
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



îftÈ

»

vj

a
S’

Sf\:

■iw

B
«
I
i

- .'■•■ ' il

æ&l

Lw
ft

Kiilhar.

Juni 1875.

à
N:o 6.



42 FOLKVÄNNEN.

Kalhar.

‘ J?JULllt livad jag kan saga oin dessa intres- 
santa, sinA histikurrar är att de till- 
|ll)ra slägte, som ej är så synner

ligt väl anskrifvct, samt att hunt man uppfö
der och fostrar dein, frångå de ej sin art. 
De hafva två klöfvar på hvarje fot och sakna 
framtänder i öfra käken, samt omtugga den 
föda de förtärt. Man kan visserligen ända 
från födseln göda dem, de växa visserligen i 
detta fall mycket fort, men duga sedan endast 
för slngtoknifven ; likna alltså i detta fall men
niskor, som lefva i fråsscri, göra intet gagn 
utan blott göda sig till den stora slagtodagen. 
Födas kalfvarne väl, men icke gödas, så brin
gar oss detta slägte mångfaldig nytta, de lemna 
oss Here födoämnen samt de oumbärliga hu- 
darne och skinnen till fotbeklädnad, seldon, 
vagnskurar, maskinremmar o. m. s. De kunna 
inöfvns så att de blifva goda dragare. Kalf- 
var äro ej goda att få dit man vill, de springa 
med största envishet åt motsatt håll och likna 
då oresonliga menniskor, som äro oemottag
liga för alla bevis, springa i sina företag oför
nuftigt i olycka — men äro, förstås, sjelfva 
för ingen del skuld dertill; någon omständig
het hindrar alltid framgången af deras väl be
räknade företag; och man kan lika gerna springa 
i kapp med kalfvar som bringa dem att taga 
emot förnuftiga skäl. Sedan kalfvarne blifvit 
så stora, att man vill nyttja dem till dragare, 
har man ett tålamods pröfvande göromål med 
att vänja dem under oket. De sätta då nä
san i vädret, göra hvarjehanda slingerbultar, 
rusa i busksnår, och när de ej veta sig annan 
råd, lägga dc sig och kunna ej förmås att gå 
upp, om man ej lägger en hötapp ett stycke 
ifrån dem. Dar man öfvervunnit detta sta
dium, så bära de efteråt sitt ok och draga 
sina bördor med stort tålamod, släpa och träla 
dagen lång, blott de vid måltiderna hafva 
krubban full. De äro i sjelfva verket inga 
filosofer, fastän det stundom så synes, hafva 
också intet sinne för poesi och skön konst, 
bry sig ej om vetenskaplig forskning och syssel
sätta sig aldrig med politik samt äro fullkom
ligt känslolösa för all naturens skönhet. Skola 
de bestå sig något annat än krubbans nöje, så 
består detta, liksom en mängd beväringars, i 
bölande och slagsmål. De likna menniskor 
som mycket gerna åtaga sig att förrätta de 
gröfsta sysslor, blott de slippa att bry sitt 
hufvud med någonting — de likna de andliga 
kalfvarne, som göra allt för magen och 
högst af allt älska bordets nöjen. Sådana 
menniskor blifva nyttiga släpdjur, om nöd eller 
girighet tvinga dem under oket. Kort sagdt, 
kalfven håller sig gerna vid jorden och stu
derar ej då han blir något äldre himlakrop- 
parne vidare, än att han noga märker skug
gan vid tolftiden samt öfriga måltidstimmar 
(Fil. 3: 19). Skall han någonsin göra tjenst 
i stället för en häst så bär han sig dumt och 
oborstadt åt. Han är likaledes en Hende till 
allt framåtskridande och alla förbättringar, 
tycker mycket illa om vinkelräta figurer på 
åkerfälten, drar helst plogen och harfven i 
samma krokar, som far och farfar före honom 
gjort, anser som ett helgerån att räta diken 
och bryta sten samt är en fiende till alla 
nyare tidens åkerbruksredskap. Man vet att 
kalfven är mottaglig för någon uppfostran, 
får han den, och man sedan lägger starka 
tömmar på honom, så blir han ett nyttigt djur. 
Blir deremot hans uppfostran försummad, så 
är hans uppträdande vådligt för samhället, j 
man kan då ej utan starka fängsel och ring i 1 
näsan värja sig mot honom, hvarpå man haft 
sorgliga exempel uti vilda tjurar, hvilka upp- 
trädt som kommunister i Frankrike och an
norstädes. Efter jag kommit att språka om 

landtinänncns älsklingar, kalfvarne, så vill jag 
berätta en liten tilldragelse: En gång var en 
student, som var lärare för några barn på en 
viss herregåd, ute och spatserade. Under ti
den blef han törstig, gick derföre in i en bond
gård och bad om vatten. I stugan satt en 
äldre danneman, enligt gamla tidens bruk 
iklädd en »pikulla» — mössa. Han var sys
selsatt med handaslöjd. Studenten gaf sig i 
språk med bonden och ville gerna låta denne 
veta, hvilken hedersvärd gäst, som gjort hans 
låga stuga äran af ett besök, hvadan han ef
ter att hafva omtalat sin befattning vid herre
gården, berättade, att hans far bekostat hans 
uppfostran vid tvenne universitet. Danneman- 
nen ref sig i hufvudet och sade »ha’, dä’ va’ 
likasom min granne, han hade en kalf, som 
diade tvenne kor, och deraf blef med tiden 
en stor — oxe.»

C. J. 1j -berg.

i * Romerske kejsare, om- 
nämnde i bibeln.

L Au»ustu8-
et var den store Augustus förun- 
nadt att återställa ordningen i det 
romerska riket, och medan han 

\ lät styrelsesättet hafva sken af att 
Cjjr ' vara republikanskt, regerade han 

i sjelfva verket öfver folket såsom en konung. 
Han var född 63 f. K. och efter Caesars 

mord var han en af de tre, som sins emellan 
delade magten i det romerska riket. Sedan 
den ene af dessa, Lepidus, blifvit röjd ur vägen, 
innehade han med Antonius högsta magten. 
Hans sträfvan efter envälde vände sig till hans 
lycka genom den för honom gynnsamma ut
gången af slaget vid Actium, år 31 f. K. Ef
ter denna sin seger blef han af senaten utro
pad till kejsare, och den gaf honom titeln 
Augustus, år 27 f. K. Hans lefnadssätt vi- 

J sade en alltigenom tillgjord ödmjukhet. Hans 
hus på Palotinus stod efter många andras pa
lats i skönhet och utsträckning. Der mottog 
han lärde, skalder och konstnärer. Han lefde 
af den enklaste föda, sof både sommar och 
vinter i samma låga bädd och klädde sig i 
den drägt, som hans egna damer förfärdigat, 
och då han gick ut vandrade han ensam, all
deles som en af folket. Verkligheten var dock 
helt olik det sken, som han utbredde öfver sitt 
handlingssätt. Ingen sökte mera folkets gunst 
och ära än han. Ingen kan hafva varit mera 
sjelfvisk och egenkär än han var. Man kan 
säga, att han var falsk ända till illistighet; 
han ville aldrig bedja om det han åstundade 
komma i besittning af, han ville taga det med 
våld, medan han smilade hela tiden.

