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Företal.

Härmed vill jag i herrens namn utsända 
den tredje omarbetade och förbättrade upp
lagan af min sångbok Sarons Lilja. Den 
stora välvillighet, som sångboken rönt under 
den förflutna tiden, manar mig till detta fö
retag.

En välbehöflig urgallring bland sångerna i 
de förra upplagorna är verkstäld, nya och vär
defullare stycken insatta i deras ställe. Boken 
är dessutom förökad med 20 sånger. Sån
gerna äro närmast afsedda för guitarrspelare, 
och fördenskull äro många författade till kän
da melodier. Dock finnes förhoppning om att 
snart få egen tryckt guitarrmusik.

Må Guds rika välsignelse följa detta ar
bete, och jag hyser det hoppet, att min bok 
såsom en anspråkslös lilja skall blifva väl
kommen i månget hem.

Norrköping i Mars 1887.
TJtgifvaren.





I. Pilgrimen.
1. Här är jag en pilgrim bland främlingar

många,
Som skyndar mot hemmet i änglarnes land. 
Visst dagarne äro båd’ dystra och långa, 
Men målet nog hinnes vid aftonens rand. 
Förhoppning mitt hjärta det skänker 
Och gör att ej faran jag skyr;
På kronan jag väntar och tänker:
Min Jesus mig vunnit den dyr.
2. Här nere jag vandrar föraktad och ringa, 
För fränder och vänner till hån och förakt. 
Men hvad gör väl det? Min Jesus vill bringa 
Mig ära hos sig i sin himmelska prakt.
Mitt hjärta han derföre äger,
För honom jag uppoffrar mig,
Ty han har beredt mig en seger,
När han för mig offrade sig.
3. Som ”blomstret i Saron och Liljan i dalen” 
Från törnena skiljas, så känner han mig.
Och när jag af blygsel och ängslan står slagen, 
Som barn han mig tager och sluter till sig. 
Då hviskar han ljuft i mitt öra,
Om himmelens saliga fröjd,
Ej sorger då mera mig störa,
Min sång jag nu sjunger förnöjd.
4. Så vill jag nu prisa för gamla och unga 
Den vännen, som köpte och tog mig till brud. 
Må intet i verlden få binda min tunga,
Må intet mig rubba från frälsarens bud.
I himlen mig vinkar en krona;
O, syndare, följ mig dit opp!
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Der Jesus och helgonen trona, 
Dit skola vi styra vårt lopp.

K. A.

2. Upp från sömnen!
(Rom. 13: 11-12.)

Mel. ”Har du mod, att följa Jesus.”
1. Trötte pilgrim, vet du tiden,

Ser du ej att dagen gryr?
Natten är ju ren framskriden,
Då för ljuset mörkret flyr.

2. Upp från sömnen, dödens dvala, 
Hvilken gjort dig tung och slö,
Upp att nu om Jesus tala,
Syndare i mängd nu dö!

3. Mycket närmre är din frälsning 
Nu än då du trodde först.
Trötte pilgrim, denna helsning 
Borde ge dig mod och tröst.

4. Kanske du är mycket nära,
Blott ett steg en dagsled än,
Och Guds änglar skola bära 
Hem den trötte pilgrimen.

5. Skulle du väl vilja sofva,
Tills du in i himlen går?
Upp att derför herren lofva,
Medan tid dig återstår!

J. G.

3. Aldrig ensam.
Mel. Tiggarflickan.

1. Aldrig är jag ensam och allena,
Ty den gode herden följer mig.
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Uti sorgens natt han är den stjärna,
Som mig lyser på den rätta stig.

" Då ej tröst jag finner, Han af kärlek brinner;
Aldrig är jag ensam, då en fara hotar mig.

2. Aldrig är jag ensam uti nöden,
m>ti Herden skall mig följa hvar jag går.

Mig han hafver älskat intill döden,
Endast han kan hjälpa och förmår.
Här af sorg jag gråter, Fröjdar han mig åter, 
Aldrig är jag ensam, när på enslig stig jag går.

3. Aldrig är jag ensam, när jag lider 
Och då vänner lemna mig i nöd,
Om på nattligt läger högt jag kvider. 
Herden är min hjälp, min tröst, mitt stöd. 
Aldrig skall han svika Ochi från mig vika; 
Trofast är min herde, han är allestädes när.

4. Aldrig är jag ensam, när jag glädes,
Må jag då ej glömma herden god.
Om för dödens timma nu jag rädes,
Skall en blick på herden gifva mod.
Hem vill han mig bjuda, Der skall sångenliuda: 
Ära vare lammet, som migköpte med sitt bind.

E. B.

4. Guds barns trygghet.
Mel. Norr landing ens hemlängtan,

1. Hur ljufligt att fröjdas, att lofva vår Gud, 
J. G. Som älskat oss människor arma,

Som sände oss Jesus med frälsningens bud, 
Att gerna han vill sig förbarma.
Och lofvat att bära bekymren för bröd,
Att vara i lifvet vårt säkraste stöd,
Som aldrig nej aldrig skall svika.
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2. Han älskar och värnar sin kringströdda
hjord,

Med omsorg han vägen ock visar,
Till grönskande ängen hans heliga ord,
Der rikligt han fåren bespisar.
För ulfven han skyddar de svaga små lam, 
De sargade vill han upptaga i famn,
Till hemmet han förer dem alla.
3. Si, Herren är med oss, ack saliga lott, 
Som här är beskärd dem, som vandra
På sanningens stigar; de löfte ock fått 
Att en gång i himlen få hamna.
Der vissnar ej blomman, ej solen går ner, 
Der lammena samlas och skiljas ej mer:
Hur saligt att der finna hvila.

K. A.

5. Guds barns tillflykt.
1. O, huru ljuft att få I bön till herren gå. 
Han känner all min nöd, Han är mitt trogna

stöd;
Han hjälper den, som ödmjukt beder.
Den milde frälsaren, Han är min trogne vän; 
I sorgen, nöden, Ja själfva döden.
2. Om vägen synes lång För jordens sorger

mång’,
Till Gud jag skyndar då, Att tröst af ho

nom få.
Han hör min bön, och han skall gifva 
Det, som gör själen nöjd, Och se’n en him

melsk fröjd
I fadersfamnen, Den sälla hamnen.
3. 0 tänk, hvad vore jag? Eländig arm och

svag,
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Om ej till Gud jag gick Och daglig styrka fick. 
Själf lärde Jesus mig att bedja,
Då han på törnig stig Så ödmjukt böjde sig. 
Må jag nu lära Att honom ära.

4. Jag nalkas Gud och vet Att minsta hem
lighet

Ar honom uppenbar; Hans löftesord jag har, 
Att han sig böjer till mig neder.
Min Gud och frälsare, Må blott din vilje ske 
Och mig bevara För nöd och fara.

5. Må jag ej klaga hårdt, Om än det kännes
svårt,

Då jag ej nu förstår, Hvårföre jag ej får,
Det jag har bedit Gud mig gifva.
Jag skall hos Gud en gång Uppstämma fröj-

desång,
Och nådelönen Blir svar på bönen.

E. B.

6. Jesusnamnet.
1. Ett namn jag vet så dyrt och kärt, 

Ett namn så skönt för mig
Och mer än jord och himmel värdt 
— Ett namn med lif i sig!

2. Det talar för mig om en vän,
Som köpt mig med sitt blod;
Det helsar mig från himmelen, 
Erån fadren huld och god.

3. Det talar om en tillgift stor 
För alla mina brott;
Det säger mig, att den som tror 
Har himmelsk arfvelott.
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4. Det torkar alla tårar, som 
På kinden smyga fram;
En fristad trygg det hviskar om 
För mig vid korsets stam.

5. Och denna trygga lugna hamn,
Som är så ljuf för mig,
Är Jesus, Jesus. Detta namn 
Ske pris evinnelig!

6. Och under ökenfärden här,
I mörker, kval och nöd,
Mitt solsken detta namnet är 
Ja, helsa, lif och bröd.

7. Och när jag står fullkomligt fri 
Från synd och sorg en gång,
Då skall det namnet Jesus bli 
Min evigt nya sång.

K. A •

7. Källan.
1. Klippan brast i törstigt land, 

Midt i öknens heta sand 
Kom der fram en källa klar, 
Lefvande och underbar.
Klippans bild är Jesus Krist, 
Som tar bort all synd och brist; 
Helar hjärtats dolda sår
Och i öknen med oss går.

2. Denna källas klara våg,
Som man först vid Horeb såg, 
Finnes ännu bland oss kvar 
Lefvande och underbar.
Källans strida helsoflod 
Är snart känd på all vår jord;
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Och invid dess klara rand 
Samlas folk från alla land.

3. Uti denna källa god
Skänkes syndarn tröst och mod;
Han blir fri all synd och skam 
Genom blodet från Guds lam.
Pris ske Gud, som till oss sändt 
Denna frälsning och bestämt:
Den som tror skall lifvet få 
Och i himlens sist ingå.

