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8. ' gudstjensten bl ef genom ne/or? 
tnatiörien ren och begriplig. Iuotn me
del tidskyrkan bestod gudstjensten 
hufvudsakligen af latinska messor 
och böner, korstecken, bestänkning 
med Tidvatten, rökelser, messhakars 
och korkåpors glitterprakt, ceremo
nier Oi d. Men icke kunde folkets 
andliga hunger och törst stillas af 
latin, söm det ej begrep, eller af 
tomma ceremonier, eller af lysande 
skrudar, eller af brinnande vaxljus, 
eller af korgossars spring; icke kun
de heller legender och berättelser ur 
jungrir Marias och helgonens lif till
fredsställa odödliga andars behof 
och längtan. Reformationen rensa
de gudstjensten och gjorde densam
ma begriplig, enkel meil tilltalande, 
anspråkslös och dock majestätisk, 
värdig och skön. I våra kyrkor och 
i våra gud st jens ter deltager folket; 
yl höra Guds ord pä modersmålet, 
man predikar, beder, sjunger, tac
kar och lofvar på modersmålet, det 
må nu vara engelska, tyska, fran
ska eller svenska. Och att guds
tjensten bland oss är sä innerlig, så 
skön, sä värm, så tydlig och klar, så 
upphöjd, så rik, det hafva vi refor
mationen att tacka för. 
"4. Kristusblefgenom, réjtörmhtionbi 
flyttad fram i ljuset och upp på högsä
tet. Inom medeltidskyrkan vår Kri
stus så att säga gömd. Jungfru 
Maria, helgon, martyrer, påfve, pre
mier, bildef och reliker skymde ho
nom, sä att ljuset och dea milda 
glansen från hans öga ej kunde träf
fa menniskobarnens ögon, och deras 
sökande blick kunde ej nå honom, 
åtminstone icke direkt. Kristus stod 
båkom alla de nämda personlighe
terna, pä hvilkas rekommendation 
eller genom hvilkas förmedling man 
kiinde fä framföra till honom sina 
önskningar och behof. Luther och 
reformationen flyttade undan de 
skymmande föremålen, personer och 
bilder, som höllo Kristus i skug
gan, de bringade honom fram i lju
set, framför och öfver alla de öfri-
ga, så att alla kunde se honom och 
skåda hans majestät, härlighetens 
och. kärlekens majestät. De förde 
honom ock sä nära folket som möj
lig^, att det utan hinder och utan 
mellanhänder skulle kunna nä och 
träffa honom för att vid hans fölter 
nedlägga sina bördor, för att pä 
hans förbarmande hjerta lägga sina 
bekymmer och sorger, för att tiU 
honom kunna framhviska sin läng
tan; sin åtrå och sina begår, för att 
tillbedjande kunna falla ned för den 
allena väldige; .konungen öfver alla 
konungar och Herren Cfver alla her
rar, gifvaude honom ära och pris. 
Reformatorerna pekade direkt på 
Kristus, sägande: "der är eder öf-
versteprest, lammet, för eder slag-
tadt, offret, försonaren, den ende 
medlaren, själens förlossare och hug-
svalare, A och O, begynnelsen och 
änden; tillgängen till honom är nu 
öppen och fri, kommen I slägten, I 
jordens bedröfvade o.h oroliga sö
ner och döttrar till honom som kan 
gifva eder tröst och ro!" 

5. Presterskapet fick sig genom re
formationen anvisad sin. rätta plats. 
Medeltidskyrkans prester svarade 
ej mot sin bestämmelse, utan visade 
sig tvertom ovärdiga sin kallelse 
och odugliga att utföra densamma. 
De voro blinde och blindes ledare. 
De ville och kunde ej förstå hvad 
Herren fordrade af sina tjenare, och 
hvad kyrkans välfärd kräfde, de be
sinnade ej Guds rikes och Kristi 
kyrkas väsen, natur och karakter. 
De högre presterna voro verldsliga 
herrar, som regerade öfver städer 
och borgar och hade härar till sitt 
förfogande. De jagade och skötte 
sina nöjen samt uppburo skatt af 
sina andliga och verldsliga vasaller 
och lefde hvar dag kräsligen. Och 
det lägre presterskapet var försjun
ket i lättja och last. Väktarne på 
Zions murar sofvo, och ingenting 
var dem så främmande som kyrkan 
och hennes angelägenheter. Luther 
och reformationen stötte på de sof-
vande och ådagalade på ett tydligt 
och kännbart sätt, att "Kristi rike 
icke är af denna verlden", att Kristi 
hjord icke får styras eller regeras af 
verldslige herrar eller prelater utan 
ledas och födas af ödmjuka tjenare, 
att presterna hafva att föda icke att 
tära eller uppäta hjorden, att de 
skola församla icke förskingra, att 
de skola vara hjorden till föredöme i 
xro och goda gerningar, icke i synd, 
världslighet, fåfänga, sus och dus. 
Att vår kyrka, den lutherska, har 
trogna tjenare, upplysta och kär
leksrika herdar, som bedja, arbeta, 
kämpa, lida och älska, tjenare och 
herdar, ät h vilka församlingens 
medlemmar kunna förtro sig, och 
till hvilka de förtroendefullt kunna 
blicka upp, och med hvilka de i kär
leken kunna umgås, det hafva vi re 
formationen att tacka för. 

