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50 FOLKVÄNNEN.

Fiskarens hem.
u är det gjordt, 
Anders Sandberg; 
nu är det slut 
för i afton», sade 
en ung, hurtig fi
skare, sedan han 
ordnat tacklet på 
och styrde densin farkost

mellan skären tillbaka till sitt 
torftiga och anspråkslösa hem. 
Han såg så glad oeh lycklig 
ut, fastän det i hans ansigte 
fans mycket nog vemod för 
att gifva tillkänna, att hans 
käraste tankar voro fastade

vid det hemmet. På stranden, der han haft
sin båt förtöjd fans ingen utom en herreman, 
som gick fram och tillbaka med ett paraply 
och en nattsäck i handen. Han hade sett på 
Anders, medan denne arbetade, och nu då denne 
höll på att lernna stranden, gick han fram till ho
nom och frågade: »kan du, min vän, säga 
mig huru länge det dröjer, innan paketbåten 
går härifrån.»

»I morgon bittida, vid sjutiden kommer den 
att gå ifrån andra sidan, herre, och den går 
hitöfver på ungefär tjugo minuter.»

»I morgon tidigt», upprepade herremannen, 
»du menar väl icke, att det ej går någon båt
i afton.»

»Ledsamt att ni skall finna er sviken i eder
förväntan, herre, men det är verkligen så», sade 
Anders, under det han såg upp i främlingens 
ansigte.

»Ack, ett sådant elände! ett sådant elände! 
utropade den främmande mycket bekymrad. 
»Fins det då ingen annan båt? fins det då 
ingen liten båt, som jag kan fara öfver med? 
Jag måste i väg i afton!

»Det fins ingen paketbåt», sade Anders, 
»resande bruka väl ibland att fara öfver i min
dre båtar, men här synes ingen sådan heller, 
förutan min», och. han tilläde något tveksamt; 
»ni ser att jag har varit ute hela dagen och 
hela aftonen äfven, så att jag behöfver att 
komma hem nu.»

»Men om du vill hjelpa mig öfver, skall du 
få bra betalning derför.»

»Jag skulle vara glad öfver att kunna ut
rätta det der lilla besväret, men då man har 
arbetat strängt, och som ni ser —.»

»Men det är verkligen af högsta vigt», sade 
den främmande allvarsamt. »Om jag ej får 
någon båt öfver i afton, så är ändamålet med 
min resa förfeladt, och min lille gosse, mitt 
enda barn, är mycket farligt sjuk.»

»Äh det förändrar saken», sade Anders.
»Ni önskar alltså att få träffa eder gosse.»
»Ja, det gör jag», svarade han med rörelse.
»Nåväl, jag vill lika gerna som någon an

nan skaffa eder öfver till andra sidan. Se 
här, kom blott med», och han lade till med 
båten, och snart satte Anders och den främ
mande ut åt sjön.

»Ser ni det der lilla ljuset, herre?» frågade 
Anders, då de kommit ut ur viken och gjorde 
en svängning om en udde.’ »Der är mitt hem. 
Emedan det är mörkt, hafva de satt ett ljus 
i fönstret för att vägleda mig.»

»Jag är ledsen, mycket ledsen öfver att jag 
dragit dig ut på sjön igen i afton.»

»Det är ingenting att bry sig om», sade An
ders. »Det var just, emedan jag tänkte på 
mina egna barn, som jag beslöt att fara ut 
med eder. Jag tänker att en faders hjerta är 
en faders hjerta, antingen det klappar under 
en fattig mans tröja eller under en herremans 
fina rock. Så ni ser att jag kunde känna så
dant deltagande för er uti edert trångmål, all
deles som jag sjelf varit i edert ställe.»

i
varande stund, 
tala med dig;

som har gjort mig en så 
, att hän ej vet, 
om sjukdom eller

»Ni skulle ' bara “sTiX hôrThîZ d£“E ' ÄnT? CaCC?> * ’
sparkar och ropar, tills jag tar henne och till ,1 lene’ Vlile ej längre vara vitne J ' °Ch tlU dessa scener och tog frivilligt afsked från

god mot mig, och 
aldrig O 
betala

^c^ei S^e kejsare, omnämnde i bibeln.
Forts, från föreg. n:r.

erva, som lu‘"

( »Huru många barn har du?» frågade den huru hon då leker och drar mig i håret och 
(främmande. ( är så nöjd och belåten»; och han blef riktigt

»Iva, och jag tror, att deras mor tänker, ifrig vid tanken på sitt lilla snälla barn
t att de äro de knubbigaste och vackraste i »Då de blifva äldre, göra de då rätt, om 
$ hela trakten.» / -1 "" ’ •
( »Må Herren bevara dem åt eder.» < f
) »Amen till det», inföll Anders, hvars hjerta lycka och sällhet?» 
s satt i halsgropen, vid tanken på, huru han
> skulle kunna lefva dem 
< »Det var en lycklig 
/ att komma in i viken,
j annat fall tviflar jag på, om ni hade fått nå- 

gon båt i afton», återtog Anders efter några
' ögonblicks tystnad.

»Säg hellre att det var. en nådefull försyn, ( 
min vän.»

»Ja, ja, det kan komma på ett ut, eller huru?« (
»Jag känner icke till något sådant, som men- ) 

niskor kalla en slump eller en tillfällig hän- 
delse, om man ej dermed menar att något in- > 
träffar helt oförmodadt.»

»Ah, ja, så är det», svarade Anders.
»Men då böra vi komma ihåg, att det som ? 

vi tycka sker af en slump, det vet Gud på i 
förhand och i sin försyn skickar han det så.» (

»Ja, naturligtvis», sade Anders, som dock ) 
icke tycktes vara så synnerligt intresserad af ! 
hvad som yttrades.

»Jag tror mig helt visst kunna säga, att du 
under ditt lif blifvit räddad ur mer än en fara.»

»Jag skulle tro det», sade Anders. »Ni 
kommer kanske ihåg, hvad slags väder vi hade 
för en månad sedan? Mer än en gång kunde 
jag ej stå på benen ens och vid ett tillfälle 
blåste det alldeles förfärligt, och det var kol
mörkt och vågorna gingo skyhögt. Jag trodde 
sjelf, att jag var förlorad. Men se, då tittade 
månen fram i detsamma, och jag fick ett far
tyg i sigte och styrde ditåt och hann upp det, 
och vi nådde sedan lyckligt stranden. Strax 
derpå blef det mörkt igen, månen gömde sig 
åter, och molnen skingrades ej efteråt.»

»Det var ett bevis på Guds nåd, hvilket du 
aldrig borde glömma; det var ej en slump det 
var en nåd.»

»Så menar jag också», sade Anders, »och 
jag tror ej, att jag skall glömma det så snart.»

»Jag tror så med, och jag tror äfven, att 
du hädanefter, så ofta du nämner denna till
dragelse, skall komma ihåg att lägga till, ge
nom Guds milda försyn bröt det der månlju- 

; set fram och frälsade mitt lif.»
Som Anders ej svarade något; fortsatte den 

' främmande: »jag har alltid tänkt att de, som 
/ lefva på sjön och hafva der sitt arbete, måste 

vara de sista, som kunna förgäta sin Gud.»
»Jag hörde detsamma sägas en gång i en 

predikan, i hvilken predikanten talade om dju- 
( pets under.»

»Ja, ingenting är så gripande som Guds 
; egen röst», sade den främmande.
; Här afbröts samtalet för en stund, ty Anders 

svarade ingenting, antingen emedan han var 
, trött eller emedan han ej tyckte om samtals

ämnet eller kanske begge delarne voro orsa- 
; ken dertill, men den främmande tycktes hågad 
/ för att taga upp det igen.

»Du har varit mycket
; du har gjort mig en tjenst, som jag 
j kan återgälda dig, men jag ville gerna
> dig på något sätt, blott jag kunde.»
; »Tala ej deröm», bad Anders.

»Dina barn tycka om dig?»
'/ »En smula, tror jag.»
( »Och det skulle plåga dig ej så litet, om

de vände sig bort ifrån dig, när du kom hem, (t 
l och på så sätt visade, att de hade glömt dig’ ' 
/ att de ej brydde sig om dig.»
i »Åh! det är omöjligt», utropade Anders, «1

de förakta dig, glömma dig och med sitt upp
förande säga, att du aldrig arbetade för deras

.... , l »Det skola de aldrig göra; jag vet att de
förutan. , ej skola det.»
slump, att jag råkade »Men om de blott en gång skulle följa ditt 
medan ni var der; i j eget föredöme?»

»Min fader dog, då jag var helt liten, och 
; min moder likaledes», invände Anders.

»Du har likväl ända hittills lefvat och haft 
fiamgang och har nu egna barn, hvilka bereda 
dig glädje.»

»Ja, det är sant», medgaf Anders.
»Men med hvems hjelp har du väl kommit 

derhän?» frågade den främmande.
Vet bvar‘ n' syftar», svarade Anders.

»i'a, det är godt och väl, då ser du ju, att 
( un er det du väntar, det dina barn skola växa 

upp oc i blifva tacksamma mot dig och komma 
i ag, hvad du har gjort för dem, så glöm- 
mei u bort allt hvad du i dina yngre år 
fatt mottaga af din himmelske Faders händer, 
af honom, hvilkens kärlek följt dig från din 
spadaste barndom.»

