfi; marlen fpringer ju ide bort. Det mar ide få, att lö*

pet mar belmiS afffuiabt, eller att någon annan funbe före*

lomma fyonom od) få jorben. $cin fjabe ide enS \>m urfäl=

ten; fjan fjabe löpt jorben od) befjöfbe ide frulta att förlora

fin eganberätt till ben; lilmäl måfte r)an gå od) befe ben.

SBefrmnerligt, att mitja gå odj befe jorben inemot natten!

*Dtan fer genaft, att f)är är en lögn. §an tottt ide gå till

nattmarben, odj få uppfinner fjan benna urfält för att lätta

fitt fammete. <Se \)äx orfalen, fjmarför menniflorna göra ur*

fälter; fe \)äx fyuru bjefmulen maggar bem tifl fömnS!

Såtom 06 nu fjöxa, tjmab hm oubre mannen fager:

"3ag l)ax löpt fem par orar, od) jag måfte gå bort od) för*

fota bem." $marför förföfte l)an bem ide, innan Jan löpte
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bom? Xct töar icfe rätta tiben att proffora ojarna, feban

be rooro föpta, od) bå löpet nu loar afftutabt, lunbe l)an för*

föfa bem när fom rjetfi. ipmarför ide lata bem ftå t ftal=

let od) i ftäflet antaga inbjubmngen? ©er fe rot en an*

nan lögn!

©en trebje mannen^ urfäft roar ben töjligafte af bem
alla. "3ag r)ar tagit mig tjufiru odj berför tan jag ide

tomma." |)roarför tog t)an ide fin fmftru meb fig? fen ung

brub bcltagcr ju gerna i fefter, od) om l)on ide metat följa

rjonom, bå rjan bebt rjenne beröm, få rjabe tjan ju funnat

lemna rjenne tjcmma. 9J?en fe, fa!en mar ben, att |an ttriUe

icfe fomma.
3lbcrtonf)unbra år r)afma gått, odj bet fägeS, att merl=

ben unber bmna tib btifmit mifare; bet fäge», att rjon rjar i

en förmånanbe grab föräblatS; men fäg mig, rjafroa mät men=

niftorna bengenom funnit på några bättre urfäfter? ©u
unga qroinna, fan bu anföra någon bättre urfäft, någon ur=

fatt, fom bcftår i cmigljeten» tju», etter fom en» fan tifljreb§*

ftäfla big fjctf? 9Jtennifforna upptänfa alla flag» urfälter,

men ännu rjar ide någon funnat fäga: @e, jag rjar en urfäft,

fom gäller. 2åt ben, fom magar påftå något fåbant, ncbläg=

ga§ i någon fmår fjufbom; låt böben fomma od) fe fjonom

i anfigtet, od) fjan^ urfäfter äro borta i ett ögonblicf. OTna
männer, cbra Urfäfter få ett tjelt annat utfeenbe, när 3 trä=

ben fram inför ben ftore bomaren.

Såtom ofj nu ffärffåba några af be roanligafie urfäfterna

i mara bågar!

@n iblanb bem Inber fålunba: 3ag tyder ide om ben

preften etter hm prebifanten. §mab t)ar bet att göra meb
gäftabubet? §roab beljöfmcr bu fäfta big mib bubbäraren?

Mntag att en go§fe fommer mcb kt bref från min rjuftru,

fjmilfet innehåller goba nnfjeter; ide bror jag mig bå om,

rjmem bet är, fom för bet till mig; bet gör mig ju aflbele»

betfamma, om r)an är fmart eller r)mit. ©et är fjclfma brcf=

met, jag fäfter mig mib. SRär nu ($ub inbjuber eber till en

ljögtib; tjmarför fäftcn 3 eber bå få nmdet mib bubbäraren?

§marför foten 3 urfäfta eber motmilja mot §erren bermeb,

att bm etter ben prebifaiuen, ben etter ben perjonen, fom fal=

lar ftg en friften, är eber mijjrjaglig?
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$äre, brn btg ej om fcubMraren! grågan är, om bu

är roiflig att emottaga Bubffa^ct från ©ub. Stor bu, att

<Sub§ orb är fonning, od) att ($mb inbjuber big till benna

fcft? Sror bu, att inbjubningen gäller merlben? S)u t)ar

ingenting att göra meb prebitanten, fom för till big bubfla=

pet. Cm bet är ett bub från ©ub, få frågar jag big, rjtt>at=

för bu ide mottager bet; tti tän!er bu roänta, till befj bu

finner en fuflfomlig man eller qroinna, fom för inbjubningen

till big, få tömmer bu albrig att emottaga ben. ©et fjar

albrig funnit» mer än en fuflfomlig mennijla. SDu jlafl r)oé

3e)u lärjungar finna många fel; bu jlafl fe mndet, fom bu

ide tt)der om rjo3 3e(u lärjungar; men rp§ mår 5D^äftarc

jlafl bu ej finnna ett enba fel, od) bet är §an, fom bjuber

big att !omma, od) rjruar odj en, fom antager inbjubningen,

ttrifl t)an mottaga.

©e r)är en annan urfätt! gör enbaft några bågar

feban fabe ett fruntimmer till mig: "©et finneg få modet i

bibeln, fom jag ide förftår." ©etta är ju ej getter unberligt;

tt) ben naturliga menniflan förnimmer intet af bet ®ub§ anbe

ti(lf)örer, odj bibeln är en anblig bol. §uru jluflc roat bet

opånottföbba Ijjertat förftå bibeln? 9Jten, fager bu, om ben

för mig är en förfeglab bot, fwru jlafl jag bå blifma frälft?

3o, bå ©ub förtunnar frälsningen för merlben, gör t)an Mia
mtttfet cnfelt. (&ub§ orb må mara buntelt för bm naturliga

menniflan; men fräféningenå mäg är få ttibligt beffrifroen,

att ett feg år» gammalt barn lan förftå ben, om bet roifl.

%aq följanbe fpråt od) fäg, om bu ide förftår bä: "9(nbcn

od) bruben fäga, tom, od) bm bd rjörer, fyan fäge, fom, od)

ben ber törftar, rjan fomme." Sro ide många af eber tör*

ftanbe? ipören, ®ub fager, fom. "Od) ben ber roifl, r)an

tage tiffeng matten för intet." 3 tteten ju, rjroab bet är att

taga emot en gåfroa? ©ub erbjubcr eber frälsningen fåfom
en gåfma. "§an fom till fitt eget, od) r)atté egne annam=
mabe t)onom ide, men alla bem, fom tjonom annammabe,

gaf t)an malt att blifma ©ub» barn, bem fom tro på r)an§

namn." $an bu förftå betta? "%xo på §erren 3efu§, få

marber bu falig!" ©u met ju, Ijmab bet är att tro, ©u
met ju, rjroab bet ät att föttröjta på famt att anbefalla bin

fjäi åt herren 3efu§ flriftus? — ©etta är odfå aflt. ©et
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pnneS rotéferltgen bunlla orf) hemlighetsfulla fa!er i Bibeln,

men om bu börjar förtröfia på ®riftu§, ffota bina ögon öpp=

na§, orf) bibeln ffafl för big blifroa en nt) bo!, 3 bag tan

$rifiu§ mara for big en rot utur torr jorb utan jlapnab

eller btägeligr)et; men, om bu tager emot rjonom fåfom bin

grälfare, ftafl rjan för big btifma bm tärafte af åtta, ben

albra älfftigafte, ben flara morgonftjernan. ©å flall bu för»

ftå bibeln.

Sngen bo! i ruerlben r)ar bfifmit få orätt bebömb, fom
bibeln. Wenniffor böma rjenne utan att läfa f)cnne, eller

läfa be en bit pr od) en ber, orf) tilffluta ben feban, t bet be

fäga: "^cn är få buntel orf) fyemligrjetéfull". Om bu läfcr

en manlig bo!, orfj någon frågar big, fyuab bu tncfer om ben,

få fmarar bu: "3ag l)ar ännu irfe få noga taft ben orf) milt

berföre ide ännu afgifroa mitt pmböme." Wlm af (SJub» bo!

läfer man några få fibor orf) förbömet ben feban rjel orf)

rjåtTcn. 3?lanb alla be trotflare orf) fritänfare, jag träffat, orf)

rjmilfa talat emot bibeln, roet jag ej någon, fom läft igenom

ben. Wårjänba funna fåbaua finna*?, men jag t)ar albvig

påträffat någon. S)et är bjefmulenS fträfman att föfa fa 06

att tro, att orbet icfc är fannt, att bet är bunfelt orf) f)em-

ligljetéfulJt; r)an roet luäf, ben mäftige fjälaftenben, att bet

enba mebet, Ijroarigcnom mi funna öfiucrminna r)onom, är

(Bub3 (frifna orb, orf) berfor förföfer r)an att ingifma menni=

flor mifjtro till betfamma. @å fnart en mennifta malligt tror

®ub» orb, minner l)on fegcr öfmer fatan. Unge man, bibeln

är fattning, orf) Ijioab l)afma be att gifma big i bibeln* ftäffe?

§marje folf, fom ärar ®ub% orb, är ett ttpprjöjbt fol!, orf)

rjmarje folf, fom förfaftar ©ubå orb, förnebra§. O, låtom

ofe fluta ojj tätt intill bibeln! SBtéferltgen ftola mi irfe förftå

allt på en gång; men betta ffafl ej förböma 0J5. 51ntag, att

jag ftirfabe mitt lilla femårige gosfe till ftolan i morgon

bittiba, orf) bå Ijan fomme r)cm på eftcrratbbagen, frågabc

l)onom: "SBilrjelm fan bu läfa? !an bu ftrifma? fan bu ftaf=

ma? görftår bu algebra, geometri, r)ebreiffa, latin orf) gre=

lifta?" %xo\\ i ej att ben lille gynnaren jlufle fmara: "©å

toligt bu talar pappa
;

jag fjar r)c(a bagen rjållit på meb att

(ära mig 91 33 G!" Crf) om jag bå fabc: "Efter bu nu irfe

är futlävb, få får bu irfe längre gå i ffolan"; fyoab [tullen 3
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fSga? 3o, 3 (luffen fäga, att jag fjanbfat båraftigt, men bet

more juft lila mtidet förnuft i betta, fom i bet fatt, ^roarpå

folf talar om bibeln. Wma männer! $ftenniffor, fom rjafroa

ftuberat bibeln i femtio år, ja, roife män, ftora teologer rjafroa

ännu albrig nått bejs bjup. ®er fmna§ fanningar, efter

rjroilfa <&ub% förfamling forfiat unber be fifta abertonimnbra

åren, utan att ännu någon nått bjupet af benna eroigt tefroan=

be firöm.

£är finna§ åter anbra, fom föga: "3ag för min bel

tror éub§ orb, men om jag finge tala enfam meb er, flulle

jag fäga er, rjroab jag rjar att anföra ttU min urfäft. 3ag

alffar roerlben mrjtfet, ocf) om jag btefroe en trifien, flulle jag

ju nöbga§ lemna alla nöjen, gå genom lifroet meb en bofier

uppfnn ocrj albtig mera få le. Tim gläbje flulle mara för att=

tib borta!" Tim rjär roiH jag inroänba, att en ftörre lögn än

benna albrig bli fmit rjopfmibb. ®jcfmulen uppfann ben reban

i (Sben, ocrj i fåbana orb finne§ icle en fftjmt af fanning ; be

äro en fmäbelfe mot Iriftenbomen. "Set att blifma ett éub§
barn, gör itfc en mennifla bt)fter. ©e, ber går en man till

afrättéplatfen, ocrj inom några minuter ffafl rjan inträba i

eroigljcten. Tim ett ilbub fommer från brottningen meb be=

nåbning. 3ag jlnnbar fram ocrj ropar tid ben lifbömbe:

"®oba nt#ter! (Soba norjeter! W flall ttfebö!" @ör betta

rjonom forgjen? 9lej! nej! nej! 3 unge män, 3 unga qroinnor,

ja, 3 gamla ocrj unga, tron ide längre fatan* lögner! 5)et är

förluften af ®rifiu§, fom gör menniflor forg^na. Om en

mennifla roore merfligt torftig, ja, böenbe i brifi på matten,

ocrj bu lomme ocr) gåfme rjenne en läflanbe brocf, flulle roäl

betta göra rjenne forgfen! — Cd) fe rjär rjroab $rifiu§ mil!

mara — matten för ben törftanbe fjälen. Om en mennifla

rjöfle på att bö i brifi på bröb, odr) bu gåfme rjenne fabant,

more betta att göra rjenne forgfen? 6e rjär, rjroab Ihiftu»

miH mara för fjälen — lifroeté bröb. S£)u lan albrig få någon

fann loda, frib, gläbje eller titTfrebSftälMfe, förrän bu funnit

ShiftuS.

§)en föreftällningcn, att en mennijta ide lan rjafroa frib

ocrj gläbje i betta lifroet, om rjon är en Iriften, är grunbfalfl.

Ocrj bod rjöH benna förefiäffning mig länge tillbala, men nu
fan jag fäga eber, att jag bet förfta aret efter min omroän
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betfe pbe mer gläbje, mer merflig tittfrebjtäffetfe odj frib, än

jag ^aft unber pla mitt föregåenbe lif fammantagbt, od) bet*

famma (!afl ptt mifjt puarjc ommänb friften intaga om fig.

<Se pr ännu en urfäft, fom man ofta får pra! §tt>ilfen

mängb af fåbana finnas ej ; luften är uppfpb af brjlifa. 3ag
pr någon fäga: "3ag ffuttc gerna toiljo blifma en friften

j

men M ax en mt)<fet fttmr faf. 3ag pr förföft flere gån-

ger; betta är rena fanningen." 3ag toitt fäga big, Ijmab bu

pttit på att göra ; bu pr förföft tjena ®ub meb bet gamla

föttéliga finnet. Sila gerna tunbe bu förföfa gå tid månen,

tt) bet är omöjligt. "@n (Sttjioper fan ide förmanbla fin pb,
etter en teoparb fina petar." ®et är omöjligt att tjena éub
meb bet gamla föttéliga rjjertat; men feban §erren fått gifma

big ett nntt tjjerta, mitt pn od gifma big fraft bertitt, od) bu

ffatt bå ide tala om, att bet är fmårt att tjena pnom. 3a,

pr är åter en lögn, od) låtom 0J3 betrafta bert litet närmare!

iftenar bu roerfligen, att ©ub är en prb prre? Söill bu på*

ftå, att bet är en fmår fat att tjena ©ub, att fatan är en

bättre prre, od) att bet är lättare att tjena pnom än ®ub?
9lr betta rättmift — är bet fannt? ©ub en prb prre! 2tten

läfer jag min bibel rätt, få ffall jag finna, att öfmerträba*

rena ttmg är prb *. Såt mig fäga big, att bet är bjcfiou=

len fom är ben prbe prren. 3a, "öftoerträbarerrå mäg är

prb". ©ub§ orb fan ide föränbreté. Dm bu tmiflar på bet*

famma, unge man, få fe på brottslingen i fängelfet, i blomman

af fin ålber, på lifmeté mibbagSpjb! §an pr roarit ber tio

år od) måfte qmarftabna ytterligare tio — tjugu år förfpilba

af pits lif; od) feban tömmer pn ut från benna u§la cell, en

brännmärft mifebåbare! Strör bu, att bemte man flått fäga

big, att "öfmerträbaren3 mäg är lätt?" gråga ben ftadar»

brinfaren, mannen fom är bunben till pub od) fot, ftafmen

af ben plmetiffa brpen, fom ffi)nbar mot brinfarenå plmetc;

fråga pnom, om pn funnit öfmerträbarenS mäg lätt. "Sätt!"

ffafl pn utropa. "Sätt!" ÖfmerträbarcnS lurig är prb odj

blir prbare oct) prbare för t)marje bag. gråga fritänfaren

od) mcrlbémenniffan; fråga fpelaren od) förfmäbaren — meb

en mun ffola be fäga big, att tjenften ttmrit prb. 2ag bjef*

Gmg. öftocrf.
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routen* trognaffe fötjejtagare; fiätt rjonom på benno plattform t

afton odj låtom ofs fpörja rjonom. S)et bäfta fättet att få benna

fråga afgjorb är, att t)öra bern§ roittne§börb, fom tjenat få

roat §erren, fom bjefrouten. 3ag tror ide, att någon men*

nif!a |ar rättighet att böma r)ärom, utan att rjan tjenat begge.

Dm jag tjörbe någon tlanbra en fntébonbe, få flutle jag bra

gerna roitja meta om tjan tjenat rjonom, od) t)abt fjan ide bet,

få flutle jag ej anfe rjonom funna afgifroa något tillförlitligt

roittne*börb r)ärom. Om bu nu r)ar tjenat håbe §erren odj

fatan, få är bu en opariiff bomare. gör egen bel fan jag nu

flå t)är fom ett $rtfii mitlne; jag r)ar roarit tjugu år i ijan§

jfofa odj fan intyga, att fjan är en gob fjerre. 3ag brufabe

[äga fåfom bu, "bet är en froår faf att mara en triften", oct)

jag tänfte, att bet mar få, men nu fager jag big, att bet

"ofet är luftigt odj ben börban lätt". Ddj falert tatar jag

benna afton till flere, fom r)afroa tjenat K\bt §erren od) bjef=

mulen. Sftånga af cber tjena nu $riftu§, men, innan 3 fom*

men in i rjané fåratjuS, tjenaben 3 bjefroulen. 3ag frågar

eber, 3 fom tittyöreu $riftu§, 3 fom tjafroen tjenat rjonom

fem, tio, ja tjugu år— är 3efa3 en fjårb §erre? (görfamlin*

gen fmarar: "9?ej! ftej!") 3ag toifete, att 3 IMen fmara

9tej. $tlbrig fjar jag f)ört någon fäga: "3og t)ar tjenat fåri*

fiu§ i fem etter tio år od) funnit rjonom mara en r)årb tjerre."

Såt mig nu åter " ftäöa eber på roittnenaS fiba. 3 fyafmen

tjenat fatan många år, od) många af eber tjena rjonom ännu,

finnen 3 fyonom ide mara en tjårb tjerre? ("3o! 3o!") O,
ja mina roänner, öfmerträbaren§ mäg är tjårb, 3 funnen ide

annat än crfänna bd, 3 tucten, att bet är fanning.

9tntagom, att mi funbe författa of* på anbra fiban böben;

antagom, att mi ur ben bottenlöfa afgrunben funbe framfaöa

3uba§, fom roarit ber be fifta abertonrjunbra åren, famt att

mi funbe ftälla ben frågan till rjonom: "3uba§, bu fom för=

råbbe ©ub§ @on od) fålbe rjonom för trettio filfmerpenningar;

bu, fom få troget tjenat bjefmulen, fjar bu funnit rjan§ tjenfi

lätt?" O, rjmilfen mcflagan ffulle ej uppftiga från r)an§ läp=

par! (Sller tror bu, att 3uba§ funnit ben tjenften lätt? %xox

bu, att tjan lärt fänna fatan fåfom en milb rjcrre? ©e rjonom,

när tjan faftar ifrån fig be trettio filfroerpenningarne! 51d,

r)an bfef få trött på bjefmufeité tjenft, att tjan gid bort od)
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rjänge fig fjelf, tjuguft)ra timmar efter fttt offentliga inträ*

banbe i bm tjenfien. Sånfom nu på ^aulu§, om rjnrilfen

man fan föga, att rjan intog ben platå, fom 3uba§ en gång

innefyabe. §an befinner fig nu i ben ettriga farligheten; od)

tror bu ttml, fjan ffufle föga, att M marit fmårt att tjena

©ub od) lätt att tjena bjefmulen? "Set fann§ en tib, bå jag

troget tjcnabe bjefruulen", fager l)an. "3ag utanbabe§ Ijotelfer;

jag förföljbe éubz förfamling; men bet blef mig fmårt att

Merna emot ubben."

Såtom 06 nu fe, fjroab ©ub fager rjärom! 3ag ffuöe

gerna ttrilja fråga bc§fa, fom föreftäHa fig fjonom fåfom en

fjårb Ijerre, rjroab be fäga om ett fåbant orb af rjonom fom
betta: "bommen titt mig, 3 alle fom arbeten od) aren bctun*

gabe, od) jag ttrill mebcrqnrida eber. Sägen på eber mitt o!

od) tären af mig, ty jag är milb od) öbmju! utaf rjjertat, od)

3 fiolen finna ro titt ebra fjälar, tt) mitt of är luftigt od)

min börba är lätt." 3a, bet är lätt att tjena bm man
älflar, oå) r)uru gerna ttritl man ide mara fyonom till betjag

!

O, mina männer, nebfätten ide ©ub, få att 3 fallen

rjonom en rjårb rjerre! Stålen meb bem, fom äro 3?fu lär*

jungar; fen på bera§ anfigten; fen rjuru bera» ögon firåla

af ett rjimmelfft Iju§, tjuru beraå mäg upplt)fe§ af ljufet från

(Bolgatlja! Saten bem fjelfma tala om ben frib od) gtäbje,

fom be r)abe funnit i érifli tjenfl! 2)c ffola, få länge be

funna röra fin tunga, tala om, ljuru magen blir ljufare od)

tjufare, ju närmare be fomma bag»refan§ jlut. ipoppet mäjer

ju mera be nalfaS bet cluiga lammet. 9Id ja, bet är en ftor

åtffilnab mellan ®rifii odj fatanS of. ©et förra är lätt odj

ljufligt; bet febnare tungt oct) tjårbt. 3ag beber eber att ide

lijjjna tiH fatan§ lögner, r)an§, fom bebragit fjeta menuiffo=

flägtet. O, miljen 3 ide i afton brjta om fjerre od) antaga

inbjubningen att fomma till Sammeté bröllop ?
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£)en urfäft, jag nu mitt tala om, är "Utforelfen". Sag

träffar många fom fäga, att be äro mtjdet befnmrabe om
fin fjäfé frälsning, men att be ide meta om be äro utforabe.