K. A.

8. Gud min starkhet.
1. Gud min starkhet är, Han mig säkert bär 
Öfver tidernas bullrande haf.
I mig själf är jag svag, Men hans eviga lag 

A. Är den klippa, som frälsning mig gaf.

2. På den klippan jag Hvilar trygg hvar dag, 
Ty mitt horn och beskärm är ju Gud.
Hör jag fiendens larm, Är jag trygg vid hans

barm,
Ty de falla ju blott för hans bud.
3. Uti striden här Är jag tryggad der,
Inga stormar mer skaka min borg.
Lofva Herren min själ, Ty alt går dig så väl, 
Och du tages ur fruktan och sorg.
4. Om än hafvets våg Jag i vrede såg,
Om än bergen sågs falla, ändå
Skulle säker jag bo Hos min herre i ro,
Ty för evigt hans nåd skall bestå.
5. I den mörka natt Har han stjärnor satt 
Uppå fästet, som lysa så klart.
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Mörknar stigen ibland, Ser jag ljus från det
land,

Der alt mörker skall skingra sig snart.

6. Under tidens tvång Sjung din segersång! 
Uti Zion snart skådar du Gud.
I hans gårdar jag då Skall bland helgonen stå, 
För att sjunga till harpornas ljud.

J. G.

9. Jesus mitt alt.
1. Jag har en vän så trogen öm och god, 
Han sviker ej i lifvets skilda öden,
Han ger frimodighet; hans dyra blod 
Har skänkt mig frid och frälsat mig från

döden.

2. Och Jesus är hans namn; hans käpp och
staf,

De trösta mig i mörka jämmerdalen.
Han vara skall mitt värn intill min graf.
Min själ han friat har från syndakvalen.

3. Men, Herre, hjälp mig kasta alt på dig, 
Om du ej skyndsamt kommer lär mig bida. 
Ditt helga ord ju tydligt säger mig,
Att segren tillhör dem, som med dig lida.

4. I himlen du för mig beredt ett hem,
Der jag till sist med fröjd skall dig beskåda. 
Uti den staden ditt Jerusalem^
Skall ostörd glädjä, frid och sällhet råda.

K. A.
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ång!

lätå,

G.

god,

från

och

dig,
bida.

la.

J

A.

10. Bekännelse och förlåtelse.
(Ps. 32: 1-5).

Mel. ”På herren din borg.”
1. Sail den, hvilkens lott 

Det är, att han fått
All synd öfverskyld och förlåten.

2. Så länge jag teg 
Var mörker min väg
Och daglig min ångest och jämmer.

3. Ty Gud fann behag 
Så natt som och dag
Min synd och mitt, brott för mig ställa.

4. Min lifssaft förs van,
Och grufvelig fann
Jag tystnadens glödheta degel.

5. Då sade jag Gud
Mitt brott mot hans bud,
Ej skylde jag synderna många.

6. Han såg till min nöd 
Och frälste från död
Mig arme af lustarne bundne.

7. Nu är han min fröjd;
Jag hvilar förnöjd
I ro vid hans trofasta hjärta.

8. Sist skall jag en gång,
Då vandringen lång
Ar slutad, få bo i hans gårdar.

K. A. v
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II. Ro hos Jesus.
1. Hos Jesus finner själen ro,

Och i hans sköte vill jag bo;
Yid ljudet af hans milda röst 
Förnimmer jag en himmelsk tröst.
O Jesu kär,
Uti din famn mig städse bär!

2. Yid Jesu sida mår jag väl,
Der finnes hvila för min själ;
Hvad jorden ej mig kunde ge,
Jag fick utaf min frälsare.
O Jesu kär,
Yar du mitt alt, min tillflykt här.

3. I Jesu närhet är det lugnt,
Här lifvet stundom kännes tungt,
Der lägga alla stormar sig,
Som rasa uppå lifvets stig.
O Jesu kär,
Mitt värn i striderna du är.

4. Yid Jesu hjärta somnar jag
Så skönt, när slutad är min dag 
Och vaknar se’n uti hans famn 
Derofvan uti fridens hamn.
O Je§u kär,
Då är jag evigt, der du är.

J. G.

12. När jag ser uppåt till Jesus.
Mel. ”Tidigt med solen.”

1. Stinga mig törnen och korset mig trycker
ibland,

Läkas dock såren och lossna de hårdaste band, 
När jag ser uppåt till Jesus.



2. Ofta går tiden så sakta och natten blir
lång.

Stjärnorna mörkna; dock ljusnar min utsigt
hvar gång,

När jag ser uppåt till Jesus.

3. Stundom mitt hjärta vill brista, af bäfvan
det slår

Under de stormar, som rasa; men oron förgår, 
När jag ser uppåt till Jesus.

4. Glömma mig vänner och tadla mig alla
till sist,

Äger jag likväl en vän under sorgeroch brist, 
När jag ser uppåt till Jesus.

5. Sänker sig solen i vester, då lutad jag
går,

Derför. ej rädes jag. — Nej, den timman då
slår,

När jag får skåda min Jesus. J. G.

13. Tindrande stjärna.
Mel. Sjung liten fogel.

1. Tindrande stjärna på himlens pell,
Lys du mig rätta vägen!
Hviska om evig sällhet hvar kväll.
Ofta jag står förlägen.

2. Tälj mig hur härlig den staden är 
Ofvan om jordegruset.
Säg, att ej sorgen mera mig tär 
Hemma i fadershuset.

3. O, stråla sedan ned på min graf,
Hvilken mitt stoft skall gömma.
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Tälj då, att han som lifvet mig gaf 
Ej skall mig der förglömma.

J. G.

14. Guds underbara verk. v
(Ps. 19).

1. Se, himlarne tälja Guds ära,
Och fästet förkunnar hans verk.
Hans ord höres fjärran och nära,
O, människa, lyssna och märk! —
Den samme han sände sin son hit ned,
På korset för dig han led.
Hans under du skådar på berg och hed, 
På fälten med gungande säd.
2. Han upprest åt solen en hydda;
Hon värmer i dal och på höjd.
På himlen den härligt beprydda,
Hon löper sin bana med fröjd.
Men Kristus är solen, som strålar klar 
I ordet oss uppenbar;
Från himlen till jorden han budskap bar, 
Att Gud är vår huldrike far.
3. Hvem märker, hur ofta man felar? — 
Förlåt mig min hemliga brist! —
Men herren dock städse mig helar,
Han synden utplånar förvisst.
Ej kan han förskjuta sin köpta brud,
Då troget hon följt hans bud.
En dag skall hon iklädd en snöhvit skrud 
Beskåda sin herre och Gud. K. A.

15. Kristus uppstånden.
1 Uppstånden är du ur mörka grafven,

Du segerhjälte af Davids stam.



Du trotsat döden och brutit giafVen, 
Du, Jesus Kristus, vårt offerlam!
Vår grift du helgat, der vi få hvila. 
Hosianna, Davids son!
Underligen, Råd, Gud och Hjälte, 
Evig Fader, Fridförste stor;
Du dig omgiordat med kraftens bälte 
Och ut ur kulan med seger drog.
Vi fa nu sjunga om vunnen seger. . 
Hosianna, Davids son!
Död i seger, med blod du frälsat 
Oss ifrån syndens och dödens makt; 
Du oss som frigjorda fångar helsat, 
Vår boja själf du på dig har lagt.
Vår fiende du i grund har slagit. 
Hosianna, Davids son!
Hosianna sjung, frälsta skara,
I änglakören stäm in med fröjd!
Helig, helig vår Gud de svara, 
Lofsjungen lammet i himlens höjd,
Som kommit sargadt ur hårda striden. 
Hosianna, Davids son!

16. ”Si, jag kommer snart.”
Mel. Soumis sång.

1. Uti jordens mörka dalar
Hörs en röst, som fridfullt talar:
”Si jag kommer snart!”
Vestanfläkten ljufligt susar,
Jesu röst dock mer mig tjusar:
”Si, jag kommer snart!” 2 *

2. Alla fröjder här på jorden
Skola blekna vid de orden:



”Si jag kommer snart!”
Hvarje oro hastigt viker 
För det bud, som alt förliker:
”Si, jag kommer snart!”

3. Morgonsolens strålar klara 
På min längtan tyckas svara:
”Si, han kommer snart!”
Purpurskyn jag ser i vester 
Yid hans löfte skönt mig fäster:
”Si, iag kommer snart!”

J. G.

17. Gå tålig med sorgen.
1. Gå tålig med sorgen, Hur svår den än är 
Yar tröst i din smärta, Att lida dig lär.
Gå, bär den saktmodigt I stillhet och ro.
Gå, lägg den för Jesus I bön och i tro.

2. Bär sorgen till Jesus, Och alt skall bli
väl,

Han ensam kan trösta Och glädja din själ. 
Gå, bed om hans bistånd, Ej sviker han dig. 
Han skall dig och leda På sanningens stig.