Kall och känslolös — en man utan hjerta —• 
hade han blott ett mål för sin sträfvan, det 
att vinna allt mera och mera magt. Så att, 
ehuru han öppet förklarade, att han ej ville 
emottaga de hedersbevisningar, som folket ville 
tilldela honom, var han dock strax redo att 
emottaga öfversteprestaembetet, och då det 
gälde att döda motståndare inom rådsförsam
lingen var han ej senfärdig. Han offrade myc
ket penningar för det allmänna, särskildt slö
sade han mycket på Capitolium, för att få det 
förskönadt, men han glömde ej att på samma 
gång bygga åtskilliga pelargångar för egen 
räkning. Han skröt öfver att »han funnit ett 
Rom af tegel, men lemnade ett af marmor.» 
Ett af hans mest betydande arbeten i denna 
väg var Mausoleum (se planschen). Strabo 
omtalar, att det var bygdt på Marsfältet, och 
han säger, att det, hvilande på en grund af 
hvit marmor, var uppfördt till en ansenlig höjd. 
Det innehöll grafkamrar för de döda af Augu
sti familj. Ofverst var denna byggnad betäckt

S med alltid grönskande planteringar och allra j 
, högst stod en bronsstaty af Augustus sjclf.
( Den stolta grafbygnaden, invigd åt Cæsa- 
( renias skuggor, såg, med sina öppna gallerier,
< verkligen öfverväldigande ut. der den reste 
( sig bland lundar af lager, cypress och skarla-
< kansträd. Framför ingången stodo tvenne egyp- 
, tiska obelisker, femtio fot höga, och rymliga 
j spatsergångar och breda alléer ledde dit, och

i dessa kunde roiname gå och förströ sig om 
\ de ville ; platsen innanföre var äfven tillgäng-
< lig föi stadens invånare. Midt emot Mauso-

leum låg Ustrina, huset der liken brändes, äf- |
< venledes uppfördt af hvit marmor och omgif-
< vet af ett genombrutet bröstvärn. Rundtom-
< kring voro popplar planterade.
< Augustus var dyrkad, ja, afgudad af folket, 
; som mera tyckte om nöjen än de älskade Gud

och som funno glädje och tidsfördrif i de för-
< ströelser och lekar hau föranstaltade åt dem, 
( och blott de fingo tillfredsställa sin åtrå efter 
£ no|en’ ,°^ral'e de gerna sin frihet och hän-

g.iho sig med vördnad och kärlek ät den, som 
ej hade den aflägsnaste tanke pä att befrämja

( deras lycka och välfärd.
j Det är anmärkningsvärdt att han alltid var 
' , att vara ensam ’ mörkret och alltid

kande han sig ängslig, då åskan gick, och då
( det stormade, stack han sig undan i källare 
S eller hvalf.

I fyrtiotvå ar innehade han högsta magten, 
och hans välde var det största någon innehaft.

/ Romerska riket egde da en befolkning af ett- 
, hundra tjugo millioner, och det sträckte sig j 

trau Atlantiska hafvet i vester bort till Eufrat 
i oster och från Brittiska kanalen, Rhen och | 
Donau i norr ned till Atlasbergen i Afrika.

< Den första länk som sammanknyter Augu- 
‘ stus med nya Testamentet är hans beteende

mot Herodes den Store efter slaget vid Ac
tium. Herodes hade varit en anhängare af An- 

,,lcn AuSustus tog honom icke blott 
tHl nåd igen utan gynnade honom särskildt 
oc i stadfastade, ja, till och med förökade hans 
mag . Nagra bland de nationer som voro 
n-'n"8 ,med stora, romerska riket bibe- 
lollo dock en viss grad af sjelfständighet, de 
betalade sm skatt och i den yttre politiken 
'oro t afhängiga af öfvermagten, men sina 
inre angelägenheter styrde de efter godtfin- 
nan< i. land dessa intog den judiska natio-

> nel* under Herodes en framstående plats.
Ehuru omedvetet bidrog dock Augustus att 

upptylla den profetia, som blifvit framsagd Here 
< i un raden förr än romarnes namn hördes, 
han var det som tog spiran ifrån Juda, — Hjel- 
ten hade kommit.

Tre år före Kristi födelse utgick en befall- 
, »nig fran kejsar Augustus att alla hans un- 
dersater skulle skattskrifvas. »Det utgick ett 
bud att hela verlden skulle beskattas.» Än
darna et med denna skattskrifning var att kunna 
Åstadkomma en rättvis fördelning af skatte
bördorna öfver hela kejsaredömet. Det kejser- 
l'ga påbudet tvang äfven Maria och Josef att 
ga till Bethlehem, och på så sätt uppfyldes 
profetian i Mikas 5: 2. — »Konungens hjerta 
ar i Guds hand», Ords. 21: 1.

Man har funnit någon svårighet vid att för
lika uppgiften om att denna skattskrifning 
skedde under det Cyrenius var höfding (gu- 
VwUtr) Öf*er Sïrien med den omständigheten, 
att historien säger oss, att han blifvit detta 
6 år efter Kristi födelse. Man har äfven blan
dat ihop denna skattskrifning med den som 
omnämnes i Ag. 5: 37. Men det fins i sjelfva 
verket goda skäl att antaga, det Cyrenius var 
guvernör i Syrien tvenne särskilda gånger.

Vid Herodis frånfälle delades hans konung»- 
j dome mellan hans tre söner, Antipas, Arche- 

laus och Filip.
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Augustus dog sjelf år 14 e. K. i eu ålder 
af sjutiosex år. Men hvar finnes det ståtliga 
Mausoleum nu? Någon skrifver derom: »För 
att få reda på det rum, der kejsarnes aska hvi- 
lar, måste en främling fråga efter Palazzo ( o- 
rea och för att finna det, måste han tränga

1 flit och ordning föregick han stadens tjenare, 
lagarne höll han i helgd och tillämpade dem 
med noggrannhet. Statens inkomster förvaltade 
han så väl, att det för hvarje år Idef ett öf- 
verskott att lägga ned i skattkammaren. Flerc 
fall föreligga, då han befalt att anklagelser oin

in i ett nät af trånga och smutsiga gator 
emellan Corso och Pipetta. Slutligen kommer 
man in på en smal obekväm gata, benämnd 
Via Dei Pontifili och nu synes längst fram 
ett förfallet palats, som midt i sin undergång 
bär en stämpel af aristokrati och värdighet. 
Smutsiga stall och mörka bodar, en stor port
gång under och många halföppna fönster of- 
vanföre pryda byggnadens hufvudsida, på hvil- 
ken aldrig en enda solstråle någonsin faller. . . . 
Man har nått målet för sin vandring. Man 
behöfver ej att frukta för, att det ej skulle 
vara rätta stället, ty öfver dörren till den inre 
byggnaden fins en stor tafla, på hvilken är 
skrifvet, Mausoleo di Augusto. Vid första an
blicken liknar alltsammans en oordnad massa, 
vanstäldt som det blifvit genom tillsatser, smuts 
o. s. v., och det tager någon tid innan man 
blir klok på hvad det är.»

Igenom en stor öppning, som liknar ingån
gen till en källare, kommer man in i byggna
den, sedan synas tre smutsiga trappafsatser 
och öfverallt på väggarne äro taflor fästade, 
hvilka naturligtvis blifva bekikade med till- ; 
börlig nyfikenhet, i den tanken att man der , 
skall finna några inskrifter som stå i samband 
med och lernna några upplysningar om rui
nerna, men de äro ingenting annat än ett i 
sten ingräft öfverdrifvet skryt öfver de lager
kransar, som vunnits på Cirkus derofvan.»

Här hvilar alltså de romerska kejsarnes ; 
aska — nej, Mausoleum är en tom urna, och 
deras stoft är för länge sedan skingradt. Gö- ; 
terna, som trodde att dc skulle finna några ; 
skatter i kejsarnes grafvar, bröto ned bronspor- ' 
tarne, vanhelgade deras sista hvilorum, och S 
då de blefvo gäckade i sina förhoppningar, ka- < 
stade de ut urnorna med kejsarnes aska, som S 
fick blåsa bort för vinden.

Kejsar Augustus är borta; hans ära har blek- ( 
nat, men Dens ära, som föddes i Betlehem i 
Juda land, skall tillväxa och blifva spord ige- S 
nom evigheternas evighet.

II. Tiberius.
iberius var född år 43 f. K. Redan vid 'r 

nio års ålder väckte han stort uppseende och < 
rönte mycket bifall för ett äreminne öfver sin £ 
aflidne fader. Genom att föranstalta lysande i. 
skådespel och festliga tillställningar lyckades 
han sedermera att vinna folkets gunst; under C 
det han som högste befälhafvare för de kej- > 
serliga trupperna^vann flere betydande segrar, 
så att han slutligen hugnades med ett of- ( 
fentligt triumftåg.

Men just som han kommit så högt på ärans 
trappa, föll han i onåd hos kejsar Augustus < 
och måste draga sig undan till ön Rhodos, ; 
der han såsom en landsflyktig vistades i sju års ( 
tid. Genom sin moder Livias inflytande åter- 
kallades han efter dessa årens förlopp tillbaka ( 
till Rom, der lian snart delade högsta mag- ) 
ten med kejsaren, sin styffader.