6. Uj>plysnivg, bildning, konster 
och vetenskaper hafva genom reforma
tionen befrämjats och fått ny fart. Me
deltidskyrkan höll folk och nationei 
i okunnighet och det af lätt begrip
ligt skäl. Okunnigheten är moder 
till våld, väld och tyranni, och den 
ar herrskare — och en våldsmakten 
näring och underlag. Upplysnin 
geö,dei'e»ot är fiende, m traldom, 

aristokrati och hierarki. Upplys
ning och bildning föda frihet och 
utgöra frihfetfens . säkra och fasta 
stöd. Häraf förstå vi, huru angelä
get det var och är för den katolska 
kyrkan att hålla det lägre folket el" 
lér massorna i mörker och okunnig
het. Så länge det lyckas, får hon 
herrska och slipper ikläda sig tjena-
regestalten. Än i dag förhåller det 
sig så, att bildningen och civilisa
tionen ligga nere i de katolska län
derna. Se på Italien, Spanien m. fl. 
riken, dér medeltidskyrkan ännu 
herrskar! Statistiken här i Ameri
ka talarock härvidlag ett tyst, men 
mycket tydligt språk. Luther och 
reformatorerne vöro upplyste män, 
som stodo pä höjden af sin tids bild
ning, de voro lärda professdrer och 
forskare. De ansågo det som en af 
sina förnämsta uppgifter att bilda 
folket^ upplysa massorna och gifva 
dem kuuskap. Luther reste sjelf 
omkring i församlingarne, visitera
de och kätekiserade, upprättade sko
lor och undervisningsanstalter. Uti 
reformationskyrkan stod bildnin
gen högt, konster och vetenskaper 
florerade, sängen kultiverades, skal
dekonsten, målerikpnsten och bygg
nadskonsten fingö nytt lif och togo 
en ny riktning och érhölloädla, rena 
och praktiska motiv. Än i dag står 
bildningen högt i de kyrkor och län
der, som hafva tillgodogjort sig re
formationens välsignelser, oCh icke 
minst inom de lutherska samfunden 
och länderna. Der lyser ljuset klart, 
det léder, det lyckliggör,det frälsar, 
det lifyar och.det värmer; och att vi 
och våra barn »tå under det andliga 
ljusets inflytande, att vierhålla kun
skaper, bildning och uppfostran 
inöm en upplyst kyrkas sköte och i 
förträffliga skotor a s, v., det hafva 
vi reformationen att tacka för. 

Mycket mera kunde väl vara att 
säga om reformatiönens betydelse; 
men det sagda må för denna gång 
vara nog för att ådagalägga, det vi 
ega stora och rika anledningar att 
fira reformationens minne, att i 
tacksam hågkomst gömma bilderna 
af reformationens upphöjde män och 
ädla hjeltar, samt att först och sist 
i våra hjertan, i våra hem och i våra 
tempel gifva Herren Gud tack och 
pris för dftt stora reformationsver
ket, som har omskapat verlden, och 
hvars välsignelser skola sträcka sig 
tillkommande generationer, ja till 
tidernas slut. ^ 

Missionsmöte i Nevr JLoridon, 
Mimi. 

(Forts. fr. fö reg. nr.) 
På tisdags f. m. predikade först 

pastor A. J. Rydén från Buffalo öf
ver Ebr. 10:24, 25. Ärnne: För
samlingsmedlemmars förmåner och 
pligter. Utkast: l.\ Förmäöer i 
Guds församling. 2. Pligter i Guds 
församling; 

I. 
Det är en den härligaste och skö

naste förmän att fä höra till Kristi 
kyrka. Kyrkan är i andligt måtto 
ett hem, en Ijuflig och härlig plats. 
Fadren och barnen mötas här, Här 
talar Han till oss i sitt heliga, ord, 
här handlar Han med oss i de heliga 
sakramenten. Här få vi ock bed
jande, trösteligen och med all till-
försigt nalkas Hotiom "såsom goda 
barn sin älskelige Fader". 

Det råder andeligt hemlif. Vi äro 
barn och bröder, inbördes samman
hållna med kärlekens band omkring 
salighetens medel. Församlingen 
kallas Kristi brud. Huru innerlig 
är icke kärleken mellan brud och 
brudgumme! Så älskar brudgum -
men sin brud och bruden sin brud
gumme. Hemmets härd är ju icke 
kylig utan varm. I Guds försam-
ing lyser och värmer det sanna Lju

set. Här är skydd mot storm och 
oväder. Här är trygghet i allsköns 
nöd och faror. Väl ringaktar verl-
deu Guds hus och håller det fattigt 
och ringa. Men verlden har ingen 
erfarenhet häri och förstår ej det, 
som måste andeligen dömas. i4Det 
är henne en galenskap, hon kan icke 
begripa't, (1 Kor. 2: 14). 