3. Gå, trösta de sorgsna, Säg: herren är
när.

Gå, för dem till Jesus, Han har dem så kär4 5. 
Gå, säg dem, att döden Han villigt utstod, 
Till frälsning för alla Han gifvit sitt blod.

4. Till frälsaren skynda, Sok ro i hans famn;
Der lättas din börda, Der finner du hamn. 
Gå, tröst och frimodig, Snart budskap du får, 
Att hemmet du hunnit, För tronen du står.



19

18. Herren menar dig.
Mel. ”Ilar du mod att följa Jesus.”

1. Det är dig, som Jesus kallar,
När han ropar: kom till mig!
Ack för dig hans lifsström svallar, 
Kom och drick — han menar dig.

2. Hör, din synd det är han gömmer 
TJti glömskans djupa haf.
Ja, för dig sig själf han glömmer,
När sitt lif för dig han gaf.

3. Det är dig, som herren menar,
Då han säger: gå i frid!
Det är dig, som blodet renar 
Ifrån synd till evig tid.

4. Det är dig, han vänligt beder:
Öppna, jag för dörren står!
Det är dig, han rum bereder,
När han hem till fadren går. J. G.

19. Lycklig du!
Mel. Den sälla hamnen.

1. Lycklig du, som vunnit sälla hamnen, 
Redan nu din farkost bergad är.
Du har ankrat uti fadersfamnen,
O, jag längtar att få se dig der!
2. Det är ljuft att så sin bana sluta,
Att i tron fullborda lifvets strid.
Trötte vandrarn får sitt hufvud luta
I hans famn, som här skänkt hjärtat frid. 3
3. Hör, du gamle stapplande vid stafven, 
Har du ock ett rum beredt dig der?
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Tänk, du gömmes snart i tysta grafven, 
Och då fins ej tid till bättring mer.

4. Yngling du, som glades uti våren, 
Uti blomman af ditt lif du ler;
Har du märkt, dig följer uti spåren 
Domen af Guds öga, som dig ser?

5. Skynda menska, fly i dag till herran, 
Se, hans famn dig redan öppen står!
Ila hem från främmand’land i Ijärran, 
Der du aldrig, aldrig hvila får.

20. Jesus älskar dig.
1. Jesus älskar dig, du arma barn,

Der du ligger snärd i syndens garn.
Han dig frälsa vill, just som du är,
Två dig uti blodet ren och skär.
Skynda derför, skynda nu i dag 
Och af honom frälsning emottag!

2. Jesus älskar hvarje syndare,
Skänker alla nåd, förlåtelse.
Klappar på hos hvarje sargadt bröst, 
Hviskar till de arme frid och tröst. 
Skynda derför etc.

3. Jesus älskar dig, fast du har gått
Bort från honom och hans nåd försmått. 
Ja, han älskar, fast du aldrig än 
Älskat honom här tillbaks igen.
Skynda derför etc.

4. Jesu kärlek räcker än, men hör:
Tiden flyr så fort, och snart du dör,
Då skall domen vänta syndaren,



Fast han här blef bjuden himmelen. 
Skynda derför etc.

J. G.

21. Herren vid hjärtats dörr.
Mel. Ångsrosen.

1. Yid ditt slutna hjärtas dörr 
Står din vän och väntar,
Klappar gör han nu som förr 
Och din syndaglädjä stör,
Men till dig han trängtar.
Syndare, ack stanna, hör:
Nu är tid att öppna!

2. Jesus Krist, Guds dyra lam,
Som har köpt oss aila,
Kopar: kom uti min famn 
Och i tron mitt dyra namn 
Lär dig att åkalla!
Sjndare, ej vill du väl,
Han skall fåiängt kalla?

K. A.

22. Hjärta, som svider.
Mel. ” Vårvindar friska.”

Hjärta, som svider, klagar och kvider 
Och uti verlden saknar all ro,
Jesus kan lisa, nåd dig bevisa,
Om du på honom vågar att tro.
Ömt vill han sluta dig i sin famn,
Lära dig trösta uppå sitt namn.
Till honom hasta, bördorna kasta 
Ned invid korsets stam.
Du, som här lider, händerna vrider 
Och utaf ånger kväljs i ditt bröst.
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Glöm ej att alla, herren vill kalla 
Och genom blodet skänka dem tröst. 
Hör hur han ropar: syndare, kom 
Hem till din fader genast vänd om.
Han vill dig rena, hjärtat förläna 
Glädje och sällhet stor.

3. Menska, besinna, nu kan du finna 
Frid genom tron i frälsarens blod.
Nu vill han frälsa, gifva dig helsa, 
Skänka förvissning, glädjä och mod. 
Derför till korset skynda dig fram,
Skåda i tron det blödande lam.
Se, på sitt hjärta, bär det din smärta, 
Hela din synd och skam.

K. A»

23. Kom igen!
1. Syndare, dig herren bjuder: kom igen! 
Det är nu hans stämma ljuder: kom igen! 
Än som fordom fadren låter
Vilseförda komma åter,
Alla synder dem förlåter: kom igen!
Kom, kom, kom, dyrt köpta själ,
Se, Jesus väntar än,
Kom, det gäller evigt väl!
Ack dröj ej, skynda, kom igen!
2. Du, som söker ro i verlden: kom igen! 
Du, som endast älskat flärden: kom igen!
Se, för dig har Kristus blifvit
Menska och sitt lif utgifvit;
Så det står i bibeln skrifvit: kom igen!
Kom, kom, etc.
3. Du som har ett såradt hjärta: kom igen! 
Jesus känner all din smärta: kom igen!



Endast blodet kan dig rena,
Frid åt samvetet förläna
Och med Gnd dig helt förena: kom igen!
Kom, kom, etc.

4. Du, som mistat alla vänner: kom igen! 
Det fins en, som dock dig känner: kom igen! 
Han är vännen, rönt i nöden,
Älskar troget in i döden,
Frälsar sist från afgrundsglöden: kom igen! 
Kom, kom, etc.

K. A.

24. Förlorade sonen.
Mel. ”7 ensliga stugan” etc.

1. Förlorade son, kom nu hem igen,
I synden det blir dig alt trängre.
Han älskar dig, fadren, o, kom min vän,
Se, famnen står öppen, du väntas än.
0 kom, hvarför dröjer du längre.

2. Låt syndiga nöjen och usel draf
1 gruset ej fängsla ditt hjärta.
Vill längre du tjäna som lustarnes slaf?
O, ryser du ej för en syndares graf,
Som bäddas i kval och i smärta?

3. Förlorad son, se din fader står opp 
Och löper dig genast till möte.
Han ser hvar du går, och han ökar sitt lopp, 
Hans öppnade famn, nu dig tillhviskar hopp, 
O, kasta dig blott i hans sköte!

4. Så gerna du aldrig vill komma, som 
Dig Jesus vill frälsa och hela.
O, skynda dig derför till honom, vänd om
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Med synder, med bördor. 

Förlåtelse skall dig ej fela.

Han bjuder blott 
kom.

5. Förlorade son, h var för dröjer du kvar, 
AG11 himmelens fröjd du försaka?
I hemmet står festen dig redo och klar-,
Nu vänta de endast. — Hvad ger du för svar, 
Skall himmelska fröjden du smaka?

J. G.

25. Betänk ditt väl!
1. Tank om Gud ej mer dig kallar 

Du, som kallats många år,
Förr än dombasunen skallar 
Och du bort till döden går.
Syndare, betänk ditt väl,
Undsätt nu din arma själ!

2. Kanske du den natt som stundar 
Kallas att ur tiden gå.
Kanske när du stilla blundar 
Döden hastigt klappar på.
Kanske du ej vaknar förr 
An du står vid grafvens dörr.

3. Tänk om du först der skall väckas, 
Hvarest Gua dig öfverger,
Der alt hopp om nåd skall släckas 
För att aldrig tändas mer.
Syndare, hvi dröjer du?
Kom till Jesus, kom just nu! J. G.

26. Stridssång.
Mel Daniels här.

1. Har du mod att gå i strid,
Mod att draga fram
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Här i denna mörka tid 
Och kämpa for Ouds lam? 
Hör din konung kallar dig, 
Lyd hans röst och gå! 
Skynda, följ på segrens stig, 
Kämpen lön skall få.

2. Se, en skara tränger fram, 
Ställ dig i dess led.
Fienden får fly med skam, 
Hans härar fällas ned.
Hör din konung etc.

3. Frukta ej för storm och köld, 
Krigets neta strid!
Frukta ej, tag tronens sköld. 
Framåt, ty nu är tid!
Hör din konung etc.

4. Larmar det i drabbning het, 
Drag då andens svärd.
Kämpa för din konung, vet, 
Att han är äran värd.
Hör din konung etc.

5. Tag Guds vapenrustning på, 
Höj baneret opp,
Modigt fram i striden gå,
Din höfding för dess lopp. 
Hör din konung etc. 6

6. Efter slutad kamp och strid, 
Sist i himlens höjd,
Skall du uti evig tid 
Få njuta ro och fröjd.
Hör din konung etc.

E. B. o. K. A.



27. Nykterhetssång.
1. Börja öfva hjältemod,

Yerka för att hämma 
Dryckenskapens syndaflod, 
Som vill öfversvämma!
Fatta nu ett fast beslut:
Bota detta onda ut.