"Om jag Mött morc fäler på att mara utforab", fäga be,

"(fulle jag fnart bfifma angelägen om min frälsning; men bå

jag ide met, om jag är en af be utforabe, få rjar jag ju en

mrjtfet giltig urfäft för, att jag ej är få angelägen." Wå mät,

jag mitt ide gifma något omiftt ljub om benua punft, utan

fager befiämbt, att en oommänb menniffa r)ar intet att göra

meb läran om utforetfen. <&&an bu biifmit ett ©ub§ barn,

funna rui tala om utforelfen — bå funna rui tala om, r)uru

Ijuflig od) ffön benna lära är, men få länge bu ide är ®ub3
barn, r)ar bu ingenting meb bm att ffaffa. ^)u mill ju ide,

att någon ffall läfa bina enffilbta bref, är hd ide få? 9?å

mäl, läran om utforelfen jfref» i ett cnffilbt bref tio (&vM
barn. Qntet unber, att ben är en gåta för merlben; intet

unber, att be ide funna förftå ben; ben mar albrtg ämuab

för bem. §mab be fjafma ait gifma aft på, är £rifti fria

inbjubning^orb : "§mar od) en", od) "3)en till mig fommer".

5lntag, att jag fommer titt betta böncrjuå i afton od)

frågar maftmäftaren mib borren: "Jproem är tnbjuben till

betta möte?" "SDe fom Ijafma biljetter", fmarar rjan. Sög
t)ar ingen biljett; fålebe* är bet ide för mig, tänfer jag.

3ag går mibare od) fommer till ett annat möte. "5)etta

är enbaft for bem, fom r)Öra titt fällffapet". ©ålebey ide

för mig! 3ag går än mibare od) fommer till en flor publi

brjggnab — en flubb. "(Snbaft rneblemmar rjafroa ttflträbe"
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läfcr jag öfmer borren. 3de rjeder betta mar för mig. 3ag
går ännu längre fram ocr) fommer titt en annan brjggnab,

öfmer fjnmrS borr be§fa orben äro ffrifna: "§roar odj en

fom mid, r)an fommc". 5Id! §)enna gång är bet för mig.

§mar od) en — bet gäller mig — odj jag går in. 9flina

männer, ($mb Ijar ftädt bet juft få. Slfla äro inbjubna att

!omma tid ®rifiu§. §mab r)ar bu att göra meb $auli ept=

ftet om utforelfen? ©u Ijar ingenting att göra meb ben —
förrän bu blir en friften. ®u rjar intet att beftälla meb anbra§

enffilbta &ref, od) betta "tynar odj en" lommer före utforel=

fen. S)å bu lär big läfa, börjar bu meb alfabetet, gör bu

ide få? SDu lär big ide på en gång att läfa rent; od) om
bu fommer tid $rijtu§, få måfte du tomma på ben mäg,

©ub utftafat, od) feban fan bu tala om, ljum bu tom.

3a men, fager bu, bet finneS en annan fiba af fafen.

$rifiu§ fabc: "Sugen tömmer till mig, utan att gabren, fom
mig fänbt rjafmer, bragcr fjonom". 2BäI, men fym fager od:

"Tiax jag marber upprjöjb ifrån jorben, ffatt jag braga alla

till mig". $a\\ brager mennifforna, men be milja ide tomma.

®ub mar i Jfrifto od) föifonabe merlben meb fig fjelf odj

brog mennifforna tid fig. S)etia braganbe fortgår ännu; men
många tjjertan arbeta emot QfnbcnS maningar. (&ub brager

mennifforna mot rjimmclen, od) bjefmulen brager bem mot

t)e (meter.

51ntag, att en man, fom önffabe !omma tid Sonbon,

ffude fäga: "3ag met ide, om <5nib l)ar få beftämt bet för

mig. Om jag ffad mara ber, få tömmer jag roäf bit. 5Idt

nog, bet är ide märbt, att jag begifmer mig af på magen.

§mab ffafl bet tjena tid att betala ut rcspenningar od)

befmära fig bcrmeb? Om jag är utforab tid att mara ber, få

fommer jag alltib bit på något fatt". §roem ffude mäl

luilja tala få? ©der antag, att en jorbbrufare ffude fäga:

"3ag brt)r mig ide om att få; om ®ub l)ar beftämt, att jag

ftad l)afma någon fförb, få får jag ben änbå. 3ag mid ide

unberfafta mig bet tunga arbetet att brufa jorben; om ®ub
f)ar beftämt, att jag fM rjafma en gob fförb, bå ffad jag

ju odfå l)afma ben, mitt arbete förutan", ©der antag, att

bu är fjuf od) ide ffidar efter boftovn, utan fager: "Om ftub

rjar beftämt bet, få blir jag mäl frijl", od) fä mägrar ou att



tttftffcr. 95

intaga mebictn. Du fager: "bet tjenat titt ingenting; om
($mb t)ar beftämt, att jag ffaH bftfma fri)!, blir jag bet nog

ntan mebictn.
1
' §mem talar roäl på betta fatt? Od) tifmäl

r)t)tta många fåbana grunbfatfcr meb affeenbe på be anbliga tingen.

2Bi funna ju tänfa ofj, att §>erren» 3efu§, bå r)an fåg,

fmru menniffor ffutte ftöta fig på benna lära, fteg neb till

jorben odj på ^atmoS talabe titt 3oljanne§ be»|a orben: "f!rif

uti en bot od) jänb titt förfamtingarne" ; famt att 3or)anne§

bå flref. Cd) feban, bå bet mar nära flut, fabe iperren:

"3of)anne§, innan bu titlfluter bofen, få tillägg betta: '9Inben

od) hxubm fäga fom! Der) bzu bet r)örcr, fjan fäge fom.' 9J?en,

bå bet fanjlc fmne§ några, fom äro böfma od) ide r)öra, fd

tittägg: 'od) ben ber törftar, I;an fommc': od) for bm t)änbelfe

bet jluttc mara någon, fom ide more torftig, få fäg: 'ben ber

mitt, t)an tage lifmeté matten för intet ". §>mab lan bu mäl

önfla mer än betta? od) berefter befeglabeå boten. Det är

ben fifta inbjubningen i bibeln: "Den ber mitt, t)an tage lif=

met» matten för intet". Du är torftig; bu mitt fjafma matten.

3ag rader big betta gla§ od) fager: "2ag bet"; men bu

fmarar: "Dm bet är beftämbt, att jag flått fjafiua bet, få

beljöfmer jag ide befmära mig meb att gå oct) taga bet",

od) få får bu bet ide. O, om bu mitt blifma frätft, få måfte

bu uträda t)anben od) mottaga frälsningen. "3ag mitt taga

ben r)älfommma fälten oct) prebifa §erran§ namn". SBitt bu

taga ben i afton; bet är få enfelt, ti) ben är en gåfma.

"Énnberté lön är böben, men ©ub§ gåfma är bet emiga lif=

met". Wma bt)ra männer, förbjupen eber ide längre i läran

om utforelfen. 3 polen bod ide funna flå inför (&ub od)

fäga: "3ag emottog ide inbjubningen; ft) jag mar ide en af

be utforabe". Denna urfäft ffatt förfminna i r)an§ närhet.

®ub inbjuber r)marje menuifla till Sammets bröttop, bå fjan

ffrtfmer: "Den ber mitt, fym tage."

3ag föreftätter mig, att en man, fom fitter ber nere, fager

:

"Detta är ide mitt befnmmer; men en af bem, fom befänna

fig tittrjöra $rifiu§, bebrog mig för några år feban på 180

fronor. Det finne» atttfå jlrijmtare iblanb be tnfina, od) jag

mitt ide t)afma något att göra meb fåbana. 9tej, jag mitt

ide blifma ertappab att gå i fäHffap meb ftrnmtare."

$äre, jag flått funna mifa big tmå jlrnmtare i merlben
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för fjmarje fåban, bu ffuHe funna n>tfa mtg t <8ub§ förfam*

ling. ©efjutom bjuber jag big ide att fomma till förfam*

lingen; — icfe berför, att jag irfe t)ar förtroenbe txH förfam»

lingen — utan jag bjuber big fomma till Sammets bröllop.

Siom förft till $rifm§, od) feban ruilja tt)i tala om förfam*

lingen. ®ei t)ar alltib funnits ffrnmtare i förfamlingen od)

fommer alltib att finna* fåbana. ©n af be tolf apoftame

befanng mara en ffrrjrntare, odt) bet jlafl, få länge merlben

ftår, finna* ffrtjmtare inom ftirfan. Wzn bet ffatl ide ftnnaS

flrmntare mib benna feft, oct) om bu roill gå ut ifrån ffr&m*

tare» fällffap, gjorbe bu bäft t att ffmiba till $riftu». Om
bu ide mottager inbjubningen, måfte bu tillbringa eroigr)eten

meb bem. 5lntag, att rjmar oc^ en t)är roore en förrjärbab

ffrnmtarc; Ijroab fjabc betta att göra meb big? "gölj bu

mig", (äger $rtftu». §)u berjöfroer icfe fe på Sorjanne», tytt*

ru§ eller spaulu», eller på ben od) ben menniffan, utan enbaft

på $riftu§. 2)u ffall finna många fel l)o» o{$, men bu ffall

ide finna något Ijo» $rifiu§. 2Bi fe fjelfma många brifter

l)o§ og, oct) bu må göra betfamma; men nri bebja big ide

att följa ofj, utan Skiftu». ®et ffall ide finna* några ffrt)mtare

mib Cammeté bröllop; be ffola alla mara iblanb be förbömba.

Od) om bu ide eiuottager inbjubningen, få måfte bu tillbringa

eruigljetcn meb ffrrjrntare. Nerför, om bu merfligen afffnr

bem, få gör bu ju bäft uti att förfäfra big om en platé ttrib

Öammeté bröllop.

2Ken §är finnes mårjänba en egenrättfärbig farifé, fom
fager: "3>ag förftår ide allt betta tal om omtuänbelfe; jag

är gob nog, fåban jag är. DJlin urfäft ffall gälla, om anbraS

faöa. 3ag går. ide till beSfa menniffor oct) beber om bera§

förböner; jag bcljöfmer bem ide." Od) r)an frocper in fig i

fin egenrättfärbigfjet» fmutfiga trafor odj tror, att r)an är ren

i ©ub* od) mennijlorS ögon. Win män, <Sub» orb fager:

"2)en är ide till, fom rättfärbig är, ide en". Dm bu tom*

mer i bina egna fläber, få ffatt bu blifroa utfaftab från

biöHopyfalcn. §an mifl förfe big meb en flädfri, ffinanbe

fläbnab, om bu mill emottaga ben, men tänf ide, att bu fan

beftå inför fonungen meb bcSfa elänbiga egcnrättfärbigr)eté*

trafor. O, må ben Ijclige 2lnbe mifa big, r)um ogubaftig

bu är inför ben Ijelige (Suben. 3u närmare en mennijla
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fommer f)Ot\om, beflo mer afffnr §on fig fjctf. 9fleb 3ob

fager fjon: "3ag gifmer mig fMb." §on utropar lift (SfaiaS,

bå l)an fåg ben fjelige guben: "2Be mig, jag förgås, ti) jag

tyafmer orena läppar." ©åfom för ben fjetige mannen £>a=

mel, fjar fjenne§ gobltjet biifroit tvänb i elänbe. Sttåtte nu
iperren (Sub i bag affläba big bin egenrattfärbigljet!

VRm pr finne B ännu en annan urfält. Om bjefmulen

ide fan få menniffan att tro, hä fjon är gob nog utan ommän=
belfe, få förföfer fjan intala fjenne, att fjon är få onb, att

§erren icfe mitt f)afma något att göra meb r)enne. 9Jtönga

urfäfta fig ofta fålunba: "3ag nritte gerna blifma frälft,

men jag är alltför onb." 3)etta är en annan lögn; ty fjmab

fager ffriften? "®riftu§ bog för ogubaftiga." 3efu§ ÄrijluS

fom t merlben för att frälfa fnnbare. @mab fabe ®riftu§

titt fina lärjungar? "(Sån ut i t)ela merlben oå) prebifen

eoangelium för fjela ffapelfen." ©e ffutte prebifa bättring

otf) frjnbernaé förlåtelfe för "aUa folf, bcgt)nnanbe§ på 3eru*

falem." Sitt otf) meb åt be män, r)milfa§ fjänber rooro be=

fublabe meb ®ubs @on§ blob, erbjöbS frälsning! ^aulu§

fabe att f)an mar ben fornamfte Bfonb ftmbare, men om nu
Ijan änbå blef frälft, finn§ M ju Ijopp för fjmarje menniffa

på jorben. Öm bu är lifa onb fom fyan, få är bu juft en

fåban, fom §erren fan få frälfa. 3ag minnet, r)uru unber

mårt fifta frig läfarne efter fjmarje flag brufabe gå ut för att

fe efter be fallna otf) bå förft uppföfte be fmåraft fårabe för

att få mårba bem. spå betta fatt går äfmen ben fiore läfas

ren titt mäga. fecrn frälfar be märfta menniffor, fyan fan få

tag uti. 3ag fauner många, fom äro angelägna att fomma,

men be mänta på att blifraa litet bättre, ©e tänfa, att ®ub
mitt icfe taga emot bem förr.

TOna männer, meten, att §erren inbjuber eber att fom*

ma juft fåbana i aren; odt) om i fjelfma funben göra eber

bättre, få ffulle fyan roi&t icfe bcrför l)cflre taga emot eber.

©toepen icfe eber egenrättfärbigfyeté fmutfiga trafor omfring

eber! (Sub ffatt fråntaga eber Ijmarje fåban trafa, bå 3 fom*

men titt Ijonom, otf) fiäba eber i fin rättfärbigljeté fjärliga ftä=

ber. Hnbcr friget brufabe tui iblanb gå titt märfnmgSfonto*

tet, otf) bit infom en gång en man meb ljög fmart fjatt, fin

fläbebrägt otfj ftöflor af finafte läber; §an% fläber fönteS märba

SRootyS görebrag. Inbra belen. *
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ungefär 1800 fr.; en annan man fom Sfloen bit, r)roar§ ffä=

ber rooro märba omfring 18 fronor; men båba måftc affläba

fina egna fläber orf) påtaga fig lanbet» uniform. 5på famma
fatt måfte roi, när mi ingå i $rifti roingårb, iftäbaS be fjim*

metffa bröttopéfläberna otf) afflöbaå mara egna, orena fläber.

®åtebe§, r)uru onb bu än är, fom lifmät juft fåban bu är,

orf) §erren jlafl cmottaga big.

3ag läfte en gång om en artift, fom luilTc måla en tafla

bfmer ben förlorabe fonen. Jpan gcnomletabc bårrjufen, fjuf?

rjufen orf) fängelferna för att finna en man nog elänbig för

att före ftä Ila ben förlorabe fonen, men Ijan funbe ide finna

någon. ©n bag gtcf rjan utför gatan orf) mötte en man, fyoilfcn

t)an anfåg ffutle pa§fa. §an fabc ti fl ben ftatfar» tiggaren,

att r)an ffuKe få mäl betalbt, om fjan mitlc lomma till f)onom

oel) fitta för fjonom. tiggaren famtnefte, orf) bagen för l)an§

beföf beftämbc§. 3)en utfatta bagen tom, orf) en man inträbbe

i artiftené rum. "9ti önffabc ett möte meb mig", fabc f)an,

bå r)an inträbbe i atetiern. Slrtiften iagpåfjonom; "jag fjar

albrig fett er förut", fabc fjan, "orf) fan fåtebcå irfc fjafma

utfått ett möte meb er." "3o", fabc f)an, "jag fofmabe att

fomma l)it flodfan tio i bag." "2)et måtte mara ett mi&tag;

bet måtte tjafma marit någon annan artift, jag mäntar en

tiggare f)it mib benna tib." "Sa", fager tiggaren, "jag är

juft benfamme." "9a?" "3a, jag tt)rfte, jag borbe fläba upp

mig litet, efterfom jag ffufle få bli porträtterab." "9Ken nu"

fabe artiften, "är ni mig till ingen nt)tta
;

jag mitte l)afma

er, fom ni toar." Sifafå mitt JfriftuS rjafrua fjmarje fattig

ft)nbare, juft fåban r)an är. "$Ren", f)ör jag någon jaga,

"mitt l)jcrta är få fyårbt." Ståmäf, betta är juft ffälet, (jttmrför

hu bel)öfmer lomma. Om bu icfe l)abc ett f;årbt Ijjerta, få

ffulle bu irfc be()Öfma en frälfare. %xov bu, att bu fjetf fan

uppmjufa eller förfroSfä bitt fyjerta? 3nbjubcr icfe ®ub be

r)årbl)jertabe? $om icfe $riftu» att uppföfa orf) frälfa bet,

fom mar förtappabt? £et är juft emeban mennifforna* tjtjcr=

tan äro fjårba, fom be bc'f)öfma en frälfare, få att bin l)ärb=

rjjertenfjet är icfe affé någon urfält. 0>3ub inbjubcr big, orf)

bu fan irfc inför ben ftorc fonungen fäga, att bu icfe funuat

antaga inbjubningen, emeban bitt l)jevta marit få fjårbt. fyan

inbjubcr rjmar orf) en, orf) bu far lomma meb bitt rjårba i)\cxia,

juft fåbant bet är.
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(£n man fabe en gång nnber famtal meb en lärare:

"Sftitt Ijjcrta är få fyirbt; bet fänneå, fom roore bet bunbet

i lebjor, od) berför fan jag ide tomma till §erren." 2ära=

ren fmarabe rjonom: "ton meb lebjor od) allt"; od) rjan lom

ftrajt titt $riftu§, få Kjårbtjjertab, få bunben fom rjan mar,

od) $riftu» befriabe tjonom från fjetlrarne oct) författe Ijonom

i famma ftunb i frihet. Om bn af fatan är bunben tid

rjanb oct) fot, få lom irjåg, bet är <Sub§ mer! att brnta fjett=

rarne; bu lan ide brnta bem fjelf. 2)len lofmab roare §er*

ren, rjan lan i afton befria r)mar odj) en i fina fnnber bun*

ben fjäl odj författa fången i frirjet.

*ftu åter en annan urfält: "3ag jluKe gerna milja fom*

ma, men jag met ide, om jag länner bet rätt." £)etta är en

mtjrfet allmän urfält, — länflor, länflor, länflor, länflor?

3ag t)ar r)ört fåbana rjttranben, få att jag näfian bfifmit fjul

beråt. 5tntag att en män bjuber mig till mibbag i bag, od)

jag fmarar: "3ag tadar, jag fluKe trjda mtjdet om att äta

mibbag meb big, bet är ingen jag rjelbre flufle milja lomma
tiH, men jag met inte, om jag länner het rätt." "är bu

fjul?" frågar rjan. "9lej, jag far albrig mått bättre i rjefa

mitt lif." "§mab menar bu bå?" "3ag met inte, om jag

länner bet rätt. 3ag met inte, om jag är i en rätt finne*=

ftämning." "3ag fbrftår big ide", jtutle rjan fäga. "§mab
menar bu?" "3ag flufle oänbligt gerna milja gå, men jag

rjar bet mijst ide rätt." ^å betta fatt tala menniflor nu.

"3ag fluUe gerna milja fomma titt rjimmelen, men jag met

ej, om jag rjar bet rätt inom mig." 9ften lare. om bu merf*

ligen mifl, få är bu ju inbjuben af ®ub, ocrj betta är ttö=

tädligt. TOin män nöbgar mig att lomma, men jag fortfar

meb att fäga: "3ctg töet ej, om jag är i ben rätta finnen

ftämningen." "3&g tror merKigen att TOoobi) tjar bliftuit

från fina finnen", flufle rjan fäga; "jag bjöb t)onom till

mibbag, ocr) i fiället för att gifma mig ett bcftämbt fmar,

tjöll rjan rjcla tiben i meb att tala om fina länflor!" Tian må
mäl le beråt, men på betta fatt tala rjunbratafé menniflor.

Wna männer, rjar ide (&ub inbjubit ebcr? Om rjan bet

gjort, rjmarför ide mottaga inbjubningen? Om 3 ttriljen

lomma, få lommen juft nu od) talen ide om länflor ! Sron

3 toäl, att SajaruS rjabe några länflor, bå $rifiuå latlabe

fjonom ut från grafmen?
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Wma rocinner, ©ub är öfroer alla fänffor, otfj bcfmtom,

tron t cbcr merfligen om att funna flora ebra fänftor? gör
min bel är jag roifj, att, om jag lunbe ber)crrffa mina !iin=

flor, jfuEe jag mtéfertigen albrig mara onb, utan cnbaft gob

Tim fom it)åg att, om fatan odfå lan föränbra mara län*

flor, få tan t)an bocf albrig föränbra ®ub» orb; ocf) bet är

på betta mi ffola bygga mårt Ijopp om ercinnerligt lif. 3)å

en fattig ftinbare blifroii rjufpen ut ur rjefroetet octj juft är

färbig att fatta fin fot på flippan ®riftu§, få rader bjefmuten

ut en planta af fänffor orf) fager: "étig på benna." Oct)

i famma ögonblirf fnnbaren fätter fina fötter berpå, fjunfer'

rjan åter ncb. 2ag bå för big ett fåbant fpråf fom betta:

"Sannerligen, fannerligen, fager jag eber: §mit!en fom r)örcr

mitt orb orf) tror fjonom, fom mig fänbt r)afmer, fjan fjafmev

eroinnerligt lif orf) fommer ttfe i bomen, utan är gängen

från böben titt tifmet."
sIRin män, betta är mer märbt än

alla be länflor, bit unber fjela bitt lif lan rjafma. Orf)

tufen gånger Ijelbre mitt jag r)mila mib betta enba fprå! än

mib allt bet länflofmall, jag någonfin erfarit. 2)et är nu
tjugu år, febau jag fom till benna tro. ©cban befe r)afma

rjclmetcté mörfa mågor fommtt mältranbe mot mig; förföljet*

fen* fmatt brutit ftg runbt omfring mig; tmifmel, fruftau orf)

otro beftormat mig; men jag nar fått nåb att ftå faft mib

betta enlla (Sub§ orb. 3)et är ett fäfert fotfäfte för emig=

rjeten. 2)et mar fant för abcrtonfmnbra år feban orf) bet är

fant i afton. §)enna llippa är faftare än mina länflor; orf)

fjmab mi berpfroa är att få mår fot på flippan. Jpcrrcn

flatl bå gifma ofj "en nt) mifa i munnen/'

Tim jag l)ör någon från läftaren fäga: "§an r)ar irfe

all* talat om bet fjälétillftånb, i l)mitfct jag befinner mig.

