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Söndags morgon.
Kare Jesus!
I dag är det söndag, en dag då vi

framför alla andra dagar skola tjäna, prisa
och tacka Dig. Derför vill jag också ge-
nast, då jag vaknat, tänka på Dig. Först
vill jag tacka min Fader i himlen, som i
natt bevarat min pappa och mamma och
alla minä egna från allt ondt och låtit
oss sofva godt och tryggt under sitt be-
skydd. Hall också i dag, o Gud, Din
starka hand öfver hela mitt hem och låt
ingen fara närma sig, men bevara mig
mest af allt för synden och hjälp mig att
i dag på Din egen dag vara ett godt och
lydigt barn. Hjälp mig också att inprägla
i mitt hjärta Ditt ord, som jag i dag får
höra, ty fastän jag blott är ett litet barn,
talar Du också i ditt ord tili mig, och
om jag är uppmärksam, kan jag äfven för-
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stå det genom din helige Andes hjälp.
Tag Du min hand och led mig hela dagen
och hela veckan, gode Glud, för Jesu skull.

Amen.

Bästa dag i veckan är
Herrans helga söndag kär.
Må jag alltid fira den
Som en Jesu Kristi vän.

Söndags afton.
Snart är söndagen förbi, men innan

jag somnar, vill jag af hjärtat tacka Dig,
min Glad, för allt godt, som Du i dag gif-
vit mig. Då jag hlef hungrig, fick jag
genast äta mig mätt, då jag var törstig,
fick jag dricka. Minä föräldrar hafva
gjort hvarje stund glad och lycklig för
mig. Jag har också fått höra talas om
Jesus och hvad Hän har gjort för mig,
huru Hän har lidit på korset och dött,
för att jag skulle kunna blifva Guds hara
och komma in i himlen. Käre, kare Je-
sus, huru skall jag rätt innerligt kunna
tacka Dig för din Stora kärlek? Jag kan
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ej göra det så bra som jag gerna ville,
men Du hör nog ändå min späda röst, det
vet jag, ty Du bar själf befallt både barn
och Stora människor att bedja och lofvat
bönböra dem. Så tag också nu, min
Jesus, emot min svaga tacksägelse och
se ned tili mig från din boning! Hjälp mig
att engång få komma dit och vara, där
Du är, för alltid.

Amen.

Nu bar jag bedt så godt jag kan.
O gode Gud, tag bönen an!

Måndags morgon.
Det är åter en ny dag, den första

arbetsdagen i veckan. Min pappa och
mamma och alla Stora människor gå tili
sitt arbete. Hvad har då jag, som är li-
ten, att uträtta, när jag stigit upp? Jo
allra först bör jag tacka Gud, som låtit
mig och alla minä egna sofva godt och
vakna friska. Sedän har jag att hela da-
gen försöka vara lydig och snäll. Men
detta är för mig ofta ett svårt arbete, ty
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mitt sinne vill gärna locka mig än hit än
dit, att göra det som jag är nekad och
glömma det jag borde göra. Vidare bar
jag min skolgång och minä lexor. Ofta
vill jag vara trög att lära dem och frestad
att leka, då jag skulle arheta, men Du,
kare Jesus, som ser huru lätt jag faller
i frestelse, än tili lättja, än tili olydnad
eller andra fel, hjälp Du min svaga kraft
med Din styrka, att jag i dagmåtte kunna
vara flitig och uppmärksam, minä föräl-
drar och lärare tili glädje, för Din god-
hets skull.

Amen.

Jag icke vet hvad som är godt
Yälj, Jesus, Du själf ut min lott
Och lär mig göra hvarje dag
Din vilja efter Ditt behag!

Måndags afton.
Käre Jesus!
Nu är qvällen kommen, solen går

ned, blommorna på ängen sluta sinä blad
och alla små fåglar gömma hufvudet un-
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der vingen. Också jag längtar efter min
lilla bädd. Tack, kare Jesus, för hela
denna dag, som Du bevarat mig frisk och
lycklig. Kuru hjärtligt borde jag ej tacka
Dig för allt det goda Du gifvit mig hvarje
stund, ja tacka Dig icke allenast med min
mun utan med hela mitt lif. Det glöm-
mer jag dock så ofta och bryter många
gånger om dagen mot Din vilja, är olydig
mot minä föräldrar, tanklös och oläraktig
i skolan och färdig att gräla med syskon
och kamrater, för att få min egen vilja
fram. Förlåt mig, kare Herre Jesus,
dessa och alla andra fel, som jag i dag
begått, för Din barmhertighets skull och
låt mig somna i Ditt hägn.