2. Bort med det, som gifver rus 
Som från mig bortröfvar 
Glädjä, sällhet, frid och ljus 
Och min mor bedröfvar.
Fatta nu ett fast beslut 
Bota detta onda ut.

3. Män och kvinnor utan tal 
Mot förderfvet hasta.
Sig och andra uti kval 
Dessa arma kasta,
Fatta nu ett fast beslut: 
Dryckenskapen rota ut.

28. Sarons ros.
1. Det fins en ros så underbar,

Den namn af Saron fått.
Den bor i hjärta, som ej har 
Inom sig svek och brott.
Bosen så skön! Bosen så skön! 
Blomster i Saron, rosen så skön 
Blomster i Saron, rosen så skön

2. Ej vissnar eller bleknar den, 
Dess fägring ej förgår,
Dess sköna färg är lika ren 
Och härlig år från år.
Bosen så skön! etc.
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3. Dess vällukt himlens pris har haft; 
Och hvarje jordens barn,
Som pröfvat pä dess dolda kraft, 
Ar löst ur syndens garn.
Rosen sä skön! etc.

4. I det af solen brända land,
Och der man is blott ser,
Man Sarons ros dock finna kan,
Ty Jesus rosen är.
Rosen så skön! etc.

29. Den gode Herden.
1. Jesus är herden för de små lammen, 
Vaktar dem troget för ulfvens försåt;
Och när de tröttna, han bär dem i famnen, 
Lemnar dem aldrig på villosam stråt. 
Lammena, lammena, lammena mina små!

2. De grönskande ängar känner han alla, 
Der han vill beta sin hungrande hjord.
Och der de klaraste källorna svalla,
Låter han fåren få svalka och ro.
Lammena, lammena, lammena mina små!
3. 0, låt oss då följa herden i spåren!
Låt oss här vandra på sanningens stig!
Han har sitt lif utgifvit för iåren,
Lef till hans ära, kan köpte ock dig! 
Lammena, lammena, lammena mina små!

K. A.

30. Jesus, barnens vän.
1. O, huru ljuft att få, Till dessa späda små, 
Tala om frälsaren Som deras bäste vän.
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2. 0, huru ljuffc defc är: Jesus har barnen kär’; 
Och sin välsignelse Yill han de späda ge.
3. 0, huru ljuft att han Tager de späda an, 
Och uppå lifvets stig Leder dem hem till sig.
4. Gå, liten pilgrim, gå, Jesus skall dig

förstå.
Ingen så svag, att han Icke dem leda kan.
5. Finner du vägen lång, Tviflar du mången

gång;
Skynda till Jesus då, Hjälp skall du genast få.
6. Jesus en gång som du Var ock ett barn,

men nu
Ar han hos fadren kär, Hyllad af helgons

här.
7. Sjung om hans kärlek god! Sjung om hans

tålamod!
Sjung om hans stora nåd! Sjung om hans

kärleksråd!
E. B.

31. Liljan och örnen.
Mel. ”På en ödslig häll.”

1. Uti dalens famn, I den lugna hamn, 
Växte liljan så fager och skön.
Skild från verldsbullrets larm, Smekt af vår

sol så varm,
Stod hon klädd i en vårmantel grön.
2. Liten liljeknopp Slog sitt öga opp 
Mot den molnfria himmelen blå. 
Morgonrodnaden brann, Daggens perla för

svann,
Sångarskaran en drill hördes slå.



3. Skön stod liljan der, Skön den drägt hon
bär

På den plats hon al skaparen fick.
Ingen ovän hon hör, Ingen sorg henne stör; 
Hennes lofsång mot himmelen gick.

4 Mången fogel fri Flög der lätt förbi, 
Mången stormvind i fjärran dog bort.
Bäcken sorlande än Sjöng en sång för sin vän: 
”Liten lilja, din sällhet är kort.”

5. Örnen svingar sig På en luftig stig,
Fick se liljan i undangömd dal.
”Vill dn följa mig åt På min luftiga stråt?” 
Så var frestarns förföriska tal.

6. ”Nej”, sad’ liljan, ”jag finner ej behag 
Att som du fara verlden omkring.
Dalen är mig så kär, Skaparn ställde mig

här;
Far, du stolte, och se dig omkring.”

7. Örnen flög sin kos Upp till alpens ros, 
Men kom åter till dalen igen.
”Liten lilja, du är Alt för skön att stå här, 
Kom, jag bär dig på färden, min vän.”

8. ”Tack, men jag kan ej Lemna dalen, nej, 
Ty min skapare ställde mig här.
Ingen skönhet så stor Fins på jorden, jag tror 
Som den dal, som min skapare klär.”

9. Örnen fjärran drog, Och åt liljan log: 
;;En gång skall du mig följa till slut.
Nästa morgon, som gryr, Kosan till dig jag

styr,
Det jag täljer skall mana dig ut.”
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10. Dagen inne var, Solen lyste klar 
Örnen talte till liljan så väl,
Om den skönhet och glans, Som i verlds-

vimlet fans;
Och vår lilja blef frestarens träl.
11. Skaparn glömdes bort, Upp till kullen

\ blott
Fördes liljan, och färden gick fort.
Men den färden var nog, Liten lilja hon dog, 
Ty mot skaparens vilja hon gjort.
12. Du, som hört min sång, Må du ej en

gång
Blifva fångad i frestarens garn.
Derför blif på den plats, Du af fadren har

satts.
Blif du ett af hans lydiga barn.

E. B.

32. Rum för Mary bland änglarne.
1. Dagens klara ljus sig sänkte 

Och vek bort för dunkel natt,
Då en sakta hviskning hördes 
Från ett barn så blekt och matt.
”Moder, i Guds stad derofvan 
Med den stora änglahär
Och med sköna perleportar,
Finnes rum för Mary der?'7 
Kom, der är rum, ja, der är rum,
B-um bland Guds änglar i himlens land. 
Ja, der är rum, ja, der är rum;
Rum bland de frälsta på Jordans strand.

2. ”Räck mig handen, ömma moder,
Sätt dig här; men, kära, säg,
Var du vred, den gång du sade:



’Ständigt är da i min väg?’
Men din blick helt visst mig- sade, 
Atc du ångrade ditt ord.
Moder, tänk ej derpå mera,
Snart jag finnes ej på jord."
Kom, der är rum etc.

3. ”Men när lilla syster kallar,
Och jag svarar ej som förr,
När hon här med blommor leker 
Vid vår lilla hyddas dörr;
Banna då ej henne, kära!
Minns, att jag dig derom bad,
Att med glädjä vi må mötas 
Uti himlens gyllne stad,”
Kom, der är rum, etc.

4. Sina händer ned hon fälde,
Gick till ro i Jesu namn,
Själen blef af änglar buren 
Uti frälsarns hulda famn
I den stad med perleportar,
Bland den frälsta skarans kör 
Slår nu Mary glad sin harpa, 
Hennes fröjd ej sorgen stör.
Kom, der är rum, etc.

33. Hvilka skola sjunga?
1. Hvarför skulle barn ej sjunga, 

Jesus dog ju ock för dem?
Månn’ ej de likt andra stjärnor 
Skola stråla i hans hem?
Säkert har ej herren gifvit 
Sångens gåfva åt de små,
Om ej de med sina röster 
Honom lof hembära må.
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2. När Guds son gick här på jorden 
Var han barnens bäste vän.
Ömt han tog de små i famnen 
Sade: ”Hindren icke dem.”
Foglar sjunga, när det dagas,
Lofvets ljud från dem man hör;
Må då barnens späda röster,
Blanda sig med denna kör.

3. Uti himlen barnen sjunga 
Honom pris, som offret var;
Änglarne ha lust att höra,
Denna sången ren och klar.
Ett är visst — de små på jorden,
Med sin röst på barnavis 
Hafva samma rätt att sjunga 
Lammet ära lof och pris.

K. A.

34. Jesu lam.
1. Jag, ett lam i Jesu famn,

Funnit har en tryggad hamn. 
Striden het omkring mig larmar,
Jag är lugn i Jesu armar.
Ingenting förskräcker mig,
När han sluter mig till sig.

2. Jesus är min herde god,
Det ger styrka, håg och mod.
Han för mig ett bord bereder, 
Vänligt med sin hand mig leder; 
Och när trött och matt jag är,
Han på armarna mig bär. :,.

3. Går jag genom dödens dal,
Fruktar jag ej nöd och kval.
Jesus själf vill hos mig vara,
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Frälsa mis: från nöd och fara.
Mig han för till härlighet 
Och oändlig salighet.

35. Brudens fröjd.
1. Tänk, hvilken fröjd, o Kristi brud,

Som väntar dig en gång hos Gud,
Då du din brudgumme får se,
Din konung, vän och frälsare.