En fast borg och ett slott är vår 
Gud och Hans församling. Herrens 
skydd har alltid hvilat öfver försam
lingen. Han bodde bland Israels 
lof. "Hvar Han stiftat sitt namns 
åminnelse, dit bar Han ock enligt 
löftet kommit för att välsigna", (2 
Mos. 20: 24). Gud har aldrig åter
tagit löftet. Han har fastmer- stad
fästat det. "Helvetets portar skola 
icke församliugen öfvermäktige var
da". Viljen I då öfvergifva våra 
egna sammankomster såsom somliga 
för sed hafva? Somliga äro trygga, 
om det ser ut att vara fromt folk. 
De glömma att det icke är mycket 
att lita på menniskor, och att en sä 
from församling ej vore trygg, om 
bon till och med läge i paradiset. 
Ända in i paradiset kunde ormen 
spruta sitt etter. Men nu ligger 
församlingen icke i paradiset, utan 
midt i en synlig verld. Kunde fien
den spruta sitt etter ända in i para
diset, så må han väl än mer kunna 
göra det i en ond verld. Filisteer 
och kananiter tränga på alla sidor. 
Det ser vådligt ut, men är ej far
ligt. Herren är den starkara "Mig 
är gifven all makt", säger Jesu^ 
Icke behöfva vi då uppge modet. Vi 
ha Guds rena ord, som blifver evin-
nerligen. Det är ett kraftigt ord. 
Det gifver lif och närer det andliga 
lifvet. Andens frukter genom or
det äro "uti all godhet och rättfär
dighet,', Ef. 5: 9» De äro: "kårlek, 

fröjd, frid, långmodighet", Gal. 5:22. 
Församlingen står trygg på klip
pan. Paradiset kunde falla, men 
församlingen ej. "Guds ord och 
löfte skall bestå". I löftena påmin
nas vi om Guds stads trygghet. 
"Guds godhet varar evinnevligen", 
(Ps. 136: 1, 1 Petri 1: 25). 

För många betyder Guds försam
ling ingenting. Andra stöta sig på 
henne, men de stöta sig och falla. 
Päfven, satan och världen vilja sön-
derrifva församlingen. Men försam
lingen står, ja, växer fast mer. O, 
mine älskade, hafven I lust att Öf
vergifva våra agna sammankomster? 
Skåden blott Herrens sköna guds-
tjenst och besöken Håns heliga tem
pel! "En dag i Herrens gårdar är 
bättre än eljest tusende"* Ps. 84: 11. 

I vårt andliga hem finnes mat för 
själen. Af Gud förordnadö skaffare 
betjeiia oss å Hans vägnar, . Faders
omsorgen sörjer för kläder och föda. 
"Kuunen I som onda ären gifva 
edra barn gödfe gåfvor, huru myc
ket mer skall, då eder himmelske 
Fader gifva den Heliga Anda dem, 
som bedja Honom?" (Luk. 11: 13). 
Det är en kärlek större -än jtfll och 
med moderskärleken på jorden, ja, 
större utan #11 jemförelse. Dengode 
Herdens ögon se efter fjordens be
hof och omständigheten I ord och 
sakrament gifver Han oss helsosam 
mat i rättan tid. De späda och 
svaga när Han med ordets mjölk. 
På allt sätt vårdar Han de sina. 
Med ordets lykta upplyses deras 
v&g. Ordet och bekännelsen är en 
osviklig kompass för resenärerna i 
denna verldeus öken.. ..Med lagens 
ord hotar och varnar Han väntande-
hörsamhet och bättring.' MeJevari-
gelii ord hugs valar och tröstar Han 
de troende* Detta saliga Guds ord 
är en rätt mat för evighetsvandrar^ 
ne. Kristi församling kan ej näras 
af föreläsningar i astronomi och ge
ologi eller om de sista forskningar
nes resultat.Hör du möjligen till dem," 
som ha tröttnat pådén gamla maten, , 
det goda Guds ordet? Hör du till 
dem, som öfvergifva. församlingens 
sammankomster? 1 ; som. samlens 
med "hopen, som högtid håller, och 
hvars Gud Herren är". "Vi välsig
na eder, som af Herrens bus firen". 
För Herrens skull icke för eder och 
vår ären I välsignade. Att allt fol
ket uppvaknade och såge och kände 
vår Guds salighet igenom den heji
ga kyrkan på jorden! "Den dér båip 
öron till att höra, han höre,"~ hvad 
Anden säger församlingarnel" 

II, 
Församlingsmedlemmar äro åhö

rare och icke blott åskådare i Guds 
hus. Herren är i sitt heliga tempel. 
Esaias säger: "Jag såg Herren sitta 
på en hög och härlig stol, och Hans 
klädafåll uppfylde templet." Om
kring denne Herren samlas vi för 
att se Honom i ordet och höra Hans 
tal. Vi skola ej såsom "oförståndi
ga barn låta oss kringföras af alle
handa lärdomsväder." Vi skola hö
ra och tro ordet, Guds. ord, och deri 
rotas och växa. Så kunna vi blifva 
fäste såsom pelare i Guds hus. Vi 
samlas omkring Guds ord och sakra
ment, d. ä. omkring Herren och 
Hans gåfvor i församlingen. 'Och" 
detta vågar man kalla verlden. Tänk 
huru djefvulen förblindat mehni-
skorna! Gän ut derifrån så ären I 
rätte och fromme sedan! Gän ut 
ifrån Babel! Tänk hvilken förblin-
delse! De skröpliga menniskorna 
kommer man ej ifrån, ty de äro nog 
med. De äro ju de, som så handla. 
Allt hvad som vinnes är den största 
evighetsförlust. De arma själarne 
komma bort från Guds ord och sa
krament. De komma i ett babylo
niskt virrvarr, der man snart sätter 
allt i fråga, ja, göres oduglig till 
tron. 