Amen.

I Jesu namn i Jesu famn
Har jag i nait en säker hamn.

Tisdags morgon.
Solen har redan länge lyst öfver jor-

den, innan jag vaknat. Kare Jesus, du
har åter låtit mig sofva den långa natten



sött och ostördt. Tack af hjärtat därför!
Hjälp mig att i dag kunna minä lexor
och låt det gå hra i skolan. Hjälp mig
också att komma öfverens med minä kam-
rater och icke vara skrytsam eller häftig
och hevara mig från att någonsin tala
osannt. Lögnen liknar ett fult ogräs i
ett blomsterland, som alla se på med af-
sky; den som eger blommoraa skyndar
sig att rycka upp ogräset och tager noga
bort roten, så att det ej må växa upp
igen. Du kare Frälsare vet att jag ej
lika lätt kan af mig själf rycka upp lög-
nens giftiga planta ur min själ. Hjälp
mig därför Du, o Jesus, och gör mig allt
igenom sann, så att jag fritt och öppet
må kunna se hvarje människa i ögat och
för Din skull utan fruktan lyfta mitt an-
sigte mot min Pader i himlen.

Amen.

Hjälp mig att alltid vara sann.
Du Gud förmår hvad jag ej kan.
Må fritt jag lyfta ögat opp,
Tili Jesus sätta allt mitt hopp!

10 Liten Bönebok.
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Tisdags afton.
Sömnen kommer och slutermina ögon-

lock. Huru lyeklig jag är, som har en
god, varm bädd att krypa ned uti. Knap-
past har jag någonsin tackat Gud därför,
fastän jag vet att det finnes många, mån-
ga små barn, som sakna både hem och
bädd, som icke hafva en brödkant att
matta sig med, eller en kudde att luta
sitt hufvud mot. Kare Jesus, hjälp mig,
att jag aldrig raå glömma att tacka Dig
för denna särskilda gåfva! Ack huru godt
det kännes att soimia i min stilla barn-
kammare och veta, att jag icke är ensam
och öfvergifven, utan att min moders vård
omhuldar mig och vakar öfver mig, också
då jag sofver. Gode Gud, gil af Din nåd
sömnens ljufliga gåfva också åt de små
fattiga barnen, Du som vårdar dig äfven
om blommorna på marken och fåglarna
under himmeten. Hör min bön för Jesu
skull. Amen.

Alit hvilar under Herrans hand,
Som hägnar både stad och land.
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Att ej må störas barnens ro
Hans goda änglar hos dem bo.

Onsdags morgon.

Frisk och glad och stärkt afnattens
lugna sömn stiger jag åter upp tili en ny
dag. Det friska vattnet, som nyss upp-
lifvat mitt ansigte, bör vara för mig en
bild af dopets vatten, som, när jag ännu
var helt liten, blef utgjutet öfver mitt
hufvud. Tack, kare Jesus, för denna stora
gåfva, att Du redan i min första barndom
upptog mig i Din kyrka och församling,
tili Ditt eget barn för tid och evighet. Ingen-
ting bar jag gjort och intet kan jag heller
göra, för att blifva förtjänt af en så dyr-
bar skänk. Du allena, min Frälsare Je-
sus Kristus, kan göra mig värdig genom
Ditt lidande och Din död, ty därigenom
har Du tagit bort alla minä synder och i
Ditt blod gjort mig hvitare än snö. Kare
Jesus, påminn mig hvarje gång, jag hör
mitt namn, om mitt dop, och hjälp mig
att barnsligt tacka och lofva Dig för det
stora och heliga döpelsens sakrament. Ameli.
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Gif att jag Dig må kumia lofva
Tor dopets dyra, helga gåfva.

