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emellan och

Han säg ut att vara en snic-

Sedan den tiden träffades 
begge två fingo vi nya um-

gå min väg ifrån honom, då han 
ty jag visste, att det ej passade 
träda in i någon annans bostad, 
egen boning och sådana som min

jag. blef o
vi icke så ofta, ty 
gängesvänner.

Sedan lärotiden 
dagspenning samt

visa sig i sådant sällskap. Men 
en god menniska, och han brydde 
hvad folk sade, blott han vissteär det du?» sade han, som han , 

och såg mig i ansigtet utan 1 
arm. '

»Se på den der gossen; det gör en riktigt 
j godt att se honom. Huru njuter han icke, 

medan han släcker sin törst. Då vi voro gos- 
J> sar, hade vi ej samma bekvämligheter, eller
< huru? Emellertid är det ju en stor godhet,
< att sätta upp de der vattenkonsterna, eller 

hvad säger du?» fortfor Ljung. »Och jag vill 
nu säga dig en sak Lundström.»

Försök med det der!
ÈânÿSik-- i voro lekkamrater tillsam- j

> mans, Edvard Ljung och jag. i
Vi gingo i samma skola om l
hvardagarne och om sönda- ; min sida den minuten.

IsÖ game gingo vi begge till samma ( ligen i arbetsdrägt, men snygg
7 söndagsskola. Men då barndoms- ) ordentligt klädd.

dagarne flytt, och skoltiden var (
förbi, måste vi skiljas åt, ty Ed- behagligt leende, och nu

* vard blef satt i snickarelära, och 
klensmed.

»Äh, iag har just ingenting att säga om det»

Då jag såg upp för att se etter, hvad han kvämt och väl möbleradt rum; och der var 
. Jag gick < menade, fick jag se, att vi stodo framför en ’ • •’ ■ • • -- -

j„g arbetade blott tre dagar i < vattenkonst. Jag kommer äfven ihåg, att en 
då kom min mästare en dag och ; gosse stod bredvid vattenkonsten och tog sig „ „ o

en dryck vatten, vid samma tillfälle, under det j kit ett glas ölost; 
att en hund höll på att dricka af det vattnet, dörren till, 
som rann nedanför vid foten af vattenkonsten. ;

»Hvad tänker du om det der?» frågade Ljung ;
någonting, så om igen. 

o var ej så dum, ( 
hade rätt och höll sade jag. 

rbeta fyra dagar i

ningen att säga, jag tittade öfver dörren för 
att se, om der ej fans en krogskylt.

»Jag tänker, att Ljung gissade, hvarthän 
mina tankar togo vägen, ty han sade : »det är 
blott mitt eget hus.»

Jag ville 
yttrat detta, 
för mig att 
Blott i min 
kunde jag stiga in.

»Jag vill ej stiga in der», sade jag buttert.
»Ah det skall du väl göra för gammal vän

skaps skull, Lundström», sade han, »der fins 
nog litet kvällsmat tillagad, och som nu vän
tar på mig, och jag tror ej det skulle skada 
dig att taga en smörgås tillsamman med mig ; 
eller hvad tror du?»

Jag kommer ej ihåg, hvad jag svarade ho
nom, ej heller huru han fick mig öfver sin 
tröskel. Men jag kom in till honom och satt 
der i ett snygt rum vid ett dukadt bord med 
en mugg ölost framför mig. Jag hade någon 
svarighét för att lyfta den upp till munnen, 
emedan mina händer darrade. Jag påminner 
mig nu, att Edvard Ljung strax förut sagt ett 
par ord till ett ovanligt vackert, välklädt och 

. älskligt fruntimmer — som jag sedermera fick 
höra var hans hustru — om att jag var en 

: gammal bekant till honom, och att han hade 
fört mig in i tanke att litet mat skulle göra 

j mig godt. Och jag kommer äfven ihåg,' att 
han hade tre eller fyra barn af olika ålder, 
och att de, sa snart de fingo höra hans röst, 
sprungo fram och omfamnade honom, men se
dan syntes de ej till. Och jag sgg Bd- 
vards hustru betrakta mig med medlidsamma 

7'blickar, skämdes jag för mig sjelf, men kände 
mig sårad tillika. Der satt nu Edvard Ljung 

i med, en lika stor familj som min, och ' han 
„  .  ------ . ——J ej vala ,båttre aflönad än jag — der satt

t "vanor och så småningom inskränkte ningen?» frågade Ljung plötsligt och stannade. < han, omgifven af lycka och glädje i ett be-
j„g mïua arbetsdagar från sex till fem och se- — 1 -«-------- ““ -
dan från fem till fyra i veckan. 
ännu längre, jag arbetade blott tre dagar i 
veckan, men då kom min mästare en dag och 
klappade mig på axeln, i det han yttrade: 
»det har varit länge nog nu på det här viset. 
Om du ej blir ordentligare så måste vi skil
jas åt.»