2. Håll lampan brinnande och klar 
Och vaka, bed och redo var,
Ätt när han kommer, du kan få 
Din Jesus glad till mötes gå.

3. Må intet uti verldens lopp 
Förhindra dig att skåda opp 
Till honom, som dig tagit an 
Och som från synd bevara kan.

4. Då skall en gång i härlig skrud 
Du segerkronan få af Gud
Och glad, med harpan uti hand,
Få sjunga i din frihets land.

E. B. o. K. A.

36. Hemlängtan.
1. Jag längtar hem till Gud, Att stå der

som hans brud
I härlighet och fröjd, Fullkomligt säll och

nöjd.

2. Ty verlden är mig trång. Jag lider ofta
tvång;

Min ande dväljs i band I detta främlingsland
3



3. Vid Babels elfvar här Mitt hemland icke är; 
Jag har mitt rätta hem I Guds Jerusalem.

5. 0 Herre, låt mig snart Få se ditt anlet

Tag hem din köpta brud, Min herre och min

Mel. ”Herre, fördölj ej ditt ansigte” etc.
1. Snart ligger bojan i grafmullen krossad, 
Anden är friad, för evigt förlossad. 
Himmelens portar för mig upplåtna,
Der min Jesus är.

2. Då skall jag blifva med alla de fromma 
Evigt föryngrad en lifsträdets blomma.
Då får jag skåda, hvad jag här trodde,
Der min Jesus är.

3. Herden, som upplät mig räddande famnen, 
Får jag då möta vid himmelska hamnen.
Då får iag hvila ut efter striden.
Der min Jesus är.

4- Sorgen är slutad och krossad är döden, 
Ängsliga pilgrimen friad från nöden.
Synden skall aldrig mer mig besmitta,
Der min Jesus är. ::
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38. Fridsälla landet.
1. Ack, Jesu, hur hjärtligt jag längtar 

Från jordlifvets törniga stig.
Re’n, salig i hoppet jag väntar 
Att evigt fa vara hos dig
I fridsälla landet derofvan.

2. Härnere i främmande landet 
Det vexlar beständigt för mig;
Och mången vill slita det bandet, 
Som håller mig fästad vid dig 
Och fridsälla landet derofvan.

3. Men du, Herre Jesu, allena 
Min klippa i pröfningen är,
Om satan och verld sig förena,
De kunna ej rubba mig här —
Till fridsälla landet jag vandrar.

4. Men, Herre, när jag är i fara,
O, låt mig få trösta på dig.
Må alltid din hand mig bevara 
På fridens och sanningens stig,
Att landet jag slutligt må hinna.

39. Glädje i sorgen.
1. Nu har min Jesus funnit mig,

Jag är af hjärtat glad.
Hur alt i verlden vänder sig,
Jag har en hvilostad 
I Jesu öppna sidosår,
Der fienden mig icke når 
Hur tidens faror hota här,
Jag är dock säker der.
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2. Visat är det dystert mången gång 
I tidens jämmerdal,
Och ofta tystnar här min sång 
För mörker nöd och kval;
Men snart, ack snart är striden slut, 
0, må jag modigt hålla ut!
Mig herren hemta skall till sig 
I fröjd evinnerlig.

3. Mitt sälla hem i himlen är,
Der Jesus väntar mig.
Bör jag då gå och klaga här 
TJppå min vandringsstig?
Nej, upp, han kommer, han som har 
Ett rum åt mig i sitt förvar,
Der lifvets krona vinkar skön,
En härlig segerlön.

4. Med amen slutar jag min sång,
Jag önskar flytta hem
Från denna jordens sorger mång’ 
Till Guds Jerusalem.
Der själf han torkar sorgens tår 
Och läker alla hjärtats sår.
Ack, sälla lott, ack, ljufva ro,
Att der i frid få bo.

40. En liten tid.
1. En liten tid jag vandrar på jordens dunkla

stig,
Min Jesus känner vägen, och han skall leda

mig.
Snart skall jag honom skåda, snart öppnas

himlens port,
Då fri från alla bördor jag vara skall, hur

stort.
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Hem, hem, o, ljufva hem!
En liten tid här nere, men snart jag flyttas

hem.
2. Hvi skulle jag väl sörja, då brudgummen

är när?
Knappt striden hinner börja, förrän den slu

tad är.
Om sorgens åskor dundra, och hafvets vågor

slå,
De närma mig till Jesus, och han vill med

mig gå.
Hem, hem, etc.
3. Hvem vill då längre vandra på syndens

breda stig.
När Jesus vänligt ropar: ”vänd om och följ

du mig.
Hur ljuft att under stormen ha herren till

sin tröst,
Och trygg sig kunna hvila invid hans hulda

bröst.
Hem, hem, etc.
4. Kom, följ mig uppå vägen, mitt mål är

himmelen,
Der skall jag möta Jesus, den dyre frälsaren.
Jag fröjdas nu i hoppet, att honom se en

gång,
Der han skall evigt vara ett ämne för min

sång.
Hem, hem, etc. E. B. o. K. A,

41. Det härliga landet.
Mel. Min lilla vrå.

1. Jag vet ett härligt land i fjärran, ' 
Der alltid härskar evig vår,



Och lifvets träd i blomma står 
Der jag får skåda herran, herran.
Till detta land min längtan går,
Der segerpalm jag bära får,
Der jordens strider sluta.

2. I detta land är lammet solen, ^
Och ingen natt skall vara mer;
Ej, gråt, ej suckan höres der,
Ty han, som sitter uppå stolen.
Skall själf aftorka sorgens tår 
Och läka alla hjärtats sår t

På dem han köpt från jorden.
3. Der skall jag med förklaradt öga 

Få se den vän jag trott uppå,
Och till hans lof min harpa slå;
Då slutad är all vedermöaa.
O, Jesu, hjälp mig hålla ut 
I tron på dig till lifvets slut,
Tills du mig hemförlofvat. b

K. A.

42. Den ijufva tanken.
]. Hur ljuf bland tidens tvång,

Den tanken för mig står:
Snart slutas ökenresan lång,
Mitt mål jag snart uppnår. 2.
Snart är jag hemma, hemma hur stort!
Snart skall jag skåda, hvad här jag sport 
Om himlens jubelfröjd.

2. Snart randas för mig klar 
Den dag, då jag skall se 
Min konung skön och underbar,
Med aftäckt anlete. 3.
Snart är jag hemma, etc.

38

*
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3. Den, som mm hulpit har,
Som alla bördor tog,
Skall jag der skåda underbar,
Ja, han, som för mig dog.
Snart är jag hemma, etc.

4. Du syndare, som går 
Så Q ärran från din Gud,
Kom, följ med mig i Jesu spår,
Tag trones högtidsskrud.
Snart är jag hemma, etc.

5. Då skall ock du en gång,
Med segerpalm i hand,
Bland helgon sjunga lammets sång 
I fridens sälla land.
Snart är jag hemma, etc. K. A.

43. Hvila i himlen.
1. Här på jorden fins ej hvila,

Ständigt framåt vill jag ila 
Till ett bättre land hos Gud.
Snart får jag från honom bud 
Att gå hem till fadershuset;
Lycklig lemnar jag då gruset,
Ty ej här jag har mitt hem.

2. Jordens fröjder snart försvinna,
Bättre fröjder vill jag vinna.
Men, o själ, säg, vill ock du 
Söka dessa fröjder nuP
Jordisk lycka — blott en hägring — 
Snart förgås likt sommarns fägring, 
Här vi hafva ej vårt hem.

3. Lycklig du, som målet hunnit,
Evig hvila nu du funnit,
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Inga faror finnas mer,
När ditt öga framåt ser.
Sorg och saknad du ej känner,
Ingen oro hjärtat bränner,
Ty du hunnit har ditt hem N. E.

44. Bön om hemförlofning.
1. Jesus, när dig helst behagar,

Kom och hemta mig till dig,
Der jag efter mödans dagar 
Fröjdas får evinnelig.
Ack. jag må väl lycklig vara,
Som till himmelen får gå,
Der jag fri från nöd ocn fara 
Skall min gyllne harpa slå.
Snart den dagen för mig randas,
Då jag skåda får min Gud.
Snart min biutna röst skall blandas 
I cherubers lofsångsljud.

2. Uti sida hvita kläder 
Skall jag inför tronen stå,
Detta alt mitt hjärta gläder,
När jag tänker deruppå.
Fröjder, som här sakna like,
Skola gifvas Kristi brud,
Uti fridens sälla* rike,
Der hon skåda får sin Gud.
Hjälp mig, Herre, troget bida 
Dagen, som med ljus uppgår.
Hjälp mig vaka, modigt strida,
Tills jag lifvets krona får. K. A.