Då Augustus afgick med döden, blef Tibe- ; 
rius enväldig herskare. I början uppfylde, < 
ja, till och med öfverträflade han alla de stora ' 
förhoppningar, som man på goda skäl hyst 
om honom. I rådsförsamlingen yttrade han S 
följande ord, dem hvarje regent ständigLborde ' 
draga sig till minnes: »Jag har ofta sagt eder, : 
församlade fäder, och upprepar det nu: en ( 
god och nyttig furste, som I hafven beklädt 
med vidt omfattande magt, bör vara en trogen < 
tjenare åt hela folket och till och med åt 
hvarje enskild medborgare.» Han var måhända 
den förste monark, som uttalade dylika ord. ;

skymfande af hans person ej skulle upptagas. 
En man som anstiftadt en sammansvärjning 
mot hans lif och derefter gick rättvisan i för
väg genom sjelfmord, beklagade Tiberius, cine- > 
dan han sade sig hafva velat benåda honom. 
Han förlät vidare Camminius, som författat 
en smädeskrift emot honom. Han ville för 
ingen del vidtaga några åtgärder mot dem 
som anklagades derför, att de visade förakt 
för hans företrädare, Augusti gudom, »ty», sade 
han, »det blir gudarnes egen sak att straffa 
sådana brott.» Sjelf försmådde han smicker 
och hedersbetygelser, och då Spanien upprät
tade honom ett tempel och tillerkände honom 
gudomlig ära, afböjde lian detta och förklarade, 
att han endast var en dödlig menniska, och 
att han var nöjd, om han blott kunde bekläda 
det embete, han innehade såsom statens högsta 
styresman. Att han var en god hushållare, 
förledde honom dock aldrig till njugghet, då 
någon olycka eller statens bästa fordrade att 
penningar skulle lyftas ur den fylda skattkam- ( 
maren.

Bladet vände sig dock snart, och Tiberius 
framstod i sin rätta gestalt. Han mördade, $ 
så tros det åtminstone, genom ett långsamt ? 
verkande gift folkets älskling, den ädle och j 
rättvise Germanicus. Det tros att Livia upp- ? 
eggade honom till att begå denna grymma ' 
handling, men hon fick snart skörda de bittra / 
frukterna af sin ondska. Hennes son bevisade S 
henne alls ingen tacksamhet, utan var tvärt- ( 
emot mycket hård och grym, och detta icke blott S 
mot modern utan äfven mot sin egen maka. Ge- ? 
nom sitt tyranni och många blodsutgjutelser S 
gjorde han sig fruktad af folket och misstrodd ; 
af sina tillgifnaste gunstlingar. Han skildras ) 
på senaste tiden såsom en lättsinnig välhisting. < 
Efter Germanici frånfälle börjar den mest af- > 
skyvärda och lastbara delen af hans lefnads- ( 
bana. Det var ej blott de, hvilka närmast ) 
omgåfvo honom, som voro utsatta för hans ' 
grymhet, utan rika och mägtiga öfver hufvud- ' 
taget föllo offer för hans omensklighet och gi- < 
righet. Det fans knapt en enda familj i hela ) 
Rom, hvilken ej förebrådde honom förlusten af ' 
en fader, broder eller son.

Men då han hvarken i nöjen och utsväfniu- ( 
gar ej heller dc rättegångar han anstälde och ? 
de grymheter han utöfvade kunde vinna någon ( 
tillfredsställelse, tyckes han hafva föresatt sig j 
att om möjligt göra hvar och en lika olyck- ; 
lig som han sjelf var.

Ett af de olyckliga offren for hans raseri ( 
och grymhet — hans namn var Drusus - 
var i sådant elände, att han af brist på föda \ 
i fängelset åt det gräs, som han hade till ) 
bädd att ligga på. Agrippina, den olycklige 
Germanici gemål, skulle hafva öfverlemnat !> 
sig åt hungersdöden hellre än att låta döda i 
sig af detta odjur, men han befaldc, att hen- ? 
nes mun skulle öppnas med våld och födan \ 
tvingas i henne, på det han sedan skulle få > 
hafva nöjet att döda henne, när han behagade. : 
Slutligen fick han afsmak för nöjen, utsväfnin- ? 
gar och de marter, som hans kejserliga vrede S 
pålade sina offer, och han bief en sådan slaf ’ 
under lasten, att han öfverlemnade regerings- j 
bestyren åt sina gunstlingar. En förrädare, 
vid namn Sejanus, var den ende som vann ) 
kejsarens förtroende, dock blott för en tid. i 
Tiberius märkte omsider att Sejanus stämplade > 
emot honom och var djerf nog att sjelf vilja ( 
intaga den plats på tronen, som Tiberius nu ) 
innehade. Sejanus häktades och led dödsstraff, j 
men icke blott han sjelf fick lida. Äfven hans

barn, och blund dem några minderåriga, dö
dades. Förgäfves bedyrade den yngsta dottern, 
att bou ej hade gjort något ondt. och att hon 
aldrig skulle göra det man anklagade henne 
för. hon dog för bödelns hand.

Han drog sig slutligen undan från Rom, 
och utsåg den ensliga ön Cupren* till sin stän
diga vistelseort. »Här», säger en berömd hi- 
storieskrifvare, »här vistades han i djup ens
lighet och likväl i åsynen af den skönaste 
natur, herskaren öfver en verld, han på hvars 
vink furstar och folk föllo i stoftet för att 
tillbedja honom såsom en gud. Han var i 
sin höghet mera ensam, öfvergifven och olyck
lig än den ringaste af hans undersåter. Han 
var fattig, midt i rikedomens öfverflöd, en 
förbannad, en utstött midt i det rika samhälls- 
lifvct. Han tviflade på Gud, menniskorna, 
sig sjelf, emedan förtroendets och kärlekens 
goda andar vikit ifrån honom. Lifvet hade 
alltid synts honom som en öken, i Sejani hän- 
gifvenhet hade han sett en oas, i hvilken han 
tänkte få hvila ut, och nu hade den visat sig 
som eu bedräglig lund, som en hägring, hvilken 
lockar den trötte vandraren allt djupare in i 
den oändliga ödemarken ; han var djupt olyck
lig. den afundade herskaren öfver den romer
ska verlden. Han sökte oftare än förut glömska 
i vinet, i vilda dryckeslag, der alla möjliga 
utsväfningar voro med förbundna, och i den 
snöda vällustens armar. Men när det korta 
ruset bortdunstat, kände lian sig eländigare 
än förut. Då vaknade hans vrede. Han lät 
offren för sin ovilja komma till sin klippborg, 
han roade sig åt deras plågor och beredde 
sig endast nya kval, ty i nattliga drömmar, 
ofta äfven i vakande tillstånd blandade sig 
deras fasansfulla jämmerrop med hans inre 
lidande och uppfylde honom med förfäran.

Fotte.
Ett kejserligt bröllop i Kina.

"KcAtt kejserligt bröllop i Kina är icke nå
gon hvardagshändelse, och det är nästan en 
omöjlig sak att få vara åsyna vitne till en så
dan högtidlighet. Den hemlighet man omgvf- 
ver denna pomp och ståt med, visar huru olika 
kineserna äro alla andra dödliga. Andra österns 
herskare pläga allt då och då ställa till ett 
lysande skådespel eller vara med om någon 
annan storartad tillställning i ändamål att 
dervid lägga sin magt och härlighet i dagen, 
och då tillåta de äfven sitt folk att se på. 
Men det högtidliga tåget vid kejsarens sista 
bröllop skulle hållas så hemligt att ingen, 
vare sig infödd eller utländsk, kunde erhålla 
tillåtelse att se det. Men tack vare de ihär
diga engelsmännens nyfikenhet, som ej en gång 
låter afskräcka sig från att draga en Kinas 
kejsare vid näsan, så äro vi nu i tillfälle att 
afgifva en berättelse om hvad som tilldrog 
sig vid detta vigtiga tillfälle:

Bland Pekings dammiga gator utsågs oeli 
afskildes en bestämd väg från kejserliga pa
latset till brudens hem. Midten af vägen linde 
blifvit jemnad och beströdd med sand så att 
den skulle blifva gul — gult är den kejser
liga färgen. I nder en veckas tid före bröl
lopet skred hvarje morgon ett högtidligt tåg 
denna vägen fram och de »oinvigde» skvallrade 
om, att bruden då fick sin utstyrsel eller sin 
hemgift; men vid närmare efterfrågan fick man 
reda på, att hon erhöll gåfvor från alla delar 
af Kina, och som dessa allesammans fördes 
till den del af det kungliga palatset, der hon 
skulle bo i framtiden, så var det ej så illa träf- 
fadt, då en dam anmärkte, att mau lade upp 
framtida förråder åt bruden. Kort efter dag
bräckningen satte sig tåget i rörelse beledsa- 
gadt af mandariner, fanförare, polis, kungliga 
portvaktare — och jag vet ej hvad de hette 
alla —- klädda i röda, hvitprickiga drägter.
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del af ett kinesikt bröllop.