Sngenting af allt betta oroar mig någonfin; men meb mig

är förfjållanbet, att jag fan itfe tro. 3ag flufle gcrna miljö

lomma; men jag lan ide tro." gör ide länge feban fabe en

man tid mig: "3ag lan ide tro." "§toem?" frågabc jag.

§an ftammabe oct) fabe åter: "3ag lan ide tro." "ipmem?"

fabe jag. "W, fabe fym, "jag fan ide tro." "£mem?"
frågabc jag åter. Sill fift fmarabe fjan: "3ag lan ide tro

mig fjelf." "hårnät, bet betjöfmer ni ide.
s
Jii bel)öfmer ide

r)afma något förtroenbe för er fjelf. 3u minbre ni tror på
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er fjelf, befio bättre. Dm ni fager mig, att ni ide fan tro

på émb, bet roore en annan fal, men jag milt bå fråga er,

tjroarför ide!" Om en menniffa fabe tid mig: "3ag mör=

bar big mrjdet; jag beunbrar big; men jag tror ide ett orb

af tjiuab bu fager", få ffuKe jag fäga tifi mig fjelf: "3ag

f
ätter fannerligen icfe mrjdet märbe på bin beunbran." 5J?en

på betta fatt talar mången om (Sub. §an fager: "3ag tjar

en bjup roörbnab för ®ub; Motta namnet (Sub uppfyller mitt

tjjerta meb roörbnab; men jag tror rjonom ide." §rr>arför

ide få gerna mara ärlig oct) fäga, att bu icfe tniH tro rjonom?

®et finne§ intet rocrftigt ffäl, -tjroarför man ide ffufle fnnna

tro éub, oct) jag trotfar tjroarje otrogen på jorben, att upp=

roifa något enba af (M) gifroet löfte, -rjroilfct $r>an ide tjar

FjåCttt. §uru befynnerligt bå, att någon i flutet af nittonbe

årtjunbrabet fan roåga fäga, att tjan ide lan tro (&ub.

Win män, bu tjar intet flat för att ide tro rjonom. Om
bu fager, att bu ide lan tro en menniffa, få lan bet

finna» ffät för bet, cmeban menmffor ofta fäga fåbant, fom
ide är fant. 9J?en (&ub gör albrig något mi|tag. "©fulle

(Smb fäga något oct) icfe göra't?" %xo på §erren octj fäg

meb 3ob: "Om tjan od böbar mig, ruitl jag lifroät förtröfta

uppå rjonom." Somliga menniffor tala om bet, att be ide

funna tro, få fom om betta more en ftor olrjda, tjroilfen mot

bera§ roifja träffat bcm. S£)e irjda» betrafta bdta fåfom en flag§

fjufbom oct) anfe bcrför, att be böra röna beltaganbe oct) meb*

libanbe. éltn roet, att betta är ben meft förbömanbe frjnb i

merlben. "9cär tjan fommer", ftår bet, "frätt t)an firaffa

merlben för frmb, oct) for rättfärbigtjet od) för bom: för fynb,

tt) be tro t(fe J)å mig." $etta ar ruerlb«fynben — "fy be

tro ide på mig." 3)ctta är fjelfma fynbaroten; oct) fruften är

onb, emeban »träbet är onbt. 9Jca (&ub öppna mara ögon,

att rot må fe, att t)an är rättfärbiq, oct) må mi alla fomma
bertitl, att mi rjclt förtröfta på ftrijiuS.

DJcen bu fager: "3ag UJet itfe, fjtuab M ar att tro»"

<5e ber åter en urfäft! SBet bu ej, tjroab bet är att förtröfta

$å ©errett, att taga rjonom på t)an§ orb? SDÖet att tjan

roerfligen fållar big, att tjan önffar, att bu ffatt fomma. Octj

om bu ide roet, tjmab bet är att tro, roifl bu bå ide för*

tröfta på rjonom?
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9flen en annan fager: "3ag fluTfe mt)det gerna roilja

lomma, men }ag är räbb, att jag itfe fan Ijåflaut." 3ag
t)ar unber flere år följt en regel, fymffen roarit mig till ftor

rjjelp — ben nemligen, att ide flättra öfroer ett berg, förr-

än jag fjunnit fram titt betfamma. %xo $rifiu» om att

funna ftälja big nu! ©jefmulen faftat ett fyalmftrå öfroer

bin mäg, od) feban förftorar r)an bet od) roill inbilla big att

bet ät ett ftort berg. 33rti big ide om bergen; tro att §ér=

ren i afton fan frälfa big, od) om Ijan fan frälfa big nu, i

benna afton, få fan tjan od befjålla big t morgon.

©eban bu futtit tifl borb» oef) tjåflit nattroarb meb $ri=

ftit», — feban bu r)aft ett möte meb rjonom, få ffafl bu toi§»

ferligen ide åter roilja lemna rjonom. 3ag mottog r)an» in=

bjubning for tjugu åt feban od) rjar feban bcf$ albtig roelat

gå ifrån tjonom; tjar unber alla be^fa åren tjefler albrig be*

rjöft bemata mig fjetf. 3og ffnlle bå Ijafroa gått tiflbafa inom

tjugufnra timmat. 9Jcen, lofroab mate §erren, mi berjöfroa

ide od» funna ej getter bemara ofe fjclfma. Jperren är min
beroarare, min §erbe; mig ffall intet fattas

1

. §au bcroarar

ofe. Det bcr)öfS famma nåb fot att bemata ofc, fom fot att

frälfa ofv Od) éub r)ar fagt: "min nåb ät big nog."

2Jcen fomtiga menniffot äto ide all» täbba för affall.

$e äro fäfra på, att ®ub är mäftig att frälfa bem od) ftarf

nog att bemara bem, men om bu frågar bem, om be äro

ftiftna, få [äga be: "fti met, att jag, mt)(fet (jerna ffuttc

mitja blifroa bet, men jag tjat itfc tib." Om jag i afton,

nät 3 gån ut fjärifrån, ffutle fpringa neb tiH botten od) taga

ebet i banb, fäganbe: "SÉRina roänner, rjroarför ide emottaga

inbjubningen i afton? få (rulle någon af ebet fäga: "2Bar

gob od) urfäfta mig för i afton; men jag r)ar merfligen ide

tib. 3ag l)ar en modet angelägen affär, fom måfte mara

otbnab till» i motgon bittiba, od) jag måfte betföt r)em få fött

fom möjligt föt att få min nattro. 9ci fåt metfligen lof att

urfäfta mig." (Sn mobet ffulle fäga: "3ag måfte fjem od)

lägga mina barn i fäng; urfäfta mig föt benna gång." 3a,

få fäga tufen od) åter tufen, att be ide r)afroa tib att mara

gubfruftiga. Élm, mina roänner, tmru tjafrocn 3 anmänbt

all hm tib, fom ®ub fjar gifroit eber? $\vab r)af)uen 3
gjort alla beéja månaber od) år, fom Ijafroa rullat bort, fe-
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bart r)an gaf eber lifroet? Sr bet fant, att 3 ide Ijafmen

tib ? £»uab gjorben 3 be trerjunbraferjiofem btjgnen förlibet

år? fuiben 3 ingen tib unber alla be£fa tolf månaber

att föra ®ubå rifc? 3 uppoffrcn tjugu år för att förffaffa

eber uppfoftran, for att fatta eber i ftånb att förtjena Ie!am=

ligt uppehälle åt benna fmaga tropp, r)milfen fnart f!aK blif»

ma uppäten af maffar. 3 uppojfren fju efler åtta år för

att lära eber ett rjrfe, fom {fall fatta eber i ftånb att förtjena

ebert bröb, — men i Ijafmen icfe fem minuter öfriga för

att mottaga Jfrifii inbjubning ! DJtin män, lom ir)åg, att hn
titroäl måfte fjaftoa tib att bö ocr) ftätfaS inför bomen, oct),

bå §erren Mar big inför fin bomftot, ffall bu mät bå måga

fäga, att bu ide rjaft tib att bereba big titX r)an§ @on§ bröl=

lopSmåltib? Om bu icfe t)ar tib, få tag big tib! Sägg allt

annat åfibo, tiflbefj bu antagit benna inbjubning. ©öt förft

(&ub% rife! Såt barnen mara uppe litet längre i afton; låt

bina affärer r)mifa i morgon, äfmen om bu icfe ben bagen ffuHe

förtjena få mrjcfet penningar! §mab bettjber bet, om bu blott

finner ÄriftuS? Sattre att blifma mifj om frälsningen, än

att minna r)eta mcrlben ort) taga jfaba tid fin fjäll

Wlm bu fager: "3og ftulTc gerna milja blifma en friften;

men jag r)ar en förbom mot be§fa fammanfomfter, mot 51mes

rifanare ocr) mot lelmän. Om bet more en merflig preft, en

af mara egna lärare, fluUe jag antaga inbjubningen." ®äre

män, om bu t)äruti fer ett fjinber, få ftig upp, lemna benna

fammanfomft, ffrjnba tifl bin lärare ocr) tala meb fjonom. §an
fluöe mtéferligen af Ijjertat gläbjaS, om r)an finge tala meb

big om bin fjäl. Oct) om bu ide mill blifma ommänb på en

fammanfomft, fåban fom benna, få finnes bet ju offentliga

gubstjenfter i alla tyrfor i t)ela ftaben. Wen bu fager må*
r)änba: "Det pågår nu en flor mädetfe pr i Sonbon, oct)

jag ffulle ide milja bli ommänb unber en fåban mädelfe*

tib." Om få är, få fiig in i en jcrnmägSmpé oct) reS till

en annan ftab, ber bet ide är någon mädelfe. 2Bi funna

utan froårigrjeter finna en ort, ber bet ide är någon mädelfe,

en ft)rfa, ber bet ide är någon 5InbcnS utgjutelfe. Om bu

merfltgcn mill fomma, få ber jag big att ide föregifma någon

fåban urfäft. §uru lifiig bjcfmulen är! 2)å bet är faUt odj

böbt inom fyrfan, fäga mennijforna: "M, om bet bara more
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något Hf t fnrfan, få ffufle jag blifroa en frtftcn; om rot

enbaft finge en pingfiminb från tjimmclen, bå ffufle bet blifroa

få lätt." Crf) feban när nåbeåroinben fommer, fäga be: "9ccj;

toi äro räbba för öjmerbriftcr od) för be»fa fammanfomfter.

2Bi äro räbba, att någonting ffall göra*, fom ide är i öfmer=

eusfiämmelfe meb mara begrepp om bet pa§fanbc." O, mina

männer; Infnten ide till bc§fa lifiiga lögner; fommen till £ri=

fin*, fåbana 3 aren, od) tagen emot bet anbub, fom t)an juft

nu gör eber!

3ag önffar, att jag r)abe tib att framfiäöa än flere af be3fa

urfätter, men be äro få tatrifa, fom rjåren på mitt rjufmub;

od) om jag förföfte uttömma bem alla, få ffufle bod bjefmu*

len fyefpa big att fjiita på än flere. S)et bäfta bu fan göra

är, att binba bem alla i ett fnippe od) ftämpta bem fom en

pade lögner; ide en enba af bem är fanning. (&ub ffall en bag

bortfopa bem alla, om bu ide gör bet nu. 23etänf, ÖJub ffall

lemna big, om bu mill fortfara meb bina urfäfter; fjan tu t II

ide göra M, men tjan tömmer att göra bä. "<Så fant iom

jag lefmcr", fager £)crrcn, "jag Ijafmer ide luft till ben ogub=

attige» böb, utan att ben ogubaftige onnuänber fig od) tefmer;

få ommänben eber bod nu från ebert onba iuäfcnbe; l)ioi to\U

jen 3 bö, 3 of 3^'ocfé rjua?" (Se på ben jubiffa nationen,

be uraftläto att tomma till fefteu; be föraftabe ®ub£ nåb od)

trampabe bm unber fina fötter; fe på bem i bag! 3o, bet

är lätt nog att fäga: "3ag beber big, gör min urfäft." $Rcn

en gång ffall nog ©ub taga big på orben od) fäga: "3a, jag

mill urfäfta big". Od) i ben ofaliga emigrjcten ffall bu —
unber bet anbra, fom tjafma antagit inbjubningen, fitta ttrib

2anuuet§ bröllop, omgifna af fjimlenå lof oct) halleluja — i

be förbömbaé fällffap, ropa: "Eförbetiben är framliben fom*

marcu är till änba od) ofe är ingen t)jetp fommen."

^om ir)åg, att bet är äran* fonung, fom iubjuber big

till benna feft! föom jnft fåban bu är od) antag inbjubnin=

gen! 8åt plogen ftå ftilla i fåran; lat boben mara ftängb;

tåt aprerna fyroifa, till» bu antagit benna inojubniug! 3a,

till befe, lemna återfallet; låt orm ftå i fiaflet. £)roab bu

än gör, få fe till framförallt, att bu ej går mifte om 2am=
meté bröllop! Tin i £)eircn affomnabe nt^ber ffall mara

ber; bitt lilla barn, fom bog för några månaber feban, ffall
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mara ber. §>u unga fiicfa, fortfäti ej meb bina urfälter; tt)

Jperren ffall bå en gång öfraergifma big. Od) bu, unge man,

beb icfe att btifma urfäftab; §erren lommer att taga big på

orben ; bu må göra narr beraf t afton, om bu berjagar. "O nej",

fager bu, "bet rjar jag atbrig gjort; rjruab jag än lan mara

ffntbig till, men ide tia betta." SBerfligen ide? 5Intag att

jag finge ett inbjubningSbref tiK mibbag i morgon; att jag

toge emot ocr) genomögnabe bet, men ide befmarabe bd, ide

fäft.e något affeenbe berttrib! SBore ide betta att göra narr

beraf? §uru många af eber flola ide gå Varifrån i afton,

utan att fäfta något affeenbe mib benna inbjubning? är ide

betta att göra narr af inbjubningen? §erren rjar inbjubit

big till Sammeté bröllop, ©fall bu anmänba benna afton

till att antaga inbjubningen eller tio att göra narr af ben?

®ub mill ide, att bu ffall bö; rjan mitl, att bu ffafl emot*

taga betta anbub oct) tefma. Om bu rjar någon giltig urfält,

någon fom lan beftå i eraigr)eten§ lju§, få r)åfl faft mib ben;

lemna ben ej för något prté ! %aq bm meb big neb i graf=

men; tag bm meb inför ($ub% bomftol oct) framftäll ben ber!

Wm om bin urfält ide lan beftå eroigbetéprofmet, få uppgif

ben! Cm ben ide lan beftå inför $ub£ allfeenbe öga, upp=

gif bm genaft; jag ber big l)ärom, fom en män; låt bm
förflrjga meb minben oct) antag inbjubningen till Sammeta
bröllop! Såt ide bm gädanbe, rjånanbe ocr) begabbanbe merl=

ben föra bin jjäl in i ben eroiga böben! ©ör fåfom pilgri=

men, fom Sorjn limpan beffrifmer, fjmillen ffrjnbabe ut från

fiaben görbcrf ropanbe: "Sif, eminnerligt lif!" §åö blidcn

fiabtgt fäftab på bd förlöfmabe lanbet od) fäg: "®enom ©ubå
nåö milt jag mara meb mib Sammet» bröllop."

5lntag, att rot benna afton flrtftligen putTe befmara in*

bjubningen. §ur f!uKe bet låta?

"%\U tjimmelen§ lommg!
Hnbcr bet jag fatt i bönetjufei i ftaben , ben . . .

3uli 1875, emottog jag genom en af bina tjenare en mndet

enträgen inbjubning att mara närroaranbe mib bin enföbbe

©on§ bröllop, iiuu jag be&er big, gör min urfäft."

©fulle bu, ct)o bu är, milja unberflrifma betta? ©fuflc

bu milja ftiga upp till referentens borb, fatta pennan ocr) fatta

bitt namn unber en fiiban urfäft?
s
3icj, bu ffulfe fäga: "Dm
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jag förgäter big, få roarbe min fyéäxa tjanb förgäten. Win
tunga låbe tt)tb min gom, om jag ide tänfer på big." Sog

tmiflar på, att bet finne» någon bär, fom ffutte roilja finfina

unber. 2Bitt bu bå ide jfänfa någon uppmärffamrjet åt (&nb%

inbjubning? 3>ag beber big, anfe hzn ide betnbelfelös ! ®ct

är färlefcn» ®ub, fom inbjubcr big titt en feft, od) ©ub låter

ide gäda fig. ®å od) le! meb blirjen, gå oct) framta meb

peft od) fjufbom, men ffämta ide meb (&ub\

2åt mig nu ffrifroa ett annat ftuar: "Sill tjimmelen»

fonung! Unber bet jag fatt i bönefjufet i ftaben ,

ben . . . 3uli 1875, emottog jag genom en af bina tjenare

en ml)det enträgen inbjubning, att mara närloaranbe roib bin

cnföbbc ®on§ bröllop. Sacj finnbär att finara: (Benom ($utä

nab tmtt jag antaga in&jubuigen." C, måtte herren för=

må eber att i betta ögonblid fatta ett rätt beflut! 28et, att

ont bu roitt fe ®ubé rife, måfte bu på ett etter annat fatt

afgöra benna fråga! £mru milt bu författa big mot iubjub*

ningen? 3ag framför "ben titt big i min mäftareé namn, mitt

bu antaga etter förmfta ben? 2Bar benna afton roté od) antag

inbjubniugen! (Bå ide rjärifrån, förr än bu fått bin emigrjeté=

fråga afgjorb! 5Itf, att ®ub i afton finge föra fmnbtatafé

af eber titt ett faligt beflut! S)etta är mitt rjjertaS hön.
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I. 3)et gamla teftamentet

Blobet är förfomng for liftoet." 3 2R
f.

17: 11.

Jpruarje menniffa borbe toara i ftånb att gifma ett jtal

för bet rjopp, fom i fjenne är; men ben, fom är främmanbe

för bfobct, lan icfe gifroa något ffäl för fitt r)opp bortom

grafmcu. 9Jcan fager mig ofta, att jag gör fräféning»tt)ägen

allt för (ätt, oet) att bet är båraftigt föga, att menniffor btifiua

frätfta genom att fjelt enfelt förtröfta på fttijli förfonanbe

btob. gag tu i fl boet ide, att någon ffafl tro, ()ioab jag fager,

om bet tcfe är i öfmerenoftämmeife mcb ffriften; od) bet aflra

bafta fättct är bcrför att flå upp bibeln od) fe, r)ttmb $ub§
orb fägcr tjärom.

§>et är mib bibelns förfta bo!, jag nu ttrifl fäfta eber

uppmärfjamfjet. Om bu flår upp 1 2Jtof. 3: 21, ffafl bu

finna bc»fa orb: "Cib £)crren ®ub gjorbe 9Ibam 0$ tjané

imftru fjortfar af ffinn oc| ttäbbc uppå bem." 3 benna oer§

finna ttri för förfta gången en r)änfnftuing på btobet. (Eäfert

fläbbe (Bub icfe 5Ibam od) (Soa i bjurffinn utan att fjaftoa ut=

gjutit btob. Ccr) för mig är M en mt)det ljuflig tanfe, att

frjnbeu blef betäcft, förr än s#bam bfef utbrifmen ur (Sben —
att (Buh rjaublabe mcb tjonom i nåb, innan rjan tjanblabe i

bom. (Srjuru benna tiUbragetfe i ©ben mar Blott en fttmg

förebilb af bm fommanbe ®riftu3, af ffagtoffret, få funbe bod

SIbam rjafma fagt tifl fin rpftru: "Oaftabt ®ub r)ar brifmit

ofj ut ur ©ben, äljfat tjan oj$ liftuäl, oct) benna ftäbnab är

ett beroté på r)an§ tartef." 9Mgon t;ar fagt, att ®vfo fatte

löftets lampa i 2lbanté fyanb, innan r)an bref r)onom ut.

"Ottriunau» fäb ffafl föubertrampa ormens rjufmub". §ar bu

någonfin tänft på, i rjmilfct förffrädligt titlftånb ben faflna

ocf) förtorabe menniftau (tuflc Ijafma fommit, om r)on fått lefma

för ettrigt? £>ct mar af lärle! tid dibarn, odj på bet att r)au

icfe ffuöe äta af tifmeté träb odj lefma för ettrigt, fom (£htb
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brcf rjonom ut ur parabifet odj fatte tf)erubim ber mcb ett

flammanbe froärb. Tim nu r)ar $uj'tuå fommit odj ftött

fmärbet t fitt bröft famt öppnat miba portar, få att mennt*

jlan fan lomma in odj äta. Slbam fuube rjafrna marit i

©ben tio tufen år odj lifroät fluttigen bltfmit bebragcn af fatan;

men nu "är mått lif förbolbt mcb ®riftu» i ®ub." 3a, men*

niflan är trögare mcb ben anbrc 5lbam utom ©ben, än mcb

ben forfta uti ©ben.

