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<sida1>          
 
Högt ärade Broder! 
 
Medföljande skrifvelse från f.d. vice Missionär Car Johan Grape utvisar att 
han är i verksamhet, ehuru hans svaga hälsa ofta hindrar honom att rätt 
kraftigt Upfylla sin Mission. Uti sin skrifvelse yttrar Grape sin förundran 
deröfver, att den Evangeliska fosterlands Stiftelsen använder baptister i 
sin tjenst. <sida2> Jag måste tillstå, att jag för min svaga syn, ick[e] 
kunnat följa med Min tid (Ögon Läkaren Doctor Minthen[?] förb[+j]öd mig, 
att läsa fin stil.). Så Att jag icke känner rätta förhållande, med den 
Evangeliska Stiftelsen: Men onekligt är, att den i Grapes bref Näm[+n]da 
Babtisten, måtte hafva Utom[-]ordentliga gåfvor, Alldenstund han äfven i 
Haparanda kunnat röra stockar och Stenar. Haparanda har hittills varit 
otillgängligt för Alla Nykterhets predikanter, otillgängligt för Alla Läsare 
predikanter; Men nu berättas det att icke mindre än 300 Personer blifvit 
"tokiga", ja till och [+med?] Några Mamseller hafva blifvit <sida3> så 
tokiga, att de icke gå på dans. Sedan de Någon tid hört Dalkarlens 
föredrag. En viss Herre[-]man berättade att folket försummade sitt arbete. 
Jag invände, att folket i Haparanda hade försummat Mycket Mer arbete 
under sin vistelse på Krogarna; Men visst är, att jag skulle hafva önskat, 
att Dalkarlen icke varit baptist. Af Öfvertygelse älskar Jag den Lutherska 
renlärigheten; Och fastän baptis[-]men icke rubbar salighetens grund[,] 
kan dock denna enda punkt när den göres till hufvudsak, förstöra 
endrägten emellan personer som hafva samma erfarenheter i Nådens 
Ordning. Jag har talt med Läsare som äro separatister; Jag har talt med 
Andra Läsare som icke äro separatister: båda secterna hafva samma 
erfarenheter ända till den punkten som handlar om separatismen <sida4> 
Uti den punkten äro separatisterna så envisa, att de icke låta rätta sig. Det 
skall väl icke kunna Nekas, att Presterna sjelfva Äro skulden härtill; ty 
dessa hafva visat sina draketänder emot all slags väckelse innom 
Församlingarne i stället för att ställa sig i spetsen för den religiösa 
rörelsen, och bemägtiga sig den samma, för att kunna vinna de väcktas 
förtroende och sålunda blifva rörelsens ledare, hafva de blifvit den 
religiösa rörelsens argaste fiender. Se till Ex. Doctor Ödmans antekningar 
om Läsarena i delsbo [=Delsbo] och Dr Grapes antekningar om Läsarena i 
Skellefteå. Jag har annars intet nytt att berätta denna gång. Framdeles vill 
jag låta C. J. Grape skrifva en kort berättelse om sin Mission, och redovisa 
för de erhållna medlens användande. Inneslutande mig i de Christna 
Vännernas förböner i Gotheborg, framhärdar Min Högtärade Broderns 
ringa medarbetare i Herrans vingård. 
Pajala 12/3 1860. 
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