Anders teg.
van, jag ville bedja dig, att du hädan- 

ei ma e erkänna, att din Fader i himmelen 
sörjer for dig och med kärlek vårdar sig om 

's- m jag ej trodde att denna hans full
komliga karlek vakade öfver mitt barn i när- 

så skulle jag ej så lugnt kunna 
u A” Wen jag tror dot, och det gör 

mig ondt att se en, t;... "
stor tjenst, vara så olyckli; 
hvart han skulle vända sig,' 
död skulle tränga sig iu i ’hans hem »”“ ' 
vo,Ùndten tl'l <len ÖWga tiden> som de

*anUÎlan; men dä '‘bemannen vid 
ZTt’1 t,ryCkte fem krouor i ba«s '’and, 

lemnade han dem tillbaka.
för',mt>Ön8k1Meü att ni niätte bedJa ‘ill Gud 

g', sade han. »Jag var en gång på ett 
bönemöte, och iao- stall , ° ‘ .,r i J ö sk all besoka sadana moten 
ntt< 1 rr ' ag ilar Gud» men jag hoppasM'fvaen bättre menuiska; oeh ag seJ nu, 
att då i bad mig föra eder hitöfver, så var 
var CnT" S°mTfo?ade det så, utan det 

< juds foisyn. Jag hoppas, att ni skall 
finna eder gosse bättre. Farväl'»

Men främlingen sade, att penningarne voro 
01 linens rakning, och att han för desamma 

skulle kopa någonting åt dem.
Det var ingen tid att prata bort; och när 

Anders sent på natten kom hem, lemnade han 
bmmen m penningarae> °ch gick sedan in till 

snrmlPPa’ 1>apPal" ropade den äldste och 
spiang upp ur bädden, den lilla låg och joll
rade sitt »dad dad, dad», oeh stretade for att 
komina upp i fadrens armar.
om atktaihn kände ,Sig öfver‘ygad i sitt hjerta 
o-it sil 1 an e,)i ?ned Siidau tacksamhet emotta- 
ve-h i htlmmelsk1e Faders kärlek. Det var en 
börb lS M Cj kunde föl'lleka- IIan
San U 6 a ' ,kanna slg sJelf- Och när Anders 
knn belig pa gamla dagar talade om Gud, 
kunde han säga: »Abba Fader», ty han egde 
m '?aSkapet.S Ande- hade följt bibelns

• domar, han hade sökt Gud på det rätta 
sattet: genom Sonen, Jesus Kristus.



FOLKVÄNNEN.

Forts.

Hennes dödsdom afkun- 
dag och hon afrättades

Kejsaren blef alldeles 
kände efter om han ännu hade 

behåll, 
samma

rat, förslösade han. Men drifven af okufvade 
. lidelser och ständigt jagande efter nöjen och 
njutningar, vidtog han snart åtgärder att för
skaffa sig medel. Förmögna personer anklaga
des och genom falska vitnen och fala domare 
fäldes de äfven, och deras förmögenhet kom i 
kejsarens händer. Då det såg ut som om utpress-

inom det kejserliga palatsets murar. De hade 
> först plundrat och sköflat nere i det kungliga 

palatset, innan de begåfvo sig upp för trap
porna. Häruppe i en smal mörk gång syntes 

j ett par sandalbetäckta fötter sticka fram under 
j ett förhänge. En soldat, vid namn Gratus, 
; grep tag i de der fotterna och drog fram dem. 

Det var ett ljusets Fotterna tillhörande en ömkligt darrande men- 
En ) niska, som kastade sig på sina knän för sol

daten och bad oupphörligt och med stapplande 
) röst för sitt lif. Gratus igenkände i den bön- 
; fallande Germanici broder, Tiberius Claudius 

ha^rhärekri^Äk^varh “s‘ blanka , ocl! af, "ä^0'1 eiilI1sara ^^else, sko

dock snart fyld. Den 
: kejsaren kunde ej länge 

Hans val föll på hans 
, som han med senatens 

samtycke, ehuru emot romersk lag, förmälde sig 
med. Hon var en äregirig och hersklysten 
kvinna. Sitt dåliga lefnadssätt förstod hon 
att dölja under den yttre anständighetens täck
mantel. De som stodo henne i vägen röjde 
hon undan genom bilan, och der detta ej 
kunde ske, visste hon att använda gift. Ige
nom det oinskränkta välde, hon utöfvade öf- 
ver den svage kejsaren, lyckades det henne 
att fa sin son i första giftet, Nero, upphöjd 
till tronföljare. Hans egen son, Britanicus 
öfverlemnades till styfmodern och hölls aflägs- 
nad från faderns närhet. Men på det att hon 
skulle vara säker på sin sak, måste kejsaren 
rödjas ur vägen.

( nade han icke blott hans lif, utan reste honom ; 
j upp och kastade sig sjelf på knä för honom ( 
? och hyllade Claudius som kejsare. De andre :

—............. ;-------- -i-r» —
< Gratus skrika, och denne s
j saken som en hel karl, skriade allt hvad hans ? ___
£ lungor vörmådde; och de samtyckte till hans > sitt våld.

val. Så blef den narraktig'e Claudius, ett före- ' 
mål för förakt och åtlöje, utropad till kejsare 
och han blef med ens buren till Forum i en 
hästbår, ty ännu var han så uppskrämd att 
han ej ens kunde gå. Rådsförsamlingen hade 
emellertid sammanträtt och rådgjorde om bästa 
sättet för återställandet af den gamla repùbli- 
kanska författningen. Den sände judefursten 
Herodes såsom bud till Claudius och bad honom 
afsta från sitt företag. Men då Herodes märkte , Polybius, röjde hon äfven ur vägen, men då 
sinnesstämningen bland soldaterna gick han , förenade sig dennes vänner Narcissus, Pallas 
tvärtemot den blifvande kejsaren tillhanda med ; m. fl. emot henne. Narcissus, som fruktade 
råd och dåd. Sedan de inom staden förlagde för sitt eget lif, öppnade kejsarens ögon för 
truppafdelningarne blifvit vunna och pöbeln hennes trolöshet och berättade äfven förfärliga 
’ , måste rådsförsamlingen, saker om en sammansvärjning till förmån för

; en af hennes älskare.
' utom sig och 
' sitt hufvud i 

nades redan

köpt med penningar, i 
såsom vanligt, foga sig efter omständigheterna, > 
sluta upp med att språka om republik och fri- \ 
het och i stället allra underdånigast erkänna i 
honom såsom deras kejsare.

Sålunda blef Claudius herskare öfver det samma afton, 
romerska verldsväldet, ty det dröjde cj länge 1T . , . .
innan hans val blef bekräftadt af härarne ute . . ®ln.’es Pas 
i provinserna. Han lät äfven aflifva hufvud- ? Vld kvinnoväl<Je vane 
männen för sammansvärjningen mot Cajus. j ïala ,U an eP Semak 
Folkets kärlek sökte han göra sig förtjent af ' 10,s( 0 11 Agiippma, 
på mer än ett sätt. Hvad hans företrädare ) 
utpressat af enskilda personer återstälde han 
igen och upphäfde flera af honom påbjudna 
skatter. Han vinnläde sig särskildt om lag- 
skipningen och flere af de lagar och förord- ) 
ningar, som han utgaf, erkännas vara ändamåls
enliga och goda, och man kan alls icke be- ) 
tvifla att det var den rättkänslige och godmo- ' 
dige kejsarens mening att göra sitt folk lyck
ligt, om han också ej egde det förstånd och 
den kraft i viljan, som varit nödvändiga för ; 
honom. Regeringen kunde hafva skötts sämre < 
än hvad han gjorde det. Var det blott så, ? 
att Claudius ej var uppskrämd, utan handlade j 
i lugn och oberoende af andra, så rättade han 
många fel i förvaltningen och hade alltid! sitt 
folks och landets bästa för ögonen. Flere 
byggnadsföretag, som lände både till nytta och

lifvet genom att afhålla sig från alla närings
medel.«

Tiberius hade alltid haft en god helsa och 
hånat läkarne, men han dukade dock slutligen 
under för årens tilltagande börda — blef svag 
och hjelplös. Då började han något närmare 
tänka på hvem som efter honom skulle intaga 
tronen och hans val föll på Cajus Caligula, 
som under senaste tiden varit kejsarens sällskap 
vid dryckeslagen och var vilddjur i mennisko- 
skepnad, som hade sitt nöje i de lifdömdes 
plågor. Kejsar Tiberius hoppades att i honom 
hafva funnit en efterträdare, hvars grymhet 
skulle sätta hans egna ogerningar i skuggan.

Tiberius slutade sin jordiska bana i mars 
månad år 37 e. K. i en ålder af sjutioåtta år. 
Somliga påstå att han i bädden stryptes af 
Sejani bödel, Macro, som var prefekt för lif- 
vakten.

Det var under denne kejsares regering som 
vår Herre och Frälsare Jesus Kristus vandrade 
i Kanaan och lärde folket, gjorde underverk, 
led och dog på förbannelsens trä och uppstod 
ifrån de döda. Han grundläde ett rike, »som 
fast är och icke bäfva kan», ett rike som be
står, då det stolta romareväldet för århundra
den sedan fallit i ruiner. Jj ' '
och ett sanningens rike han grundade. __
af vara skalder här i norden sjunger om honom : 
»jungfruns son, sänd af Allfader att förklara

t runorna
på Nornors svarta sköldrand, outtydda än.

rias haf.»
här ett judiskt lärdomssäte.
drig, att vår Frälsare besökte denna stad.

* * /
III. Claudius.

JËfter Tiberii död besteg Cajus Caligula den 

romerska kejsaretronen. Strömmar af blod tlöto j 
under hans regeringstid. Den statsskatt på > 
130 millioner, som hans föregångare hopspa- -

svärd, 
och oskuld satt som dufva på hans silfverhjelm. 
F rom leide han och lärde, dog han och förlät, 
och under fjerran palmer står hans graf i ljus. 
Hans lära, sägs det, vandrar ifrån dal till dal, 
försmälter hårda hjertan, lägger hand i hand, 
Och bygger fridens rike på försonad jord.»

Pontius Pilatus var romersk landshöfding i 
Judéen vid den tid då Jesus led korsdöden.
och ehuru han var öfvertygad om Jesu oskuld, > 
lät han dock sina soldater verkställa korsfä- ■ 
stelsen. Han ansåg en menniskas lif vara af 
jemförelsevis ringa värde, mot lugn och frid 
i provinsen.

Vid pingsthögtiden voro »främlingar af Rom» 
äfven närvarande i Jerusalem och ■ säkerligen 
underläto de ej att vid sin återkomst omtala 
det de hört och sett, och vi finna snart en ) 
kristen församling i Rom. Det berättas, ehuru ; 
föga sannolikt, att Tiberius skulle i rådsför
samlingen hafva föreslagit att enligt romerskt ( 
bruk gifva Jesus af Nazaret en plats bland 
gudarne och förklara honom värdig gudomlig 
dyrkan.

Under. Tiberii tid uppstodo emellertid en j 
mängd kristna församlingar i det romerska j 
riket. Dess medlemmar kommo samman, bådo j 
till Gud, bröto brödet gemensamt, och bland l 
dem fans ingen rangskilnad. Hög och låg, S 
fattig och rik, ja, slafven och herren, alla voro ? 
de ett, de hade samma Fader och voro bröder.