Satom 06 nu mänba ofe till 1 3Rof. 4: 4: "Odj *(bel

offrabe bejjlife» af föifttingen af fina får odj af bera§ talg;

odj gerren fåg tädetigen till 2lbel odj t)an§ offer. 9tten tid

(Sam od) t)an3 offer fåg Ijan ide tädcligen. 3)å marbt ©ain

fmårligen rorcb, odj rjan» fy) fötroanblabe§." Jpär äro nu

traå fönet, fom äro föbba od) uppfoftrabc utom ©ben. $)e

moto barn af famma fövälbrar act) uppfoftrabc unbcr attbele»

lifa förljåttanben, unbcr famma inffytanbe. *ftågon oliffjet

föncrna emeflan är ide fänb, förr än be gå för att offra.

2lbel frambär blobct od) antaget; ©ain fommer på fin egen

mäg od) förfafta». Utan tmifmel utmifabe ®ub, bå mara

förfta förälbrar föllo, hm mäg, på Ijmilfcn menniffan flutte

lomma titt r)onom; 5lbel gid ©ub§ mäg; men ©ain följbe fin

egen. S)u må itnbra fjmatför ©ain* offer ide mar för ®ub

fa behagligt fom Stöefé; men ben ena följbc ®ub§ ttiäg, ben

anbra fin egen. $anffe fabc (kin, att Ijan ide hmbc uttjärba

åft)ncn af blob od) tog bcrför bd, fom ®ub fjabe förfaftat,

od) labc bet på altaret; tanfle fabc Ijan titt fig fjelf: "3ag

mitt mijjt ide frambära ett blöbanbe lam; jag tncfer ide afl§

om benna lära. §är är ben gröna, madra frulten, rjmillen

jag r)ar förroärfioat genom mitt arbete; jag är fäfer på, att

ben fer bättre ut än blob." S)et finn» många ©ainiter inom

!i)rlan än i bag. ®e förföla att gå titt t)imlcn på fin egen

mag; be frambära till ®ub fina egna goba geruingar; be

frambära, lift (Sam, bet fom foneS bem pnt od) förtjenftfuttt;

men be tyda ide om läran om förfonuupblobct. gran bm
tib 5tbam tefbe i ©ben, tjat bet funnit» båbe 2lbc(iter odj

©ainiter. 9lbcliterna lomma på blobeté mäg, men ©ainiterna

på fin egen mäg. S)c milja blifma befriabe från "MobSläran".

DJkn mar mifj på, att hm religion, fom flattar btobet ringa,

är af bjefmuten. §uru mältalig en man än må mara, om
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r)an prebifar emot blobet, få gör rjan bjcftt)ulcn§ toerf. Styfena

ide titt r)onom, tro t)onom ide ! Dm en engel från rjimmelen

ftutte prebifa ett annat coangclium, mitte jag ide tro bet.

"®rifiu§ är böb för mara fnnber" — betta är bet eöangefium,

fom ^auluö od) $etru3 prebifabe, od) fom ©ub atttib bc=

gagnat mib frälsning af mennif!oma§ fjälar.

9täfta gång mi få r)öra tafa§ om blobet, är bet i 1 9ttof.

8: 20: "Oct) 9coar) btiggbe §erren ett altare od) tog utaf

atterjanba ren fänab oct) utaf attetjanba rena fåglar oct) offrabe

titt bränneoffer på altaret. " 233i tjafma lemnat bet förfta nåbc=

förbunbet mellan ©ub oct) mennijfan od) tomma nu titt bet

anbra ; od) bet förfta Dioat) gör, är, att t)an fätter blob mettan

fig od) fina ftmber. 3)et anbra nåbcsförbunbet är grunbabt på

blob. Bå går Dfoat) bm flora btob^mägen, od) förbenjlutt

blifma bjuren räbbabe unban flobcn. 2111a (&ub§ barn tjafma

febermera gått bcnna roäg; tt) btobet är förfoning för fnnben.

Blå upp 1 9Hof. 22: 13: "$å rpf 3Ibrarjam fina

ögon upp odj fåg en mäbur batom fig, infnärjb meb tjornen

i en törnbufte, od) gid bit od) tog ben roäburen od) offrabe

t)onom titt ett bränneoffer i fin fon§ frätte." ®ub älffabe

$tbrar)am få mtjdet, att t)an ffonabe I)an§ fon; men få äljfabc

r)an merfben, att tjan ide ffonabe fin egen fon, utan gaf t)o=

nom ut för ofj åtta. SLBi läfa, att 2Ibrat)am fåg förifti bag

od) btef gtab.* ^ag met ide, när t)an fåg ben, men jag före=

ftältcr mig, att ®ub brog unban tiben^ förlåt od) roifabe t)o=

nom Shifhté fåfom ftmbaborttagaren. 53etrafta nu offerplatfen.

£)cr ftår altaret, brjgbt på 3^omar)§ befattning. ®ub tjabe

bjubit 9(brat)am att taga fin fon, fin enbe fon, r)milfen r)an

älffabe, famt binba ort) ftagta r)onom. 6onen är bunben;

allting är t orbning, oct) t)an tager nu fnifmen för att bbba

t)onom. Jpan förftår ide meningen meb betta, men $ub rjar

bjubit bet, od) t)an luber. $)et more önfftigt, att mi nu för

tiben r)abe män, fåbana fom 5Ibrat)am, roifliga att Irjba r)mab

Qbub befallt, utan ett t)raarför! 3'ag tnder mig fe t)onom om=

famna fin fon, trrjda tjonom till fitt bröft oct) gråtanbe fäga

t)onom ben t)emtigt)ct, r)an få länge r)abe bolt för tjonom.

§mi(ten ftni! §voilfen famp måfte bet ide t)afma marit! 9cu

är r)an färbig att ftöta fnifmen i fonen» tjjerta; men tjör, en

röft från rjimmeten fager: "$brar)am! $&rat)am! ©tona bin
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fon." SSÖnba ttri nu luår blid ttCC ©olgat^a, få f)öra rot

ber ingen röfi från tjimmelen, intet rop: "Éfona bin fon."

W\, ©ub utgaf tjonom för ofj alla ; ben offntbige för be fltjt*

bige; ben räftfärbige för be oröttfärbige.

2Bi gå nu titt 2 9Rof. 12 &ap., ett af be migtigafte

fapitel i bet gamla teftamentet. 3 irettonbe perfen läfa toi:

"Od) btobet jlafl mara eber ett tetfen på r)ufen, ber 3 uti

aren; att, när jag fer btobet, ffafl jag gå fram om eber, ort)

eber ide mcberfaraS ffall ben plåga, fom eber törbcrfma må,

när jag flår Ggtjpti lanb." ©ub ftiger ide: "Iftär jag fer ebra

goba gerniugar — r)uru 3 tjafmen bebit, futfnt otfj gråtit",

utan "när Jag fer blobet". ©et loar icfe bcraé goba före*

fat jer, bera* tårar, bera» böner, bera§ arbete etter tro, fom

bemarabe 3^rael i (Sgopten; bet töar btobet. §roab fyabe be

att iafttaga för att blifroa frälfta? ®e ffulle befiröfa fibo*

od) öfre börrträben meb btob. t)e ffufle ide beftrrjfa tröffeln

bermeb; ©ub roifle ide att be ffulle trampa på blobet. $fien

bet är, r)roab mertben gör i bag. 9Renniffor fäga, att $rifti

böb betrjber intet; bet är blott I;an§ tif, fom rjan mille fram*

ftätta tifl ett exempel. Wm ©ub fabe ide: "$ag ett Imutt,

felfritt lam odj jiäfl bet framför borren; bå jag fer lammet,

milt jag gå förbi eber." Qofot någon 3§raelit gjort få, Ijabe

bÖben§ engel gått förbi lammet, inträbt i tjufet od) lagt fin

talla l)anb på hen förftföbbe. (5tt tefmanbe lam funbe ide

rjafroa uteftäugt böben från 3§*aeliten§ boning benna natt;

utan btob l)abe r)an fallit ett offer få mät fom ($gt)ptiern. ©et

är ganffa fann olift, att, när några af (SgyptenS ftora män refte

genom ©ofen od) fågo Såraeliterna beftrnta fina börrträn meb
btob, be fabe, att be albrig r)abe fett fåbatt bårftap. ©e tndte

bet fannolilt mara ffaba, att be förfiörbe utfeenbet på fina

r)uS. §marje fm§ roar bfobbeftrufet. Sngen (Sgtjptier funbe

fatta bet. $å ben minne^roärba natten, när böben inträbbe

i rjroarje t)u§, änba ifrån fonungcité palats till ben fattiges

foja, bå flogoropet uppfteg från M flagna tanbet, bå mar bet

btobet, fom uteftängbe böben ifrån 3*raeliterna£ f)em i ©ofen.

3a, bet är btobet, fom måfie betäda mara frjnber. 3ag beber

big, tåt ej mertben förroifla big meb affeenbe på benna punft

!

2åt rjenne fortfätta fitt fjånanbe od) begabbanbe famt förafta

(&vfo$ ©on§ bnra btob; men betta btob är mår enba tiflftyft,
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roårt enba rjopj). 2Bi funna icfe betäcfa någon ft)nb meb alla

mara goba gerningar tiflfammanlägba. 9Kan far ju ofta fjöra

:

"Dm jag roore få gob fom ben orf) ben mannen, Ijmilfert t)ar

prebifat eoangefium i femtio år, eder fom bm eder ben, rjmilfen

beföft fjufa orf) är få öm mot be fattiga, bå funbe jag mara

toifj om t)immefcn." 9Jcen jag raid fäga big, att f om bu är

ftybbab af ®ubå Son§ btob, få är bu ti!a fatig fom bet ftörfta

fjelgon, fom raanbrat på benna jorb. SDet är icfe ett långt

lif af goba gerningar, fom en gång ffall frälfa 06; bet är

icfe mår frifttiga raerffaintjet, fom ffatl mana gobt för oj? r)o§

(£mb. SBtéfertigen måfte mi tgerfa för ^rifti rife, men berpå

beror icfe frälsningen. 2Btéferligen måfte bu följa $riftu§ orf)

föfa att lifna fjonom i fyans
5

rena orf) tjefiga fif; ja, betta är

tid orf) meb adbeles nöbmänbigt, men om Rrifit lefnab i

emigtjet prebifabeé, orf) r)an§ böb blefrac förtegab, få ffude bet

albrig frälfa en fjäl. ^enniffor fäga: "3)u måfte arbeta,

arbeta, arbeta för att bltfroa falig." Stiotufen gånger nej.

3)u får bet fom en gåfma: "£>en fom railf, l)tttt ta$t."

Seban, bå bu mottagit frälsningen, må bu arbeta få mt)cfet

bu mill. Wien bet ftår ju, fager bu: "^faffen meb fruftan

orf) bäfroan, att 3 faligc marben." 3a, men betta är talabt

tid frifina, fom rebau mottagit frälsningen, ©ålunba måfte

mi förft emottaga frälsning, feban funna mi arbeta. 28i

emoitaga frälsningen fåfom en gåfma, feban börja mi arbeta,

emeban mi ej funna låta bli. 2lllt arbete, fom är gjort förut,

gader intet. 2)å böbenS engel brog igenom lanbet bm natten,

Mefmo be onba förfiörba tidfammané meb be goba. Worb=
engcln ingicf i rjmarje r)u§, fom ej mar blobbeftrufet. Tim
rjmarfjelft btobet mar på börrträben, gicf (5iub förbi; be fom
berinne bobbe, måtte r)afma gjort mt)cfet eder intet!

SDet lida barnet i bm torftiga fojan btef räbbabt tifa

mäl fom DJcofel eder 2Iron, fom 3ofua eder éaleb, ja, lifa

mät fom någon annan i lanbet. ©ub fager icfe: "9cär jag

fer cbra ftåttiga palaté eder macfra r)em, när jag fer eber

gobl)et, ebert uppoffranbe lif eder eber tro", utan "när jag

fer blobet, bet ffad mara tecfnet." 3<fe för beraS egen ffud,

utan för $riftt böb, går f)an förbi bem benna natt. ^ågon
Ijar fagt, att bm lida flugan i 9toaf)3 arf btef räbbab tifa

mäl fom ben fiore elefanten; bet mar avfen, fom räbbabe
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bem båba. <Så frälfar RrtjhiS fåroäl ben froaaajie af fina

lärjungar, fom ben ftarfafie. Dm bu går till jernroäg§fia=

tionen, fer bu menniflor af alla fta§fer, färbiga att refa.

$e rjafma fina biljetter od) intaga fina ptatfer t lupéerna.

®å !onbu!törcn tömmer för att fråga efter biljetterna, få fer

fjan ide efter, r)mitta eller fjuvubana pa^jagerarne äro. S£)u

må mara ri! eller fattig, lärb eller olärb; tjan frågar efter

Biljetterna, ocr; om bu |at biljett, få får bu refa. biljetten

är tcdnet. $å famma fatt, om bu är beftäntt meb Ifriftt

blob, ffall bu, rjuru ofunnig od) fattig bu än är i benna

mertben, bocf btifroa frälft lifamäl fom ben roifafie etter mät*

tigafte.

TOtnga unbra, rjmarför be äro få fmaga, l)marför be

få ofta falla, bå frefielfe påtommer, tjmarför be fått få foga

af anben» traft. 3ag tror, att bu i betta affeenbe r)ar något

att lära af elfte ocrfen af nämnba lapitet: "90fcen få fiolen

3 äta bet: 3 fiolen mara gjorbabe triug om ebra länber oct)

l)afma ebra flor på ebra fötter od) ftafmar i ebra rjänber, od)

3 fiolen äta bet, fåfom be ber r)afta till mäg*; trj bet är

£)errcn§ paåfar)." $)e flufle ide. blott böba lammet famt toga

blobet od) bcftrnla börrpoftcrna, utan be fluGe äfmen rita bet.

^å betta fatt får man anblig fit)rla. ©lätet, tjmarför rot

äro få fjulliga Iriftna, är bet, att mi ide äta Sammet. 2Bi,

fåmät fom 3§raefé barn, rjaftua en öfenmanbring framför ofj,

od) om mi ide föba ojj meb $riftn», flota mi bö på magen.

2Öt berjöfma blobet, ide blott för att btifroa frälfta, utan mi

måfie föba of$ af $riflu» för att få finrta. §uru mnden
näring berjöfroer ide mår fjät! £>ag efter bag bcl)öfroer hm
jpifa* meb het rjimmetfla manna. |)erren rjar gifmit fig fjelf

ut för ofs, od) tjan Mar fig fjelf tifroeté bröb. $ttt föba fig

meb $tifiu§, är att föba fig meb rjau* orb. £>et finne§ ingen

bo! utom bibeln, fom lan nära fjäten, men om jag föber

mig af ®utä orb, få får jag anblig fiorfa od) Iraft. ©om*
tiga tänla, att, om be blott få en ffmnt af £riftu§, är bet

nog, men mi måfte Iefma genom tron lila roat, fom mi frätfaå

genom tron.
//(

£en af tron rättfärbigc flått Iefma." ^marje

bag måfte mi rjemta friflt manna. Stånga menniflor fnna»

Iefma af gammalt manna — manna, fom be rjafroa fått för

månaber etter år feban, bå be btefmo ommänba. 3ld, mi få
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ide tänfa på att infamla anblig föba för åratal, fåfom mt

göra meb ben lefamliga föban.

3 anbra oerfen läfa mi: "Benita månaben ffatt mara
när eber ben förfla månaben, od) af rjonom fiolen 3 begynna

månaberna om året." gnralmnbra år rjabe be tjenat (£gnp=

ten§ fonung; men (§mb mitte ide låta bem räfna be^fa år.

2>é måfte börja fåfom på nntt. @å gå alla be år, fom mi
tillbringa t bjefmulen§ tjenfi, förtorabe. £)et roerfliga lifroet

börjar albrig förr, än mi btifmit beftänfta meb $rifti blob.

fifroen juben måfte er!änna, att bet är från §anå böb på
forfet, fom r)an tjar fin tibräfrtirtg.

SSänb big nu titt 2 gjfof. 29: 16: "©eban ftatt bu

flagta rjonom od) taga rjan§ blob od) fiän!a på altaret allt*

omfring." Sörr, när jag läfte be§fa orb od) beåfa böder i

gamla teftatnentet, unbrabe jag, Ijmab fom menabeg bermeb.

Spe ffutte taga blobet od) ftänfa bet på altaret afltomfring.

3ag tror, att jag förftår bet nu. £)et lärer ojj att bet finnes

intet annat fatt att nalfa§ ®ub än genom blobet. ®et r)ar

luarit få i alla tiber. Öfmen 5lron, htn pge preften, måfte

taga blobet od) ftänfa bet på altaret aUtomlring, innan rjan

lunbe möta (&ub — berigenom gtfroanbe o& ben roigtiga lär*

bomen, att bet albrig l)ar marit, albrig ifatt blifma odj albrig

fan blifma möjligt att nalfcté éub på annat fatt än genom

Sammeté blob.

©amma fa! framfiätte§ t 30 lap. 10 t>.: "Odj ton
ffafl på bef$ r)om förfona en tib om året meb fnnbaoffrenS

blob titt förfoning; fåban förfoning (fatt jfe en gång årligen

när ebra efterfommanbe; tt) bet är §erranom bet allra f)efi*

gafie." 9tteb förfoning mena§ förening ; $rifii blob gör ftin»

baren od) ®ub till ett. göre 5lbam§ fatt Ijabe ®ub bunbit

Ijonom toib fig meb en gtittene febja, fom blef bruten genom

fattet. 9tten $rifiu§ fom od) återförenabe menniffan meb ($mb.

görening — betta är fjmab Ärifti blob åftabfommer; bet före*

nar. 2Bi tala om fnnberna§ förlåtelfe; ja, be äro förlåtna.

30ta ingen fnnb, fom någonfin blifroit begången i benna

merlben, r)ar blifmit förlåten, utan att mara ftraffab. S5e

blefmo ftraffabe i $riftu§; r)an utgjorbe förfoningen— "tjmilfen

mara fönber fjelf offrabe i fin Icfamen på träbet* SBetänf,

2Koobi)§ ftitafcrag. fJfBtjto bclen. 8
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r)mab bet loflabe $riftu§ att förfona ; Betan!, fjmab bet foftabe

©ub, bå r)an måfte utgifraa fin enföbbe ©on t böben.

3 3 «Dtof. 8: 23 läfeS: "Seban ffa^tabeé mäburcn odj

TOofe tog af Sané blob od) ftröl på rjögra öriippen af 9Iron

od) uppå tummen af rjögra [janben o<| på ben ftörfta iån på

rjan§ rjögra fot." 3)ctta ät en annan öerå, fom jag brufabe

grubbla ofmer. ftmab menabe§ mä( bcrmeb? 331ob på örat,

blob på tjanben, blob på foten? 3og tror, att jag forftår bet

nu. 23Iob J)å örat — utan bet lan menniffan icfe ljöra

®ub§ röft. 3ntet oomffuret öra fan fjöra fyan» röft. Sföennt*

fforna rjörbe ©ub» röft ocf) fabc, att bet bånabe; be funbe

icfe urftilja ben. Wien genom blobet lära mennifforna att

fänna (£mb3 röft — lära be fänna, att bet är mår älffanbe

rjimmelffe gaberS röft.

231ob på tjanben — på bet menniffan må funna merfa

®ub3 merf. Te menniffor, fom tro, att be funna merfa ®ub»
merf, od) lifmäl förafta blobet, bebraga fina egna fjätar. (5n

bag ffola be uppmafna o rf) finna, att beraS arbete marit få=

fängt. grävningen tiflf)ör "(jonom fom itfe fjåfler ftö ttrib

geriungarne, utan tror på Ijonom, fom gör ben ogubafttöe

röttfärbig." 3ngen mennifta fan i egen fraft arbeta för

©ub» rife. $)e fabe till $rifiu§: "§roab ffola mi göra, att

mi merfa funna ($ub* merf?" $anjfe besfa menniffor rjabc

fått fina ficfor fuITa meb penningar ocr) nu moro milliga att

bugga förfor. "£)et är ©ubå merf", fabe SfriftoS, "att 3
tron på hen rjan fänbt rjanucr." 3ngen menniffa fan göra

någonting, fom behagar éub, förr än (jon tror på tjan§ Son.

Slntag att jag fabe till min lille go^fe: "SBitrjetm, gå

ut od) ffaffa mig ett gla» matten;" od) att rjan fmarabe:

"3ag mifl ide gå." "3ag frågabe big ide, antingen bu mill

gå etter ide, 28iff)e(m; utan jag fabe big, att bu ffuHe gå.

"Wien jag miH icfe gå", fager l)an. "3ag fager big, att bu

måfte gå od) ffaffa mig ett glaå matten." $Qan mill icfe gerna

gå, men fyan töet, att jag trjder mrjdet om minbrufmor, odj

fjelf töder f)an od nnjrfet om fåbana, berför går tjan ut oct)

jlaffar fig en (lön flafe. §an fommer in oct) fager: "Se
jjät, pappa, är en ffön flafe minbrufmor åt big." "Wien

rjur gid bet meb mattnet?" "äro ide rainbrufmorna bättre,

pappa?" "9cq, min goåfe, brufmorna äro ide bättre; jag mitt
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ide tjafrua bem; jag »Ditt, att bu går efter ett gla§ matten åt

mig." £)en litte gynnaren mitt ide ffaffa matten, utan går

ut; od) benrta gång r)emtar fjan en apelfin, fom r)an bär in

od) lägger framför mig. "Sr benna gob nog?" frågar fjan.

"9£ej, nej!" fager jag, "jag mitt ide rjafma någonting annat

än matten; jag är ide nöjb mcb big, förr än bu gifmit mig

matten." Od) få mina männer, för att behaga @ub, måften

3 förft Itiba fjonom; od) ben förfta fa! fjan begär af ojj, är,

att mi ftota tro på #crren 3efu§ Jfrijlu& "Utan tron är

omöjligt täda§ ®ub." §an fjar gifmit ofj en outfägfig gåfma— ©onen från fitt flötc — od) om mi förfafta benna Éon
od) magra att följa tjonom, tron 3 mäl bå, att mi funna

göra något annat för att bcrjaga Ijonom?