Andeligt föredrag
hållet af D. L. Moody i kungl. Opera

huset i London.
»Och sade ängelen till dem: varen 

icke förfärade ; si jag bådar eder stor 
glädje, hvilken alla folk vederfaras 
skall» Luk. 2: 10.

vänner, om vi önska att komma
till kännedom om Herren Jesus 
så måste vi först lära att känna 
såsom vår Frälsare. Vilja vi möta 
så måste vi först möta honom på

Kinesiskt bröllop.

till häst och 200 följde efter till fots, alla 
klädda i bästa kläder.

bärstol buren af fyra män bredvid sig; ändtli- 
gen kom brudens stol, som var gul och för- \ 
gyld, den bars af 16 stycken män, alla klädda > . . . ------------ -
i skarlakan; 16 andra funnos i reserv; till lyckats dåligt, och ju fastare vårt beslut 
slut syntes 100 af embetsmannakåren, de sutto 1

Dessa giftcrmålsgåfvor bestodo af dc mest 
olika föremål. Det syntes större möbler, bord
kärl, stolar, bägare, vaser, tvättstolar samt guld 
och silfverpjeser af alla slag. De mindre sa
kerna buros på gula brickor, der de lågo sä
kert fastbundna. De voro fästade ined brokiga 
snören af rödt och gult silke, alltså en sam
manfattning af de kejserliga och bröllopsfär- 
gerna. Stora hopar af Pekings befolkning 
kommo ut hvarje morgon och stälde sig på 
begge sidorna af vägen för att komma i till
fälle att se de kejserliga bohagstingen. En 
dag voro sakerna, som skulle föras, mera dyr
bara än vanligt, hvadan tåget satte sig i rö
relse före dagbräckningen, så att den mängd 
åskådare, som då infunno sig i vanlig tid, blefvo 
lurade. Man förklarade, att detta skedde för 
att förekomma oroligheter från pöbeln, som 
kunde blandat sig i saken och roffat till sig 
något af dyrbarheterna. Men det fans något 
annat, som retade allmänhetens nyfikenhet, de 
önskade nemligeu se, då man öfvade sig att 
bära kejsarinnans stol — detta var brudstolen, 
som är en så vigtig 
De kejserliga bärar- 
ne voro inöfvade att 
bära den säkert och 
stadigt, och man 
ville veta att om de 
kunde bära ett kärl, 
som blifvit fyldt
med vatten och satt 
■på stolen, utan
att spilla en enda 
droppe, skulle de 
anses hafva aflagt ett 
nöjaktigt prof på 
sin skicklighet. Vid 
den tiden, då sto
len, enligt hvad ryk
tet sagt, skulle ut
föras och öfningen 
försiggå, samlades 
stora skaror af men- 
niskor, men någon 
stol syntes aldrig 
till, och det såg ut 
som om man ej ve
lat besvära allmän
heten med att åskåda 
denna öfning, utan 
företogs den, då man 
minst väntade.

De omsorgsfulla 
förberedelserna till 
detta storartade fest
tåg tycktes gif- 
va tillkänna, att 
det åtminstone skulle blifva någonting som 
var värdt att se på. Om en kejsare och kej
sarinna ej skulle ses, ej heller någon stråle af , 
deras härlighet blifva synlig för massan, så ‘ 
var det intet annat råd än att gifva befallning t 
om att alla gator och öppningar, som ledde 
till den väg, der tåget kom att gå fram, skulle 
igenspärras med bambu, och till yttermera visso 
skulle bastmattor och blått tyg hängas fore, 
att helt och hållet stänga ute allas blickar. $ 
])e som hade att styra och beställa om dessa 
saker, fingo ej låta allmänheten se något af 
tillställningen. Med hänsyn härtill skickades 
äfven budskap till de främmande magternas 
sändebud, med särskild anhållan, att de måtte 
förbjuda sina landsmän att under d. 15 och 
16 oktober gå dit, der bröllopståget skulle gå 
fr!Un — en anhållan som man naturligtvis ' 
skrattade åt.

Sådan var planen för högtidligheten, och 
nu framställer sig den frågan sjelf: för hvad 
ändamål anordnade man en sådan prosession, 
om ingen menniska ens fick så mycket som se 
på härligheten? F"  ’ ’ ‘ j

honom 
Jesus, 
hufvudskalleplatsen. Den sista gången verl- 
den såg honom, var på denna plats, der 
han hängde spikad vid korset. Den sista 
stråle af ljus, som hans närvaro förlänade 

 ~~ ^t denna för syndens skull förbannade jord, 
Ett fåtal fingo dock se på <, den sista blick verlden fick kasta på ho- ?

den — det har jag reda på, fastän ingen hade i nom, var när han hängde på korset Och 
tillåtelse dertill Några hundar gingo på den ' vi mäste föm skâ(]a h J d q 
»gula vagen», och mgen brydde sig om att köra < t? -i , „ sasvm vai
bort dem, så att de tillsammans med polisen < rralsare, och veta för visso att han så är. 
hade den särskilda förmånen att få se den ( d försökte jag att göra tydligt för eder, 
kejserliga ståten. det vi enhvar måste ega Kristus i våra hjer-

.... . ■ ■■ i , ‘ , tan som en personlig Frälsare, som icke
laget var ej särdeles långt men dragtema blott hjel Qgg ifrä helvetetg .

och anordningarna for ofngt voro lysande. < x J 1 ... eveis pina, utan
Först kom en prins, han satt till häst; derpå ra Sal 088 lr*ln våra synder. Det är icke 
48 små, hvita hästar med gula schabrak, de > nöden att ens söka visa eder det vi al- 
leddes af skarlakansklädda män; sedan kom lesamman behöfva en Frälsare tv det fin
en trupp, dessa gingo stillatigande; 38 fanor, nes ej här ett barn så ungt,’att det icke 
48 solfjädrar (stora, runda), två svarta para- > -i > «plyer; 2 hvita dito, 6 gula dito, 6 röda dito, ” S° g"g f°rS°kt att vara snällt’ und“- 
2 blå dito, 2 broderade gula dito; 192 lauter- ta§a(les »penbarnet, som ännu hvilar i sin 
nor (allt detta bars af män klädda i skarlakan). m°ders armar. Allesamman hafva vi sökt 
Sedan kom prinsen, brudgummen, som tog sig > att blifva bättre eller att »vända om bla- 
rätt väl ut, der han satt till häst, med sin < det», som man brukar sätta. Ja o-åmr efter 
hnrctnl Kurpn of fvro mön hr*wlvwl annan hafva vi försökt att blifva bättre 

både till hjerta och vandel. Men det har dock 

rit och ju mera vi försökt, desto sämre hafva 
vi blifvit. Ilvar 
och en, som för
sökt att frälsa sig 
sjelf, har nog fått 
göra denna erfa
renhet, och lika 
gerna kan du för
söka att fara upp 
till månen, som för
söka att i egen 
kraft tjena Gud. 
Det är alldeles o- 
möjligt att en men- 
niska kan tjena 
Herren Gud, förr
än Kristus har i 
henne blifvit här
lighetens hopp.