Tiberius är blott en enda gång nämnd i de 
heliga skrifterna (Lk. 3: 1); utan tvifvel var -, 
det hans bild, som fans på penningen, som ? 
visades för Kristus, då fariséernas lärjungar j 
frågade vår Frälsare, om det var rätt att gifva s’ 
kejsaren skatt eller ej — (Mt. 22: 17—21). \ 
Herodes Antipas anlade under Tiberii rege- ? 
ringstid vid vestra kusten af sjön Gennezaret ) 
en stad, som han till denne kejsares ära kallade ? 
Tiberias, hvadan sjön sedan ofta kallas »Tibe-

Efter Jerusalems förstöring fans > 
Det berättas al- <

prydnad, blefvo under hans regering och ge
nom hans försorg utförda. Hade han med sina 
många, goda egenskaper äfven förenat en 
klarare, mera omfattande blick, skulle helt 
säkert hans folk välsignat honom som eu bland 
sina störste välgörare. Men han hade allt
ifrån sin barndom ända till sitt femtonde år 

ningarna och blodsutgjutelserna aldrig skulle ) varit van att låta sig föras i ledband af andra.
; taga någon ända, så slogo sig flera män tillsam- ( Och sedan han sjelf blifvit herskare öfver 

man för att med fara för sina egna lif befria kej- ! millioner litade han så fullkomligt på de gunst- 
saredömet från detta odjur. På teatern föll ( lingar, under hvilkas förmynderskap han stält 
han för de sammansvurnes svärd; hans maka , sig att när desse t. ex. förestälde honom, att 
och unga dotter dödades äfven. Ropet, »kej- en fara hotade, kunde han utan all besinning 
saren är mördad», spred sig som en löpeld ; underskrifva dödsdomar i mängd, ja, han lade

, genom staden. Några afdelningar soldater på- ; icke blott enskilda personers utan hela provin- 
( stodo, att det var deras pligt att hämnas ho- j sers välfärd i deras händer. Mången gång, 
; nom, ty de hade ätit hans bröd, sade de. På ’ då hans sinne blifvit lugnadt, kom han ej en 

teatern ihjälslogo de skyldiga och oskyldiga, : gång ihåg hvad som hade skett, utan bjöd 
och sedan fortforo de att mörda och förgöra ; dem till sitt bord, hvilka han förut låtit af-

rätta. Dessa hans gunstlingar och närmaste 
förtrogna voro Polybius, Narcissus och Pallas, 
som var hans skattmästare. Genom deras in
flytande samt under ledning af sin gemål, 
Messalina, blef han en grym och blodtörstig 
tyrann. Man har kallat denna kvinna den 
romerska Jizebel, och hon gjorde skäl för detta 
sitt namn. Beherskad som hon var af sina 
lidelser och endast lysten efter att tillfreds
ställa sina låga begärelser sölade hon sig i 
laster på illa kända ställen i staden, ja, i 
sjelfva det kungliga palatset förde hon ett li- 
derligt och skamlöst lefnadssätt. Alla derstä- 
des utom kejsaren sjelf kände hennes liderlig
het. Han älskade henne, och då hon, kort 

. . , efter hans tronbestigning, skänkte honom en
2 soldaterna kommo upp, sågo Claudius, hörde ■; son Britanicus samt ett år derefter en dotter, 
; . -... : ,s°ra beslutat göra Octavia, blef hon honom ännu kärare, så att

ç man kunde säga, att hon hade honom helt i 
. — ----- Hon visste också att göra bruk

.< utaf den magt hon egde öfver sin gemål.
i Hon tilltvang sig oerhörda penningesummor, 
, uppskrämde sin lättrogne gemål att utfärda
j dödsdomar och häktningsorder emot personer, 
i hvilka voro henne misshagliga och som hon 
i ville hafva röjt ur vägen. Kunde hon ej öf- 
; vertala sin make att bruka våld, så var hen- 
; nes hand van att tillreda giftet, och då vann 
. hon på så sätt sitt mål. Kejsarens gunstling,
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Jag

ni.

en han- 
på hans 
en afton,

Icke
Långt

allt

Ibland många andra prof 
berättas det äfven, att han 
en kvinna lemnat boden, märkte att 
tagit omkring femtio öre för mycket

Han stängde boden och gick med

såsom om han tänkt ställa till gräl. Lin
bad honom vara tyst och ej bråka, helst ( 
fruntimmer voro tillstädes. Ofversittarn j 

han plöjt “och besått dem, lemnade han sin fa- svarade blott, att han var glad öfver att ändt-
der och drog ut i verlden för att söka sin . ligen ha fått den lyckan att träffa någon, som ;

<; hade lust till att hindra honom ifrån att säga '
.) En grekisk ubeiförfattare. ■ Lincoln bad honom vänta tills ; sak, (

«*) Den bekante förf, till »En kristens resa» m. m. e ) fruntimren hade gått, så skulle han få upp- ; att hans
Folkvännen JVt 5, sid. 36.

Nåirra tilldragelser i Abraham Lincolns ly<*a. Han tog tjcnsthos landtbrukare i grann- 
iV.lgi.i umiingv __ / skåpet och tog del i de goromål som forefollo. ;■

' Sedermera fick han arbete med att bygga en ? 
j båt. En hop svin skulle tagas ombord, då bå- ; 
‘i ten blifvit färdig, men dessa voro så vilda och < 
(. oregerliga, att man ej fick någon magt med ' 
( dem. Det fans blott en utväg: Lincoln fat- - 
' tade tag i dem en i sender och ledde dem , 
( ombord med tillhjelp af sina starka armar. < 
< Men nu steg han snart i graderna, han

blef nämligen ftntagen till biträde i 
delsbod.
redbarhet 
efter det 
han hade 
af henne.

? det samma omkring en halt mil för att genast 
' återställa penningarne till den rätta egaren.
< Följande händelse visar en annan sida af 
; Lincolns karakter: — Under det han hade
< fram några varor för fruntimmer, som kommit 

d'én^strâckàn'förut, voro dock hans skicklighet in i boden att handla, kom en beryktad slags- 
och ärbara vandel så kända, att båtens égaré ( kämpe in och började att spiaka mycket nas- 
icke blott anförtrodde honom bå
ten och de varor den var lastad 
med, utan lemnade äfven sin son 
i hans vård.

Abraham Lincoln var redan vijl 
denna tiden sex for och fyra tum 
lång. Han var stark ptå samma 
gång han var stor. Hans karak
ter var fast och • rätt fram och 
utan fläck. Han afhöll sig äfven 
fullkomligt från bruket af starka 
drycker.

År 1830, då Lincoln var 21 
år gammal, flyttade familjen till 
Illinois. Den långa och besvär
liga flyttningsresan tog en tid af 
fjorton' dagar. De slogo sig ned 
vid Saugamonfl_oden, pä en plats, 
der skogs- och slättlandet mötas. 
Den hydda, som Abraham Lin
colns starka armar hjelpte till att 
uppföra der samma städes, står 
ännu kvar. Alla deras verktyg 
bestodo af en såg, två yxor och en knif. Der- v vist, 
efter hjelpte han till med att hugga gärdsle / coin 
och inhägnade tio tunnland jord, och sedan som

rättelse. När de hade gått visade mannen sig 
ursinnig, och Lincoln såg sig till slut nödsa
kad att bruka våld emot våld och sade: »Om 
du ändtligen vill ha stryk, så tänker jag, att 
jag kan gifva dig det lika bra som någon an
nan.» Lincoln kastade honom snart till golf- 
vet och gaf honom hvad han förtjenat, ända 
tills han bad om nåd. Lincoln sprang då ge
nast efter vatten och gjorde allt hvad han 
kunde för hans bästa, och mannen började från 

den dagen att blifva en bättre menni- 
ska, och var sedan Lincolns vän för lifs- 
tiden.

Samtidigt studerade Lincoln engelsk 
grammatik och var mycket intresserad 
för politik. Indianerna under sin höf- 
ding »Svarta Höken» visade sig nu oro
liga och för att tukta dem värfvades fri
villiga soldater. Lincoln gick med, och 
han utsågs till kapten vid ett regemente. 
Sedan det korta fälttåget var slut, lärde 
han sig klensmedsyrket, men fortsatte ej 
denned, emedan han fick anställning som 
postmästare i NewSalem. Hans hatt 
var hans postkontor, qch då förfrågnin
gar efter bref gjordes, blef alltid hat
tens innehåll undersökt. Efteråt antogs 
han till biträde af en landtmätare och 
inhemtade pa kort tid grunderna för 
landtmäterikonsten. lian började nu att 
studera med mera ifver. Shakespeares 
skrifter läste han med förtjusning och 
Burns skaldestycken kunde han utantill. 
Hallam säger <>m honom, han var en 
religiös man. Han trodde sig stå under 
Guds ledning. Han trodde på det rät- 
tas slutliga seger, ty han trodde på Gud.

knalla sitt lids handlingar och sträfvanden in
såg han sitt beroende af Gud. Han var en 
barnslig man'. Sådan han visade sig vara, så
dan var han också i sjelfva verket. Då det 
galde att fullfölja en plan, tröttnade han ej. 
Han var ej uppriktig dvrföre, att uppriktighet 
vore den största statsklokhet, utan derför att 
uppriktigheten var för honom någonting na- 
turhgt. En lögn, under hvad form som helst, 
tycks hafva varit för honom en omöjlighet, och 

, i ljuset af denna sanning bör hvarje hans ord 
och handling bedömas.

X id samma tid blef han uppmanad att stu
dera rättsvetenskapen. Han be- 
gaf sig derföre till Springfield, 
derifran hau medförde hem en 
låda böcker, soin han hade fått 
Lina. Under en ek brukade han 
sitta och läsa dagen igenom. Då 
hans matförråd var slut, gick han 
till sitt arbete igen och förtje- 
nade nagot penningar, och sedan 
fortsatte han att studera. Ar 
1834 blef han vald till ledamot 
af lagstiftande församlingen i Il
linois. Med sin resväska på ryg
gen gick han till fots öfver hun- 
diade engelska mil för att träda 
in i sin nya värdighet. Då för- 
handlingarne voro slutade, van
drade han på lika sätt tillbaka 
hem, som han hade kommit dit, 
och fortsatte efter hemkomsten 
ånyo sina rättsstudier och sitt 
arbete såsom landtmätare. År 
1836 blef han advokat; han var 
da tjugofem år gammal.