Guds ord är i anda och kraft 
ibland oss. I kunnen gerna pröfva. 
Läs din bibel om och om igen! Bed 
Gud välsigna det lästa! Pröfva allt 
efter Guds ord sedan! Pröfva och 
du skall finna, att den rätte Guden 
bor i Zion. Här är Guds ord rent 
och klart predikadt. Här äro Her
rens heliga sakramenter. Här är 
Kristi heliga tjenareembete. "Vi äro 
sändningabud i Kristi stad, ty Gud 
förmanar genom oss; sä bedje vi nu 
i Kristi stad: låter försona eder med 
Gud!" (2 Kor. 5: 20). Vi våga intet 
emot Guds ord i egna meningar och 
tankar. Vi måste lyda allt Guds 
ord. Men du vill följa egna hug
skott och springa bort för att lefva 
huru du vill. Just sä gjorde den 
förlorade sonen. Det är i ditt hand
lingssätt blott ett återupprepande 
af den gamla, sorgliga historien. 
Fadren ville ha ordning och reda i 
hemmet. Det var detta,som ej pas
sade för naturen. Sådan är den 
sjelfsvåldiga adamitiska naturen. 
Har du iust att göra den förlorade 
sonens erfarenhet till din egen? Vi 
ha vapen emot fienderna. Vi behöf
va ej följa dem, utan kunna och bö
ra nedgöra dem. En trygg farkost, 
ett säkert skepp, är Guds heliga 
kyrka för vår färd från främlings-
landet här till det rätta och saliga 
hemlandets kust der bortom graf-
ven. Du kan ej simma öfver Atlan
ten, äfven om du fåkunnigt nog ka
star dig i och försöker. Du är i den 
vådligaste belägenhet utan hopp. 
Du förloras. Du kunde möjligen 
räddas ur din hemska belägenhet i 
hunger och törst och utmattning, 
men endast genom att upptagas i 
båten igen. Guds församling är en 
sådan räddningsbåt. Undsätten eder 
i tid, I som lernnat farkosten! &fcér~ 

v&näott i sann 1 omvändelse medan 
tid är! Våra pligter äro sköna och 
angenäma i G ud% församling. Det 
är först och främst vår ljufva pligt 
att få tillhöra Guds församling. Vi 
kunna ej blifva utom. Låtom oss 
blott blifva förständiga i Guds fruk
tan! Guds ord gör de enfaldiga vi
sa. "Låtom os^ derföre akta på oss 
inbördes till att j^ppv&cka till kär
lek och goda ^eraiiagar!" Verldens 
vise och förnumstigfe vilja ej vara 
med. Mången äcsåsom det förvil
lade fåret i viWaa&e skog. Det hit
tar ej till rät&a ooh tförderfvas. Mån-^ 
gen vill då gå sin s^en väg och vara 
from i öknen éch -klostret. En så
dan ménniskå ksfti ej vara from 
bland annat fölk. ; Hon ser grandet, 
men är blind fö'r'bjelken. Men vi 
böra arbeta i vår kallelse och vara 
fromma der Gud„ .satt oss. Är det 
också under kors, säj är det vår pligt 
att vara stillz^och tåligt lida såsom 
annars att alltid,fvilligt lyda och tje-
na. Här är kor» och strid, men ock 
bön, tack och lo£r~ Vi framhärda i 
frimodighet intill döden. Härtill 
behöfs Guds ords Heliga öfiring: Äro 
vi väl hemmastadda deri? Det är 
derför vi äro och "måste vara i för
samlingen, Kristi kyrka. Der äro 
ju de,som här församlas till Kristus, 
och söm skola sta omkring stolen 
på Hans högra s^da i ljusets böiiih-
gar. . . 

' Min åhörare!,j.lIcke vill di» väl 
vara hemlös utanför, utan apfer-
vandter i den arärka natten. Det 

•Ur dåligt sällskap du då har,, ty utan
till åro hundari .oeh trollkarlar* oob 
bolare, och mandråpare, och afgnda-
dyrkare, och allas de, som älska ooh 
göra lögnen," (Uppb. 22:15); "Jag, 
Jesus, sände mfii engel, att Han 
skulle betyga edefr detta t* försam
lingarne." UttMjUll råda köld och 
hat. Ingen lag och ordning finnes. 
Och slutdomen Jftlir: utkastade iör 
evigt! Gån borj^ I förbannade! In
tet hopp mer.j&ripraäe för evigt. 
Gud hjelpe en hyar i tid! Sen till 
hvad I gören! Nedrifven ej Guds 
hus! I kunnen ;H)j. Gören dock ej 
fåfänga försök! i- förderfvens der-
vid. Tänk blott Wuru hemska edra 
syften äro! I lyckas att 
borttaga altai-gna^ .sä förfröse ju 
m;enskligheteiV u£än. hopp. Sjelfva 
tanken på det heligas afsaknad kom
iner oss att rysa. Alen det skall al
drig lyckas, huru stark vautrons 
och otrons förlna&ié styrka synes. — 
Vi känna oss förpirt^tigade att lida 
och strida och kämpande bedja för 
dea heliga sakens ^framgång, huru 
fiendens makt i*n'äfisätter och trän
ger. Hvarför säri<|e &ud annars den 
ev. Tiith. * kyr&an till Sverige och 
svenskarne? du tänkt derpä? 
Det^var pog ejJSöf,i:o,skull. " Det var 
Han$.v:isa sl^icl^ftee. Genoqa Guds 
nåd äro.vi et»t * i&snjUigt b&na«en<ta 
ritt lo t tad t "k yr ko folk. Tack .till 
Gud derför! 4,lKrist*ie medan vi här 
vandra, låtom oss - på fädrens vis 
glade sjunga Herrens pris!" • 