Gud visste hvad 
vår syndiga jord 
behöfde, och der- 
för sände han hen
ne det budskapet : 
»Si, jag bådar eder 
stor glädje,hvilken 
alla folk vederfaras 
skall; ty i dag är 
eder född Frälsa

ren, som är Kristus Herren i Davids stad.» 
Och om verlden ej tager emot sin Frälsare, så 
är det icke Guds skull. Gud har utgifvit 
honom och om menniskan förkastar honom, 
får hon sjelf bära följderna deraf. Unga 
och gamla, alla som äro här samlade i dag, 
han är född för hvar och en af eder. Nåväl, 
vi hafva då allesamman i honom-en Fräl- 
saie. Han har kommit hit till verlden ute
slutande för vår skull, han har kommit för 
att uppsöka och frälsa det som var förlo- 
radt. Men nu finnes det en mängd som 
väl känna Jesus som sin Frälsare, men icke 
känna, honom såsom sin Förlossare, Läs 
den 24 versen af Esaias 49 kapitel: »Kan 
man ock taga en kämpe hans rof bort, el
ler kan man lösgöra en enligt lag fången?»*) 
\ i äro enligt lagen fångade, sålde under 
synden. »Men så säger Herren: nu skola

•) Enl. engelska bibelöfversättningen.
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de fångar af kämpen borttagne varda och 
den starkes rof löst varda.» Ty Lejonet af 
Juda utkämpade en strid — den stod vid 
korset. Der blef det slut med satans välde 
öfver den arme röfvaren. Huru skulle han 
väl hafva kunnat frälsa sig sjelf, det hade 
varit platt omöjligt. Men si, Jesus var äf- 
ven der. Lyssna till dessa ord: »jag skall 
träta med dina trätare och ■ hjelpa dina 
barn.» Ja, rofvet blef återtaget, Kristus 
tog honom ut ur fiendens hand. »I dag 
skall du vara med mig i Paradiset.» Detta 
gjorde han öppet för allt folket och visade 
derigenom sin magt att förlossa fångarne. 
Försök äfven du att just nu gå till Golgata 
för att få lif och frid. Sedan fortsätta vi. 
I 33 kap. af Jobs bok säges det: »då skall 
han förbarma sig öfver honom oeh säga: 
han skall förlossad varda, att han icke skall 
fara neder i förderfvet, ty jag hafver fun
nit en återlösning.» Och i den 28 versen: 
»han hafver förlossat min själ, att hon icke 
skulle komma i 

' ver och guld utan med Kristi dyra blod. 
Kristus är således vår Aterlösare och är sjelf 
lösepenningen. Han har icke blott förlos- j 
sat oss utan äfven igenlöst oss och köpt 
oss för ett visst pris, så att vi höra honom <

' till och äro icke våra egna. 1 2 kap. af i 
Patdi bref till Titus, 14 versen läsa vi att ’ 

( »han gaf sig sjelf för oss.» lian gaf sig j
< sjetf f"r oss- Huru borde det icke upp- ( 

elda hvarje kristens hjerta i den dag som <
< nu är ! Huru borde det icke väcka upp 

oss! Tala om att väcka församlingarna till 
lif, när det synes som Kristi kärlek skulle 
sätta oss i eld och låga. Läs hvad här vi-

< dare står: »på det han skulle förlossa oss
< ifrån all orättfärdighet och rena oss sigO o
: sjelfvom ett folk till egendom, det sig om
j goda gerningar beflitar.» Om han nu har
> igenköpt oss med sitt blod, så äro vi icke 

längre våra egne, utan vi höra Kristus till
< och derför skola vi icke lefva oss sjelfva 
( till behag utan honom som köpt oss. En 
t vän till mig berättade för mig att han en

< satan hade slagit oss i kedjor af jern, men 
Kristus bröt dem sönder och köpte oss 
med sitt eget blod och friade oss, och det 
minsta vi kunna göra är väl att tacka honom.

Vi hafva nu gått ut ifrån träldomcns hus 
och vi befinna oss för närvarande i öknen. 
Vi gå icke med ens in i himmelcn samma 
stund, som vi äro omvända. Somliga men- 
niskor tro att när de hafva kommit till 
Golgata och der funnit Frälsaren, så är allt 
färdigt. Det är dock ej så; nej det ligger 
en ökenvandring framför dem. Några 
säga: »Jag vet ej hvilken som är <len rätta 
vägen.» En som alltid brukar gifva skäl 
för hvad han säger påstår bestämt att stats
kyrkan är den rätta apostoliska församlin
gen. Så komma judarne och säga att de 
äro den sanna, ursprungliga kyrkan. En 
jude kom senast i går och sade mig att 
både de statskyrklige, katolikerna och alla 
de andre, voro allesamman partier och 
den judiska religionen var den enda rätta.

■ Nu är det godt att Mästaren ej lemnar

'<4

förderf; utan mitt 
lif skulle få se lju
set.» Ja, Kristus 
har funnit en åter- 
lösning. Du frå
gar, hvad Kristus 
är för mig. Hvad 
han är? han är min 
återlösning. Om 
han icke kan åter
lösa mig, så kan 
jag det icke sjelf. 
Skulle du våga att 
förolämpa den

Allsmägtige ge
nom att bjuda ho
nom denna skröp
liga kropp såsom 
ett offer till förso
ning för dina syn
der. Guds lag må
ste hållas. »Den själ 
som syndar, hon skall dö.» Derför kommer 
Kristi lag och befriar oss från träldomen un
der den första lagen. 1 Gal. 3 kap. och 13 
vers läser du : »Kristus hafver förlossat oss 
ifrån lagens förbannelse, då han vardt en 
förbannelse för oss.» Der står icke att han 
håller på att göra det. Hvar och en som 
tror på honom han är redan förlossad från 
lagen; emedan han vardt en förbannelse 
för oss, ty det är skrifvit: »förbannad är 

Maufoleiim, se sidan 42.

dag var på väg till Dublin. Under resan 
träffade han tillsammans med en gosse, 
som hade fångat en sparf, och den lille 
fogeln gjorde allt hvad han kunde för att 
återvinna sin frihet, men han var och förblef 
fånge. Min vän frågade då gossen: »hvar- 
för öppnar du ej handen och låter fogeln 
flyga sin kos?» »Ah nej, jag tog honom 
just för ett par eller tre timmar sedan, så 
det vill jag icke.» Min vän sökte då öfver-

oss i mörker. Nej, 
långt derifrån.

Han säger: »jag 
är vägen.» Allt 
hvad vi hafva att 
göra är att följa 
honom och om vi 
följa honom, kun
na vi icke begå 

något misstag.
Hvad säger han? 
»Jag är vägen, san
ningen och lifvet», 
och om vi blott 
efterfölja honom 
behöfva vi ej stan
na i villrådighet. 
Hvem kunde bätt
re leda Israels barn 
genom öknen än 
den Allsmägtige 
gjorde det, han

som skapat öknen och vildmarken och kän
de alla omständigheter, som voro förknip
pade med resun. Allt hvad de hade att göra 
var att om dagen gifva akt på molnstoden 
och då den flyttade sig, gingo de efter, då 
den stannade, så stannade de äfven; och 
på samma sätt med eldstoden under natten. 
Och då Faraos härar förföljde dem till 
stranden af Röda hafvet, så gingo de torr
skodda derigenom. De voro hjeltar, emedan

hvar och en som hänger på trä.» Sedan 
slå vi upp Uppenbarelseboken och läsa den

tyga gossen om, huru dåraktigt det var att 
hålla en sparf i en bur, då det kostade

Gud var med dem, då de vandrade stigen 
framåt, omgifna af vattnet såsom en mur

9 versen af det 5 kapitlet: »och de sjöngo 
en ny sång och sade: du äst värdig att 
taga boken och upplåta hennes insegel, ty 
du äst dödad och hafver igenlöst oss Gudi 
med ditt blod af allehanda slägte och tun
gomål och folk och hedningar.» Ja, han 
har igenköpt oss och bragt oss ifrån satans 
och rättvisans våld tillbaka till Gud. »I 
åren sålde för intet, 1 skolen ock utan pen
ningar igenköpte varda.» I ären icke igen
löste med sådana förgängliga ting som silf- 

mycket mer att föda honom än han var 
värd, men gossen var fast i sitt beslut och 
ville ej låta öfvertala sig. Slutligen köpte 
min vän fogeln, och i samma stund han 
hade betalt hvad fogeln kostade, tog han 
honom i handen och för ett ögonblick 
märkte han knapt att han var fri, men snart 
skakade han vingarne, kvittrade och flög 
upp. Ja, han kvittrade, i det han flög sin 
kos, alldeles som om han velat säga: »tack! 
tack! tack för att du köpte mig fri.» Ja, 

både på den högra sidan och den venstra. 
Och då de behöfde föda uti öknen, gaf 
han dem bröd från himmelen; och då de 
ej hade vatten, behöfde Moses blott slå 
klippan och vatten framvälde; emedan Gud 
var med dem. Förliden afton kom en stac
kars katolsk flicka till mig och gret bittert. 
Hon talade om för mig, att några af hen
nes vänner hade sagt henne, att den ka
tolska kyrkan ej var den rätta och om hon 
villé ega sanningen, så måste hon öfvergå
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Guds barn, är din själ i mörker? Om 
Kasta icke skul- 