Lincoln vann snart anseende såsom en skick- 
< hg lagkarl och sakförare. Han talade mycket 

redigt, men han försökte dock aldrig att ut
veckla någon egentlig vältalighet. ' Det var 
hans vana att framhålla begge sidorna af hvarje 

; sak. och han gjorde det ofta så fullkomligt, 
s motståndare ej hade någonting att

S ,if'
jJOUbraham Lincoln föddes ar 1809 i Ken
tucky. I en låg koja såg han först dagens 
ljus. Då han var åtta år gammal, flyttade 
föräldrarna till Indiana, der de bygde ett hus 
och röjde undan skogen rundt omkring. r ■ 
fullt två år derefter dog hans moder, 
efteråt yttrade han: »allt det jag är, och 
det jag hoppas att blifva, det har jag 
min moder att tacka för — välsignadt 
vare hennes minne !» I sin barndom fick 
han ej gå i skolan mer än ett år; men 
det fans hos honom en sådan läslust, att 
han, som man brukar säga, slukade hvarje 
bok’ han fick tag uti. Mest tyckte han 
om bibeln, Æsopus*) och Bunyan ). 1
hemmet deltog hau med i alla förekom
mande sysslor. Han lärde sig slöjda och 
vid aderton års ålder bygde lian en liât, 
på hvilken landtmannaprodukter sedan 
fördes in till staden.

Sjelf har han berättat för Förenta Sta
ternas sekreterare, att han en gang stod 
på en plats, der båtar brukade lägga till 
och såg, huru en ångare närmade sig, 
då tvenne personer med detsamma kom- 
mo och önskade att blifva rodde ombord 
med sina saker. Der lågo Here båtar, 
och de sågo sig omkring, men de be
stämde sig föl- Lincolns, och då han rott 
dem ut till ångbåten, gåfvo de honom 
en dollar för besväret. »Jag kunde knapt 
tro mina ögon», sade han till sekretera
ren mr. Seward. »Ni kan väl tänka, att 
det var en obetydlighet, men det var en 
af de vigtigaste tilldragelserna i mitt lif. 
kunde knapt tro, att jag, en fattig pojke, hade 
förtjent en hel dollar på kortare tid än en dag. 
Verlden syntes mig mera ljus, och jag tyckte, 
att den låg mera öppen för mig än förut. 
Från den stunden blef jag mera djerf och till- 
tagsen.»

Vid nitton års ålder fick han en båt att 
föra. Han skulle gå med den ända till New- 
Orleans; alltså en sträcka af omkring 1,800 
engelska mil. Och ehuru han aldrig befarit

Lincolns hem i Jlhonots.

Abraham Lincoln.
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och broder, hvad skola vi göra», Ag.

Lincolns hem i Springfield.

åtagit sig att för- ; 
vägrade att vidare

denna plats, men de öfriga mö- 
blifvit bortsålda, innan linset kom 
som nu bo der.

gång var lian borta 
kan tänka sig lians 
hem. Hau kände 
stället för två fans

tillägga. Han ville aldrig åtaga sig en sak, 
som han ej insåg vara rättvis. Ofta försökte 
han att förlika de tvistande parterna och så
lunda förekomma rättegångar. En gång märkte 
han först, under det att ett mycket vigtigt mål 
behandlades, att han hade 
svara en orätt sak och han 
tala inför rätten.
En advokat, som var 
med honom såsom 
biträde, fullföljde 
processen, och den 
person, som åt dem 
öfverlåtit sitt för
svar, vann rättegån
gen. Men Lincoln, 
som var öfvertygad 
att försvaret ej var 
rätt, mottog ej nå
got af det arvode, 
900 dollars, som till
föll dem. En gång 
då han red förbi en 
lergrop, fick han se 
ett svin, som hade 
kommit ned i den
samma och förgäfves 
sträfvade för att åter 
komma upp. Lin
coln såg på sina nya 
kläder, och red vi
dare, utan att för
söka att hjelpa upp 
kreaturet; men då 
han ridit en tredjedels ; korsfäste

med mörka färger
ning, i
ner och utropade högt och med eftertryck: 
»Du är den mannen.» Dessa ord förkros
sade honom helt och hållet, och han ro
pade i sin själsångest: »Gud haf förbar
mande med mig syndare!» Sedermera fort
for predikanten att förkunna den fria och 

: öfverfiödande nåden i Kristus Jesus. En 
, stråle af hopp trängde sig ned i det af ån

ger förkrossade hjertat, och Tanner öfver- 
leinnade sig åt Herren. Han blef sedermera 
en evangelii förkunnare och verkade sedan 
under en följd af år med stor välsignelse.

* *

w ■den af Herren så rikt utrustade och

mötas. På nedra botten finnas fyra rum.
Det ena, som ligger på höger hand, var
»Mrs. Lincolns förmak» och bakom detta
fins köket. Pa venster hand hafva vi »mot- välsignade predikanten, Whitefield, en gån: 
tagningsrummet» och bakom detta ligger Pre- ? f" ' " - - • ■
sidentens 
skrifva.

detta huset, men i öfra våningen fans blott 
två rum, och dessa hade sluttande tak. Då : 
han blifvit utnämnd till President, önskade 
hans fru, att taket skulle rifvas och de öfra 
rummen utvidgas, men Lincoln tyckte att rum
men voro goda nog. En 
några veckor, och man 
förvåning, då han kom 
knapt igen sitt hem. I
det nu fyra stycken rum i öfra våningen, och 
dessa hade ej sluttande tak, utan voro i det 
hänseendet sådana, som ruin bruka vara.

Hans bord och säng visas ännu för resande ■ 
som besök.i 
blerna hafva 
i deras ego,

Det lilla baptistkapellet, i hvilket Lincoln och hans föräldrar besökte gudstjensten.
„ mil, vände han om och i 

drog upp det nästan kväfda svinet, hvarvid han 
naturligtvis förderfvade sina kläder. Då han 
först tänkte något på saken, trodde han sig 
vara en mycket barmhertig menniska, men se
dan slöt han till — såsom han sade, då han 
berättade tilldragelsen för en vän — att det blott 
var hans sjelfviskhet som dref honom att handla 
som han hade gjort, ty hau »ville fria sig sjelf 
från en pinsam känsla i sitt inre».

Huru mången är det ej som, då han sjelf 
kommer till storhet, ära och anseende glömmer 
sina fattiga slägtingar och forna vänner och be
kanta? Men Lincoln sparade ingen möda för 
att fa reda på och besöka sina gamla vänner.

Da lian var tretiotre år gifte han sig och 
fyra ar senare blef han vald till ledamot i kon
gressen. Han hade fyra söner, af hvilka blott 
tvenne, den äldste Robert och den yngste Tho
mas hunno till en mognare ålder. Sina barn 
älskade han mycket.

Han började nu att studera matematik och ; 
lärde sig Euclides sex första böcker. . 
Han var för mycket ädelsinnad och väl
görande, för att han skulle kunna lägga 
åsido några stora penningesummor af 
det han förtjente som advokat.

En gång, då en mängd menniskor 
voro samlade, öfverraskades Lincoln af 
någon, som framstälde den frågan, om 
det vore sant, att han gjorde sitt in
träde i staten barfotad, med en ox
drift framför sig. Lincoln teg ett 
ögonblick, men sade sedan att han 
kunde bevisa med minst ett dussin 
mycket hederligare män än den som 
framstälde frågan, att det så förhål
lit sig* Sjelf var han en vän till 
den fria författning, under hvilken 
han växt upp och gått framåt. Slaf- 
veriets orättvisor hatade han. »Ja», 
sade han, »vi skola tala för friheten 
och emot slafveriet ända till dess so
len ej mera skiner ej heller vinden blåser på ( ~j~ —.
någon, som går att förrätta en slaftjenst, för Bibeltexter, belysta genom berättelser. \ sig sjelf, 
bvilken han ej får någon betalning.» ° »Dä detta hörde, fingo de ett ( lattiga grannar.

Lincolns forna bostad är ett litet anspråks- styng i hjertat och sade till Petrus <
löst trähus, beläget i ett hörn, der tvenne gator och till de andre apostlarne: I män $

förkunnade evangelium, så beslöt en skepps
rum, der hau brukade sitta och ; byggare vid namn Tanner, som arbetade 
Då han blifvit advokat, bygde han helt nära der W. predikade, att tillsam

mans med några af 
sina stallbröder gå 
åstad och köra bort 
honom från den 
plats, der han stod 

1 och talade. För 
detta ändamål fyl- 
de de sina fickor 
med stenar. Men 
då han, kommen 
till ort och ställe, 
hörde Whitefield 
på det allvarliga
ste inbjuda syn
dare till Kristus, 
blef han slagen 
med häpnad och 
förvåning, och han 
öfvergaf sitt be
slut samt återvän
de hem med ett 
bedröfvadt sinne.
Följande afton 

kom han tillbaka 
och hörde White- 
field predika om 
deras synd, som 

Kristus sin Frälsare. Sedan han 
målat desses missger- 

syntes han rikta sina blickar på Tan-

»Ty menniskornas förgrymnielse må
ste lända till ditt pris», (efter Melins 

.yy, öfvers.) Ps. 76: 11.
J®8>n gammal kvinna, som var romersk-katho- 
lik och bodde nära Montreal, i Kanada, hade 
en bibel i sin ego. Hennes prest, som besökte 

henne, var rädd för att hon skulle 
lära och följa den, hvadan han på 
alla sätt och vis försökte att förmå 
henne att lemna bibeln jfrån sig. 
Men då han såg, att han ej kunde få 
gumman att göra sig af med bi
beln på annat sätt, så frågade han, 
om hon icke -ville sälja den, och 
bjöd först fem, sedan tio, så fem
ton och till sist tjugo dollars för 
den. Hon gaf slutligen efter och 
sade, att om presten ville gifva 
tjugofem dollars för boken, så ville 
hon sälja den till honom. Pre
sten gick in härpå, penningarne 
betaltes, bibeln tog han med sig 
och gick derifrån, stolt som en se
grare. Men gumman satte genast 
i väg till Montreal och köpte för 
penningarne, som hon erhållit af 
presten, icke mindre än tjugofem 

nya biblar, af hvilka hon behöll en för 
b lncn gaf bort de andre till sina
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som hvarje 
han vill var-

han går med fröjd tillbaka till sina vän- 
Nu mina vänner, låten mig tala upprik- 
Du må säga att du ömkar dig öfver en 