Jag visste att då han sade 
menade han det också, och jag 
att jag ej insåg, att han 1— 
derföre efteråt på med att ar 
i veckan, men sällan mera heller.

Det är nog lätt att gissa, hvad jag gjorde 
under de andra två dagarne i veckan samt på 
söndagarne.

Det var en måndagsafton, sedan hela dagen 
blifvit tillbragt i en fullkomlig sysslolöshet, 
som jag med några kamrater, hvilka likaledes 
höllo »fri måndag», begaf mig ut till ett värds
hus, som kallades »Syltan.» Vi drucko till
samman, och jag blef öfverlastad, och på hem
vägen snafvade jag öfver en lös sten och skulle 
hafva fallit, om ej en man, som just i det 
samma mötte mig, fattat tag i min aim. Jag 
såg att mannen var, liksom jag, en arbetare, 

bete, ty han bar en korg, full med verktyg, 
på ena axeln, 
kare.

»Lundström ! 
vände sig om 
att släppa min

»Ja, det tycks så», svarade jag, och försökte 
att tala redigt och stå så stadigt som möjligt, 
fast jag nog märkte, att det misslyckades.

»Känner du icke igen mig Lundström?» frå
gade mannen än vidare.

»Nej, det gör jag icke, och behöfver det ej 
heller»,’ svarade jag vresigt.

var förbi, arbetade jag för ■ 
hade ständigt arbete och 

förtjenade mycket penningar. Jag kunde dock 
aldrig spara ihop något vidare, men beslöt 
det oaktadt att träda i äktenskap. Jag gifte 
mig, och var då omkring tjugofem år gammal. 
Jag vill nu ej säga mera om min hustru än 
att hon var alldeles för god åt mig, ty jag 
var en hänsynslös, egenkär och sjelfvisk men
niska. Jag var en bra arbetare, och deröfver 
var jag stolt. Men då jag hade förtjent pen
ningar, trodde jag mig hafva rättighet att an
vända dem som jag ville, och sedan jag blif
vit gift ändrade jag icke mycket mina fisigter 
i det fallet.

Då jag var tretio är, hade jag hustru och 
tre barn att försörja; och jag kan icke annat 
säga, än att jag älskade dem allesamman. 
Men felet låg deri, att jag älskade dem på 
ett sjelfviskt sätt. Jag ville gifva dem allt 
livad de behöfde, men först sedan mina egna 
önskningar blifvit tillfredsstälda; det kunde 
aldrig falla mig in att sjelf försaka någonting 
för deras skull.

Jag var fortfarande en dugtig arbetare — då 
jag nemligen arbetade. Men jag började att 
få dåliga 
jag '

»Följ mitt råd: nästa gång du blir tö.r- 
stig, så försök med det der.»

Han sade ej mera; och vi gingo vidare. 
Ljung ledde mig fortfarande, så att jag kunde gå 
mera stadigt, än jag eljest hade kunnat utan 

sag art mannen i hjel j har sedan ofta tänkt på, huru
Utan tvifvel återvände han ifrån sitt dags - JP def mågte hafva varit för honom 

tv l,nn har en koiiz. tull meu veiKiyg, y t . „ , ,  
att nodgas 
Ljung var 
sig ej om 
med sig sjelf, att han gjorde det som var rätt. 
Så han lemnade mig icke, fastän folk, som vi 
gingo förbi, sågo sig tillbaka och smålogo.