Du har gått bort från 
i från Kristus, och jag vill säga 

Du har kommit dit genom att 
Jag har funnit att nio kristna 
äro försänkta i sig sjelfva, de 

att se, om de hafva de rätta kän- 
De se

försedd med en lykta. Många menniskor 
synas lefva i »Förtviflans Slott.» Må de 
vända sig till ordet: »åter talade Jesus 
till dem sägandes: jag är verldens ljus; den 
mig följ er han skall icke vandra i mörkret, 
utan skall få lifvets ljus.» Det är alldeles 
omöjligt för ett Guds barn att vara i mör
ker.
så är, är det ditt eget fel. 
den derför på Gud. 
ljuset och 
dig huru, 
se nedåt, 
bland tio 
skåda för :
slorna och de rätta önskningarne.
efter om de handla rätt, om de tänka rätt.

!
 Det är dock ej rätta sättet. Du måste 
hafva ditt öga riktat på Kristus, om du ön
skar att gå rakt fram. Hvarje gång jag 
sett mig om har jag alltid gått orätt. När 
jag var cn gosse brukade jag att gå i snön 

bibeln kan nog vara bra för hednin- . och ibland såg jag mig tillbaka för att sc, 
men vi lefva i upplysningens och

till något protestantiskt samfund. Jag sade: 
»min bästa fröken, besvära er nu icke med 
att grubbla öfver kyrkan eller något annat, 
utan tänk nu på Jesus Kristus. Eger ni 
honom? Bry er icke om kyrkan för 
någon tid !» Jag upphöjde Kristus för 
henne och frågade, om hon var villig att 
antaga honom såsom vägen, sanningen och 
lifvet. »O, jag behöfver honom», sade hon. 
»Tag då emot honom!» »Men», sade hon, 
»huru skulle det då blifva med kyrkan?» 
»O», sade jag, »bry sig icke om det nu, 
fröken; låt ingen menniska leda er; Jesus 
skall föra eder in på den rätta vägen.» 
Till de lärjungar, som förut följt Johannes, 
sade Jesus på samma sätt: »följen mig!» 
Tvifvelsutan var Johannes en god man; 
men vi skola ej följa honom utan Jesus. 
Men många menniskor vilja följa den här 
mannen och den der mannen, alldeles som 
rör drifvas hit och dit af vinden. Men 
Jesus allena känner den rätta vägen. Han 
har vandrat genom öknen till himmelen 
och tagit sin plats på Faderns högra sida. 
Och om vi denna dag fråga honom, hvad vi 
skola göra, skall han svara: »följen mig!» 
När man går ut på jagt i de oröjda sko- 
garne i det land, der jag är hemma, bru
kar man med en yxa skala af barken på 
vissa trän, och på det sättet utmärka den 
väg man går fram. Kristus har gått före 
oss och han har märkt vägen åt oss. »Jag 
är vägen sanningen och lifvet.» Men nu 
få vi ofta höra somliga menniskor säga. »Åh, 
ja, 
game, 
bildningens tidehvarf och vi hafva cn hel 
mängd böcker, skrifna af lärda män och de 
visa oss vägen vida bättre än bibeln gör 
det;» och så försöka de att finna på en ny 
och bättre väg. Sådana menniskor har det 
alltid funnits och de skola finnas till tidens 
ände. Men jag svarar dem : »när I hafven 
funnit på en bättre bok än bibeln, så skall 
jag gifva med mig.» Hvarför börja de 
icke också att tala emot den gamla, goda 
solen? Den har ju lyst på himmelen un
der en mängd af år. Hvarför låta de förse 
sina hus med fönster? De satte in [några ; dina blickar mot solen, och du skall van
takfönster här för några dagar sedan. Folk ) dra i ett ljus, som ej skymmes af några ;

moln. Många menniskor synas tro, att det i 
ligger en stor dygd i deras tvifvel — de [ 
tala alltid om sina tvifvel. Men det är att ; 
vanhedra Gud, att sålunda ständigt tvifla. Ï

säga: »Åh, skaffa gas till att lysa med! [ 
Hvad tjenar den här gamla solen till? Nej ' 
må vi få ett nytt ljus — konstgjordt ljus, > 
ett tillverkadt ljus, vi äro trötta på den i 
här gamla solen, vi hafva haft den alldeles ') Förrän Kristus gick bort, sade han: »I sko
for länge.» Ja, kasta bort nationernas 
<ramla sol, kasta bort bibeln, och hvad skall 
följden blifva. Hvad skulle England vara 
utan bibeln? Hvarje engelsman har skäl 
till att vara stolt öfver sitt land, ty Eng
land har spridt bibeln bland alla folk på 
jorden. Kasta bort denna bibel, mina vän
ner, och huru skall det sedan gå? Gud 
förbjude att 1 någon gång gören det! Hål
len fast vid bibeln och låtom oss vandra 
den väg som våra fäder trampat — den 
kungsväg som John Knox, M esley, M hite- 
field, Bunyan gått — den kungsväg hvil-

om jag gick rakt fram. Men jag gick all- 
tiij krokigt, då jag såg mig tillbaka för att 
se huru jag gått. Så att i stället för att 
se på dig sjelf, se alltid på Mästaren, och $ högre. ( 
du skall få frid och glädje. En annan sak < topp, sade han, att hans öga der mötte den 
gjorde jag äfven då jag var ung. «* 
brukade försöka att springa och hoppa öf- ? 
ver min egen skugga, men det lyckades ? 
aldrig. Jag kunde ej hoppa öfver mitt 
hufvud. Men en dag vände jag ansigtet [ 
åt motsatt håll och gjorde ett hopp, men < 
skuggan var alltjämt bakom mig. Om du <

Hvad jag önskade att 1 
måtten göra är, att 1 stigen upp och lef- 
ven i himlens klara ljus. Jag kommer 
ihåg, att jag en af de dystraste dagarne 
under kriget var på ett bönemöte, då un
derrättelser kommo, att det gick oss emot, 
och det syntes som vårt sköna land skulle 
alldeles sönderslitas och blifva skådeplat
sen för strider och blodsutgjutelser under 
de nästföljande åren. Enhvar talade som

len vara mina vitnen: I ären verldens ljus.» 
Men vi äro blott ett återsken af Kristi ljus, 
så att om en menniskn sprider något ljus, 
kan hon ej högmodas deröfver eller för den 
skull göra anspråk på något förtroende _
det är blott ett lånadt ljus. Någon talade 
vid ett tillfälle med en, som nyligen blifvit J nedslagen, modfäld blick 
omvänd och sade: »ah, det är blott mån- '

Jag < lugnaste anblick han någonsin skådat. Han 
kunde höra åskans dunder och se blixten 
der nedanför, men uppöfver och rundtom- 
kring dem var det lugnt och stilla som på 
en sommarafton. Och jag har lärt en lexa 
af honom, nemligen att då det är mörkt 

«^och stormigt härnere, så sträfvar jag efter att 
nu Jangtar efter frid och, fröjd,, sa vand komma allt högre och högre, nära intill Kri-

■ stus och der finner jag allt lugnt och stilla. 
Du vet att det är den högsta bergsspetsen, 
som uppfångar de första solstrålarne. Så 
äfven de som stiga högst upp, få de första 
nyheterna från himmelen. Det är dessa 

) kristna’ som vistas i solens sken och gå 
j genom yerlden med en fröjdefull uppsyn, 

hvilka vinna själar för Kristus. Och, å an
dra sidan, är det sådana kristna, som gå 
genom verlden och hänga hufvudet såsom 
en säf, hvilka skrämma folk bort ifrån re
ligionen. Det är ett hån mot kristendo
men, då en religiös menniska går med en

-- ----------- Hvad säger Mä-
i h r ( staren. »L riden låter iai; eder min IVirl.ke.. . . »J„, svarade ny. eifver j . ™ fad

omv.»a«, »de, ar blM, .n.a.ke» . ïS,a ,jä|„ vme • 0»
“ te te f s,»* ’v™vi 

»ten g», tog, upp., „ sole. hel, be. j f„Utom|ig gMe; h.fv^e»
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ken patriarkerna, martyrerna och de helige [ lyser honom, och detsamma är äfven fallet 
hafva gått fram. Låtom oss följa Lammet ( med en kristen, 
hvart det går och ju närmare vi komma 
himmelen, ju mera skola vi känna behof- 
vet utaf att följa Lammet härnere på jorden. >

Vi hafva lemnat öknen. 1 Amerika och 
äfven här har jag sett en målning, som fö
reställer Kristus med en lykta i handen 
klappande på en dörr. Jag tycker om den 
taflan, men hvad skall han med lyktan, ' 
som han håller i handen? Det skulle se . __  ___
besynnerligt ut, om en målare målade solen kan CJ kac’e haft något hjerta i bröstet.