23Iobet på foten — för att funna manbra meb ®ub.
$ub manbrabe albrig meb 3?raeliierna, förr än be i lanbet

©ofen r)abe beftrufit fina börrträb meb lammeté blob. €eban
funbe ingenting ftå bem i magen. Tå be fommo titt IRoba

rjaftnet, mef bet unban, när be nalfabe». 3 öfnen öppnabe

§erren fin r)anb od) gaf bem manna att äta. Tå be fommo
titt Sorban, gingo be torrflobba genom flobbäbben, emeban

ben atfémäftige ©uben manbrabe meb bem. 3a, bet mar ett

blobföpt folf, fom ®ub förbe in i Hanaan, bd förlofmabc

lanbet. Cd) ©ub mitt manbra meb l)marje blobtmagcn ft)n=

bare, od) ingen menniffa ffatt funna ftå en fåban emot.

3ag föreftätter mig, att någon fager: "3ag förftår fif=

mäl ide, r)mgrför ®ub forbrar blob." <5å fabe ocf en man
titt mig: "3ag r)atar eber ©ub, eber <$ub, fom begär blob.

3ag tror ide på en fåban ©ub; min ($mb är barmljcrtig mot

alla; men eber ($mb fänner jag ide." Tod, om bu" mitt

mänba big titt 3 gjfof. 17: 11, ffatt bu finna Ijtoorför ®ub
begär blob. "2t) froppetrå lif är i blobet, od) jag Ijar gifmit

eber bet titt altaret, att ebra fjätar ffola bermeb förfonabe

marba; förtt) blobet är förfoning för lifmet."

$lntag att brottning SSictoria, för att ide ber)öfma fe

någon menniffa beröfmab fin frifjet, (fulle öppna alla fän=

golfer od) blifma få barmfjertig, att fjon ide funbe utl)ärba

att fe någon liba för fina brott. Jpuru länge jfufle r)on mäl

bcl)åfla fpiran? §uru länge ffufic f)on mäl firjra betta rife?

3de tjuguftjra timmar. Tc3ja famma ineiiniffor, fom tala
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om, att $ub borbc mara få barmfycrtig, fCutle nu fäga : "2Q5i

milja ide Ijafroa en fåban brottning." SRåtoäl, ®ub är barm*

Ijcrtig; men t)an ffall idfe intaga någon fönbare i rjimmeten

meb oförlåtna fpnber. CBub begär blob, emcban r)an fabe tid

Sbatn: '"$å tyroilfen bag bu beraf äter, ffall bu böben bö."

§å finnbären !om i merlben, förbe bm böbzn meb fig. ©ub
måfte Ijåöa fitt orb. 3Ren fjnru ffullc tjan funna betta orf)

ffona fnnbaren? §uru funbe $ub mara rättfärbig orf) rätt*

färbiga ben ogubaftiga? 9J?ennif!an r)abe frmbat, orf) menniffart

måfte bö. Uften tänf, om en annan ffulle bö i Jjennc* ftäfle?

Ipenneg eget lif mar förlorabt — fnnbcn» lön är böbcn —
men tänf, om en annan ffullc fitya M titfbafa för f)eune,

ffullc åtcrlöfa rjerme! %änt, om en ffullc träba fram orf) gifma

fitt lif till återtagning för många — en fom irfc rjabe några

egna ftjnbet, t)iuil!a funbe förböma tjonom till böbcn? Sra roar*

(Smb i rjöjben! "<Så älffabc (&ub merlben, att r)an utgaf fin

enbe <Son, på bet att fmmr orf) en, fom tror på r)onom ffall

irfc förgår, utan få eminnerligt lif." 9lra marc Éhtb i f)öj=

ben! geiti fänbe fin fon, föbb af qroinna, för att antaga mår

natur orf) bö i mårt ftäflc, fmafanbe böben för fyuarje men=

nifta. ilra mare ®ub i tjöjben! "3efu $rifti ©ub§ fonS blob

renar oft af alla ft)nber." Dm bu meb uppmärffamljet läfct

bin bibel, ffall bu fe ben röba tråb, fom går igenom (jroarje

fiba af benfamma. SBXobci börjar att flttta i förfta 9föofeboJ

orf) rinner änba till Uppcnbareljcbofen. 2)ct är för att pcfa

på betta blob, fom $uö§ bot är ffrifmeu. Slag bort benna

röba tråb, orf) ben förlorar fjcla fitt märbe!

%xt gånger i betta fapitel upprepad bet, att lifmet är i

blobet. C rf) bå ©itb begiir blob, begär r)an meb anbra orb

lifmet — lifmet, fom mar förlorabt. "Iflefamman* äro be

fonbare ocr) Ijafroa intet att berömma fig af för ©ub." 3ag

måfte bö för mina fnnber eller rjafroa en ftäflföreträbare, fom

bör i mitt ftätle. 3ag fan icfc få en annan menniffa att bö

för mig, emcban alla jjelfroa Ijafroa fnnbat orf) tjafroa fina

egna fnnber att bö för. Sften töriftu» mar utan fnub, orf)

berför funbe l)an blifma min ftällförctrabarc. §är framträber

läran om ftällföreiräbanbc i ära. JhtftuS bog för mara fi)nber,

för mina; orf) emcban r)an bog för mig, älffar jag tjonom.

(Smeban r;an bog för mig, mifl jag tjena l)onom. 3ag roill
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merfa för r)ono*n; jag mitt gifma rjonom l)eta mitt lif. §an
beröftDQbe böben beft ubb odJ) grannen bej$ feger. 9Id, är bet

ide bet minfia uri funna göra, att egna tjonom t)ela toårt lif?

®å ben Haliforniffa gulbfebern utbröt, refte en man bit,

lemnanbe fin rjufiru odj fin Ma fon qttmr i 9löa (Sngfanb.

©å fnart t)an rönt någon framgång, tänfte rjan fficfa efter

bem. gmftrun* tjjerta mar itppft;lbt af gfäbje. §on tog fin

fou meb fig till 9?en>2)orf, gid omborb på en ångbåt od) be=

gaf fig på mag till ©an grauctéco. 3)e t)abe ide marit länge

på fjön, förr än ropet "elb! efö!" ljöb genom ffeppet, od)

fjafttgt grep ben omfring fig. £)et fann» ett frutförråb om=
borb, od) lapteuen nrijjte, att i bet ögoublid bå elben ffuKe

nå frutet, måfte alla förgås. 8ifräbbnmg»båtarne fatteå ut,

men be moro otillrädliga od) inom en minut öfmerfuKa.

De fatte juft ut ben fifta, bå mobren bönföfl bem att meb*

taga fjerme od) fyenneå fon. "9lej", fabe be, "mi äro få

många, fom båten fan bära." §on hab bem bod få inner=

tigt, att be flutligen fabe, att be mille taga en tiH. Strör bu,

att fy)n bå fprang i håkn od) temnabe fin fon att bo? 9cej!

£>on tog fin fon, gaf f)onom ett fifta famntag, fyjste honörn

od) fänfte rjonom neb i båten. "Wm go3fe", fabe tjon, "om
bu lefmer, titfé bu får fe bin far, få fäg rjonom, att jag bog

i bitt ftäHe." £>etta är en fruag bilb, af fjmab $rifiu§ t)ar

gjort för ofj. §an utgaf fitt lif för 0J3; rjan bog, på M att

toi måtte lefma. 2Biö bu ide ätjfa rjonom? §mab ffuUe bu

mät fäga om benne unge man, berefi t)an ffuKe tala förafttigt

om benna mober, fom nebfieg i ben mata gra fmen för att

frälfa fin fon? 9tä mät, ffota mi tala föraftligt om mår
grälfare? O, må ®ub göra ofe trogna emot $riftu§! 9#ina

männer, 3 ffolen en bag beljöfma fjonom. 3 ffolen befyöfma

Ijonom, bå 3 fommen till böben§ flob; 3 ffolen beljöfma fjo=

nom, bå 3 (tån inför ®ub§ bomftot. (&uo förbjube, att, bå

böben fommer nära, ben må finna eber btanb bem, fom för=

aftar $rifti böra btob!
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II. S)et ttya teftamentet*

"Utan Hotöutgiutelfe ffcr ingen förlåtelfe." (£br. 9: 22.

2öi fjafma fett, tyvai gamla tefiamcntet fager om blobet;

låtom 0J3 nu mänba ofe iifl bet nt)a!

3 1 $etr. 1: 18, 19 läfa toi: "Odj meten att 3 ide

meb förgängligt filfmer cflcr gulb igcnlöfte aren ifrån ebert

fåfänga lefmcrne efter fäbernaS fatt: utan meb $rifti bt)ra

blob, få)om meb ett menlöft od) obefmittabt lam»." ©ilf*

mer od) gulb lunbe ide återlöfa mara fjälar. ©åfom jag

förföft bcmifa, få I;ar lifmet blifmit förrocrfabt. Sföben Ijabe

genom fnnbeu fommit i merlben, od) ingenting annat än blob

tunbe återlöfa fjatcn. Nerför fager ^etru»: "3 aren ide

igcnlöfte meb filfmer eller gulb". Dm gulb od) filfmer Ijabe

funnat återlöfa oft, tron 3 bå ide, att ©ub ffutle fjafma

ffapat millioner merlbar fulla af gulb? ©et ffufle Ijafma martt

en lätt fa! för tpnom. 9tten toi äro ide igenlöfta meb fåbana

förgängliga ting, utan meb $rifti bt)ra blob. 9fleb återtöå-

uing mena» "åtcrföp"; mi Ijabe falt ofj för intet, odj $riftu§

återlöfte odj föpte o& tillbafa.

fen af mina männer t 3tlanb mötte en gång en liten

go§fe, fom tjabc fångat en fparf. $)en lilla fågeln barrabe i

r)anl fjanb od) tydte» längta efter fin frifyet. $lin män bot)

golfen (Täppa fågeln, ti; ben funbe ju ide göra fjonom någon

imtta; men goéfen fabe, att r)an ide miHe bet, ty r)an l;abe

jagat fjonom i tre timmar, innan fjan lt)dabe§ fånga rjonom.

§an förföfte att tala förftånb meb golfen ; men förgöfroeS. ©lut=

ligen erbjöb fjan fig att föpa fågeln; go»fen beftämbe prtjet,

oct) betalningen erlabeå. köparen tog bet ftadarS lilla bjuret

od) fyöE bet i fin öppna fjanb, men golfen r)abe fjållit fjouom

unjdet fjårbt — fjan mar ftarfare än fågeln, odj på famma
fatt är fatan ftarfare, än mi — odj ber fatt fycin nu od)

tudtc» på en ftunb ej funna fatta, att fjan meitfligen §abe åter*
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fått fin frihet; men fnart flög r)an bort qttrittranbe, fåfom

om t)an metat fäga titt fin befriare: "Zad, tacf, bu rjar för=

fosfat mig". ©etta är återlö»ning — att återföpa od) för=

fatta i frihet, Ärijhté !om för att brt)ta fnnbené
1

fjettrar,

öppna fängelfet» borrar od) författa fnnbaren i frihet, ©etta

är bet glaba bubffapet, eoangetium om $riftu§ — "3 aren

ide igenlöfta meb förgängligt filfroer etter gutb, utan meb

Ärifti brjra blob."

"§ur flått jag funna btifrua frälft i afton", frågar bu. 3ag

froarar: £ag emot återlöfaren, §erren 3efu» ^tiftu§, od) r)tt)ila

i tymS futtborbabe tuer?! ©å £rifiu§ tf ©olgatya fabe: "bet

är fuflfomnabt", mar bd ett fegerrop. §an fyabe lommit

för att återlöfa roerlben, od) nu Ijabe t)an gjort bzt — gjort

bet utan penningar! Cd) fjan§ tattelferop titt raertben Ijuba

genom tibsåtbrarna ähba titt» tbag — "nu mäl, atte 3, fom

törftige aren, fommen r)it tid matten; od) 3, fom ide penim

gar fjafroen, fommen tytt, föpen od) äten; tommen Ijit od) föpen

utan penningar od) för intet håbz min odj mjöl!."

gör några år feban, bå jag en fönbagSmorgon gid bort

för att prebifa, åtte en ung man förbi mig. §an rjabe en gam=

mal qminna meb fig. "£>mem är benne unge man", fiågabe

jag min fötjeftagarc. "Ser ni benna ftöna äng", fmarabe

benne, "od) ben ber flätten meb fmfet på?" "3a". "£>an§

far bråd upp bet afltfammanl", fabe r)an; od) feban berättabc

I)an för mig fjela benne mannen» rjtftorta. §an§ far mar en

ftor brinfare, förftörbe fin förmögenhet, bog od) lemnabe fin

ijufiru på fattigfmfet. "Cd) benne unge man", fabe r)an, "är

en af be bäfta män, jag någgnfin tant. Ofran fjar arbetat

fträngt od) förtjenat penningar famt återföpt egenbomen; r)an

bar tagit ut fin mober från fattigfmfet, od) nu tager rjan r)enne

meb fig titt fl) rfan". 3ag tänlte betta är en bitb för mig.

©en förfie 5lbam i (Sben fålbe oj$ för intet, men 9^e»fiaé, ben

anbre 9lbam, fom od) töpte ojj tittbafa igen. ©en förfte

SIbam fålbe ofj, få att fäga, titt fatttgfjitfet; ben anbre 5lbam

gör ofs titt fommgar od) prefter för ©ub. ©etta är återlösa

ning. 2Öi få i årifiu» attt, f)mab mi i dibarn förlorabe od)

ännu mt)det mer. 3Jlennif!or betratta biobet meb r)ån od)

föralt, men ben tib j!att tomma, bå ärijli blob flått btifma

mer roärb
1

än attr. fonungavifer i roerlben. 5Intag att Vobm
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jfufle träffa ojs i afton, att mi rjunne till ftranben af böb»flobcn

utan något fjopp till $riftu». 9lntag, ott bu morc en millionär,

fjtnab jluHe bina millioner bå mara märba? Ärijii blob ffulle

mara mer märbt för big än allt fitfmer orf) gnlb i roerlben!

SBIobet ropar på tmänne fält; bet ropar antingen till för=

bömelfe eller till frälsning. Cm jag föraltar ftrifti blob, ropar

bet till min förbömelfe; om jag antager bet, ropar bet om för-

låtelfe orfj frib. 51M» blob ropar emot l)an» brobcr (Sam.

<5å mar bet äfmen på tfriftt tib. $å piatué fjabc JfrifhiS i

fin tjanb, fabe fjan till pubarna: "iptuab ffall jag göra mco

jjonom?" ©e ropabe: "Stag bort, for»föfi Ijonom!" Orf) bå

f)an frågabe, r)tDtlfen f)an jMe gifma bem tö», 53arraba§ eller

årifiu», ropabe be: "23arraba»!" ©cban, bå tjan åter frågabe:

"§mab ffall jag bå göra af 3efu§, fom lafla§ ®riftu§?" ljöb

ett allmänt rop från Serufalem: "Såt loréfafta l)onom".

spilatuSj tog matten, tmåbbc fina l)änbcr orf) fabe: "Cffnlbig

är jag i benne rättfärbige mannen» blob", orf) nu ropabe be:

"§an§ blob fomme öfmer ofc orf) mara barn"; uri ffola påtaga

oj$ anfmaret prför; mi gå i borgen för ftanblingen; loréfäfi

9ft fjonom orf) låt r)an» blob fomma öfmer of; orf) mara barn!

(Sifme ®ub, att httta ropet fomme att t)öra»: "§an§ blob

blifme för ofc till frälsning orf) icfe till förbömelfe."

3 gol. 1: 20 läfa mi, att tjan t)ar "ftiftat frib genom

blobet på forfet". 3 mcrlben finne» ingen frib; ber finna

många rim orf) flora män, fom icfe fjafiua någon frib. 3a,

jag fjar albig fett någon menniffa, fom metat, fymab frib mitl

fäga, förr än f)on fått ben mib (Mgatr)a.

"D^eban mi nu rättfärbige morbnc äro af tron, rjafme

mi frib meb ©ub genom mår §erre 3efu§ $rifru§". 9tom. 5:

1. ©tinben borttagen — betta mcbför frib. £)et finne» ingen

frib för be ogubaftige; be äro fåfom ett oroligt tjaf, fom icfe

ftiöa mara fan. ®olgatr)a är ben ptat», ber man finner frib

— frib för bet förflutna orf) nåb för bet närmaranbe. SRcii

befjutom få mi ocf "berömma ofs i r)oppet till bm t)ariiu>1,

fom ®ub gifma ffall". Somliga tänfa, att, bå be fommit till

(Mgatrja f)afma be fått allt. Wm bet finne§ något mer, fom

mäntar ofj, nemligen — Rörligheten. 2Bi meia icfe, r)uru nära

ben fan mara ofj orf) mår)änba ffola fomliga af ojs fnart nog

införa» till foninigen. (
; n bi i ef på r)onom ffall mara nog att
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fomma of$ att glömma allt, r)mab mi fjaft att liba. Sa, bet

finnen frib för bet förflutna, nåb för bet närmaranbe, od) t)är=

ligtjet för bet tiflfommanbe, od) beéfa tre ting bör rjmarje ©ub*
barn t)afma.

t

®å englame fommo meb etmngeli bubffap utro=

pabe be: "Sra mare (Sub i tjöjben, frib på jorben od) menni=

fforna en gob mifje". SDetta är t)mab blobet för meb fig
—

ftinben öfmcrtadt od) borttagen, frib för bet förflutna, nåb

för bet närmaranbe od) tjärligljet för bet tiflfommanbe.

Söitjen 3 nu flå upp 3of). 19: 34: "<Sn af trigtfnef-

tarne fiacf upp rjan* fiba meb ett fpjut, od) firaj gid ut blob

od) matten". 3 roeten, att 3ad)aria§ förutfabe, att i S£aoib*

r)u» ffufle blifroa öppnab en brunn mot fnnb odj orenr)et, od)

nu rjafma mi ben öppnab. (Sub§ ©onå fiba rjar bfifmit upp=

ftungen af ben roinerjle folbatcnS fpjut. ief fmte§ mig, fåjom

jorben od) t)elmetet genom benna r)anbling fatte fronan på

ruerfet. <5e på benne romerffe folbat, bå r)an flotte fitt fpjut i ©ub*
6on3 rjjerta! ipmilfen Ijelmetiff gerning! 9ften rjroab mträffabe

berefter? 23lobet betädte fpjutet! O! Sofmab mare ©erren!

blobet ktäder fnnben. SDet mar blobet, fom betädte fp jutet
—

fjelfma fpetfen beraf. S£>en ftörfta jrjnben framfaflabe bet ftörfta

bemifet på färlef; ben ftörfta ogubaftigtjet framfaflabe ben

ftörfta nåb. (£n infräfrare beljcrffar nu benna meilben; men

förifiu* ffafl fnart regera öfmer ben. Xiben för mår förlovning

ualfa*. Innu en liten tib af libanbe, od) t)au återfommer

för att uppiätta fitt fonungarife! fQcm jfafl åtcrfomma från

Ijimlarna, od) fyrn» roft ffafl åter rjöra*. ipan ftafl nebftiga från

rjimlen meb ett t)ärffri. §an ffafl utfträda fin fpira öfmer

l)e(a jorben. %mm odj tiftet ffola blifroa bortfopabe od) milb=

marfen ffafl gläbjaé. £åtom o$ gtäbja»; mi ffola fe fröjbeba=

gar; fönben§ tunga mörfer, fom öfmertäder mår jorb, ffafl

blifma borttaget. 2>öbcn» od) t)elmetet§ mörfa mågor ffola

blifroa tiflbafajtagna. O, låtom ofc bebja §erren, att rjan

måtte fomma fnart odj ide bröja!

2Bi milja nu roänba ofc till 9tom. 3: 24: "Od) marba

råttfårbiga utan förffnflan, af r)an» nob genom ben förlo|>

ning, fom i $rifto 3efn ffebb är". §mab ©ub gör, gör Ijan

friroilligt, emeban rjan ätffar att göra bet. Watt be»fa orb:
w
<$enom ben förlovning, fom i Shifto 3efu jfebb är", ©eban

läfa mi uti 5 tap. 9 o.: "<Så marba mi nu nmdet mer
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befjållna genom rjonom för mreben, efter rot äro rättfärbig*

gjorbe i |an» blob". Éunbaren är rattfarbigab infor $ub
af rjan§ outfägliga nåb, genom §an§ <Bon§ blob. fftättfärbi»

gab, fåfom om frjnben albrig blifmit begången! §uru förun=

berligt; ide en frjnb inför fjonom! ©et är, fåfom om någon

rjabe en ffulb, od), bå Ijan fomme för att betala ben, finge f)öra:

"Dti är ingenting ftnlbig; allt är uppgjorbt". "©tt>ab", puflc

r)an fäga, "rjuru är bet möjligt? 3ag ficl jn en fänbning från

eber för ide längefeban, od) jag mitt betala räfningen". "9a'

är ingenting ffnlbig". "Wien jag är jäfer på, att jag fått

någonting tjär". "3 tnin afrälning§bo! ftår ingenting bebiterabt

eber; en annan rjar roarit od) betalt bet", ©etta är ftäflföre=

träbanbe. 3ag roet, Ijrocm fom betalabe mina anbliga ffutbet.