Onsdags afton.
Under den vackraste sommardag går

det ibland ett svart moln öfver solen, å-
skan börjar mullra och regnet strömmar
ned, medan stormen brusar i träden ; se-
dän blir det åter lika hastigt vackert vä-
der igen. Så händer det också ibland,
att minä glada lekar afbrytas af någon-
ting ledsamt. Än faller och stöter jag
mig, än går en kär leksak sönder, utan
att jag rår därför. Huru bittert jag då
får gråta, och för en stund är det så
sorgligt rundt omkring mig, att jag knap-
past vet, om det är dag eller natt, ej bryr
mig om minä kamraters glädje eller nå-
gon tröst. Men plötsligt torka åter minä
tårar, jag ser. mig omkring, och allting
tyckes vara dubbelt så vackert och tref-
ligt som förr och jag minnes ej mera det
ledsamma. Tack, Du gode Gud, som ger
mig så små och lätta sorger och så fort
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tröstar mig. När jag växer stor, växa
väl sorgerna också, men Herre Jesus, låt
då äfven Din nåd och kärlek vara större
än alla bekymmer, för Din godhets skull.

Åmen.

Gladt är mitt barnahjärta
Fritt ifrån sorg och smärta.
Må jag därföre, Jesu bild,
Tacka Dig för min barndomstid.

Torsdags morgon.

Kare Jesus!
När jag om morgonen stiger upp

och känner mig hungrig, får jag genast
min hunger stillad af en god frukost.
Ack huru många små barn det finnes,
kanske helt närä mig, som ingenting haf-
va att äta. Gör mitt hjärta mjukt för
de fattigas nöd! Jag kan väl ej mycket
gifva för att hjälpa dem, ty allt hvad jag
eger tillhör egentligen minä föräldrar,
men, käre Jesus, gif Du, att jag med
gladt hjärta må kuuna försaka en sparad
slant, eller någonting godt, som jag tycker
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om, för att göra ett fattigt barn en liten
glädje. Då Du, min Frälsare, vandrade
härnere på jorden, lärde Du oss själf,
huru vi skola handia mot dem, som äro
nödställda, sjuka och arma. Hjälp oss att
alltid se på Dig och försöka följa Dina
fotspår! Hör min hön för din godhets
skull.

Amen.

Ett fattigt barn för Gud jag är,
Så lär mig därför Herre kär
Att nödens barn ej glömma
För deras sorger ömma.

Torsdags afton.
Alit är så tyst och stilla omkring

mig, det är afton och åter kommer jag
tili Dig, min Frälsare, med tack och hön.
Fåglarna, som gladt qvittra i trädens top-
par, blommorna, som uppsända sin doft,
ja alla lefvande väsen tacka sin himmelske
Fader. Skulle då icke jag, som fått så
mycket mer än någon af dem, tacka och
lofva Gud! Ofta går dock mången dag



Liten BöneboJc.16

förbi utan bön. Käre Jesus, hjälp att jag
aldrig må glömma att bedja! Jag är blott
ett litet svagt och syndigt barn och Her-
ren Gnd i himmelen är så stor, så härlig
och fullkomlig. Jag skulle icke ens våga
komma tili Honom med minä barnsliga
önskningar, men min Frälsare Jesus har
själf tillsagt mig att bedja och lofvat mig
bönhörelse i sitt dyra namn, och den he-
lige Ande manar godt för mig inför Gud.
Det är därför en stor gåfva att jag får
bedja och hoppas att minä böner blifva
hörda. Må jag tacka Gud därför hvarje
dag af mitt lif! Hjälp mig därtill Herre
Jesus!

Amen.

Kom helge Ande och mig visa
Hur jag må rätt min Herre prisa
Hur jag skall höja bönens ljud,
Att det når upp tili Herren Gud!

Fredags morgon.
Käre Jesus!
På denna dag blef du engång fästad
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vid korset och led och dog för våra syn-
der. Därför borde fredagen vara en dyrbar
minnesdag för alla människor. Hjälp raig,
kare Jesus, att särskildt i dag rätt på-
minna mig alla minä fel, burn ofta jag
brutit mot din vilja både i tankar, ord
och gärningar och förlåt mig det för Din
Stora kärleks och barmhertighets skull!
Men hjälp mig också att nu fast besluta
att blifva snällare och lydigare, icke häf-
tig, utan tålmodig, icke envis och trätly-
sten, utan vänlig mot alla människor. Ack,
det är så mycket, mycket som fattas mig,
och först när jag försöker att på allvar
vara snäll, ser jag huru lätt jag faller i
frestelse. Af min egen kraft kan jag ej
bättra mig. Hjälp du, Herre Jesus, ditt
lilla svaga barn, tag bort alla minä fel
och låt mig engång få stå, fri från ali
synd, bland alla änglar inför Guds tron i
himmelen, för Din kärleks skull.