45. Hemma hos herren.
1. Ack, hemma hos herren vi hafva vår bo

ning till sist.

t
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*

Der skola vi alla befrias från sorger och brist. 
Och evigt få vandra på gator af guld under

palmernas sus,
Instämma i sången, som liknar ett dånande

brus.
2. Ja, hemma hos herren jag aldrig skall

fålla en tar.
Han torkar dem alla, han läker hvart svidande

sår.
Och då skall jag sjunga, fast aldrig jag här

kunnat höja en sång.
Till klingande harpa, den sången skall ljuda

en gång.
3. Snart hemma hos herren skall evigt i

himlen jag bo,
I verklighet bytes så härligt min vacklande

tro.
Jag skådar då Jesus och ser ju hans ansigte

strålande klart.
O, Herre, mig hemta till hemmet i himmelen

snart.
J. G.

46. Hvila i himlen.
1. Här får jag bedja, strida 

Och ofta sucka, lida,
Men himlens fröjd förbida.
Jag snart skall komma hem. 
När hyddan stilla slumrar, 
Slumrar i sin graf,
Och aftonvindar susa,
Der jag har lagt min staf;
När blomstren gro på grafven 
Och multnad är hvar lem, 
Skall jag hvila i mitt hem.

■K.
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2. Nu fruktar jag ej nöden, 
Välkommen vare döden,
Snart ser jag morgonglöden,
Så är jag i mitt hem.
När hyddan stilla slumrar, etc.

3. Då skall jag kronan bära 
Och evigt sjunga ära,
Samt möta mina kära,
Som före mig gått hem.
När hyddan stilla slumrar, etc.

47. Hemlandstankar.
Mel. ”På högblåa hvalfvet.”

1. Jag längtar från jorden, från stridernas
vimmel,

Till Jesus min frälsare huld,
Att lefva med honom i ärones himmel 
Och vandra på gator af guld. »
Att själf med egna ögon skåda 
Den glans mig herrens löften båda,
Då jag skall bland änglarne bo 
Och njuta den eviga ro,
Då verklighet blifvit, hvad jag nu får tro.

2. Nog händer det stundom att jag är be-
dröfvad

Här nere bland jämmer och grus.
All frid synes vara så helt från mig röfvad 
— Jag bäfvar for böljornas brus.
Men tviflets digra moln snart skingras 
Och hjärtats bittra kval de lindras:
Min själ svingar glad och förnöjd 
Från jorden mofc hemmet i höjd,
Der gråten ej mera skall störa dess fröjd.

I



3. Snart slutas min resa och snart är jag
hemma

Befriad från mödor och tvång;
Snart skall jag med himmelska kören in

stämma
Och helt egna Lammet min sång.
Då skall min harpas toner klinga 
I ljuflig harmoni och bringa 
At konungars konung min gärd,
Som ledt mig den stormiga färd 
Igenom en ond och en farofull verld.

K. A.

48. Födeisedagssång.
Mel. ”0, ägde blott min tunga ljud.''1

1. Se, dagen randas, skuggan går,
Och blomman vaknar, fogeln slår 
En drill i blånad sky!
Ack, vakna broder*), upp och sjung 
Med oss ett lof till fridens kung,
Låt sömn och drömmar fly!

2. En krets af några vänner kär’
En morgonhelsning till dig bär 
Ur glädjäfyllda bröst!
Vår helsning är ej änglasång,
Ej harpolekarens en gång,
Men syskonringens röst!

3. I dag ett minne för oss står
Um barndomsdar, om drömmars vår, 
Om oskuldsfriden skön,
Då du vår broder *) muntert log,
Och lifvets strider ej förstod,
Ej mödans kamp och lön.

Kan sägas; syster, fader, moder.
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4. Den tiden, den har redan flytt,
Och barndomsleken är förbytt 
I allvar mången gång.
Du är dock barn i högre mån,
Din bror är Guds den högstes son, 
Din slägt är helgon mång.

. Yi helsa dig på denna dag
Med nåd och frid och Guds behag 
Och ännu många år.
Lef säll, lef nöjd, följ Jesu bud,
Ty med dig är din herre Gud 
Och ser dig hvar du går!

K. A.

49. Bönevrån.
Mel. ”En liten fog el satt (n gång.v

1. Jag vet en liten afskild vrå,
Der mig är godt att bo,
Dit verldens stormar aldrig nå 
Och grumla hjärtats ro.
Yäl flyr jag dit med nöd och sorg,
Och hvad som tränger på,
Med lättad går jag från min borg;
Min kära bönevrå.

2. Hvad ingen anar har jag der 
I säkraste förvar.
Det är den tröst mig Gud beskär 
I nådefulla svar.
Likt skrämda dufvan dit jag flyr 
Och gömmer mig. — O, då 
Ser jag hur outsägligt dyr 
Hon är min bönevrå.

3. En försmak der mitt hjärta får 
Af ro och evig tröst,
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Helt nära der mig Jesus står,
Han läker sargadt bröst.
Ack, mången gång så trött och arm,
Jag hjälplös dit får gå;
Men alt blir godt vid vännens barm,
Uti min bönevrå.

4. Hur skönt, att der förglömma alt,
Sig själf och hvarje strid,
Att se sin frälsares gestalt 
Om strål ad utaf frid.
Men saknar själen hvarje fröjd,
Jag ilar dit ändå,
Och går hvar gång så säll och nöjd 
Ifrån min bönevrå. J. G.

50. Bön.
v (Ps. 51.)

Mel. ”Hösten är kommen/’
1. Gud var mig nådig, utplåna min skuld, 
Efter din godhet var städse mig huld;
Erån min missgerning och synd gör mig ren; 
Ty emot dig har jag brutit allen’.
Två mig i blodet, skära mig väl,
Eräls fran förderfvet min dyrköpta själ.
2. För mina synder ditt ansigte göm,
Mina förbrytelser alla nu glöm
Ande och hjärta förnya, o Gud,
Kraft mig förläna att hålla ditt bud.
Låt mig förnimma frälsningens fröjd,
Då skall jag jubla af sällhet förnöjd.
3. Frälsare, led mig på sanningens väg, 
Styr mina svaga och stapplande steg!
Hjälp mig att städse förkunna ditt pris,
Du som i kärlek och nåd är så vis:
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Sist efter jordens möda och strid,
Låt mig få sluta min vandring i frid!

K. A.

51. ”Gud, vi anropa dig!”
Mel. Körners stridsbön,

1. Gud, vi anrope dig!
Rikligt till oss din välsignelse dela, 
Glöm och förlåt, hvad så ofta vi fela; 
Var du vår starkhet evinnerlig,
Herre, vi bedje dig!

2. Gud, vi anrope dig!
Gör oss med isop mer rena ooh skära, 
Gif oss din nåd att förkunna din lära; 
Styr våra fötter på fridens stig,
Herre, vi bedje dig! K. A.

52. Broderskärleken.
(Ps. 133.)

1. Hur ljufligt det är när bröder 
I endrägt tillsammans bo,
Förenta från norr och från söder 
I renhet, i kärlek och tro.
Då lyftes från jordegruset 
Den trötte pilgrimens själ 
Mot hemmet derofvan i ljuset,
Der alting för evigt blir väl.

2. Och han, som har alt i händer,
Som lefver från år till år 
Välsignelse riklig han sänder,
Lik daggen från Hermon går.
Ja, saligt det är att vara
Med kostelig olja smord,
Ty der vill han lif uppenbara,
Så säger hans heliga ord. K. A.
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53. Den stora dagen.
Mel. 382 Psalmisten.

1. Du, människa, som tanklös ilar 
Framåt på syndens breda stig!
Sag, räds du ej för dödens pilar?
Gud låter icke gäcka sig!
Han skall som domare dig kalla 
Inför sin tron den stora dag,
När domsbasunen höres skalla,
Då rätt blir skipad efter lag.

2. Och han, hvars blod för dig han flutit, 
Skall du för stolen möta då.
Men om du honom här förskjutit,
Skall domen falla: bort nu gå !
Ack, kära själ, till herren hasta,
I nåd han kallar dig ännu!
Inför hans fot dig ödmjuk kasta! 
Betänk dig väl! — Hvi dröjer du?

K. A.

54. Första och sista kallelsen.
(Uppb. 3: 20).

1. När späd du hos din moder satt 
Och visste knappt hvad orätt var,
När hjärtat slog af oskuld gladt 
Och ögats eld brann ren och klar,
I morgonstunden, redan då.
Du hörde Jesus klapppa på.

2. Fast du från herren sedan gått 
Och djupt i lasten sjunken är,
Fast du Guds nåd och hjälp försmått 
Och ännu håller synden kär;
Står Jesus likväl tåligt kvar 
Att se, om du ej öppnat har.
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3. Fast du är hård, står Jesus kvar 
Invid ditt slutna hjärtas dörr.
Hvad tålamod, hvad nåd han har:
Han klappar som han klappat förr!
O, öppna då, hvem vet om du,
Ej kallas sista gången nu!

4. Se, döden väntar på dig ock;
Han håller vid ditt hjärta vakt, —
Du stänga vill — han öppnar dock,
Ty endast Jesus äger makt 
Att segrande fnot döden stå;
Men honom lät du från dig gå. J. G.