, men

sig. Kasta en blick in uti den lilla familjen. j och han ser på honom.
' • Kanske hon blott ) sig rörd, men han hade i 

för få månader sedan, har begrafvit sin man j 
och nu har hon en enda son. Huru ömt äl
skar hon icke honom! Hon ser i honom sitt 
värn och sin vän på gamla dagar.
skar honom långt mera än sitt eget lif. T' 
se till slut kommer sjukdom in i deras boning 
och den åtföljes af döden, som lägger sin is
kalla hand på den unge mannen. Du kan se 
den ensamma modern vaka öfver honom dag

syndfull själ.” Det vore mycket bättre att denna

taras nei . ..
lärjungar hade kommit till honom och berät- Madj samma ogonb 
tat att deras mästare hade blifvit halshuggen, .
att denne på ett grymt sätt blifvit afdagata- 
»■en, så gick han afsides bort till ett öde rum, s 
och’ folket följde honom och att när han såg ? 
det myckna folket, varkunnade han sig öfver S 
dem och botade deras kranka. Och om han ■ 
vore kroppsligen närvarande här i afton, så- j 
som jag är det, och stode här i mitt ställe, 
så skulle han varkunna sig, då han såge ned 
i edra ansigten, emedan han äfven pa samma 
gång kunde se ned i edra hjertan och se hvilka

c o —> —nuv lUinvv ^<11 1U1U1

och ibland dem finnes Guds Son, och de andre, 
som. äro med honom, äro hans lärjungar. Han 
såg denna synen och han varsnade modern 
med det brustna hjertat; han såg huru hennes 
hjerta var blödande, sargadt och förkrossadt, 
och detta rörde hans hjerta. Ja, Guds Sons 
hjerta rördes af medlidande, och han gick fram 
och tog pa båren och sade: »unge man, stå 
upp!» och den unge mannen satte sig ’upp. 
Jag kan se huru de studsa tillbaka och för
vånas; jag kan se modern väpda glad tillbaka, 
och uppståndelsens morgonrodnad kastade sina 
ljusstrålar in i hennes hjerta. Ja, han var
kunnade sig verkligen öfver henne. Och här 
finnes ej en enka i-denna sal i afton, på hvil- 
kens bekymmer Kristi röst icke skall gifva ett

• O, min dyre 
>g säga 

en vän, sådan som

natt; men till sist slötos hans ögon, 
den kära rösten tystnar, såsom hon tän- 
för alltid. Efter det han blifvit buren ut 
hennes åsyn, skall hon aldrig mer få se 

Och så kommer stunden för hans 
Många bland eder hafva varit i 

sorgens hus och I hafven varit med edra vän
ner, då de gått till grafven för att bevisa den 
älskade den sista tjensten. Jag vågar säga att 
det ej finnes en enda här, som ej förlorat nå
gon kär vän. Aldrig har jag varit på* en be- 
grafning och sett en moder för sista gången 
kasta en blick på sitt barn, utan att mitt hjerta 
rörts vid denna syn, och jag har icke kunnat 
hålla tårarne tillbaka. Modern kysser sin son 
på den iskalla pannan, det är hennes sista 
kyss, den sista blicken hon kastar på honom 

__r 0(Ji inhöljes den döda kroppen, och de lägga
hans egen hustru kom ut för att tala honom på en bår och begifva sig i väg till 

( begrafningsplatsen. Hon hade många vänner.
i rörelse, då de 
---- Jag ser en

o-as med. De äro dolda för mina ögon, men 
han vet dock om dem. Och när folket sam
lades omkring honom, så visste han huru många 
sargade, förbråkade och lidande hjertan der 
voro. Men han är här i afton, fastän våra 
lekamliga ögon icke kunna se honom, och 
ehuru 1 
kunna de ej döljas
Han vet deroin. Det finnes ingen sorg, ingen 
smärta och intet lidande, som 1 hafven att 
genomgå, -— ----  —
är samme Jesus nu i afton som da nan gick 
här på jorden, -v- den samme Jesus, som 
ännu hyser samma medlidande. När han sag 
folket, varkunnade han sig öfver dem och bo
tade deras kranka. Och jag hoppas att han 
bland de närvarande i afton skall bota manga 
af synden sd--- -------- 
sargade hjertan. Och tillåten mig att redan

j blind hela mitt lif igenom, det vore vida bättre ' Men den nästa målning,

Hör hvilken jämmer och klagan visa, huru Kristus varkunnar sig"'är den mån- 
( nen, s— x‘~- 1 ’ •'

j denna jord. Om det finnes någon fattig, af varehänder.
i ip , . , ........ ‘».xwvA.a »Killie

. .., .. , .. < lafva tah71t den också. De togo emeller-
han skall varkunna sig öfver dig och saga tid hans penningar, slogo honom och läto ho 
som han sade till mannen: »jag vill, var ren!» nom ligga der halfdöd. Se på honom der 

-------- : och 
vägen fram,

Han kunde väl känna 
... , — så mycken med
ömkan, att han hjelpte den stackars mannen. 
Han kanske sade: »olyckliga menniska >» men 
sa gick han öfver till andra sidan och lät ho- 

Hon al- nom ligga. Efter honom kom en levit ned 
Men <, samma vägen och han sade: »stackars man!» 

> men han varkunnade sig icke öfver honom och 
. hjelpte honom. O! det finnes så inånga, som 

likna presten och leviten. Kanske någon af 
S eder på vägen hit mötte en drinkare, som

*
»Ty en dag i dina gårdar är bättre 

än eljest tusende», Ps. 84: 11.
J&.n predikant omtalade, att i den försarn- <, huru måD<ra år han hade varit borta från sin 
ling der han verkade fans en gammal gumma, > ° -
som i flere år varit så döf, att hon ej hört

säregen drägt, på det att enhvar, som kom ' 
nära" honom, skulle se att han var oren. Och ( 
när någon närmade sig, skulle han höja ett ) 
varnande rop — »oren! oren! oren!» Och, ( 
o! om 1---- „
om för honom, att ett af deras älskade barn (  

sjukt eller döende, så vågade han icke att Den lilla staden Nain kom i rörelse, då de
' 1  ' ° ' ", Han sågo enkans ende son bäras bort. Jag seren

kunde få“ höra hennes röst på afstånd, men stor mängd folk skynda fram Ur portarne, men 
han fick ej vara närvarande vid sitt barns döds- . derborta stå treton män, trötta, utmattade och 
bädd. Han var, i det tillståndet, såsom lef- < dammiga vid vägen, medan allt folket går förbi 
vande begrafven, ja, det var värre än sjelfva ■ 
döden — han dog ju tum för tum. Han var ' 
ett afskrap för hvarje menniska, och ingen hand ( . 
räcktes ut för att hjelpa honom. O, hvilket S 
förskräckligt lif! Tänk sedan då han kom (/ 
till Kristus och när Kristus såg honom, var- ' 
kunnade han sig öfver honom. Han hade ett < 
hjerta som rördes till medlidande med den

1 stackars spetälske. Han varkunnade sig öfver < 
I honom, och mannen kom till Kristus och sade: f’ 
' »Herre, om du vill, så kan du göra mig ren.»
> Han visste att det fans ingen annan än Guds - 
’ egen Son, som kunde göra det. Och Kristi £
> hjerta rördes och han varkunnade sig öfver .
' honom. Hör de nådefulla orden, som gå från j 
) hans läppar: »jag vill, var ren!» Och spetäl- , 
, skan flydde ifrån honom, och mannen blef bo- svar och han vill gifva dig frid. C, Åd 
, -.„a ; Xo-nnhlipk j vän, du som i ditt hjerta lider, låt mi

l till dig, att du behöfver t_
/ jICiUsf Ilan ar jU8t en sådan vän som enkor 
' behofva; han är just en sådan vän
,armt, blödande hjerta behöfver; l.L val- 

kunna^sig öfver dig i afton; han vill förbinda
( ditt sårade, blödande hjerta, om du blott vill 

komma till honom sådan du är. Utan att
, förebrå eller näpsa dig skall han sluta dig till 
■ sm älskande barm och säga: — »tyst, var 
. stilla!» och ifrån denna afton kan du få vandra

i hans kärleks solljus, hvilket ej skymmes af 
<! några moln. Kristus skall få mera ‘värde för 

Han är den vän-
( nen som I alla behöfven, och jag beder till 

Gud att hvar och en ibland eder måtte från
ni såsom

»Der edra egodelar äro, der är ock jag vore en konstnär, ville jag i afton draga < och 
edert hjerta», Mt. 6: 21. j npp några bilder och visa eder folket, som $ och

Här den romerska generalen Paulinus fick han varkunnade sig öfver. Och sedan ville ker, 
underrättelse om att göterna hade plundrat j jag teckna för eder den mannen som kom till ; från 
honom nå allt hvad han egde, lyfte han ? Jesus, full med spetalska, full deraf ifran huf- honom. 
Ïna ögon mot himmelen oc°h sade: »Gud,^ vudet till fotterna. Utstött var han från sitt begrafnmg. 
du vet hvar jag har förvarat mina skatter.» hem, utstött från sina vanner, då han kom tall 
au J o * * Jegug i gin sorgilga Och omkansvarda belagen-

i het. Och nu mina vänner, låtom oss taga < 
bibelns berättelser, såsom sanna, ty det äro de. 