M:\nga saker att tänka på höra 
hit. Det vore mycket att säga om 
våra heliga pligter i kristlig kärlek 
och goda gerningar^ Vi ha mycket 
ätit,lära än. Det ä^vår pligt att 
fortfarande lära af vårr mästare. Han 
är den ende fullärde. Da finnas nog 
sotn vilja dela den äran med Honom. 
Vi ha väl hört förment utlärda tuk
tomästares skryt och skrän. Det 
gifves hela församliagskotterier, der 
alla "predika" och "lära", men der 
åhörare saknas. Dessa om några 
borde läras, men de ha växt Mästa
ren öfver hufvudet och mästra god
tyckligt Hans ord. "Farer icke hvar 
man efter att vara lärare, vetande 
att vi dess större dom få", (Jak. 3:1). 
Lärare och åhörare ha väl sina sär
skilda pligter, men större tillväxt i 
kunskap, nit och kärlek tillkomma 
alla kristna. Huru besinna vi mån
ne våra heliga pligter? Kristi till-
kommelses dag skall göra allt klart. 
Intet blir fördoldt inför den Allsvål-
dige domaren. Hva^je dag för oss 
närmare^—döden och 'domen. Hvil-
ket häpnadsväckande allvar! Tänlc 
då om.kärleken förkplnatl Tänk om 
vi varit laglöshetenS-' barn i stället 
för att ha Guds (lag !jskrifven i våra 
hjertan. "Ty tiden är, att domen 
skall begynnas ^å G^ds hus; begyn-
nes det på oss, hvadi blifver då de
ras ändalykt, 'fcom' icke tro Guds 
evangelium", 1 fPetrj 4: 17. "Den 
der har öra, han böre hvad Anden 
säger församlingarne!." Amen. 

Pastor B. Qu %££ behandlade 
härpå ämnet: '^år ̂ Qs största fara 
och huru vi skota unégå den." Text: 
Ebr. 12: 15. Faror omgifva de krist
na pä alla sidor, men en kristens 
största fara i alla tid 
i vår egen tid är: försummandet af 
Guds nåd.—Utkast: 1. Hvad Guds 
nåd är; 2. Huru Gods nåd försum
mas. 

"Genom Moses ärjiigén kommen, 
nåd och sanning genöm Jesus Kri
stus," Job. 1: 17. Guds nåd och 
barmhertighet är tillgänglig för al 
la. Nåd är oförtjent barmhertig 
het, syndaförlåtelse, frid, Guds väl 
behag och evig salighet för Jesu 
Kristi sktlll och genom Honom. 
Guds nåd det är frälsningeas makt i 
verlden. Det är en makt ej af men
niskor utau af Gjyd/^^; 

' ' , • 'CtT .)3i : 
f/f 

Huru Guds ^»'sumraaS: 1. 
Med afseende pa^de^ användande; 
2. Med afseende;'j>ft Miftets förplik
telse och 3. MedVafsaeade på nådo-
medlens bruk, isr 

•/': .. I»/ )' 

Nådatiden får kanske löpa undan. 
Andra göromål blifva hufvudända-
mål i lifvet. Uppmärksamheten dra
gés Ifrån försoningsordet. Läsa vill 
man väl allehanda tidningar och 
böcker. Höra vill man ej mindre 
och får det äfven allestädes på prä-
rier, i skogar, vid knutar —— öfver 
allt. Men försoningsordet, korsets 
predikan, förblir ett försummadt 
tal. Att Guds son kommit till vår 
frälsning kan väl tros, så långt det 
går. Och likväl kan man försumma 
att gifva sitt hjerta åt Frälsaren. 
Ja, man kan tala lättsinnigt om för
soningens outgrundliga hemlighet. 
Men Kristi försoning är klippfasta 
grunden för Kristi kyrka. "En an
nan grund kan ingen lägga än den, 
som lagd er är, hvilken är Jesus Kri
stus," (1 Kor. 3: 11). Köpen tiden! 
"I dag är salighetens dag, i dag, om 
I hören Herrens röst, förhärden icke 
edra hjertan!" Han, Förson aren 
och Frälsaren, har köpt oss. Vi äro 
Hans genom det heliga dopets nåd. 
Vi äro ej våra egne. Honom ha vi 
lofvat trohet1 och heliga* löften. Men 
huru är det väl med oss? "Mänga 
vandra såsom, fiender till Kristi 
koirs".- "Deras buk är deras gud." 
"Deras ära, deras skam och deras 
ändalykt förtappelse.1' Deras in
vändningar äro många. De ha in
gen kraft och styrka. JKraften är i 
blodet, ej i musklerna, men till För-
sonärens blod ha de ingen tillför-
sigt. Herren är trofast; i nåd. Hans 
löfte är sannfärdigt. "Betala den 
Högste ditt löfte!" 