55. Den gode herden.
(Luk. 15: 1—7).

1. Den gode herden ensam går,
Fast trött af dagens möda,
Att söka upp sitt vilsna får,
Han räds det kan förblöda,
Han skyr ej vreda ulfvens tand,
Han bryter den med sin starka hand; 
Ej fruktar han vägen, svår,
Han söker med ifver sitt vilsna får.

2. Och när han faret funnit har 
I ödemarken mager,
Han det på sina axlar tar 
Och glad mot hemmet drager.
Från bergen hörs nu herdens sång,
Der ängslig han vandrat natten lång: 
Visst har jag fått många sår,
Men nu har jag funnit mitt vilsna får.

3. Till hemmet kommen glad och nöjd 
Han säger: grannar, vänner !
Jag fann mitt får på bergets höjd,
Fast sargat, jag det känner.
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Jag ryckte det, — hvad glädja stor 
Ur ulfvens käftar och hvassa klor. 
— Och jublet till himlen når:
Han funnit sitt irrande vilsna får.

4. Och Jesus är den herden god;
Vår nöd på sig han hopar,
Då han för oss utgjöt sitt blod 
Och öfvergifven ropar:
”Min Gud, min Gud, förgät ej mig 

”Du syndare arm, han blödde för di 
För dig i domen han står 
Bortlupna, förlorade, vilsna får! K

56. Kom till Jesus.
(Matt 11: 28—30).

1. Du som af synd betungad är,
Dig bjuder Jesus kom.
Hans bjudning höres, fjärran, när 
O, syndare vänd om!
Besinna, kanske kallas du 
Den sista gången nu.

2. Hans ok är ljuft, hans börda lätt, 
Hans ord — en skön musik. 
Förlorade, säg har du sett
En vän så kärleksrik?
För dig han kom till jorden ned 
Och djupa kvalen led.

3. Han mäktig är att skänka ro 
At kvalfullt, sargadt bröst.
Du ångrens son, på honom tro 
Och lyssna till hans röst.
Han köpte dyrt din arma själ,
Då ormen stang hans häl.



4. Kom, syndare., som borta går 
På otrons breda stig!
I Jesu öppna sidosår 
Är rum beredt för dig.
Besinna, kanske bjudes du
Den sista nången nu. K. A.

57. En bjudning för alia.
Mel: ”Fram en such sig smyger.n

1. Jesus bjuder alla 
Syndare till sig 
Än han höres kalla 
Vänden om till mig.:,:

2. Kom till honom åter,
Du, som borta går,
Han din synd förlåter,
Från hvar fläck dig tvår.:,:

3. Vill från samvetsglöden 
Du befriad bli,
Jesus genom döden 
Öppnat vägen fri. :,:

4. Skulle du då tveka P —
Kommen hvem som helst!
Ingen skall lian neka,
Den som tror blir frälst.:,:

K. A.

58. Syndare hör!
Mel: 248 Psalmisten.

1. Syndare, hör,
Innan du dör,
Vänd dig i dag till herran!
Hvarför så 
Olycklig gå
Längre från Jesus fjärran?

50
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2. Ångest och nöd,
Tårar och död,
Kval uti afgrund sglöden,
Slippa du kan 
Genom den man,
Som gick för dig i döden.

3. Syndare stor,
Om blott du tror,
Jesus din synd förlåter,
Blodet som rann,
Rena dig kan
Och ge dig friden åter.

4. Rädes du än 
Komma, min vän,
Fruktar du dig för verlden?
— Frukta dig ej,
Dröj ej, o nej
Längre i synden, flärden! M. P.

59. Brölloppet,
(Es. 25: 6).

1. Ku herren tillredt brölloppsfest 
Med gammalt vin och feta rätter;
Han bjuder syndarn sig till gäst 
Och främst vid bordet honom sätter.

2. En högtidsdrägt ock färdig är 
Guds sons rättfärdighet och lydnad, 
Och denna mantel, ren och skär,
Är bröllopsgästens rätta prydnad.

3. O, du förlorade, vänd om,
Hör, ”alt är redo”, säger ordet!
Din fader ropar vänligt: kom,
Här finnes rum vid bröllopsbordet!

K. A.
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60. En dålig skörd.
1. Såningsmän vi äro alla,

Hvarest fram vi gå.
Många frön vid vägen falla.
Har du tänkt der på?

2. All vår handling frukt skall bära — 
Frukt som sådden var.
Hvarje tanke, som vi nära,
Blir ock uppenbar.

3. Du, som ljuger, smider ränker,
Syndar år från år
Och blott ondt åt verlden skänker: 
Hvilken skörd du får!

4. Tacksam jordmån har du funnit: 
Frukt hvar planta bär.
Snart din sådd till mognad hunnit. 
Syndens lön det är.

5. Om du aldrig blifvit stannad,
För att se din skörd,
Gör det då förr’n du, förbannad,
Ar till döden förd.

6. Se hur tistlar ymnigt skjuta 
Upp i dina fjät.
Må din sådd du derför sluta — 
Herren önskar det.

7. Vill ditt verk du sen' ej skörda,
Kom till Jesus då.
Han tar bort din syndabörda,
Syndens lön också. J. G.

61. “Ja, för dig.“
1. Af fröjd slogs modershjärtat,

Då barnet växte opp,
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Ty synd och brotb svärtat 
Den späda liljeknopp.

2. En dag hon barnsligt frågar:
Ar himlen gjort för mig?
Den sälla modern vågar
Då svara: Ja, för dig.

3. Men några solhvarf fara 
Likt drömmen snart sin kos 
Och stormen kan ej spara 
En ensam, värnlös ros.

4 Ty bort nu dottern skyndat 
Till verldens nöjen ut.
Hon lärt dess takt, hon syndat,
Hon föll så djupt till slut.

5. Hon föll, då vårsol lyste 
Och kinden blommor bar.
För synden först hon ryste,
Nu hjärtat stelnat har.

6. Till sist hon likväl vänder 
Mot hemmet, fallen, arm,
Hvad sorg hon der upptänder 
I åldrig moders barm!

7. En dag dock skygg hon frågar:
Fins nåd hos Gud för mig?
Den rörda modern vågar
Då svara: Ja, för dig. J. G.

62. Skolen I mötas?
Mel Min Normandie.

1. Din egen moder, hon, den kära,
I tron på Jesus kanske dog.
Vid hennes dödsbädd stod du nära 
Och gråtande sitt afsked tog.
Du mins hur hon med slocknad stämma
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Dig bad att följa efter då.
Hon ville möta dig derhemma
Hos Gud, hos Gud, der hon ej bort skall gå.
2. Men kanske snart till grafveus sköte 
Man död och kall dig äfven bär.
O, går du då till hennes möte,
Att se din egen moder kär?
Ja väl, fick Jesus blott dig frälsa 
Från dina synder, då, ack, då,
Din moder du får se och helsa
Hos Gud, hos Gud, der hon ej bort skall gå.

J. G.

63. Tröst.
1. På upphöjd »raf hon gråter 

Så mången bitter tår,
Och tårar fällas åter,
När hon till hemmet når.

2. Det är så tomt vid härden,
Sin man hon ser ej der ;
Han gått den sista färden 
Från barn och maka kär.

3. En kväll hon med bekymmer 
Sin framtid skådar an,
Ty sorgen helt bortskymmer 
Den Gud, som hjälpa kan.

4. Hur hennes tankar flyga,
Till grafven snart de gå,
Och stora tårar smyga 
Sig fram ur ögat då.

5. Men dottern, hon, den lilla,
Så yr i leken nyss,
Nu kommer fram helt stilla 
Och ger sin mor en kyss.

Vt
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0. Hon barnsligt se’n hörs stamma 
Till tröst i modrens nöd:
”Men hvarför gråter mamma,
Är Gud nu också död?”

7. Som svar hon barnet sluter 
Med ömhet till sitt bröst.
Ej mer hon tårar gjuter:
Han lefver, Gud, hvad tröst!

J. G.
64. Längtan efter herrans gårdar.

Ps. 84.
1. I tron mitt hjärta längtar 

Till herrens tempelgård,
Der skrämda sparfven väntar 
Att finna hem och vård.
Der svalan lugn får hvila
Ej störd af verldens brus;
Dit trötta själar ila 
Och finna frid och ljus.

2. Och herren arla sänder,
Som vattnar törstig jord,
Välsignar torra länder 
Med kraften af sitt ord.
Han mig med nåd bekläder,
Gör hed till källrik ort,
Tills frälsad jag inträder 
Igenom himlens port.

3. Men, Herre, dig jag beder,
Du, som är sköld och sol,
Ack, blicka till mig neder 
Ifrån din nådastol!
Ty jag vill hellre vara 
Bland dina barn en dag 
Än tusen med den skara,"
Som skymfar städs’ din lag.



4. Ack, Jesus, hjälp mig,vandra 
Framåt min lefnadsstig 
I redlighet och handla 
Som ordet säger mig ;
Ty många djupt förakta 
Din sanning nu som förr 
— Men jag vill gerna vakta 
Invid ditt tempels dörr.