) Tänk huru mycket han hade lidit, jag vet ej 
huru många år han hade varit borta från sin <

> hustru och sina barn, men nu hade han kom- 
som i Here är vam sa uui, a»» uvo vj j Han var iklädd en besynnerlig och
det ringaste, men det oaktadt var hon lik- ) eövArrpn Hräo-t nå det att enhvar, som kom 
väl alltid den, som vid hvarje gudstjenst 
infann sig bland de första. Då man frå- 
gade henne efter orsaken till, att hon som 
ej kunde höra något af hvad som sades 
likväl så regelbundet var tillstädes vid alla 
sammankomster, svarade hon: »Ehuru jag sinkt eller aoenae, sa vagaue uau n 
ej kan höra det som talas, så kommer jag f n-rma gj„ henne, utan måste fly undan, 
likväl till Guds hus, emedan jag älskar det, > -- - ..... o ,
och vill blifva funnen på Herrens vägar, 
och han gifver mig många sköna tankar $ 
öfver texten, som under tiden utlägges; en , 
annan orsak är, att jag der har det bästa > 
sällskap, jag är i Guds omedelbara närhet 
och vistas bland dem som helgade äro. Jag > 
är ej belåten med att enskildt dyrka Gud, ; 
jag känner det vara min pligt och min för- 
mån att ständigt ära honom offentligt i för
samlingen.»

Åndeligt föredrag
hållet i London af 

D. L. Moody.

»Han varkunnade sig»; Mt. 14: 14.

et nämnes ofta i Skriften, att Jesus 
varkunnade sig, och i denna vers om
talas det för oss, att sedan Johannes’

Se nu på honom, då han går tillbaka hem 
till sin hustru och sina barn och vänner. Han 
är icke längre en bortstött menniska, ett af
skrap; den förskräckliga sjukdomens, spetäl- 
skans förbannelse hvilar icke längre öfver ho
nom, 
ner.
tigt. X.« — —o- -■ o «
menniska, som har en sa svar sjukdom, ---- ------- - wvu saga: — »tyst, var
häpnar du ej öfver, att du har ett ondt, som j stilla!» och ifrån denna afton kan du få vandra 
är tusen ffånger värre? Själens spetälska är ; ; l--— 

gäng kunde se nen i cura UJCr«u. . ai e o kroppens. Jag ville tusen
bördor sorter besvärligheter, I halven att dra- mycke 11 . . r i i i i- ,*boidoi, sorger  ---- i gånger hellre hafva en med spetalska uppfyld dig an eljest hela verlden.

> lekamen än jag ville gå till helvete med en < nen, f- T 
> syndfull själ. Det vore mycket bättre att denna C ’ Ulauu cuer 1D
) min högra hand högges af, att denna mm fot ; denna stunden lära att känna hono 
? förtvinade och jag finge gå lam och halt och ; sin Frälsare och bäste vän.

nr» mron 1CKC —ma > blind hela mitt lif igenom, det vore vida bättre Men den nästa målning, som jag ämnar
hvarje”hjerta känner sina egna lidanden, j än att bortvisas från Gud i foljd af syndens framstalla för eder, och med hvilken jag skall

' ' ’ " för Guds Sons blickar. > spetälska. Hör hvilken jammer och klagan visa, huru Kristus varkunnar sig, är den man- 
och ve, som för syndens skull stiger ^upp b’an nen, som for neder till Jeriko och föll i röf- 

och intei nutuiuc, o«*« j- --r c  ------ j .: . .. . f i r i i u togo itian honom hans klä-
å och som han icke känner, och han synden sjuk själ har i afton, full med syndens der och om han hade haft en klocka skulle 

i°i - —--k ; spetälska, så må du komma till kristus, och de hafva tagit den också. ciucuer-
; La« „Voll vovl-.mnn siff öfver dis’ och säffa ( tid hans penningar, slogo honom och läto ho

Vi komma nu till den nästa målningen, han ligger sårad, blödande och "döende'1 
hvilken föreställer honom såsom varkunnande ) nu kommer det en prest denna

i s sig. I—- —
duka själar samt förbinda många ? En fattig enka sitter der.

..jx.:  Geh tillåten mig att redan < K 
i denna predikans början säga eder, att det ej 
finnes något hjerta så sargadt, eller så förkros- < 
sadt att icke'Guds Son vill varkunna sig öf- > 
ver, om han blott får det. »Ett krossadt ror < 
skall han icke sönderbryta och en rykande veke ) 
skall han icke utsläcka.» Han kom till verl- < 
den på det att han skulle hit bringa nåd, och 
glädje, och varkunsamhet och kärlek. Om    
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varit.
nan, 
dömer jag dig«T O Ö )

aflalliga tillbaka i af- 
Säg såsom den för

vill stå upp och gå 
visst som Gud är

Han kom hit till verlden för att upp- 
:e man, har

Hafva de tagit 
och 
O, 

var- 
dyn 
rike 
han 

. ~ -—b ej om, hvem du
nr; jag frågar ej efter hvad ditt förra lif har

känt honom. Men kärleken eger en
Den

Den förlorade hade kommit hem, 
> och den gamle man

nen fröjdade sig öfver affallingens återkomst, 
och det skall blifva

du har glömt, huru jag'en gång botade

för döden? Är det sant att du har glömt, 
en gång höll dig uppe, då du 

Är det sant, 
att du har glömt, huru du en gång 

pa förklaringsberget, då himmel
ro

sig glada, j 
vandraren hade återvändt, 
i
O, affälling, kom hem 
glädje i ditt hjerta och 
äfven. Må Gud föra de i 
ton, ja i denna timma! 
lorade sonen sade : »jag 
till min fader», och så 
sannfärdig, kan jag säga dig, att han skall 
taga emot dig igen, han skall två af dina ) 
synder, återupprätta din kärlek och du skall ? 

, .. ----- —---- >»“- äter vandra i hans försonade ansigtes ljus
Kapen räcker så lange som penningarna räcka ; . Men, vänden eder uppmärksam’ ” 

nan har blifvit mycket bekant och omtyckt i Kristus kommer till Oljoberget. 
v ° „°n’ glada kamrater helsa på honom öf- . gången besöker han den staden, 
veiaut. Ilan betalade alltid punschen, räknin- dan under korsets skuggor. Han 
game och cigarrerna. Ja, han hade många den. Ned under ser han temnl 
vanner i London. Hvilken stor dumhet; när 
hans pengar togo slut, hvar voro då vännerna? 
O! du som tjenar djefvulen, du tjenar en grym 
husbonde. När den förlorade sonens pennin
gar äro slut, äro förstörda, då skratta hans ; 
vänner at honom och kalla honom en dåre; 
mycket sant, han var så. O, hvilken blind, 
missledd ung man var han icke! Se hvad - 
han har förlorat! Hau har förlorat sin faders ' 
hem, sin plats vid bordet derhemma, sitt goda 
namn och rykte och alla lifvets bekvämlighe
ter, han har ej något arbete, undantagandes 
det han erhållit der, att vakta svinen. Han 
hade en olaglig syssla. Så är det med affäl- 
Imgen; han är gifven till pris åt djefvulen.

raglade gatan fram, och du sade: »stackars Du förlorar din tid och ditt anseende T», ;
man!» eller kanske att du skrattade åt honom, har något förtroende för 1 TffâîlÛ S \ Sm? Vlngar’ och 1 villen Lk. 13: 34. 
emedan han sprakade några galenskaper. Vi han or/sin fröjd i Gud s troXmm in " n ~ : 
aro mycket olika Guds Son. Till sist kom O, stackars affälling, jag beklagar Z 'Det hS’va it-
han T ned S1\mantan Ded Samrna vSgen och vore bast da återvände hem igen. Nå ‘ ‘
öfv r J Pu manuen och varkunnade sig väl, till sist besinnade sig den stackars förlo- 
ofver honom Han steg af sitt ök, göt olja i rade sonen och han säger: »jag vill stå unn
aren och forband honom, tog honom upp från och gå till min fader och nu bee-ifver l / < l- i n "  >»<*«=uiuc uerassidan af vägen, hjelplös som han var och lade sig /väg. Se honom der han går allena it 7^’ \V,lken väl«gnelse skulle icke det 

honom på sitt eget ök och förde honom till i mïgrad "och hun.T med T dït*/ 77.X ' 5T U demJ °- «« Mailing, se 
herberget och skötte honom.
samaritanen föreställer här din och min Fräl
sare. I’
söka det som var förloradt. Unge luclu, 
du kommit hit till staden och kommit tillsa: 
mans med dåliga kamrater. 
dig' med till teatrar och lastens nästen 
sedan lemnat dig blödande och sårad, 
kom i afton till Guds Son, och han skall 
kunna sig öfver dig och taga dig upp ur 
och omskapa dig och försätta dig i sitt 
och lyfta dig upp på sin äras höjder, om 
blott får det. Jag bryr mig

»jag vill stå upp 
, . . .. „’><-- :....

sitt ei-et* -v 1 r- ) v -----7’ ? Slg 1 va8- Se honom der han går allena, ut-
sitt eget ok och forde honom till < magrad och hungrig med nedböjdt hufvud.

-----  --------- Den stackars Hans kraft är uttömd och han är så rui-
< nerad att ingen annan än hans fader skulle 

hafva 
skarp blick, att upptäcka sitt föremål.'

' gamle mannen har ofta längtat efter, att han
< skulle återvända. Mången afton kan jag se 

honom, der han står på taket till sitt hus
( och ser om han ej kan uppfånga en skymt af
< honom. Mången lång natt har han kämpat 
j med Gud, pa det att hans förlorade son måtte 
j komma tillbaka. Alla de underrättelser han

fått från det främmande landet omtalade att
- — sin

egen undergång till mötes. Den gamle man
nen tillbringar mycken tid i bön för honom 
och slutligen börjar han att tro, och han sä
ger: jag tror att Gud skall skicka min son 

ç tillbaka, och så händer det plötsligt en dag 
att fadern får se den länge förlorade sonen. 

, Af hans kläder kunde han ej sluta till hvem 
det var, men han kände igen honom på gån- 
~ > och han säger för sig sjelf: »ja, det är

•- < trapporna och förbi tjenarne; han fortsätter 
, -4 springer. Det 

Många gånger framställer bi-

Mina vänner, sen honom här gråta öfver Jeru- 
Hvilken underbar stad måtte icke den 

 Huru var icke den upphöjd till
himmelen! O, om de blott hade känt den 
tid, uti hvilken de voro sökte, och hade 
annammat i stället för att de förkastade deras

hafva varit för dem! O, arme affälling 
denna afton Guds Son gråta öfver dig ’och 
ropa till dig, att du måtte komma till honom

< och der få en fristad och en tillflvk't undan 
den storm, som ännu skall härja denna jorden.