Amen.

O hur saligt att hemåt få vandra
Tili den boning som Jesus beredt.

2
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Herre, led mig ock dit med de andra,
Du som på korset ditt lif för mig gett!

Fredags afton,
Kare Jesus!
På aftonen af denna dag blef du

lagd i grafven. Du låg där helt stel och
död, men på påskdagens morgon uppstod
Du från de döda och lefver nu alltid och
heder för oss. Kåre Frälsare, hvarje af-
ton, när jag somnar, är det som om jag
vore död. Jag hör intet ljud utom mig,
icke fåglarnes qvitter, ej ens min moders
kara röst, men när morgonen kommer,
vaknar jag såsom tili ett nytt lif. Hjälp
mig att också stiga upp med ett nytt
hjärta och en ny vilja att tjäna Dig så-
som Ditt eget goda och lydiga harn. Så
liten jag än ar, har jag ändå för hvarje
dag några pligter att uppfylla, och då jag
försöker att villigt och gladt uträtta det
man ber mig om, lära minä lexor och
vara tjänstaktig mot alla människor, då
tjänar jag på mitt barnsliga sätt Gud.



Lördags morgon. 19

Herren Jesus begär ej af mig något stor-
verk. Hän känner så väl huru liten och
okuunig jag är, men Hän vill, att jag af
ali min förmåga skall göra min pligt så
godt jag kan. Då lägger Hän tili det
lilla sin välsignelse. Hjälp mig att alltid
göra Din vilja, Herre Jesus!

Amen.

Må det vara hvar dag min största skatt
Att göra, o Jesu, Din vilja gladt,
Att Dig följa och tjäna på barnsligt vis
Min Pader i himlen tili ära och pris.

Lördags morgon.

Mången gång har jag om morgonen
sett vallgossen gå ut med sin hjord. Både
lammen och de Stora fåren hoppa och
dansa af glädje och skynda genast hort
tili det gröna betet, som om de alldeles
glömt herden; men hän glömmer nog inte
dem, och om någon fara hotar, skyndar
hän genast att rädda dem, och de små
och svagaste lammen tager hän upp i sin
famn. Herre Jesus, Du är ju också en



herde den gode Herden och har en
stor hjord att sköta. När jag vaknar om
morgonen, är jag så glad att genast få
hörja minä lekar, eller ifrig att läsa minä
lexor, att jag glömmer Den, som vakat
öfver mig under natten och som vårdar
sig om mig hela dagen. O min Frälsare,
förlåt mig en så stor otacksamhet! Då
jag har roligt, går det lätt att glömma
Herren, men då någon sorg eller fara när-
mar sig, ser jag mig om efter Honom.
Tänk om Hän då gömde sig undan mig,
huru förskräckligt det vore! Men Jesu
kärlek är så stor, att, fastän jag ofta
glömmer Honom, tänker Hän ändå på mig.
Det är Hän som skänker mig ali glädje,
och i sorgens stund gör Hän som herden,
skyndar tili min hjälp och här mig på
Sinä armar i säkerhet. Tack och pris
för Din stora kärlek, Herre Jesus!

Amen.
När Herren är min herde,
Hvad skulle mig fattas då,
Om än genom nattens mörker
Tili hemmet jag måste gå.

20 Liten Bönebok.
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Lördags afton.
Kare Jesus!
Yeckan är nu slutad, sju dagar fulla

af glädje och Guds godhet. Huru har
jag tackat Dig för dem? Ack, hvarje dag
har jag att minnas något fel, som det vä-
rit så lätt att låta bli, men som jag lik-
väl ännu lättare begick. Förlåt mig alla
minä synder, kare Herre Jesus, och tag
emot min harnsliga tacksägelse för allt
godt, som du hela denna vecka gjort mot
mig. Jag har biifvit en vecka äldre, måtte
jag äfven biifvit bättre och förståndigare.
Min kropp har vuxit, måtte också själen
växa tili Guds ära. Kroppen skall om en
tid kanske snart, kanske efter många
år, Gud allena vet det vissna som en
blomma och gömmas i jorden, men min
själ kan aldrig dö, och om jag älskar Her-
ren Jesus och af kärlek tili Honom för-
söker göra Hans vilja, får jag för evigt
bo med Honom i Hans himmel. Kare
Fiälsare, låt mig där få se alla, som jag
älskat på jorden, för Din kärleks skull!