©et mar -£erren 3efu§ Örifhté. @ub fer i fin bo!, od) ber

äro roi ingenting ffnlbiga. $rifiu§ uppftob titt roar rättfär-

bigtjet. ©et är modet mer att mara rattfarbigab än att r)afroa

förlåtelfe. 5lntag, att jag btcfroc arrefterab fåfom tntjjtänft att

bafma ftulit 18,000 honor, fiäflb inför rätta od) befunnen

ffnlbig, men att bomaren t)abe barmljertigfjct meb mig od) förlät

mig. Sag jlttfle mäl fomma ut från fängelfet, men nog ffulle

bet blifroa meb fänft l)ufmub. 3ag t)abc blifmit befunnen f!t)l=

big, od) jag ffulle albrig mer roåga fe menuiftor i anfigtet.

5Intag beremot, att jag blefroc anflagab för att l)afma ftulit

nämnba fumma, men att bet ide funbe bemifaé, od) att, bå

fafen fomme för, bet befunne-, att jag toore offotbig; bå ffulle

jag mara rattfarbigab. Tet är ju en ofantlig ffillnab. Mwäl,
®ub rättfärbigar ojj genom fin Sons blob. ©etta är tjroab

blobct gör — fnnben betädt, borttagen od) ingenting emot ojj.

s
)lr ide betta ftort?

3 Uppb. 1: 5, fiår: "©en ofe alffat fjafroet od) tmagit ofj

af mara fnnber meb fitt blob". ©et finne* många, fom milja

blifroa frälfta, men fom tro, att be ide tunna frälfa*, förr än

be blifmit litet bättre. 3<ig träffabc i går afton en ung man,

fom fnnte» befnmrab om fin fjäfé frälsning; men ijan trobbe,

att fjan ide lunbe få blifma fvälft, cmeban r)an ide more gob

nog. %d, om bu mitt mänta, HÉfé bu blir befriab från bina

fi)nber, ffalT bu albrig blifma frälft. ©u Um ide göra big fri

från en enba ftjnb. 3 ftället för att blifma bättre, ffalt bu

blifma fämre, men lofmab roare §etren, Ijan älftar ojs äfroet,
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i roåra fttnber, ja, äfroen innan tol blifn^a fräljlo ifrån bem.

"§an §ar ätffat ojj odj troagit ofj af roåra fnnber meb fitt

blob. älffat ofj förfi odj feban troagit oft. 9tten om roi

rotlja förföfa att troå of$ fjetfroa, ffall betta blifroa ett fruft=

löft arbete för ojj.

^Blobet öfroertäder allt, om rot enbaft förtröfta på $riftu3.

"£roilfen roitl ållaga bem, fom (Sub rjafroer utforat? ®ub är

ben fom rättfärbigar". §roarför tnda roi få modet om att

fjunga ben gamla fången:

"£>et finna en fälla fnlb meb blob

Sfrån Smmanuefé får".

^roarför fommer ben att fortlefroa få länge förfamlmgen

fimté på jorben? $roarför ffall t>m albrig bö bort? §tt»arför

fjungeS hm i fjeta friftenrjeten? 3ag fommer ifjåg, fjuru hm
orufabe genomtränga min fjäl, äfroen före min omroänbelfe; jag

funbe ide förflära |roarför. Sofroab roare ©ub? 3 benna fälla

är Ijroarje fnnb förfrrmnnen. Så ffall bu od finna, att alla be

fånger, genom r)roilfa ben röba träben går, fomma att fortlefroa.

S)et finn§ en annan ffön, gammal fång, fom börjar fd Ijär:

'klippa, bu fom braft för mig,

8åt mig gömma mig i big!

SBattnet, blobet, fjroitfet går

g*ån bin ftungna fiba§ får,

Stroage i fin fjimlafaft

W\q från fmibenS ffulb odj fraft".

®en talar om ben foréfäfie $riftu§, btn bftr albrig ut-

nött. Gm annan tyber få:

"3uft fom jag är, ej meb ett ftrå

2ff egen grunb att Bögga på;

SSlott på ben grunb, att bu för mig

$ar bott odj fjelf oft bjöb till big,

Sag fommer, o ®ubå Sam!"
Sfroen benna fång ffall fortlefroa od) albrig bö ut. §)en

fommer att oupphörligen fjungaS,* få länge förfamlingen fimté

på jorben. §roarför äro beSfa fånger få bärbara, om ide

berför, att be tala om blobet!

©tå upp Etottr). 26: 28: "©etta är mitt blob, M nna

teftamenteté, fjroilfet utgjutet roarber för många till fmtbernaS

förlåtelfe". ^Betrafta btéfa oeijer: "3ag minner eber på
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eoangelium, att $rifiu§ är böb för roåra ft)nber efter ffrif=

terna", famt "Utan bfob»utgjute(fe fler ingen förlåtelfe", (Sbr.

9: 22. 3ag ffulle toilja fråga be menniffor, fom ide tro på

blobet: §mab ämnen 3 göra meb ebra frjnber? Sötljen 3
förolämpa ben alfémäftige genom att erbjuba tjonom ebra tig»

garegåfmor tifl förfoning för bem? $an någon menniffa för=

fona ftjnber? Dm pr är någon befpottare, någon fom föraftar

blobet, få ffulle jag milja fråga tjonom : "Sjxvab ämnar bu göra

meb bina frmber?" ®å jag mar i en annan ftab fjär i lanbet,

fom en ung man titt mig od) fabe: "Om ni rjar rätt, få r)ar

jag orätt; odj om jag r)ar rätt, få tjar ni orätt". 3ag mijjtc,

att f)an mar en prebifant od) fabe tifl r)onom: "3ag f)ar albrig

r)ört er prebifa; om ni f)ar rjört mig, få fan ni jaga, fymax*

uti olif(jeten bcftår. §maruti (lilja mi ofj?" "3o, ni prebifar

$rifti bob; od) jag prebifar r)an» lif. 3ag fägcr folfct, att r)an*

böb ingenting f)ar att göra meb bcras frälsning; od) ni

fager att r)an§ lif ingenting rjar bermeb att göra, od) att

enbaft rjany bbb (lall frälfa bem. 3ag tror ide ett orb af

betta". "Dlåmäl", fabe jag, "rjmab mitl ni göra meb betta

ffriftfiäfle : "§milfen mara ftjnber fjclf offrabe i fin lefamcn

på träbet?" "3ag Ijar albrig prebifat öfmer bcnna lejt".

§mab roifl ni bå göra meb benna: "28eten, att 3 ide meb

förgängligt filfmer cfler gulb igcnlöfta aren, utan meb $rifti

brjra blob, fåfom meb ett meulöft od) obefmittabt lams?"

"3ag f)ar albrig (jelter prebifat öfmer benna tert", mar fmaret.

hårnät, tjmab fager ni om bcnna: "Utan blobSutgjutcffe ffer

ingen förlåtelfe?" "3de fjefler öfmer ben fjor jag talat". "3lå

benna bå: "§an är fargab för mara miftgerningar» ffull od)

flagcn för mara ft)nber§ ffufl, näpften ligger uppå rjonom, på

bet mi ffufie frib fjafma?" "Öfmer ben r)ar jag rjeöer albrig

prebifat." "fomab prebifar ni bå öfmer"', frågabe jag. §an
tmcfabe litet, men fabe feban: "3ag l;åftcr moralprebifningar".

"^i.utlemnar fålebcö förfoningen?" "3a". "£et fMe mara

ett bebrägeri af mig", fobc jag, "om jag gjorbe få; jag ffuöe

ide funna bet. 5£)et move ba )å gobt, att jag refte f)em t mor*

gon; tt) jag met ej, f)roab jag ffulie prebifa. 9ttorafprebifnins

gar om $rtftu§, utan att tala om r)an§ böb!" 3)en unge

mannen fabe: "2>et fnne§ mig odfå iblanb, fom bet roore be*

brägeri". $an mar ärlig nog att tiUftå betta. Set/ utan för-
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fonmgen är afltfamman» en faga. Sfrifii tefäftclfc är grun=

bon tid frälsningen. — Om en menniffa r)ar fjuft bfob, nr Tjcla

troppen fjul. "Utan blobSutgjutetfe (ler ingen förlåtelfe".

2öi mänba ofe tia @br. 10: 11. ©brecrbrefroet är fullt

af talet om blobet. "Odj tynar o&) en öfmerftepreft är utfått,

att fyan ffad bagligcn [fota gubytjenften oel) ofta offra enaljanba

offer, r)ruil!a atbrig funna borttaga fnnber; men benne — 3cfuS

fårifhté — bå l)an fiabe offrat ett offer för frmberna, bet croin=

ncrligen gäller, fitter f)an på (&ub§ t)ögra rjanb". "(5tt offer för

iijnberna, bet eminncrtigen gäller!" §an Ijar utgifmit ftg fjelf

tid ett offer. 9tu betjöfma roi rjmarfeu offra lam eder orar.

öfmerfteprefien fyu offrat fig fjclf. Öfmerfteprefien i gamla

teftamentet ficf albrig uppföra meb offranbet: tyanå mer! blef

albrig fullfomnabt. 9Jcen mår ftorc öfmerftepreft uppfor i fyö\*

ben oct) intog fin plåt* po gabrenå rjögra Ijaub — roerfet mar
fullborbabt. "®et är fullfomnabt" , fabe t)an. 51Ha beSfa

förebilber oct) ffuggor äro uppfnflba i rjonom. Odj nu r)afma

be förfmunnit.

©e 9Jtarc. 14: 24: "£>etta är mitt btob, bet nt)a tefta=

mentctö, fjtoilfet för många utgjutet marber". $)e§fa' äro $rifti

egna orb. ©ätt bem i förening meb bet fpråf, mi npfj läfte

i (fbreerbrefmet : "Utan blobsiitgjittclfe ffer ingen förlåtelfe".

$ag tror, att om en menniffa funbe fomma till fyiinmctcn utan

$rifti btob, ffufle fjon icfe mara tydlig ber. §on ffufle icfe

funna inftämma i ben ftora fången, fom tjubcr omfring tl)ro=

nen; t)on funbe icfe fjunga *Uiofe oct) Sammets fång; t)on

funbe icfe jaga, att t)ou morc återlöft mcb Shifti blob. ©u
(fulle få fe, att r)on brogc fig tiflbafa få långt fom möjligt;

l)on ffufle icfe funna fjunga (amma toner fom be öfriga, ja,

t)on (fulle ide milja ftanna ber. SDen opånnttföbba menniffan

fan ide infomma bit. 5£en enba magen är ben nrja od) lef=

manbe raäg, fom $riftu§ Tt)ar öppnat.

Étermänb för ett ögonblirf tid (§br. 10: 19, 20: "gftcr

mi nu l)afme, färe bröber, frihet tid att ingå uti bet petiga

genom $efu btob, Ijtoilfeu ()an ofj bcrebt tjafmer tid en ni)

od) lefmanbe mäg genom förlåten, bet är, genom fitt fött".

Subarne måfte före $rifti böb tjafma öfmerftepreften, fom bai)

för fig. £)an brufabe en gång om året ingå i bet rjeligafte

meb btob för att bebja för folfet; men feban $rifiu§, mår
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ftorc öfmcrfteprcfi, fom, berjöfma nri ide mer någon 5Iron, fom
beber för oj$. ®å ®riftu§ bog, öppnabe fjan en nrj odj lefmanbe

mag. £)an gjorbe o^ alfa tifl lonungar od) prefier. $>et fägc», att

förlåten, fom remnabe, mar §an» fött; bå rjan på forfet utropa»

be: "$)ct ar futlfomnabt", remnabe förlåten i templet i tu fh)c=

fen. ®ub uträdte fin fyanb od) fönberref ben. 9to finnen ej mera
någon förlåt mellan émb oct) menniffor. 2öi ber)öfma numera
fjmarfen biffop eller påfmc eller preft för att bebja för ojs. $riftu§

tjar bott od) åter uppfiått. 9lu äro mi alla fommgar od) prefter

odj funna jjclfma ingå i bet allra fjeligafie. 2Bi berjöfma ingen

mennifla, fom beber för of$. 3 bet ögonblid en mennifla blir

frälft genom blobet, blir Ijon en fonung od) preft. (M) fattar r)enne

"8011". §on är en arfminge till ijimmel od) faligrjct; rjon är

återlöft genom blobet; rjon t)ar fommit rjonom nära genom blo=

bet. £)on blir fegrare öfmer mcrlb, fött od) bjefmul genom blobet.

éet är atlmarfamma orb, fom flå i Gbr. 10: 28: "<po

fom bri)ter DJcofc (ag, l)an måftc bö utan barmljcriigljct efter

tmå eller tre mittnen, fjuru mi)<fet fiörre näpft, menen 3, för=

tjenar ben, fom ©ubS 5on rörtvampar od) nvja teftamentetS

blob fåfom orent altar, genom fjmillet fjan rjetgab är, oefj för=

fmäbar nåben» anbe". Cm en mennifla bröt s
I^ofc lag, lebbe

be l)enne ut od) ftenabe Ijcnne till b'öb§. Stjnbare, lat mig fråga

big: 3 Imulfet förfjåflanbe ftår bu till ©ubå enbe Soni blob?

3ag fager big, att bet är en förffrädlig faf att förafta blobet,

att fjana od) förlöjliga läran om bettamma. 3og ffufle l)ellre

milja bo, än göra mig ffijloig bertifl. 9Jtttt l)jerta bäfmar,

bå jag ()ör en mennifla tala rjånfuflt om betta blob. (£n a(l=

marfam tanfe fom för någon tib feban öfmer mig od) gjorbe

ett bjupt tntrtjd på mig, benua nemligen, att bet enba, fom
$riftuS qmarlemuabe på jorben af fin fropp, mar blobet; fött

od) ben tog r)an meb fig. ftmab gör bu meb blobet? 5ör=

aftar bu betta blob, trampar bu hd unbcr bina fötter! §er=

ren rifte nu allas
5

mara blidar på ben forefäftc ftriftu»!

3ag önffar att jag fjabc tib att fortfätta, för att påpefa

alla be ftätten i llppenbarelfebofen, ber blobet omtala». "S)e

öfmermunno r)onom för lammets blob» ffutt od) för befe mittne»=

börbs orb» ffufl". Gnba magen att öfmerminna bjefmulen, hm
gamle ormen, är Cammeté blob. $an met, att i bet ögonblid

en frjnbarc flin
-

till blobet, är fjan oåtfomlig för fjonom.
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ttnbcr mina refor i be frifiita länbcrna rjar jag funnit,

att enbaft ben lärare, fom talat Kart om btobet, funnat gagna

©ub§ ri!e. §o§ bm åter, fom böljer lorfet, finnes, om fjan

än Ijar ftora gåfmor odj brager ftora (faror tid fig, bod intet

lif, od) r)an§ förfamling är liffom en förgnllb graf. 9tten

be, fom prebifa läran om forfet od) framfjåda ®riftu§ fåfom

fnnbaren* enba r)opp odj frmbarenå enba ftäöföreträbare, be

fom mrjefet roärbera btobet, be ära (Bub, od), bå be prebifa

értftuS, btifnm fjälar frälfta. Jperren tjjelpe oj? att flitigt fram*

rjåöa r)an§ @on§ blob! £>et fofiabe fjonom få mbdet att ut=

gifma fin ©on, låtom 06 bå ide unbanrjålla rjonom för mert*

ben, fom i fafnab af f)onom ffatl gå förlorab ! SBerlben fan

berga fig utan oj$, men ide utan ®rifiu§. Såtom ofj bå pre=

bifa $riftu§ i tib od) otib; låtom ofe gå tid [jufa ocr) böenbe

od) framtjåfla rjonom, fom fom för att uppföra od) frätfa

bem, — fom bog för att återlöfa bem! "®e öfroerrmmno f)onom

för Öammeté blobå fM od) för befe ttrittneSuörbS orb§ fM".
3 bet 7 fap. 14:e öerfett ftår: "25e§fa äro be, fom

fomna äro utur ftor bebröfmelfe od) tjafrua traagit fina fläber

odj gjort bem t)tt>ifa i Sammet» blob". ©nnbare, t)uru ffaH hu

få bina fläber reuabc, om bu ide får bem tmagna i Sammcté
blob? §uru ffad t>u funna aftmå bem? $an bu mä( göra

bem rena? 9ttåtte rot alla en gång få fomma till parabifet

ber ofman, ber be fjunga ben Ijufioa fången om återtösnm=

gen! Wå bet bli otiaå mår faliga lott att förenad meb bem!

iölott några få år på fin tjöjb, få äro roi ber od) få fjunga

9ttofe§' od) Sammet§ fång. 9J?en om bu bör utan $riftu§,

utan rjopp od) utan ®ub, fjroart ffatl bu bå fomma? O,
fnnbare mar roté; förafta ide längre blobet! (£n gammal eoan=

gelii förfunnare fabe på fin böbébäbb: "®if mig bibeln ".

Oå) lägganbe fitt finger på benna oerS: "3efu $riftt ®ub§
©on§ blob renar of? af alla fimber", fabe r)an, "benna oer§

är mitt rjopp i böben". 5£)et mar ide rjan§ femtioåriga pre=

bifanbe, fom nu tröftabe rjonom, utan ®rifti blob. (Sifroe

(§mb, att, bå rot en gång ftå inför ®ub» tt)ron, mara fläber

må mara tmagne i $riftt renanbe blob!
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gör någon tib feban, bå jag mar på roäg titt ett möte,

frågabe mig en män, r)mab jag ffuUe taga för ämne för af*

tonen. 3ag fabc Ijonom, att jag mitte prcbifa om rjimmelen.

Jpan fnnte§ mijmöjb o$ fabe, att r)an r)oppabe§, jag jfuUe

tala öfmer något praftifft ämne, famt att bet ffutte U\ tib

nog att tala om rjimmelen, bå roi fommit bit.

3ag åter föreftätfet mig, att, om ©ub ide mitte, att mi

ffufle tala om rjimmelen, få [fulle fjan ide rjafma ffrifroit få

mrjdet om ben. Cdj om Ijimmeten är roårt blifmanbe r)em,

få böra mi ju förföfa att få meta få mrjdet [om möjligt beröm,

på bet att mi måtte (efma mera för benfamma. Om mi

more i begrepp att utmanbra till ett aflägfet lanb, [å ffuUe

mi ju albrig tröttna att rjöra tala» om betfamma; mi ffutte

önjfa att meta allt, om befe folf, befj flimat, befe förbelar, befj

ffolor, m. m. Slit fom rörbe betta lanb ffutte intresfera ofe.

Cd) nu, bå mi ftola tillbringa emigljeten i en annan merlb,

funna mi mäl bå få meta eller rjöra för mrjdet om benfamma?

Shiftna tillfråga» ofta, r)marföre be i fina böner rigta fina

tanlar uppåt, fåfom om (Subå boning more mera öfmer bem än

omfring bem. 9J?en jag tror ide, att bet är orätt att tänfa fig

fjimmelen öfmer of$. 3 5 Tio]. 26: 15, ftår: "Se rjär neb af

bin l)clga boning af rjimmelen odj mälfigna bitt folf 3»rael!

@c neb från rjimmelen." 3 1 9Hof. 17 lap. åter tala§ om,

att ®ub gi(f upp, bå Ijan r)abe talat meb Slbrarjam. Cd) ®rt»

fiu» fjclf ben enbe, fom merftigen lan fäga ofj något om rjim*

melen, — tt) rjan rjar marit ber — r)mab fager tjan? 3 3or).

3 lap. finna mi be orben: "Ocrj ingen far upp i rjimmelen

utom ben, fom for neb af rjimmelen, menniffoneå <§on, fom
är i rjimmelen." 3 ^arc. 7: 34 Iäfa mi åter, att rjan "fåg

upj) i rjimmelen odj fudabe." Cd) bå rjan» merl rjärnere

mar (lutabt, od) rjan ffutle återmänba titt be många boningarne
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i $abren§ f)u§, famt juft fiob mibt ibfanb be aljfabc, för

rjmilfa r)an gid att bereba rum, ftår bet att, "bå nu §au
meb bem talat r)abe, marbt fjan i bera§ åfrm upptagen, od)

en fty tog r)onom bort utaf bera§ ftm."

§immelen är ®ub§ boning, od) är fålebeå bet rjärligafte

fiäfle fom fan täntaS. ©et betrjber intet, fjuru långt borta

ben är, ty ©ub är ber, odj betta är nog. £)å) roi funna

mara fäfra på, att ben ide är få långt borta, att fjan ide

fan tjöra bm froagafte bönefud od) räfna be ångren§ tårar,

fom ben befnmrabe fnnbaren utgjuter, Om raenniffa fan till

odj meb från jorben få fe in i fjimmefen. £å ©ub öppnar

r)enne§ ögon odj brager förlåten åt fiban, få fan rjon, fåfom

©tefanu§, få fe ben öppnab. "§an, full af ben rjeligc anbe,

fåg upp i rjimmelen odj fid fe éutä ijärligfjet od) 3efu§ ftå

på ©ub» rjögra fjanb." Stefanus fid fe fjouom, fom utgör

bragningSfraften till rjimmelen för éub» barn. honungen i

fin ffonrjet mar ber, odj betta gör rjimmelen tifl rjimmei.

(£n perfon fom en gång tiflfrågabe§, fjroab rjan roäntabe

fig att få göra i rjimmelen, froarabe, att rjan förft tänfte fafta

en femrjunbraårig blid på $riftu§, odj feban mitte rjan fe fig

om efter apoftlame, rjelgonen odr) martyrerna. Cctj bet tyd=

te§ mig fåfom måfte en liten jtymt af fjonom, fom älffabc ojj

od) tmåbbe o§ i fitt blob, fomma ofj att glömma allt, tyoab

rot funnat få liba på benna mörfa jorb.