Guds nåd framförés genom de. he
liga nådemedlen. Nådemedlens an-

* vändande och förvaltande får derför 
ej försummas. Dessa medel äro ordet 
och de heliga sakramenten. De äro 
kraftiga, ty Instiftarén är gifven 
all makt i himmelen och pä jorden. 
"Han är Ordet, som värd t kött och 
kom och bodde ibland oss." Han 
är i dopet Fadren, som föder ofvan-
eftör. Han är i Nattvarden sjelf 
deri, som närer och Uppehåller, Huru 
försummas ej medlen? Man jämkar 
ihop. Sakramentläran förloros kan
ske helt och hållet. Ja, hvad har 
man då af Ordet? Dpn.som .ej vär^ 
derar medlen i Kristi församling 
kan icke heller höra medlaren till. 
"Utan smälekens drägt ej smälekens 
sår." "Det är ett fast ord och värd t 
att på allt sätt anammas, att Jesus 
Kristus komiait i verlden att frälsa 
syindare." 

Väl oss om "vi ej försumma Guds 
nåd för egen och andras döl! Haf-
vä vi sjelfva emottagit, så skola vi 
ock meddela. Gud vill låta näde-
strömmarne genom dig komma an
dra till del. Äfven det är Guds näd, 
som ej bör försummas. Försum
mandet af Guds nåd leder till:, "bit
ter rot", synd och besmittelse. 
Derifrån bevare Herrérr oss nadeli~ 
gen! Fatta evinnerligt lif! "För-
blif i mig",säger Jesus. "Om I för-
blifven i mitr, och mina ord förblif-
va i eder, så ären I mina rätte lär
jungar, och I skolen förstå sannin
gen, och sanningen skall göra eder 
fria" (Joh. 8: 31, 32). Amen. 

Kl. 2 voro vi åter samlade om
kring Guds ord under sång ach bön. 
Pastor J. Alm läste Guds ord och 
nedkallade öfver oss Guds nåd och 
välsignelse. Det följande allvarliga 
och uppbyggliga samtalet öfver äm
net: Husandakten — inleddes af 
pastor J. O. Lundberg. Talaren 
framhöll husandakten såsom en fa-
miljegudstjenst i hemmet, en guds-
tjenst i smått. Husandakt är af pa-
triarkaliskt ursprung. En husfa
der eller annars familjens målsman 
bör såsom medlem af det allmänna 
prestadömet förrätta morgon- och 
aftonandakt med de sina. Familje
fadern är prest ech konung i sitt 
hus. Daniel förrättade sin andakt 
morgon, middag och qväll. Husan
dakten bör vara uttrycket för ett 
sannt och lefvande umgänge med 
Gud. Endast en rätt kristen kan 
derför öfva en rätt husandakt. Mån
ga goda andaktsböcker fin nas,hvilka 
kunna och böra användas vid famil
jehärden. Helst må dock bibeln 
sjelf an vändas. Bönen kan förrät
tas med ledning af goda böneböcker 
eller med fria ord. "Fader vår" är 
hufvudbönen. Må vi ej likna de öf-
verdådiga och s. a. s. öf ve randliga, 
som för femte bönens skull äro för 
goda att bedja: Fader vår. Sång i 
hemmet hör också till husandakten. 

Pastor J. Alm framhöll husai\dak-
tens ålder och välsignelse. Så länge 
menniskor varit på jorden har dylik 
andakt mer eller mindre varit i öf-
ningen. Fäderna bygde altaren åt 
Herren. Huru gammal denna goda 
sed än är. är 
öfning bibehålla den. Vi borde sär-
skildt härvid undervisa barnen i 
kristendomen. Husandakten är mest 
för barnens skull. De böra läras i 
(5uds vägar. Förr var man mycket 
noga, men det fans också "plenty" 
af käppar. Om vi é] böra piska in 
ordet i det unga slägtet, sä må vi 
dock på allt rätt och passande sätt 
komma ihog kristendomsläran. Ddn-
na del af husandakten ligger dess 
värre i fullkomligt lägervall. Hvad 
är väl-följdeu? Det finnes ingen 
vördnad för Gud och hans ord. Säga 
hvad man vill om fädernas fromhet, 
så hade de dock en mycket hög vörd
nad för det heliga. Vi minnas ännu, 
huru de gamle böjde sig, när Jesu 
namn nämdes. Nu skrattar lättsin
net snarare deråt midt i den kristna 
församlingen. 