22 Liten BöneboJc.

Du som icke låter en liten sparf utan Din
vilja falla tili jorden, sänd i natt Dina
heliga änglar att vaka öfver mig! Hör
minä höner, i Ditt heliga namn, Herre Jesus.

Amen.

Vid Jesu hjärta, i Jesu famn,
Där är min sftkra ooh trygga hamn.

Midsommarbön.
Kare Jesus!
Nu är sommaren kommen i ali sin

skönhet. Ängarne stå fulla af doftande
blommor och fåglarne qvittra sinä glada-
ste sånger ide nylöfvade träden. Därför
vill äfven jag sjunga med dem och tacka
dig, min Fader i lumien, som bar skapat
jorden så skön och låtit mig upplefva en
ny midsommar. När jag om morgonen
vaknar, gläder jag mig åt den långa, ljusa
dagen, och om qvällen tänker jag blott
på huru skönt det skall bli att vakna igen.
Men själfva natten är nu nästan lika ljus
som dagen, och alla blommor dofta då
duhbelt så härligt. Kare Jesus, när det
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redan härnere på jorden kan vara så skönt,
kuru härligt måste det då icke vara i
himmeten! Låt mig, då jag ser så myc-
ket vackert rundt omkring mig, ofta tanka
på skönheten i Ditt rike, där det är som-
mar, som aldrig tager slut. Kare Jesus,
välsigna vår midsommarfröjd för din god-
hets skull.

Amen.

Nu står jorden klädd i högtidsskrud,
Alla ting lofprisa Herren G-ud.
Hjälp mig, Jesus, tacka för ali fröjd!
Må min barnaröst nå himlens höjd!

Bön på julaftonen.
Kåre Jesus!
Nu är den dag inne, som för alla

människor, håde stora och små, är den
gladaste och lyckligaste på hela året, där-
för att vi på den kära julqvällen fira min-
net af Din, vår dyre Frälsares, födelse i
krubban i Betlehem, då änglarna sjöngo i
skyn för de vakande herdarne den sköna
julsången: „Ära väre Gud i höjden, frid
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på jorden och människorna en god vilja 11
.

I veckor och månader hafva vi väntat på
denna dag och i tankarna gladt oss åt
alla de fröjder, julaftonen skulle hemta
med sig åt oss. Men kare Jesus, gif att
vi framför allt må vara glada öfver den
Stora julgåfvan, Dig själf, vår Herre och
Frälsare, som kömmit hit ned, vill blifva
vår egen och alltid ho i våra hjärtan. Din

kärlek har fört Dig från himlen tili den
mörka jorden, att frälsa oss alla från syn-
dens makt och göra oss tili Dina barn för
tid och evighet, men vi kunna ej af oss
själfva rätt fatta denna Din Stora kärlek.
Lär oss därför, kare Jesus, att vara glada
i Dig. Oftast fröjda vi oss mest öfver
den jordiska glädjen, den vackra granen
och våra kara julklappar, men Du allena
kan hjälpa oss tili den rätta julglädjen
och tili att vi i vår egen lycka aldrig må
glömma de många små fattiga barn, som
ingen gran och inga gåfvor få på julafto-
nen, utan gärna dela med dem af vårt
öfverflöd. „Gud älskar en glad gifvare“,
står det i Ditt heliga ord; må vi gömma
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det i vårt hjärta. Kare Herre och Fräl-
sare, välsigna Du vår glädje på jorden och
för oss engång hem tili Dig, där det är
jul i evighet. För din kärleks skull.

Amen.

Ack hör mig, Herre Jesu Krist,
Gör Dig en bädd nti mitt bröst,
Uti mitt hjärta blif och bo,
Så har jag tröst och evig ro.

Morgonpsalm,
Pågelns qvitter och glada ton
Tränger fram tili Guds allmakts tron,
Blomman doftar sitt böneljud,
Alit, som lefver, lofsjunger Gud.

Skulle då ej min barnaröst
Väliä tram ur mitt späda bröst,
Prisa Gud, som i nattens tid
Hägnat mig med sin vård så blid?