K. A

65. Törstiga hjorten.
(Ps. 42).

Mel: ”Jag blott väntar” etc.
N:o 139 T. T:s sånger.

Såsom törstiga hjorten längtar efter bäckens 
friska våg,

Så min själ efter herren trånar, hon till 
honom stält sin håg.

Ack, när skall jag dertill komma, att jag 
skåda far ditt ansigte Gud.*' 

Här i dystra jämmerdalen är ej hemmet 
för din brud.

Dina bränningar, dina böljor uti vrede 
mot mig slå;

Grymma fienders bittra löjen ofta mina 
öron nå.

Men jag säger: Gud, min klippa, hvi för
gäter du ditt ängsliga barn? 

Hör i nåde den fångnes klagan, fräls 
mig från förföljarn’s garn.

Ty din godhet, Herre, räcker lika vidt, 
som skyar gå,

Du ock känner menskor alla uti hvarje 
jordens vrå;
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Och du hör den kvaldes suckan, uti pröf- 
ningen ej fjärran du är!|

Du hans tårar räknar alla, du hans 
namn på hjärtat bär.

1. Uti morgonens första gryning, då i öster 
solen ler

Och om afton i stilla skymning, när i 
vester hon gått ner,

Vill till tiosträngad harpa jag lofsjunga 
städs din trohet och makt, 

Ty i glädjä du vändt min klagan, du 
, min ovän nederlagt.

K. A.

66. Pauli segersång
(2 Tim. 4: 6—8).

1. Satt i Rom en fange bunden 
Inom dystra murars tvång,
Men för vakten, som gick runden, 
Sjöng han glad en segersång.

2. Sjöng helt nöjd: jag offras redan 
Uppbrottstimman inne är.
Bojor finnas blott härnedan 
Inga band min ande bär.

3. Jag den goda kampen kämpat 
Och fullbordat loppet så.
Uti allt jag nöjd mig lämpat 
För att verlden frälsas må.

4. Ej mig själf jag velat skona;
Tron jag dock bevarat har,
Derför väntar mig en krona,
Hvilken herren åt mig spar.

5. Så han sjöng den gamle fången 
Smidd i tunga bojors band.
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Snars dock slöt han här den sången 
För en bödels grymma hand.

6. Men hans ande fri och frälsad 
Gick då hem till herren Gud,
Der han af martyrer helsad 
Kläddes uti segerskrud.

J. G.

67. *Det är jag/*
Mel: ”Slcola vi väl alla mötas” etc.

1. Det är jag — en stämma ljuder 
Vänligt genom vågors gny 
Och i lärjunghjärtat bjuder 
Tviflets kalla stormar fly.
Det är jag
Frukta ej; på mina händer 
Bär jag dig och trofast vänder 
Natten i din själ till dag.

2. Det är jag — din röst jag känner, 
Jesu käre, väl igen;
Framför alla andra vänner 
Är du mig en trogen vän.
Du har sagt ,
”Berg och högar skola vika 
Men mitt fridsförbund ej svika;”
Jag bevaras med din makt.

3. Det är jag — när kärlekslågan 
I mitt hjärta slockna vill,
Och jag täres af den frågan:
Hör jag dig, o Herre, tillP 
Öppna då
Utaf nåd min andes öra 
Att på nytt jag måtte höra.
Hur din käriek skall bestå.
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4. Det är jag — när lifvet fröjder 
Som dess sorger nått sitt slut,
Och mot himlens sälla höjder 
Andens öga spanar ut,
I din famn
Bär mig då från jordedalen 
Hem till dig i bröllopssalen,
Der jag prisa skall ditt namn.

Fr.—én.

68. Brudens tröst.
1. Hvad gör det om bruden ibland 

Blir smädad i främmande land;
Då brudgummen Jesus tillförne 
Fick bära en krona af törne.

2. Hvad gör det om misskänd hon är, 
Om ingen i nöden står när;
Då Jesus till sällskap hon äger:
För honom det minsta hon säger.

3. Hvad gör det om fattig hon går, 
Om lifvet af törnen består;
Hon går ju att arfvet uppbära,
Det rike, som Gud skall Beskära.

4. Hvad gör det om hydda hon fått 
Att bo uti här eller slott;
Då redan hon skymtar i fjärran 
Det hem, som han får utaf herran.

5. Hvad gör det om vägen är lång, 
Om dåligt hon sjunger sin sång;
I morgon kan vandringen ändas,
Då misssljud i lof skola vändas.

J. G.
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69. Alltid hemåt.
1. Alltid hemåt går ju färden 

Om jag följer Jesu spår.
Sälla tanke — hem från verlden, 
Från dess synd, dess oro svår. 
Alltid hemåt nöjd och glad 
Går jag nu till Zions stad.

2. Alltid hemåt, hvad mig möter; 
Faror hindra ej mitt lopp.
Mig den gode herden sköter,
I sin famn han tar mig opp.
Alltid hemåt han mig bär,
Tänk hur god min Jesus är!

o. Alltid hemåt, ej tillbaka
Går det nu trots hvarje brist.
Hvad jag här än måst försaka, 
Himlen får jag dock till sist.
Alltid hemåt från all nöd,
Hem det går i lif och död.

4. Alltid hemåt far jag sjunga 
Under resans myckna tvång,
Snart likväl med lossad tunga 
Får jag höja himlens sång:
Alltid hemma, — tänk ändå, 
Hemma, hemma — alltid så!

J. G

70. Afskedssång.
1. Till afsked räckes här vår hand, 

Farväl, vi träffas åter,
Om icke förr så i det land 
Uppå den strand,
Der inget öga gråter.

i
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2. O bröder, systrar, gifven akt 
På Jesu bud ocb lära;
Om edra själar hållen vakt,
Dock Herren sagt:
Han vill i famn oss bära.

3. Låt endast Jesu dyra blod 
Yår frälsningsgrund förblifva 
Han själf för oss i domen stod 
Till lösen god
Sitt lif han lät utgifva.

4. Så lef då väl, hvar’ på sin ort 
I syskonringens sköte!
Snart öppnas för oss himlens port 
O, huru stort! —
Der hemma stäms vårt möte.

K. A.
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Ack, hemma hos herren. . .
Ack, Jesus, hur hjärtligt . .
Af fröjd slog...............................
Aldrig är jag ensam.................
Alltid hemåt..............................
Börja öfva hjältemod.................
Dagens klara ljus......................
Den gode herden......................
Det fins en ros..........................
Det är dig...................................
Det är jag...................................
Din egen moder...........................
Du, människa,...........................
Du som af synd..........................
En liten tid...............................
Ett namn jag vet......................
Eörlorade son...............................
Gud min starkhet......................
Gud, var mig nådig..................
Gud, vi anrope..........................
Gå tålig med sorgen..................
Har du mod...............................
Hjärta som svider......................
hfos Jesus finner..........................
Hur ljuf bland tidens . . . . 
Hur ljufligt att fröjdas . . . . 
Hur ljufligt det är......................
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Hvarför skulle barn . 
Hvad gör det om . .
Här får jag bedja . .
Här på jorden . . . 
Här är jag en pilgrim 
I tron mitt hjärta . . 
Jag ett lam .... 
Jag har en vän . . .
Jag längtar från . . .
Jag längtar hem . . .
Jag vet en..................
Jag vet ett..................
Jesus bjuder alla. • .
Jesus, när dm. . . .
Jesus älskar dig . . .
Jesus är herden . . .
Klippan brast ....
Lycklig du..................
Nu har min .... 
Nu herren tillredt . .
När späd du ... . 
O, huru ljufb att få. . 
O, huru ljuft att få Till 
På upphöjd graf. . .
Satt i Rom..................
Se, dagen randas . .
Se, himlarne .... 
Snart ligger bojan .- . 
Stinga mig törnen . .
Syndare, dig herren . 
Syndare, hör .... 
Såningsmän .... 
Såsom törstiga . . .
Säll den, hvilkens . .
Till afsked..................
Tindrande stjärna . .
Trötte pilgrim, . . .
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Tänk h vilken fröjd..................................... 35.
Tänk om Gud..........................................25.
Uppstånden är du..................................... 15.
Uti dalens famn.......................................... 31.
Uti jordens mörka..................................... 16.
Vid ditt slutna hjärtas............................ 21.
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På Karl Alinders förlag, Norrköping.
liar utkommit:
Kristus såsom läsare .
Elias hemförlofvad 
Sunemitiskans son ....
Lik ett blomster .....
”Om du vill, så kan du” . . „ ‘ G öre.

Pris 25 öre.
* G öre.

.

, G öre.
G öre. 1
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Dessutom finnes ständigt lager af sön- 
dagsskolliteratur, såsom:
Textböcker,
Klassböcker,
Barnens Sångbok,
T. Truvés sånger,
Blomsterkort,
Helbiblar,
Nya Testamenten samt många olika slags be- 

löningsböcker.

Val justerade Guitarrer
till olika priser kunna på begäran "anskaffas.
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