


Den stora glädjen. 

"Se jag bådar Eder en 
stor glädje, som skall veder
faras allt folket. Ty i dag 
har en Frälsare blivit född 
åt Eder." 

(Luk. 2: 11.) 

Det finns människor, som inte 
har någon glädje av ängelns bud
skap om att en Frälsare är född, och 
heller inte vill ha det. De säga: Jag 
behöver ingen Frälsare; jag läng
tar inte efter någon sådan frid. 
Och dock vill vi säga just till dem: 
Herren Jesus har kommit också 
för dig! Han kom för att giva" 
också dig glädje. Kanske ser du 
inte, att du är fattig och olycklig: 
fattig på glädje och fridlös i hjär- . 
tats djup. Men Jesus, som ser in 
i hjärtana, han såg din fattigdom 
och din olycka. Och han ömkade 
sig över dig, såsom han gör än
nu i dag. Därför kom han hit 
ned, han som var Guds Son och 
hade makt i himmelen och på jor
den. Just dig ville han hjälpa. 
För din skull blev han människa. 
Du ser kanske inte, att du behöver 
hjälp; men han ser det, och du 
skall också komma att få se det, 
om du blott vill låta Gud öppna 
dina ögon. 

Det är ett härligt budskap detta: 
"Se jag bådar eder en stor glädje, 
som skall vederfaras all folket. 
Ty i dag har en frälsare blivit 
född åt eder i Davids stad, och 
han är Messias, Herren." Vill du 
icke nu giva dessa ord plats i ditt 
hjärta? Vill du icke börja tänka 
på dem, och låta dem få tala till 
dig? Tag fram dem för dig, då 
du är ensam. Och gå icke undan 
för de tankar, som då dyker upp 
hos dig. Då skall du säkert, for
tare än du tänkte, komma till att 
förstå, att du inte är så lycklig, 
som du trodde. Du skall få se, 
att du icke har den frid, du litade 
på. · Ock du skall komma att stå 
inför dessa ord: "allt folket" och 
fråga om du är bland dem, för 
vilka en Frälsare blivit född. 
Vänd dig till Gud med din fråga, 
och av hans nåd skall du få höra 
svaret. Du skall snart kunna in
stämma: Han är min Frälsare· han 
är min Frälsare. Ära vare' Gud 
i höjden. 

Herre Jesus! Du vill vara en 
Frälsare för alla. Låt också mig 
få se din frälsning! Amen. 

(Conrad S vendsen) 

Se, jag är med eder alla dagar. 

Hans var en duktig pojke, när 
han gick i sko·lan, och skötte sig 
alltid bra . . . Efter konfirmationen 
kom han i bagarlära, men han 
tålde inte det arbetet utan blev 
sjuk och måste sluta efter ett år. 
Men värre .var att han hade fått 
dåliga kamrater, som hade givit 
honom smak på sprit, vilket inte 
alls användes i hans hem. Gång 
på g-ång kom han hem drucken. 
Så fick han arbete på ett apotek. 
Och där stannade han några år. 

Men sedan gick inte det heller, ty 
han fortsatte att dricka, och till 
sist fick han avsked. Då blev 
det ännu värre, och han kom ofta 
full hem. Hans mor sörjde så att 
hon blev blek och mager. Fadern 
bannade honom, men det hjälpte 
lika litet. Så kunde det inte fort
gå i längden, det förstod Hans 
också, och en dag sade han till 
fadern: "Jag vill resa till Amerika, . 
far! Vill du hjälpa mig till bil
jetten? Och fadern svarade:" Ja, 
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