(Sn liten flida, rjroar§ mober roar böenbe, tog§ rjemifrån

för att bo rjo§ några roänner, emeban be tänfte: rjon förftår

ide rjmab i'6\>en är. Unber rjela tiben önffabe barnet att

fomma rjem odj få fe fin mober. görft, bå benna reban roar

böb odj begrafmen, förbeS ben lilla flidan tidbafa titt rjemmet;

fjon fprang bå omfring öfmerattt i tjufet, i arbetsrummet, i

förmafet, i bibliotefet, i fängfammaren, föfanbe mobern ocr),

bå rjon ide funbe finna rjenne, bab rjon få fomma tittbafa

till bem, rjo§ jjrotlfa rjon roarit. §emmet t)abe förlorat fin

bragningsfraft för barnet, bå bejj mober ide mar ber. 9Jcina

männer, r)immelen§ mäftiga bragningsfraft ffatt ide beflå i bejs

perleportar, beg gator af gulb eller befe ängladjorer; utan i

$rifiu§. §immelen ffuHe ide mara rjimmei, om ide $riftu§

roore ber. 2tten toi meta, att rjan fttfcr på gabren§ r)ögra

fjanb, odj bina ögon (fola en gång ffåba rjonom; od) roi

9Jtoot>i?§ ftötebrag. görfta Men. 9
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ffola roarba fåfom brömmanbe, bå rot få uppmafna till f)an§

tiff)et.

9ld, i Ijimmelen, ber ar (Sub gaber, ber är $riftu3, $ub§
©ort, ber äro änglarne, ber äro od mara fara männer. 3
Uppb. 7 fap. läfa mi om "en flor [fara, ben ingen räfna

funbe, af afla t)ebningar oct) flägter ocf) fol! ocf) tungomål.^

3a, mi läfa om be återlöfta, "fom ftobo för fiolen ocf) för

Sammet, ftäbba i fotfiba Ijmi ta fläber, ocfj palmer i bera3

tjänber". %a, rot tjafroa männer i fjimmeten.

Gm faber, fom fjabc förlorat fitt barn, frågabe mig r)är=

ombagen, om jag trobbe, att ben lille tjabe gått för att mara

mcb 3efu§. 3ag funbe enbaft fäga fjonom, fjmab £>aoib fabe,

bå rjan t)abe förlorat fin fon: "3'ag går mäl till fjonom, men
t)an fommer ide till mig igen." $)en tanfen, att ®ub fan

taga bättre mårb om barnen än nu fjefroa funna, är för mig

modet ljuf, od) ben måfte mara få äfmen för bem, fom för=

lorat fina [må. Om mi funbe fe in i bet mja 3?rufalem,

ffulle mi få fe r)erben, lebanbe bem till gröna ängar ocf) frifft

matten, ipan mill fjelf mårba t)marje litet rjemgånget lam

bättre, än bejj egen ömma mober funnat bet; ocf) är bet icfe

modet ljufmare för bem att för emigt mara ber meb §erren,

än rjärncre i betta forgenå, libanbeté od) ftjnbenå lanb? 2©i

tjafma ide förlorat mara männer; be l)afma blott gått förut.

4)e tjafroa åffunbat ffiljaé tjäban oct) mara när ®riftu§, tjmil=

fet modet bättre är, oct) t)an t)ar gjort bem efter bera§ önffan.

(§t)uru mi l)är få lefma för Ärifiu*, är bet lifmäl, fåfom ocf

^auhré fager, "mtidet bättre" att mara meb fjonom i l)ärtig=

r)eten.

9)cen ännu något mer om fjimmelcn! Gn gång l)abe

färjungarnc marit ute för att ptebifa ocf) rönt omanlig fram*

gång. £)e f)abc ftor magt, utbrefmo bjeflar od) gjorbe många

unbermerf. De fommo tiflbafa mficfet uppmuntrabe. Sifafom

prebifantcr unber ftora mädetfer, fabe be till f)maranbra: "Är

bet ide fjärligt?" $Ren ®rifiu§ fager: "gröjben eber ide bcraf

att anbarne äro eber uuberbåniga; utan fröjben eber, att

ebra namn äro ffrifna t fjimmelen." §milfcn f)ärlig tanfe

är ide betta! 2Båra namn ffrifna i l)inunelen! 2öi funna

mara fäfra på betta. Om i>h\bZ barn ide mifete, att bera»

namn more ffrifna i l)inunelen, fjuru ffulle be bå funna fröjf
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ba§! Om läqungarne r)t)fi något tmifmel tjärom, fmru gtaba

matte be tcfe blifmit, bå $rifhté bab bcm fröjba». Det ät

mår förmånsrätt, om mi äro Iriftna, tcfe blott att meta bctta

ocf) mara futtwmligt fäfra beröm, utan od att fröjbaå beröfmcr.

Den ftora lifsfrågan är fålebeS: "$r mitt namn [Irifmct

i fjimmelen?" ginne» mitt namn i lifroeté bo!? grågan är

ide: jtnneå tet t fyrfbofen? Denna bo! före§ ej J>a fam=

ma fatt, fom bo!en i rjtmmelen. Od) bet finne» många namn
i frjrfbofen, fom albrig äro ffrifna i rjimmelen. $ften bä är

©ttb» bo! mi tala om. (Bub förer en bo!; en bo! för be

förtappabe odj en för be frälfta: en fifmeté ocij en böben§ bo!.

3 rjmitfenbera flår bitt namn? $an bu i betta ögonbtid

fröjbaå beröfmer, att bitt namn är flrifmet i lifmeté bot ?

Cfmermäg mäl benna fråga! Den är nrndet migtig. %ty,

"ben ber ide marbt funnen ffrifmen i ItffenS bot, r)an marbt

faftab i ben brinnanbe fjön." "Der flått intet inlomma, fom
bejmitteligt är, etter bet ffyggelfe gör od) lögn, utan be fom

ffrifna äro i Sammets lefmanbe bo!."

§ett nrjligen rjänbe bet några männcr, fom moro ute på

refa, att, bå be antommo titt ett (Sngelflt rjotel, be funno bet

upptaget för (Tere bågar. De tänfte gå betifrån för att föra

få rum på något annat ftätte, bå ett fruntimmer af fäflffapet

fabe be anbra farmäl od) förflarabe, att r)on ämnabe ftanna

qmar. "§mab mitt bet fäga", frågabe be, "bå bu r)ör, att

Ijotettet är fullt?" "30", fmarabc r)on, "jag telegraferabe r)it

för några bågar feban od) mitt rum ftår för min räfning."

9Bin män, ffida bitt namn förut, od) r)immelen§ portar ffoia

albrig btifma tittflutna för big. 2öar öfroertpgab om, att

betta är en roté förfigtigfyet. allting är rebo för big. Cd),

bå lifmeté refa är jlutab, flott bu uppfara meb änglamingar

för att h^itta bet ri!e, fom mar big bcrebt från merlben§

begmmclfe. $ftånga anmänba fin tib od) fina trafter för att

bereba fig ett r)em därnere meb befj förgängliga praft, bejj

fli)!tiga fröjber. 9flen l)mab ffola alla bina jorbiffa boningar

(jjetpa big, om bu ide rjar förfäfrat big om rättigheten titt en

boning i ()imme(cn?

Om folbat, fom blcf fårab unber mårt fifta ftig, låg

böenbc på fin bäbb. pötsligen 6rt)te§ ben böbålifa ftiflr)cten

i rummet genom ropet, "t)är, pr!" i)ii)il!et bröt fram öfmer
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ben böenbe mannens läppar. $a\\Z känner ftynbabe in odj

frågabc rjroab fyan mitte. "|)ör", fabe t)an, "be göra namn-
upprop i tjimmeten, od) jag fmarar, bå mitt namn ropa§ upp."

'

$nnu unber några ögonblid rjmiffar t)an "^ät" ; od) träber

feban inför ben ^immelffe fonungen* tfyron.

Cm mi rjaftoa förfäfrat ofe om, att mara namn äro

jfrtfna i fyimmelen, fa är bernäft för ofj migtigaft att fe titt,

om äfmen mara barnS namn finna* ber. 3)u mober, är bin

fon* namn ftrifiuet i Sammeté lefmanbe bo!? 2Bore bet

ide bättre, om bitt barn§ namn blefme ffrifmet ber, än om
bu fimbc tiflförfäfta bet be ftörfta egobelar i benna mörfa

merlb*? O, jag bettagar ben fon, fom albrig tänfer på, fmru

l)an ffall få bet på anbra fiban grafmen; men ännu mer

bettagar jag ben mober, fom albrig rjar talat meb r)onom om
hm rolighet, fom ftår (Sub§ fol! tittbafa. 9JM ®ub göra

fäber od) möbrar mera trogna od) nitiffa i bera§ aflmarfam=

ma fatt, på bet att bera* barn må mä^a upp titt en mälfig=

nelfe för ruertben, od) be flutligen må få möta bem i f)imme=

len, i hm fret», fom albrig lan brt)ta§!

$å jag fommer in på betta ämne, före§ min tanfe att=

tib på tmänne fäber, om ftmilta jag mitt berätta för ebcr.

3)en ena bobbe roib 9fttéftéfippif(oben, en man meb ftora ri!c=

bomar. (Sn bag blef tjanS älbfta fon r)emburen faitélö*.

9Jton gjorbe attt tjmab möjligt mar, för att bringa Ijonom

titt mebmetanbe, men talaren fabe: Qan bör. "koftor", fabe

fabren ångeftfuttt, "fan ingenting göra§ för att återfalla fyonom

till mebmetanbe om od blott för ett ögonblid?" "£et fan

mal r)änba", fabe boftorn, "men Ijan fan albrig lefma."

(Sfter en förfärlig raäntan§ ftunb blef fabrcn§ önffan uppfi)lb.

"TOn fon", fjmiffabe fym, "bottom fager, att bu flått bö."

"3a", fabe fonen; "bu bab albrig för mig, faber; mitt bu

nu bebja för min förtappabe fjäl?" gabren gret. 3)et mar

fant, rjan rjabe albrig bebit, r)an mar en främling för @>ub,

od) inom en liten ftunb gid benna fjäl, för rjmiHen albrig

någon bebit, in i ben mörfa emig^eten. O, l)uru gema r)abe

ej fabren nu utgifmit alla fina egobetar, ont r)an berigenom

funnat återföpa fin fon från t)an3 förtibiga graf! $)u faber,

om bin fon morc böenbe od) båbt big bebja för fig, lunbe

bu bå upptt)fta bitt behmgabe l)jerta till rjimmeten? 53egag*
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nar bu big af ben flora förmånen att ega od) unberrjålfa

gemenffapen meb bin ®ub? Od) rjar bu roäf, innan benna

onba merlb rjar beiöfroat big bina bärbara ffatter, bina fmå
barn, lärt att bära bem fram till barnen» frälfare?

9cu titt ben anbre fabern! §an rjabe en äljllig liten

gofsc, men en bag fann t)an roib fin rjemtbmft, bet fara

barnet roib böben§ portar. "(£n flor föränbring rjar förfig=

gått meb mår gofce", fabe ben gråtanbe mobren. "$an roar

förft blott litet ittamåenbe, men nu fune* rjan mara näftan

böenbe." gabren gid in i rummet, labe fin tjanb på ben

(ifle go§fen§ panna od) fåg, att t)an loar böenbe. §an länbe

ben falla böbåfmetten. "Win goåfe, roet bu, att bu faller

på att bo?" "9tej, är bet få?" "3a, få är bet." "Stall

jag bö i bag?" "3a, min goSfe, bu lan ide (efma till qroätten."

"9cå, bå får jag roara meb 3efu§ i afton; får jag ide bet,

faber?" "3o, min goåfe, bu får i afton lomma titt grälfa=

ren." 2)å fjanå faber mänbe fig bort, fåg ben lille golfen

tårar rinna utför r)an§ linbcr. "©våt ide för mig, faber",

fabe r)an, "bå jag lommer tiH rjtmmelen, flått jag gå raft

fram till 3efu§ od) Jaga r)onom, att, få långt jag minnes

tillbala, få rjar bu förföft att leba mig titt rjonom." $äre

männer, ©ub tjar gifmit äfroen mig en liten go»fe, odj rjuru mrjdet

rjettre mitte jag ej, att tjan en gång infor §erren aflabe ett

fåbant mittneébörb, än jag mitte fe all roerlbenS rilebomar

lagba för tjam? fötter!

£u mober, eller bu faber, begrjnn tibigt od) allmarligt

att tala meb bina fmå om Jperren! ©u met ide, rjuru fnart

bu fan blifma tagen från bem, eller be tagna från big. ®if
bem berför bet iutrodet, att bu mårbar big millioner gånger

mera om bera§ fjälar, än om bera§ timliga roäl! Ocfj ffutte

bu för egen bel ännu albrig rjafroa tänft på, r)uru föga bet

jlutte gagna big, om bu munne rjela toerlben, men toge ffaba

till bin fjäl, få
— jag befroät big beröm — lat ide fölen

gå neb benna afton, förr än bu fan fäga, att biit namn är

ffrifroet i rjimmelen!



Itmmelett- n.

23M f)aftt)a nu fett, att ©ub är i rjimmelen, tt) hen är

r)an§ boning; att $riftu§ är ber, tt) rjan fttter på gabrerté

fyögra Ijanb; att §erren§ förlo§fabe äro ber. Öro nu mara

namn tetfnabe ber, odj äro mi fauna frifina, få böra mi

oc! ber rjafma mår jfatt 2öi äro ju uppmanabe, att "för=

famla ofj egobelar i rjimmelen". "3 polen ide förfamla

eber egobelar på jorben, ber mal odj roft förberfma bem, od)

ber tjufmar grafma odj ftjäla; utan förfamlen eber

egobelar i Ijimmelen, ber rjmarfen roft eller mal förberfma

bem, odj ber tjufruar ide grafma eller ftjäla."

Dm menniftorna fjabe fina flatter i rjimmelen, få ffufle

mi ide bcrjöfma uppmana bem att lefma för rjimmelen eller

bebja bem att ber rjafma fin umgängelfe. 2)era§ tjjertan

jlulle reban mara ber; "ber ebra egobelar äro, ber är od

ebert rjjerta." Det berjofme§ ide lång tib för att finna,

tjruar en menniffaS ffatt är; bu berjöfmer enbaft gifma aft

på, rjroar tjemte» t)jeria rjåller till. @e t)är t. ej. en men=

nijfa, fom l)ar politifen tiH fin (5Htb; rjuru upplrjfeS ide r)en=

ne§ anfigte, få fnart matt talar meb rjenne t betta ämnet!

§är en annan, fom lefmer för fina aprer; fatt tjonom i

tillfälle att förtjena några tufen fronor, om od meb fara

att förlora ännu flere, od) hu ffaH rjafma gjort rjonom ben

ftörfta tjenft i merlben. §är åter en annan, fom rjar nöjet

till fin ®ub; Ijan3 ögon ftråla, om rjan blott pr tala§ om
förluftelfer. $>e§fa menniftor tro, att ide något annat är

märbt att lefma för, än polttif, aprer, nöjen. 9Jcen tala

meb ett ®ubå barn, tyvax* flått är i rjimmelen, od) bu

(tall finna, att merlben föga intreSferar rjonom. §an ffall

fäga big, att rjan §är ide ljar någon maraftig fiab, ott rjan

bär är en gäft od) pilgrim, odj att rjimmelen är tjanS rjem.

£)$ bå 1)(m talar om $riftu§, om nåbelöftena odj om f)op=
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pet på anbra fiban graftuen, ffatt ou finna, att r)an åtnju=

ter ben rjimmelffa frib, fom merfben icfe fänner. Unber bet

jag trär på fuften af ©titta ijafmet, tittbragte jag min för=

fia ©önbag i ©an granctéco. 3ag gicf titt fönbaggffofan,

men bd mar en mtjcfet regnig odj ftormig bag, oc°ö ber rjabe

!ommit få få lärare od) barn tiflftäbc», att förcftånbaren un=

brabe, om rjan ffutte låta bem gå rjem, fom fommii. 9ften

bå begfa nu gått ut i regnet, beflöt rjan att ide upplöfa

jfolan, od) jag uppmanabe§ att leba unbermténingen. $m=
net mar om "mara rjimmelffa ffatter". ©en fmarta taftan

ftob ber i orbning, oå) fom jag fjelf rjar en ganffa bålig

rjanbfiil, rädte jag fritftndet åt en af tärarne oå) fabe titt

barnen: "Dtöfna nu upp för mig några jorbiffa ffatter; rjmab

tron 3 mcnnifforna meft tänfa på?" *ftågon ropabe: "$en=

ningar." "Sfrif upp bet", fabe jag. "Någonting mer?"
"$genbomar". "Sfrif upp bet". 9ttånga befmmerliga fa=

ler nmnnbe»; en liten goéfe fabe "bränmin", odj fanfle fjan

mar närmare fanningen än någon af be anbra, tt) mången
mitt fälja fropp ocr) fjäl, affärer, familj oå) allting annat för

benna brrjd. ©a liftan mar färbig, bab jag bem fäga mig

några Ijimmelffa ffatter. ©et förfta fmaret mar "3efu§".

Oå) bå mi fortfatte från bet ena titt bet anbra, funno mi,

att be rjimmelffa ffattema moro långt flere oå) btjrbarare än

alla be ffatter, fjmilfa jorben funbe gifma. ©en unge man=
nen, fom nebffref fmaren, mar oommänb. ©å rjan betraf=

tabe liftan oå) jemförbe be jorbiffa ffatterna mcb be rjimmef*

ffa, ftob rjan fåfom faftnaglab af ffam. "§U)ilfen båre rjar

jag ej roarit", fabe rjan titt fig fjelf, "jag fom egnat min

tib åt fåbana jorbiffa ting!" Cd) ber, mib ^n fmarta taf=

lan, lofmabe fyan ®ub att för återftoben af fitt lif enbaft

föfa bet fom ofmantitt är.

%'dni nu för ett Ögonblicf efter, rjmab be jorbiffa ffat*

terna äro! 51ntag, att mårt rjjerta rjänger faft mfo p^n=

ningen; oltjcfan forfar mår mäg; mi göra ett fruftlöft mot=

ftånb; ben förta ftriben, fom mertben få mal fänner titt,

är fnart öfmer, od) mi äro tiggare, ©u rjar ett gobt namn
oå) rrjfte, men i ett ögonblicf fan bu förlora bet; etter ocf

ffola be, fom fjelfma albrig fjaft något gobt rijfte, ftjäla bort

bet meb förtalets tunga. Cm mi fe på mara barn fåfom
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på toåra färafte jfröjbeämnen; få är boc! äfmen betta ett atmt

tjopp, ttt böbert tan bortila bom eller — t)roab märre är

— manäran lan ftäfla bcm btanb be lefmanbe böba3 antal

3a, äfmcn om rot btifraa nmcfet rita etter minna fiort rrjfte,

t)milfct jn är bet bäfta raertben l)ar att bjuba, eller om §er=

ren gifroer 0J3 be allra ätffligaftc barn, är bet ide få, att rot

njuta bc»fa ffatter blott för några förta år, unber bet mi

glömma ben långa emigljeicn?

"3 ffoten ide förfamla eber egobelar på jorben."

©etta fljneå mårjänba fträngt, men bet måfte mara rätt. 2lttt

l)mab menniffan t)ar af rucrlligt märbe, bet tjar l)on nemtigen

i tjimmclcn. 2öi föra ingenting \mb o\] in i benna roerlb, oct)

fäfert är, att rat ingenting ffola föra berifrån. Derföre "fager

®ub: förfamla ide. De triftna, fom göra betta, be måfte liöa;

be minna fåtebeS intet berpå. !Rej, be göra en förffräeflig för*

luft, bå be tiflfrcbftäöa Ejjertafå begärelfe i (tättet för fjälcnS

bcrjof. 3e t)är tmänne ffepp, fom tomma uppför £r)emfin.

Det förfta ffjutet fnabbt fram öfroet roattnet; bet anbra blott

fröper fram, braget af ett annat. Dctftytcr mal ännu, men fi)=

ne§ nära att [junta. Det Ijar taft af trä ort) är fullt af matten.

Det gict mäl för Sot, få länge fym mar Im fin farbrober Slbra*

l)am, men, feban t)au lemnat 't)onom ort) fommit neb till eooom,

firf r)an mtjrfet af benna roerlbenS egobelar oct) mar bå nära

att fjunta, ©å är bet mcb många triftna! De äro nära att

fjiinfa. De t) afroa fått få mtjdet penningar, att be icfe tunna

gå in i rjamneu fjclfma, ort) be roänba fig bcrför till anbra

för att få tjjclp af bcm. Det aubliga lifmet förftappa3; ben

anbliga pulfen börjar flå få fafta. "£ntru fommer bet till",

[äga cc, "att mi icfe r)afma mer anblig fraft oct) mer gläbjc

i önib?" §emligr)eten är lätt funnen. De fom fråga få,

fjatma fått fina ffatter f)är nere.

Då menniffor ftiga upp i en luftballong, taga be mcb

fig fanbjäcfar till ballaft, oct), bå be mitja ftiga tjögre, fafta

be ut något af fanben. Så finne» bet triftna, fom, innan

be funna ftiga tjögre, måfte fafta ut någon ballaft. Det

må nu mara penningar eller anbxa rocrftråliga förbclar, men,

mitja be uppåt, få måfte be befria fig från bcm. £mr bu

blifmit för tungt belaftab, få måfte bu fafta ut litet pennin*

gar, ort) bu ffatt uppftiga fåfom på örnamingar. §milfen
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prebitant fom Ijelfi fan fäga big, Ijmartitt bu fan anmänba
bina penningar, gör min bel t)ar jag albrig roarit på någon

traft, ber ®ub§ mer! ic!e Bet)öft någon penningerjjelp.