Ingen fara mitt hem har nått,
Ingen oro mig störa fått.
Herrana heliga änglavakt
Skyddat mig från ali ondskans makt.
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Glad och lycklig jag stigit opp,
Hjärtat slår i min friska kropp.
Full af fröjd tili min lek jag går,
Alit omkring mig är soi och vår.

Hjälp mig Jesus att tacka Dig
För allt godt, som Du gifvit mig,
Ej med läpparnes ljud allen,
Men med håg och med vilja ren.

Led mig sedän den hela dag,
Jesu min, efter Ditt behag!
Skydda mig med Din allmaktshand
Låt mig växa för „Lifvets land“.

Aftonpsalm,
Solen går ned vid himlens rand,
Vågorna slumra så tyst vid Strand,
Alla små fåglar i skyddadt ho
Sluta sitt öga tili nattens ro.

Dagen har värit så glad och skön.
Nu vill jag bedja min aftonbön,
Sedän somna af leken trött
Få min kudde så lugnt och sött.
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Kare Prälsare, så jag ber,
Sand Dina änglar från himlen ner!
Låt dem få vaka omkring min bädd,
Då blir jag icke för mörkret rädd.

Du, o Ghid, som i höjden bor,
Skydda äfven min far ooh mor!
Alla syskon och vänner små
Lemnar jag i Din vård också.

Vaka ock med Din starka band
Öfver mitt hem och fosterland,
Låt mig få sofva godt i natt
Vakna i morgon åter gladt!

Amen.

Morgonbön för ett sjukt barn.
Käre Jesus!
Nyss lekte jag frisk och glad med

minä syskon och kamrater; nu är det an-
norlunda. Jag orkar ej stiga upp ur min
bädd, jag känner mig så matt och trött
och mitt hufvud ligger tungt på kudden.
Jag är sjuk och plågas mycket. Det är
så svårt att lida och så ledsamt att vara



28 Liten Bönehoh.

instängd i sjukrummet, när jag vet att
minä syskon och väuner, friska och man-
tra, hoppa omkring därute. Lätt vill jag
knota då öfver min sjukdom och hlifva
otålig mot dem, som ändå så ömt vårda
mig. Kare Herre Jesus, förlåt mig! Det
är ju Du själf, som skickat mig detta li-
dande för att pröfva mig och göra mig
bättre och snällare. När jag var frisk
och glad, glömde jag ofta Dig, som gaf
mig glädjens gåfva; därför har Du låtit
mig hlifva sjuk, att jag åter skulle tanka
på dig och ropa tili dig om hjälp. Du
har tagit mig hort från minä lekkamra-
ters sällskap, där tankarna ofta voro långt
horta från Dig, för att jag skulle Jära,
huru jag ändå framför alla andra behöf-
ver just Dig, min Herre och Frälsare, tili
tröst och hjälp. Käre Jesus, förlåt mig
min glömska och allt annat hvari jag bru-
tit mot Dig, och gör mig snart frisk igen!
Men om det är Din vilja och nyttigare
för mig att ännu längre vara sjuk, så
gif mig tålamod att bära plågorna och
gör jnig tacksam mot dem, som sköta mig.
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Var hos mig hela dagen, Du är min bäste
van, både i helsans och sjukdomen dagar.
Hör min bön för Din kärleks skull.

Amen.

Dröj, Jesus, hos mig vid min bädd,
Då är jag ej för plågan rädd,
Och gör från morgon och tili qväll
Mig stilla, tålig nöjd och snäll.

Aftonbön för ett sjukt barn,
Kare Jesus!
Nu är dagen slutad och mycket lång

bar den värit för mig. När jag är frisk,
tycker jag att qvällen kommer för tidigt,
men nu när jag ligger här i min beta
bädd, bar dagen tyckts mig vara dubbelt
så lång som eljes. Om morgonen tänkte
jag: „måtte det snart bli middag“, och
när middagen kom: „ack att det redan
vore qväll!“ Nu är det verkligen afton,
jag är så trött och längtar efter sömnen,
men jag vet ej om jag kan sofva för minä
plågor. Kanske blir natten ännu längre
än dagen och mörkret gör mig äfven ängs-
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lig och rädd. Kare Jesus, Du ser hvad
jag bäst behöfver; Gif mig en god, lugn.
sömn och låt mig i morgon vakna friskare!
Men om jag måste ligga vaken, så blif
Du hos mig, då fruktar jag intet ondt, ej
heller nattens mörker. Låt tanken på,
huru Du led på korset, göra mig tålig un-
der minä plågor och sänd Dina änglar
att vaka öfver mig. Tänk också på alla
andra sjuka och låt dem få sofva godt
i natt! Var hos dem och hindra deras
plågor! Hör ditt lilla svaga och sjuka
barns bön, för Din Stora kärleks skull.