Pastor B. O. Borg. Guds ord bör 
ha frftmsta rummet Vid familjealta-
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i Tar ta 
I utfaller 

D$ tftvtan visar sig vara degig, vätskig 
ooh osmaklig Kr det ett ojilfaktigt bevis 
fflr att Cottolene icke blifvit anviindt vid 
tillredningen. D<1 detta välkända ämne 
användes blir resultatet tillfredsställande 
hos alla. Qvaliteten af COTTOLENE ur 
hvad som befordrat' dess framgftng. Man 
slCsar, om mer än tvä-tredjedelnr tages at' 
hvad som vanligen användes af svinfett 
eller smör. Använd alltid COTTOLENE 
ocli tärlan eller pastejen blifva alltid lätt-
jästa, helsosamma ocli välsmakande. < 

Äkta CoTTor.KNE säljes öfverallt i 
bleckburkar med fabriksmilrket — ;'Cot
tolene"" och ett oxhufvud i en krans uf 
bomutkqri8tar — ft hvarje burk.' 
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ret.. Stor välsignelse följer af hus
andakten, der den rätt öfvas. 

Pastor J. A. Levine. Det är nog 
svårt ati öfva husandakt. Före^ 
skrifter kan man- nog gifva. Men 
.huru ser det väl ut i hemmet?1 Det 
är morgon, och far' och mor ha brådt-
om. Kanske far gått långt innan 
barnen kommit; up& och mor har 
händerna öfverfulla. Sedan, komma 
barnen,så olika upp. , Ja, huru skall 
man nu göra? "Ja, I prester ha'n 
ju ej,annat att göra och blifven hem
ma", säger möjligen någon. Det 
kan väl tyckas sä för dig, men sä
kert har en rätt prest sä mycket att 
göraj som hans tid tillåter. Ja, dét 
blir éj någon tid, om du ej tar dig 
tid. Frukostera för både själ och 
kropp pä samma gän^. Det är det 
bästa. Man får lof att ta den tiden. 
Sedan höra ju bordsbönerna före och 
efter måltiden till husandakten. Vi 
bedja ju morgon och middag och af
ton lika väl, som de gamle fäder. 
Men på qvällen då? Far och mor 
äro kanske andäktiga, och så börjar 
"lillan" väsnas. Det är väl den 
frommaste, det lilla döpta gudsbar
net, fast det ej förstår hvad det nu 
gör. Ja, man får stiga upp och gå 
in i ^.tt annat rum. Det är nog in
gen lätt sak att öfva en rätt husan
dakt. Eller dö" somna af den ena 
efter den andra. Hvad är då att 
göra? Skall man månne ruska upp 
dem och ined våld föra dem till from 
öfning? Låt du i sä fall barnet lig
ga! Hviska den lilla förträfiTga 
barnabönen: * 'Gud som hafver bar
nen kär!" i barnets öra. Orkar det 
upprepa orden eller sjelf säga dem, 
så är det godt, men annars knäpp 
blott det sofvande barnets händer, 
och vare det Herren ahbefaldt. Dan 
den lilla barnabönen duger också för 
gammalt folk. Det är en skön och 
enkel bön. Man kan verkligen sjelf 
tröttna på sina egna extemporerade 
böner och fråga, om det ej vore upp
byggligare att bedja enligt gifna 
böner i någon god bönebok. 

Pastor E. Norsen påpekade svå
righeten med afseende på ordning i 
hemmen. Det behöfs stor kärlek 
till saken för att kunna hålla ut och 
öfva en rätt och* uppbygglig husan-
dakt." r 

Pastor P. A. Wenner instämde 
med pastor Alm i betonandet af ka
tekesens öfning i hemmet. Det bor
de ock ske mer i det offentliga vid 
katekisationer o. d. Allt borde vara 
kort och godt. Vexel- och korus
läsning vore mycket att rekommen
dera. Barn och ungdom borde mer 
känna att det äfven gäller dem. Dä 
knäppta händerna, de slutna ögo
nen och de böjda knäna borde icke 
heller försummas. Långa, extem
porerade, salvelsefulla böner uttröt
ta blott och väcka så småningom 
leda vid all kristendom. Bibelordet 
borde läsas med en viss ordning och 
i sammanhang. 

Pastor h. J. Lundquist betonade 
svårigheten att kunna samlas ge
mensamt. Instämde med pastor 
Levine. Den enskilda bönevrån 
i kammaren för oss sjelfva fin
ge icke under några omständig
heter försummas. Kristne böra ha 
ett bedjande sinne alltid, allestädes 
och för alla. 

Pastor B. O. Berg. Man bör icke 
blott ha ordning i kyrkan utan ock
så i hemmet. Alla böra vara till
sammans. Vissa tider borde vara 
för husandakten afskilda. Barnen 
höra hit och böra vara med. 

Pastor A. J. Rydén. Det gifves 
mänga olika slags bedjare. Det är 
ej betydelselöst att bedja, äfven om 
du är ogudaktig. Vi läsa ordet 
först, då separatister läsa det sist 
Har du tänkt på hvad det ligger 
häri? Vi vänta att få höra Guds 

t först i ordet-och så bedja vi en-
ligt Hans i ordet uppenbarade vilja. 
Huru skall det månne gå i längden, 
om du laser Guds ord? Du skall 
vinnas, ös ur källan. Häil bara 
på att läsa ordet. — Den enskilda 
bönevrån må ju ej försumma^.Äfven 
det är en skön och välsignelserik 
sed. Strängt taget förstå vi judoclc 
med husandakten något för flere ge
mensamt,en familjegudstjenst i smått, 
såsom inledaren uttryckte sig. 