< Se på den arme Petrus, hvad han gör. Han 
förnekar Herren och svär att han icke kände

; honom. Och der var Guds Son, förrådd i 
densamma natten. Om han någosin behöft 

' andras deltagande och vänskap, om han nå- 
; gonsin behöft att hafva sina lärjungar samlade
< omkring sig så var det väl under den natten,
< da de hade fram falska vitnén emot honom, 
, på det att de skulle, döma honom till döden. 
( Petrus, en bland de förnämste af hans lärjun- 
: gar var der och han svor på att han icke 
( kände sin Mästare. Han kunde hafva vändt 
, sig till Petrus och frågat: »Petrus, är det 
j sant att du icke känner mig? Är det sant

att du har glömt, huru jag en gång botade 
; och gjorde din svärmoder helbregda, då hon 
; låg för J-J ‘ ’ ■
att ja sr
höll på att sjunka ute på sjön? A 
Petrus, fxi ’ 
var med mig ] "  
och jord mötte hvarandra, och" du hörde rö- 

? iSte..n t1aIa xfla,n skyarne ~ är det sant, att du 
synen på berget, då du

, t, . ~ — j------ ’ Är det
. sant 1 etrus, att du har glömt mig? Ja, så 
x „ -------------- rus, men i stäl-
( let sag han på honom med en medlidandetsmen den gamle man-vänta på sitt arf, tills fadern hade dött, han

ville hafva sin del genast, och derför sade han

ih,eT i «WÄ1SK s«.» VÏÏJ
b UHKommer. Ladern borde < ga m i köket, men fadern tillät honom det 

„ Hade han varit ) icke. Nej, i  
skulle jag hafva sagt: »nej, vänta i  ' Återigen, se pa den fräcke hädaren och för- 

! samlingen, han som andas hot och mord, ho
nom som Kristus mötte på hans väg till Da- 
maseus. Det är fortfarande den samme Jesus. 

( Lyssna till och hör hvad han säger.- »Saul
• n , ,. , > Sau1’ 11 vi förföljer du mig?» Hvad, han kunde 

gff U'6 *+undV hjertca f -’u,nied en bllck> med en fläkt af sin ande 
aflallma tillbaka , af. hafva kastat honom död till marken men i 

stallet varkunnade sig Guds Son öfver honom 
och han utropar: »Saul, Saul, hvi förföljer du 
mig?» Om här finnes någon förföljare i af
ton så vill jag fråga dig: »hvarför förföljer 
du Jesus.» Han älskar dig, syndare; han äl
skar dig förföljare. Alltid har han bevisat

( dig godhet, välvilja och kärlek. Och Saul 
utropar: »hvem är du?» och han svarar: »jag 
ar Jesus, den du förföljer, dig är svårt 'att

i spjerna emot udden.» Det är dig svårt att 
kämpa emot en, som älskar dig såsom jag gör,*

, och ned faller den högmodige förföljaren’
j Saul — ned på sitt ansigte och han ropar: 
> »Herre, hvad vill du att jag skall göra?» Her- 
; ren sade honom det, och han gick åstad och 
’ fullgjorde uppdraget. Må Herren varkunna 
, sig öfver hvarje otrogen, hvarje tviflare och

hvarje förföljare, som är tillstädes i denna 
sal i afton! Låt mig fråga dig, om det fin
nes någon orsak, hvarföre du skulle hata Kri
stus, och hvarföre ditt hjerta skulle vara af- 
vogt emot honom? Jag kommer ihåg en be- 
rättelse om en lärarinna, som uppmanade bar- 

? nen i skolan att allesamman följa Jesus, och 
hon sade dem att de alla kunde blifva hans 
sändebud och ga ut och verka för andras väl 

 En dag kom ett bland de minsta barnen en     

< hans son skyndade så fort som möjligt si
Q - ----- ------... ) eg-en unders-åne- till mnfoc n— —___
be hvad han sade till den stackars kvin- < 

som var beslagen med hor: »icke heller 
„ - ~ gå i frid och synda icke här- <
, ei1?’ ,H„an vai’kunnade sig öfver henne, han ; 

skall också varkunna sig öfver dig. Den man
nen som reste från Jerusalem till Jeriko har ' 
men GeudSsnSoukar S Ï de"na aft°n’ < det Var’ men han kände bo«°™ P& gån- ? 
Un<rp t ai<T, < en ^°de samal’itanen. > gen, och han säger för sig sjelf- »ja det är 
to ’ vin'X K™!“ "" ■“»" < »f- "i” <« !>•».« ..»J ,»d1 Id em?ttaSa hans käHek och förbar- ..........L Z.V. (
„ff11/-- ... känk icke, att han har kommit för kosan landsvägen utefter, han 
frälsa dit“0 M,g' Hal\ ’n1' ** Herren liK -msrauer D1-
pn °’ o,M- Jag skulle vdJa draga upp S beln Gud såsom skyndande framåt. Han skvn- / har o-f- t 7' 
n annan målning — göra en annan teckning, dar för att möta de affallis-e Ta rl \ ^]omt den der f>jucu på berge:

sådan han sjelf en gån| gjorde den - nemli- < mannen skynTar han se sont g ? °nSkßde att b^ga tre byddor? “ 
gen, den unge mannen, om hvilken vi läsa i och han vSunnar sL öfver honom -T att du har giömt
Lukas 15 kap. — en otacksam menniska, usel f ville tala om sin historia hvad har h l < kuni ® lau bafva förebrått Petn 
varelse, som enhvar kunde se. Han kunde icke : och hvar han hade varit*’men den gJ01t ' Jr !*““ pa n°n°m med en ®edlidandets 

’ nen hade ingeî tid att höra hono? ° 7*“ f 1Ck> de“Samnle bHcken förkrossade hans 
hierta var fX ’ T hJerta' Må han ’ aft°n gifva hvarje affällin^

gif mig den del af egen- i honom till sitt älskandTrösf6 ° Sm ’n* t” ?Hck '°ch dermed krossa ,ians hjerta*!
• , .. Fadern borde gå in i köket men' fadern tillät 1 **" + a’i X' P^ Petrus med 611 medlidsam blick

ej hafva gifvrt honom något. Hade han varit icke Nei istället filial tlllat honom det och denne gick ut och grät bitterligen.
mm son, skulle jag hafva sagt: »nej, vänta sätta skor' nà hans lotter*och tjenanJe att Återigen, se på den fräcke hädaren och för-
t'lls jag dör», och så skulle jag låtit honom ' finger och sh-tu den ödda If Pk h-”S fÖljaren’ som täl,kte att fôl'«tôra den första för
gå utan någonting. Men hans gamle 3 i > ,agta de.“ g“dda kalfren och 8ora samlingen, han som andas hot och mm-d h«_
fader gaf honom en del af egendomen och så 
egal han sig i väg. Jag föreställer mig nu < 

honom, huru han skyndar i väg, full af högmod i 
och skryt och inbilskhet, han tänker att fara ' 
ut och se lifvet, att på stort vis. fara utrikes — 
som det säges, och kanske han tänker att fara ; 
till Ixondon. Huru många hafva ej kommit / 
ned till London — det har för dem varit det > 
främmande landet — och der hafva de förstört < 
sina penningar bland skökor, tjufvar och land
strykare. Ja, så länge han hade penningar, 
var han en bra man ibland dem. Och vän- i

Men, vänden eder uppmärksamhet hit igen. 
Kristus IrnmmAr till OI Föl’ sist'1

Han är re- < 
Han är nära sta

den. Ned under ser han templet; han ser ' 
det i all dess prakt och härliget. Folket ro- ? 
par: »Hosianna Davids son!» och böja si» ned ) 
for honom. De skära kvistar af träden, de 
taga af sina kläder och breda dem framför ; 
honom och ropa fortfarande: »Hosianna, Da- ? 
vids son!» och böja sig ned för honom. ’ Men j 
han glömmer alltsamman detta. Ja, äfven ' 
Golgata med all dess smärta förgäter han. ) 
Getsemane låg vid kullens fot; han glömmer 
äfven det. Som han ser på staden, hvilken 
han älskade, varkunnade sig hans hjerta och 
han ropade högt: »Jerusalem, Jerusalem, du 
som dräper profeterna och stenar dem, som 
sändas till dig, huru ofta ville jag församla 
dina barn, likavisst som fogeln sitt näste un-
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flicka, och sade till lärarinnan: »jag har bedit . 
några barn att komma med mig, och de sade , 
att de skulle tycka om det, men deras fader 
var en fritänkare»; och den lilia flickan ville J 
veta, hvad en fritänkare var, hvilket lärarin- : 
nan äfven förklarade för henne. Så en dag, : 
då hon var på vägen till skolan, kom den- < 
samme fritänkaren ut från postkontoret med 
sina bref i handen, och flickan sprang bort 
till honom och frågade: »hvarföre älskar ni 
icke Jesus?» Till en början tänkte han att ( 
kasta''*ffickan ur vägen, men hon förnyade än 
en gång sin fråga: »hvarföre älskar ni icke 
Herren Jesus?» Hade en äldre framstält 
samma fråga, skulle han blifvit förargad pa 
densamme, men nu visste han ej hvad han 
skulle taga sig till med ett barn, och med 
tårar i ögonen frågade flickan ännu en gång 
till: »o, var så god och säg mig, hvarföre 
ni ej älskar Jesus?» Men i hvarje bref, som 
han öppnade, tyckte han det stod: »hvarföre 
älskar du ej Jesus?» Han försökte att skrifva, 
men det blef samma sak — hvarje bref lik
som frågade honom : »hvarföre älskar du ej 
Jesus?» I förtviflan kastade han bort pennan, j 
lemnade kontoret och gick ut, men frågan 
kunde han ej blifva kvitt. En sagta röst inom 
honom upprepade den beständigt, och som han ; 
går der ensam, tyckte han sig höra sjelfva 
jorden och himmelen hviska till sig: »hvarföre 
älskar du ej Jesus?» Slutligen gick han hem, ' 
och der tyckte han att det var som om hans 
egna barn hade gjort honom samma fråga, 
derföre sade han till sin hustru, att han ville 
gå till sängs tidigt, ty han tänkte, att han ■ 
skulle sofva bort saken, men då han lutade } 
sitt hufvud emot kudden, tycktes det honom 
som om denne äfven framhviskat samma fraga. - 
Omkring midnatt steg han upp och sade: j 
»jag kan fundera ut, hvarest Kristus motsäger ; 
sig sjelf, jag vill söka derefter, och bevisa att 
han är en lögnare.» Nåväl, den som vill finna 
bevis för att Kristus var en lögnare, han - 
bör ej gå till Johannes evangelium; Jo-‘ 
hannes älskade honom så mycket och bevi
sade hvilken kärleksrik fader han var. Emel
lertid steg han upp, slog upp Johannes evaii- 
gelium och läste: »Så älskade Gud verlden, 
att han utgaf sin enfödde Son, på det att hvar 
och en som tror på honom skall icke förgas, 
utan hafva evinnerligt lif.» O, hvilken kär
leksfull Son, tänkte han och den gamle fritän
karens hjerta var träffadt. Han kunde ej finna 
någon orsak, hvarföre han icke skulle älska 
Jesus och han föll på sina knän och bad, och 
förrän solen uppgick var den gamle fritänka
ren införsatt med i Guds rike. Jag trotsar 
enhvar på hela jordens rund att finna någon 
orsak, hvarföre man icke skulle älska Gud. 
Ibland de förlorade skall du ej finna en ande 
eller en vän, som kan framdraga något skäl, 
hvarföre man ej skulle älska Gud. Det är 
blott här på jorden som menniskorna tro att 
de ej hafva någon orsak att älska honom. I 
himlen känna de honom och der sjunga de 
med hög röst: »Lammet som slagtadt är, det 
är värdigt att taga kraft och rikedom och vis
dom och starkhet och ära och pris och lof.» 
O syndare, om du kände Wbnom, skulle du 
ej hafva någon önskan att finna en orsak, 
hvarföre du icke skulle älska honom. »Han 
är utkorad ibland många tusen.» Är det icke 
en besynnerlig omständighet, att Guds ords 
tjenare skola stå i sina predikstolar afton 
efter afton och fåfängt bedja dig att komma 
till Kristus? Det är verkligen ett under att 
icke hela verlden kommer till honom. Men 
du säger: »huru skall jag då komma till ho
nom?» Jag kan här upprepa ett yttrande, som 
många hafva, »jag ville gerna blifva en kri
sten, och jag skulle gerna vilja komma till 
Kristus och blifva frälst.» Nå, kom då till