Amen.
Jag är så trött, o Jesu kär,
Och hvila vid Ditt bröst begär,
Låt mig få sofva sött i natt
Och vakna sen i morgon gladt!

Missionsbön.
Kåre Jesus!
Då jag var ett litet spädt barn, tog

Du mig redan genom den heliga döpelsen
upp i Din famn och välsignade mig. Se-
dän när jag växte tili, har jag fått lära
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mycket om Dig, min Frälsare och min
himmelske Fader, som skapat jorden och
hafvet, himlen med sinä tusen stjärnehä-
rar, djuren och människorna. Obeskrifligt
många och Stora gåfvor har Gud skänkt
oss, men den- största af alla är att Du, o
Jesus, Guds egen ende Sen, kömmit hit
ned på jorden, samt lidit och dött på kor-
set för våra synder. Det straff, som vi
förtjänat, har Du tagit på Dig, och för
Din skull få vi nu komma tili him-
len. Herren Gud tager emot oss där, för
vår Frälsares skull, som alltid beder godt
för oss hos Siu Fader. För denna Stora
nådegåfva kan ingen människa tacka nog
under hela sin lifstid. Detta allt har jag
fått lära mig, så snart jag något kunde
förstå, men låugt borta i de varma län-
derna Annas många tusental människor,
som iugentiug veta om Gud och icke
kanna Jesus. De göra sig bilder af träd
och sten, falla ned och tillbedja dem och
tro att dessa bilder kunna höra deras bö-
ner. För att undervisa dem om den ende,
sanne Guden och Hans Son, vår Frälsare
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Jesus Kristus, resa också från vårt land
lärare ut tili de arma hedningarna. De
göra det af kärlek tili Herren Jesus, men
resan tili det främmande landet är lång
och svår, och därute bland de vilda hed-
ningarna aro de ofta i fara för sitt lif.
Kare Jesus, hjälp mig därför, att jag i
minä harnsliga böner aldrig må glömma
att bedja för missionärerna. Yar hos dem
Herre Jesus, bevara dem från sjukdomar
och allt annat ondt! Hjälp också att vi
alla, både små och Stora, som blifvit födda
i ett kristet land och upptagna genom do-
pet tili G-uds barn, med gladt hjärta må
gifva hvad vi kunna tili missionen, så att
många lärare måtte kunna skickas ut tili
hednalanden och bära fram det sköna bud-
skapet att Jesus kömmit hit ned i värl-
den, för att frälsa syndare. Herre Jesus,
välsigna missionen öfver hela världen och
alla missionärer, som gå ut för att lära
hedningarna känna och älska Dig, och låt
dem få många lärjungar, så att det må
bli en stor skara som ingen kan räkna,
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kring Guds tron i himmelen. Hör min bön
i Jesu namu.

Amen.

O Jesus, hednafolken kalla,
Låt tili Din fot dem nederfalla!

Hednabarnens nöd.
0 I barn som kannen
Jesus barnavännen,
Tänken I på hednabarnens nöd?
De få aldrig höra
Såsom I fån göra
Om den gode herden hvit ooh röd.

O I barn som kannen
Jesus barnavännenl
Tänken I på hednabarnens nöd?

Ofta få de lida
Hungra, gråta, qvida
Skilda ifrån både far och mor.
Ingen van i nöden,
Intet hopp i döden.
Tänk ändå hvad deras nöd är stor!
Ofta få de lida
Hungra, gråta, qvida
Skilda ifrån både far och mor.
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Vi ju alla böra
Något kunna göra
För att lindra hednabarnens nöd.
Må Gruds ande drifva
Oss att något gifva
Tili missionen af vårt öfverflöd !

Vi ju alla böra
Något kunna göra
För att lindra hednabarnens nöd.
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