Omsider steg en gammal man upp. Hans 
hvita skägg böljade ned öfver bröstet. Jag 
hade den vanan att tänka: den mannen ser 
ut som Moses, den liknar Abraham o. s. v., 
och då han steg upp sade jag: »den man
man ser ut som Moses.» Han steg upp 
och förödmjukade oss. Han sade: »eder 
Fader är ej död — vår Gud är icke död. 
Han har all magt i himmelen och på jor
den. Må vi ej fälla modet.» Han försökte 
äfven att uppmuntra oss. Och han slutade 
sitt tal med att berätta, huru han en gång 
önskade bestiga ett högt berg borta i Ve- 
stern för att från dess topp se en solupp
gång. Några af hans vänner, som förut 
från de höga bergsspetsarne sett solen gå 
upp, hade berättat för honom, hvilken stor
artad syn det var. När han och hans väg
visare hade hunnit halfvägs upp, bröt ett 
förfärligt oväder löst, och blixtarne kor
sade hvarandra rundtomkring dem, Ivsande 
med ett förfärligt sken, och regnet föll 
samtidigt ned i strida skurar. Il an föreslog 
sin vägvisare, att de skulle gå tillbaka. »Åh 
nej», sade denne, »nu skola vi gå upp förbi 
ovädret», och så stego de allt högre och

< )ch när de nästan nått bergets



I uppefter en gata i en viss stad och säg < 
någon bära en lykta, men vid skenet från ( 

! lyktan såg han, att mannen som bar den 
hade injra ögonstenar — hati var alldeles 
blind —, och han undrade hvad den blinde < 
kunde göra med lyktan. Han gick några 
steg framåt, men han kunde ej annat än 
vända om, och frågade honom: »hvad gör 
du med en lykta, du är ju alldeles blind?» 
»O», sade den blinde, »jag har den på det 
att folk ej oförvarandes skola tumla emot 
mig.» Och så är det med oss kristne.
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»Jaha», sade han, »då jag’ blifvit omvänd, 
då skall jag skrifva till er och låta er få 
veta det, och det låg ej så litet af hån i 
hans ton, då han yttrade dessa orden. Half- 
annat år efteråt var jag på besök hos en 
vän, då en tjenare kom in och gaf till 
känna att någon önskade tala med mig. 
Jag gick ut, och till min öfverraskning fick 
jag se, att det var samme man, om hvil- 
ken jag talat, och han berättade för mig, 
att han blifvit omvänd. Jag bad honom 
tala om huru det hade gått till, och han 

sade han, »hade min hustru bedit Gud för 
mig och då jag talade om för henne, att 
jag verkligen var omvänd, kunde hon cj 
tro det. Jag bad henne gå med mig in i 
förmaket för att bedja med mig, och der 
upprättade jag ett familjealtare. Och nu, 
Mr. Moody», tilläde han, »nu liar jag haft 
mer glädje under de tre sista månaderna 
än hela mitt öfriga lif.» Finnes det någon 
otrogen här i dag, må han gå omedelbart 
till Kristus, till Gud, och han skall lära 
honom.

Verldens ögon äro ständigt riktade på oss, 
och vi böra derföre omgjorda våra länder 
och låta våra ljus lysa och alltid gifva ett 
återsken af det ljus som finnes hos Guds 
Son. Men han är icke blott vårt ljus, han 
är äfven vår lärare. Några bland oss äro 
så förvirrade, att vi ej veta hvilken väg 
vi skola gå; och flere bland oss veta ej då 
vi komma till en vägskilnad, åt hvilket håll 
vi skola gå. Kristus säger : »jag skall lära 

I eder.» En underbar lärare! Nikodemus 
: sade också till honom: »vi vete att du äst
H kommen af Gudi för en lärare», och om

I vi blott välja honom till vår lärare, så skall 
han leda oss framåt på fridens väg och 
lära oss den sanna visdomen. Hos Jakob, 
den käre aposteln, säges det: »hvar nu nå
gon ibland eder fattas visdom, han bedje 
af Gudi, den der gifver enfaldeliga allom 
och förviter icke.» Ah, du säger »på an
dra sidan grafven är allt så mörkt.» Ja,

I jag känner ej en enda otrogen, som ej sagt 
detsamma. Det närvarande, det förflutna 

I och det tillkommande, allt är likadant för 
honom. Jag kommer ihåg, att jag var i en 
stad i Amerika för några år sedan och 

'■ ämnade just gå till det bönemöte, som var 
utsatt att hållas på middagen, då en dam 
kom till mig och sade : »Mr. Moody, jag 
önskade att ni måtte gå till min mans kon
tor och tala med honom om hans själ.» 
Hon gret, och jag biföll genast hennes be
gäran. Jag tog fram en anteckningsbok för 
att skrifva upp adressen, men då damen 
gaf mig den, sade jag: »jag kan cj besöka 
honom.» »Hvarför det», frågade hon. »Eme
dan han är en ohjelplig fritänkare; dess
utom är han mycket äldre än jag, så att 
det skulle ej vara riktigt passande. Jag

■ kan verkligen icke.» Han var väl känd, 
i en bland de ledande männen i staten

och en lagman — en verkligt bildad man. 
»Nej», sade jag, »jag kan ej gå.» »Mr. 
Moody», sade hon, »det är icke bevis han 
behöfver, han behöfver Kristus; jag önskar 
ni måtte gå och tala med honom.» Ändt- 
ligen gick jag till hans kontor och sade 
honom orsaken, hvarför jag hade kommit. 
»Jaså», sade han, »då tror jag att ert före
tag är fåfängt.» Sedan vi ytterligare sam
språkat något, sade jag slutligen: »jag tror 

' ej att det gagnar till något att tala vidare
■ med er.» »Det sade jag ju er» svarade 

han. »Men», sade jag, »jag vill bedja er 
om en ynnest, då ni har blifvit omvänd,

! så skrif till mig och låt mig få veta det.»

lofvade det. »Min hustru», sade han, »hade 
gått till en sammankomst en afton — hon 
och alla barnen voro kristna — och då 
började jag att resonera på så sätt: halva 
de rätt, så äro de alla på väg till himme
len. Men jag är icke på väg till himme
len utan till helvetet. Men jag tror ej att 
det fins något helvete. Sedan gjorde jag 
följande slutsatser. Tror jag att en Gud 
har skapat mig? Ja, det tror jag. Kan 
han undervisa mig? Ja, sade jag, han kan 
undervisa mig. Men jag var en mycket 
högfärdig menniska, som ni vet. Jag satt 
i en ländstol bredvid elden, och var för 
högfärdig till att böja mina knän, och jag ' 
utropade: ’O, Gud lär mig hvad jag skall 
taga mig till för att blifva kvitt denna bör
dan!’ Jag tänkte att min hustru skulle 
tro, att det ej stod rätt till med mig och . 
jag gick derföre tidigt till sängs och för- 
sökte att sofva, men kunde ej insomna. 
Min hustru hade bedit Gud för mig i Here 

; år. Jag hade ofta föresatt mig att tala 
c med henne angående denna sak, men mitt 
? högmod kom alltid emellan; och så utro

pade jag 'Gud tag bort denna bördan!’ 
Men det uppgick ej något ljus för mig. 
Och då jag stigit upp, trodde jag, att min 
hustru skulle se någon förändring hos mig, 
så att jag sade henne, att någonting be- 
höfde att ombesörjas på kontoret. Orolig 
gick jag der, och sade jag till min skrif- 

? vare, att han kunde taga sig en ledig dag,
> och då någon önskade att tala med mig 
angående något ärende, sade jag, att jag

, var för mycket upptagen, eller att jag ej 
\ mådde så bra, att jag kunde företaga mig
> något den dagen. Jag stängde till dör-
> rarne och var der i ett eländigt själstill-
> stånd, och jag föll på mina knän och ro- 
; pade: ’o, Kristus, tag bort denna syndens 
' Irörda!’ Och det föreföll mig som om en
> börda med en gång hade fallit ifrån mig,
> och jag undrade om det var detta, som min 

hustru kallade omvändelse. Nåväl, tänkte
> jag, jag skall bedja någon predikant säga 
’ mig, om det är en verklig omvändelse,
men i detsamma rann mig ett bibelställe 
i hågen, hvilket min moder hade lärt

> mig: — »allt det 1 bedjen i edra böner, 
tron att 1 fån det, så skall det ske eder.»