Pastor J O. Lundberg. Ordning 
har vördnad med sig. Det bör vara 
ordning i hemmet. Utan husandakt 
i familjen blir det nog dåligt med 
den offentliga andakten i kyrkan. 
Husandakten väcker större sjäisbe-
hof och för till ett större allvar i 
församlingslifvet. 

På aftonen hölls ungdomsfest, 
hvarvid pastorerna Lindholm och 
Wenner höllo tal öfver af p. 1. an-
'ifafr ämnen. Den seaares ämne 

var: <4ljiigdömslyten, frestelser och 
faror." Den förres åter: ' "Huru ' 
skola vi kunna skydda ooh bevar» 
vår ungdom?" Man har sökt besvaJ 

ra frågan genom förehingsväsende,' 
men föreningar skåda mer äii de 
gagna. Föreningar äro fattigdoms-: 

bevis i den kristna församlingen. Vf 
få ej vänta hjelpen frän föreningar., 
utan från hemmet, skpian och k yr-' 
kan. Äro barnen döpta och lärdai-
och sålunda lemnade i Herrens och 
Hans församlings värd sä äro d<j 
trygga. De hafva hufvudsakligeur 
samma faror, som de äldre att beak
ta. Det vore sorgligt om kyrkorna^ 
skola stängas, dä vi äldre ligga dér-
ute under torfvan, sedan svärd ocli 
staf äro lagda åt sidan. ' Guds ord' 
är både mjölk och stadig mat för 
Guds församling-. Må vi suga mär
gen säsoip modersmjölk här ur Guds^, 
ord, som blifver evinnerligen. Då 
förblifva vi med både unga och gam-, 
la. Hur är den rätta apostoliska, 
successionen. Såsom konungen 1. 
omvårdnad för sitt rike särskild* 
vårdar sig om kronprinsens fostran, 
så Iböra ock vi göra. Det blir då; 

hvarken revolution eller undergång. 
Vi borde vakta oss för främmande 
litteratur ook sjelfva taga vara på 
vår ungdom. Det engelska spörs
målet är ej det vigtigaste. Den' 
kristna ungdomen béhöfver samma 
medel. Barn kunna väl behöfva 
konfekt för att ej gråta utan vara 
snälla. Frälsningsvägen är blott » 
en. Sedlighets och helgelsevägen 
är densamma för alla. Barnet i' 
vaggan och gråhärsmaBnen vid »• 
grafvens rand äro båda syndare och 
i sig sjelfva hjälplösa. Gud epsam 
kan frälsa båda; Vi ha begått ett 
misstag,dä vi tro cilika vägar vara atv, -
nöden. Samma lära för alla öra bätt»-
ringj tro och helgelse. De äldre*må*' 
omfatta de unga med sympati. Dei\ 
går ej an att vara surmuleii och sé" " 
allt i svart. I både hem och försam ' 
ling må karlekens solljus lysa 
välvilja råda. Vi äldre stå i ansva^ " 
för de unga. Man mä ju taga häu^-
syn till att unga menniskor ej kun-' 
na vara gamla. Vi äro ej två partier, 
blott yngre och äldre kristna, Å 
ena sidan, må den unga menniskan 
ej sättas i skuggan, aJpt hon förqväf-
ves såsom blomman. andra sidan 
vakte man sig för att göra för stor 
affär af ungdomen. Sysselsätt ung
domen inom församliugen andligen 
och sedligen till hjerta och sinne! 
Elt flitigt nyttjadt ungdomsbiblio
tek kan gifva god sysselsättning, 
om annars urvalet är godt Ung
domsmöten kunna ock vara nyttiga, 
om de ej såsom ett slags "nådeme
del", träda i stället för de gamla, 
frälsningsmedlen. Vår ungdom bör 
vara på sin plats i kyrkan. Der må 
det ösas ur det lefvande vattnets ' 
källa. Här hem tas ljus och frid och 
glädje i Zion. Det är uppbyggelse. 
Så bygger Gud sin kyrka. Så skyd
das och bevaras ock vår ungdom I 
sitt och vårt gemensamma andliga 
och kyrkliga hem. • 

Nu var högtiden slut. Den en tid 
sedan företagna subskriptionen för, 
sockenbibliotek afslutades äfven. 
Resultatet var godt. Något öfver 
ett hälft hundra dollars voro samla-, 
de. Lycka till ungdom och försam
ling i sin helhet! 

Högtiden var slut. Dagen var 
skön i Herrens gårdar. Herren vare 
tack för uppbyggeisens ord vid det'-^» 
ta möte. Mötet är nu en del af Nest 
Lake's historiska minne. Äfven vi 
deltagare ha detta minne i glad och 
tacksam hågkomst. JSeJer. 
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Ett värdefullt -

Illustreradt verk 
öfver konsten i stickning 

tillsändes en hvar som insänder 4 
biljetter märkta "Fr.KfsriEu", af 
hvilka en inneslutes 1 hvfirje luirfva 
af Fleishfir's Tyska YHcgarn, till 
Fleisher Worsted Co.,Philadelphia. 
Ntinula garn, som sftrskildt lämpar 
sig för all slags stickning, är uthäl-
Jigt och innehåller flera yards till 
pundet un andra sorter. 

Mau aktar sig W, r ef te rapningar. 
Bäbta garn är Fleisher's. 