(£n af mina männer beföfte en ri! jorbbrufare t Sflinoté

för att rpå rjonom föfa mada intrefje för en mifcion blanb

folbaterne. £;en rife mannen tog rjonom meb fig upp t lu=

polen af fitt r)u§ oct) fabe: "©e bit Bort, öfmer benna pna,
bötjanbe äng, bet är atttfamman» mitt, få långt fom ögat fan

nå." $an mifabe rjonom en annan utfigt öfmer ben rila

egenbomen meb bejj bete^marfer af många milå omfrefå, på
rjmilfa ftora boffapérjjorbar, tjäftar od) får betabe. "Set är

allt mitt", fabe r)an "jag r)ar fjelf formärfmat bet atttfam=

man»." ©eban pefabe r)an rjögmobigt bortåt ftaben od) tt>i=

fabe på rjela raber af r)u* od) på en ftor brjggnab, nämnb
efter rjonom, od) fabe ännu en gång: "®etta är allt mitt;

jag tom rjit fåfom en fattig man, men genom min flit rjar

jag formärfmat bet atttfammané."

Wm män fabe ingenting, unber bet rjan fåg på allt betta,

men rjöjbe feban fitt finger, pefanbe uppåt rjimmefcn, od) frå=

gabe attmarfamt: "§mab tjar bu beruppe?" §)en rife man=
nctté tnob fjönf. "gnoar", frågabe tjan. "3 rjimmelen."

"3)er fyar jag ingenting." 5Id, tjan t)abe lefmat fina 70 år

od) måfte fnart inträba i emigljcten, men tifmät rjabe fjan inga

ffätter ber. "9lr bet ide befttnnerligt", fabe min män, "att

en man meb ert omböme od) er förtänffamljet fan få liba

ffeppåbrott på lifmet odj lefma för ögonblidet på lånab tib

för att bö fåfom en tiggare oct) utfattig inträba i eroigjfjeten!"

9cågra få månaber berefter bog benne rife mannen fåfom rjan

lefmat, od) r)an§ förmögenhet öfmergid titt anbra.

O! mina männer, om bet är någon af eber fom lefmcr

blott för benna merlben, få fom irjåg, att hobm ffatt ffilja

big från bina egobelar för emigt. gråga big fjelf, jag befmär

big beröm, fymab bu rjar infamlat för bet fommanbe lifmet!

Sr bet mib benna lilla go§fe, fom bitt rjjerta Ijänger faft, få

att rjan btifmit bin @ub, bitt lift afgub? ©fler är bet bina

penningar, efler ett ärabt namn, eller bina madra fläber etter-

bin ftällning i famrjättet, fom bu älffar öfmer allt annat? 3 få

fatt är bu olnbig rjan» bub, fom en gång ffatt btifma bin bomare,

od) fom fagt: "3 polen ide förfamla eber egobelar på jorben."
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2Ren ännu något annat? 2Bår f)tmfa ffall blifroa i

rjimmelen. 3 @br. 4: 9 löja roi: Nerför flår för ®utä

folf en fabbatéfyroita tillbafa." Xctta ar ännu en ffatt, fom

roi ffola få i fjimmelen. 2åtom of; ide tala om fymla r)är

nere; roi r)afroa l)ela eroig()eten på of; for att fyrotia! 5Rå

rot blott roara trogna unber be få roedor eller år, rot ä'ro

bär nere; feban få roi rjroila till eroiga tiber. 3 benna tucr(=

ben ffola roi arbeta. (Saliga äro be böba, fom i öerra=

nom bo, tt) be ffola rjroila fig från fitt arbete! SÖåra ger=

ningar jlola följa ojj. 3a, rot ffola lemna ett roittneébörb

efter ojj, om rot blott äro trogna ti 11 befi natten tömmer.

28i fnnna fatta ftrömmar t rörelfe rjär i benna mörfa roerlb,

ftrömmar fom ffola flt)ta äfroen feban rot gått till t)immc=

lett. Sroåtufen femtjttnbra år Ijafroa förflutit feban Daniel

lefbe, men rjan lefroer än i exig. vmm flått Itjfer icfe rjatt»

lju§ nt öfroer fjela fvtfteiif)ctcn ; ljum älffa roi ej att läja

om l)an* lif! £uiru uppmuntrad od) lifroa* roi ide, bå roi

böra om fjani oförffräefta berannelfe om <&\fo i 33abrjton!

,pan§ gemingar följa Ijonom.

SÄanga menniffor Ijafroa gjort ett forgligt mittag. S)e

tän!a, att fnrfan är eit flag§ biuitoplaté; be förena fig meb
ett roifjt fnrfofamfunb od) feban tjöra roi ingenting af bem.

Xc tro, att en gob friften tjat ingenting annat att göra, än

att ftapa fig en gob bänfplaté i en anfebb furfa, od) feban

beftåt fjcla bera§ anbtiga rociffamrjet beruti, att be ljöra troå

prebifningar i roedan.

9ften, mina roänner, (atom o£ ide tänfa på rjroila od)

njutningar l)är nere! 2Bi ffola rjroila, bå $riftu§ fommer,

men ide förr. Xen tib ffall fomma, bå be ogubaftiga ide

mer ffola ftöra 0J3, bå hm trötte ffall fomma till ro.

Xct berättad om en friften, f)iuilfen ide lrjdabe§ i fitt

arbete få, fom tillförene, att rjan berför gid rjcmfjuf od) ön*

flabc fig böben. (Sn natt brömbe Ijan, att f)an rjabe bott

od) blef buren af änglarna till hax eroiga ftaben. Unber bet

fjan gid framåt på rjimmelenS friftallgator, mötte Ijan en

man, fom l)an fäitbe, od) be roaubrabe tittfamman» utför be

be l)ärliga gatorna, ^lötöligt märfte rjan, att alla fågo åt

famma tjalf, od) ficf bå fe, på en roagn, en fom roar ffönare

än menniffor* barn. Xct loar fjanJ roälfigttabe återlöfarc.
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Då magnen !om mibt för bem, ttrinfabe gfrälfaren åt en af

be fringftåenbe Jämt fatte rjonom på magnfätet, men rjonom

fjelf tog r)an affibeS oct), i bet r)an pefabe öfmer r)immelen§

murar, fabe fym: "©e bit bort, Ijmab fer bu?" ''©et fmic§

mara ben mörfa jorben, från tjmitfen jag fommit." "Det)

fjroab mera?" "3ag fer menniffor, fåjom om be more blinba,

gå mib branten af en afgrunb, nära att ftörta i ett botten*

löft bjup." "ftåroäl", fabe r)an, "mitt bu ftanna fyäx uppe

oå) njuta af be boningar, fom jag r)ar berebt, eller gå titt*

ba!a titt bzn mörfa jorben för att roarna be§fa menniffor

oå) tala mcb bem om mig ort) mitt rile fornt om ben fab=

batétjroila, fom ftår ©ub§ fot! tittbafa?" Denne man önffabc

fig atbrig mer böben. £)an mitte (efroo t)uru länge fom tjetft,

för att tala meb menniffor om $riftu§ oct) tjimmelcn. Cd)

betta mitt ®ub, att mi ffola göra. ©närt nog få mi t)mila

oå) bet unber t)eta emigtjeten. 9tteban mi äro t)är nere, ffola

mi merlo ©ub3 mer!, oå), feban mårt märf är flutabt, ffafl

§erren§ röjt fatta ofj: "$om tjit upp."

©eban — t» ännu något annat mäntar ofj i rjimme*

len — ffola mi få mår fröna. 3 2 Sim. 4: 8 ftår: "£är=

efter är mig förmarab rättfärbigt)eten§ frono, r)milfen §er=

ren mig gifma f!att på ben bagen, bzn rättfärbige bomaren."

Det finne§ en fröna förmarab för Kjroarje ©ub3 barn. ($mb

t)ar lofmat bä. "2öor trofoft intill böben, få ffatt jag gifma

big liffenS fröna." §mab fämpabe ^aulu3 för? gräfé=

ningen? %\o tufen gånger nej; ben fid t)an mib förfet. Den
mor ofgjorb långt förut. $aulu§ fämpabe för en fröna.

3ag mibrör albrig ^auli oct) t)ör albrig t)an§ namn nämno§
utan att fänna mig full af blrjgfel öfmer mig fjelf. ©atan

fid — om jag får begagna ett fåbant uttrtid — tag uti en,

fom mar jemngob meb fig, bå t)an fid tag i ^aulu§. §on
fid fjonom albrig från rätta (paret; tt) t)an t)ött fin blid rif=

tob på $riftu§, oå) nu bär tjan fin fröna, $autu3! Ijmarför

är bu få äregirig — för att få ett namn? Jpmarför är bu

få ifrig? "gör min fröna", fager ^autu§. §ör bu tjroab

be fägo om big: "t)an är en ptabbrare, fom förföfer mänbo
upp oå) neb på merlben." De tjafma beflutat att böba big.

"3ag met bet", fager $aulu3, "men ingenting of ottt betta

tör mig."
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©tätt big åter roib r)an» ftba. §an fjar fått trettionio

flag od) betta fem gånger, od) nu blir fyan flagen igen. "9lå,

om bu fommcr ut från benna fmårigrjct, fjmab flått bu bå göra,

^aufus?" "©öra", fager ^autuå, "jag gör tdfe annat än —
jagar efter målet, fom förefatt är, titt ben lön, fom förer)åtte§

ofmanefter af ®ub§ fattetfe i $rifiu§ 3efuå." §roab bröbbe

rjan fig om flagen? "2ron 3", fager r)an, "att betta tyafttgt

öfmergåenbe od) lätta betrpd ffall f)åda mig tittbafa?" Xän!
om roi finge ett jlag på mara rpggar, rjmilfen flagogråt bet

ffutte blifma! ®erom ffutte mäl ffrifma» Ijela uotymcr. 28i

ffutte fomma att laUaZ martyrer. Cd) lifmäl fattar $aulu§ få*

bänt libanbe: "Saftigt öfmergåenbe od) ett lätt betrnd." Benita

gång fjafma be ftcnat rjonom. §an är fårab od) blöbanbe,

Sften bm ftore fämpen refer fig od) påtager åter filt mapen=

ruftning. §roab ffatt rjan nu göra? §u r)ar fommit ur

benna nöb, ^auliré, fytuab ffall bu göra Ijärnäft? "©öra",

utropar r)an åter; "jag gör icfc annat än jagar efter målet,

fom förefatt är, titt ben lön, fom föresatte» ofmanefter af

©ub» fallelfe i förifto 3efu. 3ag roifl icfc förlora min fröna."

Nerför me! l)an tdfe af fjmarfen titt Ijögra fiban etter titt bm
roenflra. §an fjött fin blid rigtab på honan. "§ärefter är

mig förmarab rättförbig^etenS fröna, fymilfen ide ffall för=

bunttaå."

53etrafta fyonom ännu en gång; t)an far titt 9#acebo*

nien, od) bet förfta, fom möter fjonom i t?i(ippi, är fanget*

fet. Cm fåbant fjänbe någon friften i nittonbe årfjunbrabet,

'rjmilfet ffrif ffnttc bet ej blifma! §milfen jämmer i fängelfet!

Ömilfa planer för att fomma ut; fjmilfa anfpråf på ffabeer=

fattning! 2tten fe, fåbant mar ide benrte gamle fämpcs fatt.

"Silas", fager Ijan mib mibnatt, "bet är tib att mi rjafma

mår aftonbön." Cd) ber, i fängelfcceffen, meb blöbanbe rng=

gar od) fötterna faftläfta i ftodar, Runga be fin loffång. 3)ct

ffutte mäl mara bet fifta ftälle, på ^mittet mi ffutte fjunga

loffånger, od) om mi fjönge, btefme bet mäl en melandjoliff

fång. Tim ide få meb $aulu3. "Cm ®ub mitt fjaftoa

mig titt rjimmelen genom gilippi fängelje", fager r)an, "få

gerna för mig; jag fröjbaS od) är bfmermåttan glab, ©ila§.

3ag tadar ©ub, att jag räfna» roärbig att liba för 3efu

ffutt." Cd) bå be fjöngo fitt lof titt (Bub, f)örbe be anbra
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fångarne bem; men rjruab fom töar mrjdet mtgtigare, §errcn

j)örbe bem. Od) bet gamla fängelfet ffalabe; beraS lebjor

föKo af, od) be moro fria män. Sala nu ide om 2Iteran=

ber ben fiore, fom meb fina arméer fom merlben att barra!

Jpär är en oanfenttg tättmafare, fom utan någon armé fom*

mer merlben att barra.

33etrafta feban flutet af rjan§ ärofulla lif! §an roar i

Utom odj ffulle fnart blifma afrättab. §an fattar fin penna

odj ffrifmer tiH £imotl)eu§: "3ag offrad nu, od) tiben tiH=

finnbär, att jag ffatl ffilja» rjäban. 3ag tjafroer lämpat en

gob tamp, jag fjafmer fuflborbat loppet, jag rjar rjållit tron."

Sofmab mare §erren; l)an ljöt! tron; rjan mef ide af od) pre*

bifabe falff lära. §an trobbe på bet goba, gamla emangelium,

att $riftu§ bog, od) att menniffor måfte tro på §erren 3efu§

®riftu», om be milja btifroa frälfta. "därefter är mig forma*

rab rättfärbigrjetenå fröna/' 3ag ffulle gerna metat mara i

$om, bå ^aulu» mar ber, trj bå mar ber något att fe. 3ag
ffulle melat fe fjonom, bå rjan gid utför be»fa gator. Utom

fåg albrig en fåban fegerrjjelte fom benne man. ^auIuS, bu

ffatl fnart gå till afrättéplatfen ; ångrar bu ide, att hu gaf bttt

lif åt £erren 3efu3? Du r)ar t)aft få mtidet att liba, ftenab,

förföljb, flagcn meb många flag; bu r)ar marit i farlighet i

örnen, i farlighet på fjö od) lanb — ångrar bubig ide? ©fulle

bu milja gifma bitt lif åt ^rifiuå, om \)U ffulle fefma bet om
igen? "3a", fmarar rjan, "om jag rjabe tiotufen lif, ffulle

jag gerna milja utgifma bem alla för fjan§ jfuH." Det är

ingenting att ångra, ingenting att mara forgfen för. "©org=

fen", utropar rjan, "jag tadax (Bub, att jag gaf mig åt rjonom".

Se på rjonom, ber rjan går till afrättépfatfen fåfom en

fegerrjjelte. Dm bu ffulle fjafroa ftällt big mib rjanå fiba, ffulle

bu rjafma rjört rjonom rjmiffa: "2Bi rjafma mrjdet mer luft till

att ide mara rjemma uti lefamen od) rjemma mara när §er=

ren." fyan rjabe inga jorbiffa egobelar, fom befrjmrabe r)onom

— fanjle blott några merfttjg, fom rjan brufabe för fitt tätt*

maferi — men t fjimmelcn I;ar rjan oräfneliga ffatter, od; rjan

är nu rebo att gå od) emottaga fin fröna. Du fan fe ett le*

enbe på rjan§ anfigtc, bå rjan lägger fitt rjufmub på ftup*

ftoden, od) rjanå fjäl är färbig att lemna ftoftrjrjbban. 3<*g

fan föreftäöa mig, fjuru be mänta rjonom mib ^immelené por*
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tar, od) tyuru ber ett Ijalelujal) ffaflar, bå fjan fmäfmar fram

tiH trjronen. Odj jag r)ör mäftarenS roft, bå rjan träber in

genom pcrleportarne:
M
2Bölfommen $aulu»; bu tjar fämpat

en gob famp; bu r)ar fuflborbat loppet; bu r)ar Ijåttit tvon;

bu r)ar fuflborbat bet märf, }om bfef big anförtrobt; gå in

i bin §erre§ gfäbje!" SJtöjtaren fötter tronan på t)an» panna,

men r)an fafiar ben för fin £)erreS fötter.
s$aultiv ficf (lut*

ligen fin nåbelon. §är nere mar hd libanbe, men jag före*

fläder mig, att r)an i bag tacfar ©ub mera for fin bebröf*

melfe, än för fin mebgång. 3otjn 53unt)an tadahc ($mb mera

för fängelfet i 23cbforb än för någonting annat, fom fjabc

träffat tjonom. Cd) ^auhrå tager i fängelfet fin penna od)

ffrifmer be§fa epiftlar, fm/tlm till otaliga fjätarå mälfignelfe

[jafroa genomgått tiblålbrarna. 5)en nåbeftröm, fom genom

SJkmhrå fatteå i rörelfe, rinner ännu. SIberton r)unbra år

tjafma förgått, feban fjan ffref btéfa bref till förfamlingarna,

men beral frufter uppfpira ännu från bmarje folf. Sörben=

fhiö, om motgångar möta 0J3, få låtom ofc tarfa ®ub; mår
lön mäntar bcrfjemma. ©å länge menmftor tänfa på att

araS af anbra menniffor, tror jag ide, att ©ub få mt)dct

anmänber bem. "©täbjenS oct) fröjben eber, tt) eber lön

är ftor i tjiinmelen." Dm ©ub fållar hen "flor", måfte hm
mara något, fom är märbt att ega; låtom ojj berför icfe för*

ftöra ben genom att fota mertb^lig ära!

gör ide längefeban lefbe en gammal luften qminna, fom
unber åratal legat till fäng», men fom man alttib fåg glab

od) (rjdtig. 8å fann§ ber en annan, mrjdet rit qminna, fom
beremot alttib mar bt)fter oct) nebftagen, cf)itru f)on betänbe

fig för att mara en triften. Gm af tjenneå männer tänfte nu,

att bet jlufle göra t)ennc gobt att fe ben fjufa, od) tog fyennc

berför en gång meb fig tiH t)enne. Jpon bobbe i ett minb»=

rum fem trappor upp, od) bå be t)abe tommtt till förfta må=

ningen, brog ben rita barnen upp fin tläbning ocl) fabe: "3å

mörtt od) fmutfigt bet är!" "3)et blir bättre f)ögre upp",

fabe r)enne3 män. $e tommo till näfta maning; oct) ben

mar ide bättre; barnen flagabe åter, men t)enne3 män fma=

rabe: "§ct blir bättre tjögre upp/' Srebje måningen blir

ännu märre, oct) barnen fortfor att bctlaga fig, men tjenncs

män fortfor att fäga: "Tet blir bättre t)ögre upp." &M*
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ligen uppnåbbe be femte maningen, odj, bå be fommo in i

fjufrummet, mar ber en macfer matta på goffmet, blommanbe

märter i fönfiret od) fina foglar, fom fjöngo. Cd) ber funno

be bet fjufa ijetgonet — en af be§fa ftenar, fom ®ub flipar

för fitt eget tempel — ftråfanbe af fröjb. ©en rifa barnen

fabe titt rjenne: "©et måtte Eännaå mtycfet Ijårot för eber att

ligga §är.'' §on log od) fabe: "©et Mtr Mttre pgre uM>/'

3a! mina mäuner, om bet går ojs emot, få låtom ofj fomma
ir)åg, att bet blir bättre rjögre upp.

©å jag för några år feban refte till 9tem Orleans från

©tjicago, moro tmå fruntimmer meb i mig i magnen. ©e
blefmo goba roänncr, innan mi fommo titt (Sairo, ber ben

ena bobbc. ©en anbra ffutte refa titt Dcero Orlean§. ©en,

fom ffutte ftiga af i Gairo, fabe titt ben anbra: "3ag ffutte

få mt)(!ct önffa, att ni ftannabe r)är fjo§ mig några bågar."

"3ag ffiitte odffå gerna milja fianna", återtog bm anbra,

"men åtta mina fafer äro fänba i förmäg; od) jag r)ar tjär

inga anbra fläber, än bem jag fjar på mig. ©e äro goba

nog att refa t, men jag fan icfe fomma meb bem i fättffa=

per." Så är äfmen förrjåttanbet meb en friften. |)an är

borta från r)emmet; r)airé ffatt är före rjonom, od) rjmilfcn

brägt fom rjetft är gob nog att refa i. Om ej attt är få

behagligt r)är nere, få befjöfma mi icfe mara få noga ; bet är

gobt nog unber refan. Cm mara ffattcr äro i Ijimmeten,

ffatt måri l)jcrta äfmen mara ber, od) mi ffola lefma fåfom

gäfter od) pilgrimer f)är nere på jorben.

Snnu några orb! §mab är bet, fom förorfafar gläbje

i rjimmelen? Cm brottning Victoria i bag ffutte lemna fin

itjron, tänf fjmilfon uppftcmbelfe bd ffutte blifma! brottning

Victoria lemnar trjroncn! ©et ffutte uppröra alla jorben*

länber. §>ela roerlben ffutte meta om bet. 9)?cn jag met ej,

om bet ffutte mätfa någon uppmärffamr)et i rjimmelen. Om
beremot en liten go*fc r)ä'r nere blefme ommänb i bag, få

ffutte betta blifma fungjorbt i rjimmelen. 3efu§ fabe: "©et

blifmcr gläbje i rjimmelen öfmer en ft)nbare, fom fig bättrar."

©u lilla goåfe, ffutte bu icfe mitja blifma ett litet lam,

fom bm gobe §erben får roafa öfmer od) bära omforg om?
©u lilla flida, mitt bu ide blifma en f)immelen§ botter, en

$rifti fötjefiagerffa?
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§är är en fräfft mober, fom roäntar på fin bottet,

dotter! fan bu ide fe fjcune? §on mintar big nu titt bet

bättre lanbet. §ar bu intet att fmara benna längefcban

tt)ftnabe ftämma, fom få ofta bebit för big? Odj bu unac

man, fmna§ ber inga röffer, fom fjafroa bebit för btg? Sfr

ber ingen, fom bu lofmabe att en gång möta, om icfe på
jorben få i fjimmelen? Oct) 3 fäbcr orfj möbrar, (jmilfen af

eber !an i(fe i englarneS djor fjöra röften af ett barn, fom 3
älffai odj fom flottat från cber för att för eroigt mara r)o§

Jperren i rjärligtjeten? 2(d, ffola uri icfe afla mänba rtjggen

åt tuerlben, fatta neb på mara fnän oå) bebja ®ub för

$rifii ffuK ffrifma mara namn i Sammets lefmanbe bo!, på
bet mi fjclfma odj be, fom mi älffa, må för emigt fd lefma

meb §erren!
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