! Ja», sade jag, »jag tror i mitt hjerta, att s 
' jag är omvänd, och nu är jag på väg att
> fråga en menniska, om den tänker det-
> samma. Ar icke detta en hädclse mot 
; Gud. I tjugoett års tid, Mr. Moody»,

Ja, vi hafva Kristus såsom en lärare, 
men jag vill tala om honom såsom den, 
der bär min börda, och att jag nu har van
drat tjugo år med honom, känner jag, att 
det är ett kostcligt ting. Du behöfver blott 
kasta din börda på honom, och han skall 
bära den. En moder kom en dag till mig 

, och sade: »Mr. Moody, det ni har sagt, 
det kan passa för er, ni är en ung man, 
men om ni hade haft alla de besvärlighe
ter som jag haft, ni skulle ej hafva kun
nat kastat dem på Herren.» »Min vän», 

'< »har ni en börda, som är för stoi' för Kri
stus?» frågade jag. »O, nej, jag mente ej 
så, jag vill ej säga, att han ej är mägtig 
att bära den.» »Men ni vill säga», återtog 
jag, »att Herren är ej villig att göra det.» 
»Nej det säger jag icke, men jag skall säga, 
att jag kan ej kasta min börda på honom.»

• Jag frågade henne, hvad det var för en 
\ börda. »O», sade hon, »jag hade en gång
i en son här i verlden — jag vet ej nu, hvar
< han finnes. Ni vet ej, huru det har för- 
/ krossat mig och huru mitt hjerta har blödt 
; för den gossen, jag kan ej säga i huru 
'> många år.» Jag sade: »Kristus vet hvar
j den sonen finnes och kan föra honom hem 
j igen. Gör såsom Johannes Döparens lär-
< jungar gjorde. När Johannes hade blifvit 

halshuggen, togo de hans hufvudlösa kropp
■ och begrofvo honom och sedan gingo de 
; till Kristus och omtalade sina sorger för 

'•) honom. Och Kristus som alltid var redo 
att tala ett hugsvalelsens ord till de bedröf- 
vade, gjorde det nu också. Och jag för
sökte att uppmuntra henne och berättade 
något för henne om en moder i vårt land, 
hvilken jag känner. Hon hade en son, som 
var en mycket sedlig yngling, men händel
sen var den, att han i Chicago kom i då
ligt sällskap, och en vacker dag, då en af 
grannarne kom till staden, fick han vid nå
got tillfälle se den unge mannen, allde
les öfverlastad af starka drycker. I bör
jan höll han saken hemlig, men slutli
gen kallade han den unge mannens fader 
till sig, tog honom afsides och omtalade 
alltsammans för honom, ty han ansåg det 
vara sin pligt att så göra. Det var ett 

\ hårdt slag, som drabbade fadern den afto- 
; nen. När de andra barnen hade gått till 
' hvila, omtalade han för modern enskildt, 
> hvad som hade händt. »Jag har ledsamma 
! nyheter att omtala för dig», sade han, »man 

har sett vår son drucken på en af Chica-
- gos gator.» Föräldrarne kunde ej sofva
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ständighet föll genast holländarne i ögonen, 
så snart de från kustlandet eller från de 
torra slätterna, inne i landet komino till 
dessa grönskande dalar; och det dröjde ej 
länge, innan inan fick se hjordar här ochfrälsa 

i en 
graf. o 
intet 
ellerhuru

men jag

■

Till slut sade modern: »jag 
i mitt hjerta om att 
son. Han skall icke

något den natten; de tillbragte natten i bön 
till Herren Kristus, att han måtte frälsa 
deras barn.
har fått förvissning 
Gud skall 
gå ned 
drinkares 
Jag vet 
när, 
hvar, 
tror, att han skall 3 
blifvafrälst.» Det 1Z 
är just hvad vi jQ 
behöfva. Vi be
höfva tro, att vi 
skola blifva fräl- f 
ste.

En vecka der- ; 
efter kom gossen >, 
resande femtio 
mils väg hem ||
igen, och det '
första han sude, I I

• • r 11dä han stigit öt- 
ver tröskeln var: |M 
»moder, jag har h M 
kommit tillbaka, i |!l 
för att bedja dig, j |j|| 
att du beder till I' 
Gud för mig.» I, i 
Och hon gjorde j 
det, och han åter- ||l|| 
vände till Chica
go som en ung, 
kristen man och ! 
ännu i denna dag |. 
är han ett klart, ■ 
skinande ljus i I 
den staden. O, 
mödrar, I som 
hören mig, haf- 
ven 1 ett barn, ; 
som förkrossat 
edert hjerta, gån Lm 
och talen om det Iji j 
för Herren Jesus | J 
och han skall hjel- 
pa eder. »San
nerligen han bar 
vår krankhet och j 
lade uppå sig |ii|! 
vår sveda.» Lof- 
vad vare Herren 
för en sådan Fräl- ।
sarc !

Efter talets slut i! 
sjöngs af Mr. 
Sankey följan
de sköna sång:

»Begraf dina 
sorger.»

alla tyngre handelsvaror framforslas med 
tillhjelp af oxar. Med seldon, som helt 
enkelt blifvit förfärdigad af hopflätade hud
remmar, samt stroppar och draglinor af 
samma ämne, kan man säkert öfver höjder och 

backar, genom 
kärr och mindre 
floder köra en 
vagn, som blifvit 
lastad med tre
tio, ja, fyrtio 
centner. Det är 
verkligen någon
ting märkvärdigt 

j att se, med hvil- 
’ ken skicklighet 
[ ett spann af tolf 

eller fjorton oxar 
, framdrifves. En 
1 man kör på oxar- 
’ ne och en annan 
i leder dem i den 
' riktning de skola
i gå och vid be- 
£ svärligare ställen
h går han alltid
j framför det för- 
! sta oxparet. Midt

på dagen, då det 
: är som hetast,
i så hvilar man, 
'■ och oxarne lös- 
; släppas både då 
! och på aftonen 
’ för att beta pH 
f de öppna gräs- 
I markerna. Utan
i detta simpla sätt 
t att åstadkomma 
fl handelsförbin-
j delser, skulle det 
& nästan vara omöj-
k ligt för menni-
l skor att slå sig 
L ned som jord" 
K brukare i de af- 
K lägsnare delarne 
& af landet. Då ny- 
K byggaren far till 
Sj någon plats för 
B att afyttra sina 
O varor, begagnar 
;l han sin egen vagn

och oxar samt 
för med sig mat 
för resan, så att 
han liar inga ut
gifter för kör- 
ning ellerför för- 
plägning rinder 
vägen.

der betade på sluttningarne af dessa sköna 
Sättet att färdas i södra Afrika. dalar och höJdcr- Alldenstund vägarne äro 

A ffi 1 oft mycket dåligt skick, så äro oxarne
e gräsbevuxna trakterna i och om- härstädes nästan omistliga. Hästar brukas 

krig Natal kolonien hafva alltid varit kända sällan, emedan de äro mindre i stånd att 
såsom makalösa betesmarker. Denna om- uthärda de ständiga strapatserna. Nästan
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