honom som till en personlig vän. Under tjugo j 
års tid har jag haft detta som en regel. Kri- 1 
stus är alldeles på vanligt sätt och lika per- \ 
sonligt tillstädes hos mig som någon annan , 
lefvande person, och när jag har några besvär- j 
ligheter, pröfningar eller sorger, så går jag ( 
till honom med dem. Om jag behöfver råd, ; 
går jag till honom, alldeles som jag kunde < 
tala med honom emellan fyra ögon. För , 
tjugo år sedan mötte Gud mig en afton och : 
slöt mig till sitt hjerta, och hellre ville jag , 
sluta mitt lif i afton än skiljas vid honom och 
jag lemna honom eller han mig, då jag ej 
hade någon, som bure mina bördor ej heller 
någon att omtala mina sorger för. Hvad, är 
han icke värd mer än eljest hela verlden, och
i afton vill han varkunna sig öfver eder så
som han varkunnade sig öfver mig. Jäg för
sökte i flere veckor att finna en väg till ho
nom och så gick jag fram och kastade min 
börda på honom, och då uppenbarade han sig 
för mig, och sedan har jag alltid i honom 
haft en trofast och deltagande vän, just en 
sådan vän som du behöfver. Du behöfver ej 
att gå till den eller den menniskan eller till 
den och den. kyrkan. »Jag är vägen sanningen 
och lifvet.» Det finnes intet namn, hvilket är så 
dyrbart för amerikanarne som Abraham Lin
colns, och i Amerika skulle du bland en åhö
rareskara, sådan som denna, se tårar rulla ned 
för mångas kinder, då hans namn nämnes — 
han är mycket älskad bland oss i Amerika. 
Och I kanske viljen veta orsaken hvarför? Jag 
vill tala om det för eder. Han var en man, som 
kände medlidande, han var mild och var känd 
för sitt deltagande för de fattige och förtryckte. 
Enhvar som tog hans medlidsamhet i ansprak 
kände han deltagande för, och det gjorde in
genting huru lågt de stodo inom samhället. 
Alltid tänkte han på de fattige. Det fans en 
tid i vår historia, då vi trodde att han hade 
alldeles för mycken medlidsamhet. Många 
bland våra soldater förstodo icke hvad krigs
tukt ville säga, en mängd bröto mot förhåll-

: ningsreglorna. De ville väl hålla dem, men 
: de förstodo dem ej. Mången gjorde följaktli

gen orätt, stäldes inför krigsrätten och blef 
dömd att skjutas, men Abrajiam Lincoln ville 
alltid benåda dem; slutligen fick han fol
ket emot sig, de tyckte att han var för myc
ket barmhertig, och till sist fingo de honom att 
utgifva en förordning, att den som stäldes inför 

‘ krigsrätt han skulle skjutas, och någon benåd
ning fick ej vidare komma ifråga. Några veckor 
derefter kom det underrättelse om att en ung 
soldat anträffats sofvande på sin post. Han 
stäldes inför krigsrätt och blef dömd att skju
tas lian skref hem till sin moder: »jag vill 
icke, att du skall tro det jag ej älskar mitt 
land, men det har gått till på följande satt.

; Min kamrat var sjuk, och jag gick ut på vakt 
J i hans) ställe, nästa natt var det äfven håns 
< tur att vara ute på vakt, men han var fortfa

rande sjuk, och jag gick äfven nu i stället 
' för honom, och utan att ämna det somnade 
> jag. Jag hade ej för afs.igt att bryta mot för

ordningarna.» Det var ett mycket rörande bief, 
och hans fader och moder sade att saken kunde 
nu mera ej ändras — någon nåd fick ej vi-

- dare utdelas. Men i samma familj fans det 
; äfven en liten flicka oeh hon visste att Abra

ham Lincoln hade en liten gosse och huru 
mycket han älskade den lille gossen, och hon 

( sade, att om Abraham Lincoln visste huru 
mycket min fader och moder älska min bro
der, så skulle han aldrig tillåta att min bro- 

J> der skötes, och hon beslöt att gå åstad att 
( föra sin broders talan, och då hon ändtligen 

hunnit fram till presidentens bostad, uppstod 
en svårighet, huru hon skulle komma förbi

j skiltvakten. Men hon förtäljde honom sin hi- 
: ■storia, och tårarne rullade ned för hennes kin

der, och han lät henne gå förbi. Nästa svå
righet var, huru hon skulle komma förbi sek
reteraren och de andra tjenstemännen. Hon 
kom dock obehindrad fram ända till det rum, 
der rådsherrarne och ministrarne voro syssel
satta med statens angelägenheter. Presiden
ten såg barnet och ropte henne till sig och 
sade: »mitt barn; hvad kan jag göra för dig?» 
och hon berättade honom sin historia. Stora 
tårar föllo ned från hans ögon. Hau var sjelf 
en fader, hans hjerta utvidgades, och han 
kunde ej stå emot. Han bemötte flickan på 
det vänligaste, och sedan han benådat ynglin
gen, gaf han honom en månads tjenstledighet, 
och skickade honom hem att helsa på sin 
moder. Hans hjerta var fullt af varkunsamhet. 
Och tillåten mig att omtala för eder, att Kri
sti hjerta är ännu fullare deraf än någon men- 
niskas. För dina synders skull är du dömd 
till döden, men om du kommer till Jesus, 
skall han säga: »lösen honom och låten ho
nom gå.» Han skall näpsa satan, och den döde 
skall lefva. Gå till honom på samma sätt 
som den lilla flickan gick till presidenten och 
tala om alltsamman för honom och fördölj 
ingenting, oeh han skall säga: »jag vill, var 
ren!» Han skall säga till den döde: »statt 
upp !» och den döde skall resa sig upp för 
att lefva i evighet.

Låt mig i afton ställa en fråga till dig, 
arme affälling, — känner du någonsin din 
Frälsares hand röra vid dig? Om så är, skall 
du känna den om igen, ty det ligger kärlek der- 
uti. Det finnes en berättelse ifrån kriget om 

; en moder, som fick bud om att hennes son 
hade blifvit dödligt sårad. Som hon visste att 

, soldaterna frånsade sig att vårda de sjuke och 
; hon ansåg att de sårade ej kunde vårda hen- 
> nes son så som hon önskade, så gick hon ned 
’ till hären och träffade läkaren. Hon frågade 
' honom, om han ej tilläte henne, att sköta sin 

son. Doktorn sade: »vi hafva just nu låtit 
honom somna, och om ni kommer till honom 
nu, blir öfverraskningen så stor att det kanske 
kunde vara farligt för honom. Han är i ett 
mycket farligt tillstånd. Jag vill så småningom 
låta honom få del af nyheten.» »Men kanske 
han aldrig mer skall uppvakna», invände mo
dern, »och jag skulle så gerna vilja se honom!» 
O, huru längtade hon icke efter att få se ho
nom, och slutligen sade doktorn: »ni kan gå 
och besöka honom, men om ni väcker upp ho
nom och han dör, så är det ert eget fel.» 
»Jag skall icke väcka upp honom», sade hon, 
»blott jag far gå till hans dödsbädd, så att 
jag far se honom.» Hon gick fram till sidan 
af hans läger. Hennes ögon hade längtat ef-- 
ter att fa se honom, och som hon nu betrak
tade honom kunde hon ej låta bli att sakta 
lägga sin hand på hans bleka panna. Det 
fans kärlek och medlidsamhet i den handen 
och i samma ögonblick som den slumrande 
ynglingen kände den vidröra sig, sade han: 
»o, moder, har du kommit?» Han kände att 
det fans medlidsamhet och ömhet i denna 
hand, då den vidrörde honom. Och om I, o, 
syndare, viljen låta Jesus räcka ut sin hand 
och röra vid edra hjertan, så skolen äfven I 
märka att i densamma finnes kärlek och med
lidsamhet. Må hvarje förlorad själ, som är 
här i afton, blifva frälst och slutas i Jesu 
välsignade armar, det är mitt hjertas bön! 
Amen.

Efter predikans slut sjöngs den bekanta 
sången: »Just som jag är» o. s. v.
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