»Var så god och stig in här», sade han  __
plötsligt. Vi hade kommit ut ifrån den stora låtit mig förstå, att han visste hvad som fat
gatan och stodo nu framför en rad snygga,11** 
vackra envåningshus. Han stannade vid dör
ren till en af dessa bostäder.
att veta hvarför vi skulle gå in der, och san-

j »Tokeri», sade han godmodigt, »skulle du ej i 
S känna igen Edvard Ljung.» ; :
- Jag såg på honom om igen. Det var verk- > 
; ligen Ljung; men jag önskade, att han hade 
j varit hvar som helst, blott han icke varit vid

Der stod han, visser- 
j och ren och 

   Färgen på hans kinder till- 
j kännagaf helsa, och på hans läppar fans ett

1 ’ i, då han stod fram- )
för mig, såg han ut som en man, det han också 
var; och der stod jag trasig och eländig, kipp- 

: skodd, vårdslös, med askgrå hy och sura ögon < 
samt orakad och smutsig sedan förra veckans 
arbete, alldenstund jag efteråt hvarken tvättat • 
händer eller ansigte. Jag raglade vid hvarje 
steg, ehuru jag försökte att gå ordentligt.

»Du har ju känt Edvard Ljung», sade han 
till mig.

»Åh, är det du Ljung, är det verkligen du?» 
sade jag. »Jag önskade, att de ej lade stenar 
i ens väg ute på gatan, så att en menniska 
skall gå och ramla omkull på dem», tilläde 
jag.

»Ja, det är verkligen mycket vårdslöst. Jag 
tror att det vore bra, om du toge mig under 
armen. Det är ju icke så underligt om det 
fins ännu flere lösa stenar här emellan och ; 
ditt hem.» . ;

»Jag behöfver icke din hjelp» svarade jag ! 
förargad, men Ljung fick fast i mig, och så 
vandrade vi tillsamman.

»Det är länge sedan jag såg dig, Lundström», 
> sade han, »men jag glömmer aldrig den gamla, 
’ goda tiden, då vi gingo i skolan begge.»

»Det är länge sedan dess», mumlade jag för- 
■ tretad och önskade Ljung långt borta. Icke 
( så, att jag hyste något agg till honom, men 
j jag förtretades öfver skilnaden oss emellan. mea ( 
, »Hvad tänker du om den der nya tillställ- ( kunde

jag — sådan som jag sjelf beskrifvit mig.
j »Jag kan ej stå ut med det här», sade jag 
s till Ljung, näi jag ätit en smörgås och druc-

> Ja8 gjorde en rörelse åt 
. Ljung försökte cj att hålla mig 

j kvar. »Jag skall göra dig sällskap hem, Lund
ström», sade han; och han lemnåde sin ännu 

( oj slutade maltid, tog sm mössa och gick ut 
med mig.

2 Mitt hem var beläget ungefär en half fjer- 
j dingsväg derifrån, men Ljung lemnade mig ej, 

förrän han såg, att jag lyckligt hade kom- 
; mit till mitt hem, och der skiljdes han från
> mig. Jag hade så pass sinnesnärvaro kvar, 
; att jag var glad öfver, att han ej gick med 
■ mig in.

Jag hade ett eländigt hem. Hvilket afbrott 
bildade det ej till det hem, som jag nyss lem- 
nat! Jag sof ingenting den följande natten. 
Beständigt kommo Ljungs friska, präktiga ut- 

, seende, hans trefliga hem, hans älskliga hustru 
j och snygga barn för mina tankar. Och jag 
; kunde ej komma ifran, att det var. jag sjelf 
j och mina syndiga vanor, som voro orsaken till 
/ skilnaden oss emellan. Om Edvard Ljung 

hade vändt sig bort ifrån mig med afsky, eller 
S om han hade förebrått mig, eller om han hade 

berömt sig sjelf, skulle jag alls icke un- 
\ drat derpå. Jag var så van vid mina med- 

menniskors förakt, att jag hade blifvit likgil- 
; tig derför, och jag hade satt mig i sinnet, att
> cj bry mig om hvad folk tänkte om mig. Men 

Ljung hade ej visat mig något förakt. Vid
’ vattenkonsten hade han blott med ett par ord

? tades mig. Och dessa orden kunde jag ej 
? låta bli att tänka på hela natten. Äfven då 

Jag önskade \ jag slumrade och kände min mun torr och 
brännande, så drömde jag om vattenkonsten



FOLKVÄNNEN. 59

drycker; och han

en liten tår emedan han blif-

känner sig sä torr.

han skall taga afsked af en

?

han

han 
han 
han 
han 
han

Så pass hade 
' . Min

och talade med mig om den gamla tiden, då

David visste detta och han 
»Gud bevara mig såsom din ögonsten»;

K-— Emedan
Emedan 
Emedan 
Emedan 
Emedan

L—
M—
N—
O—

hela kroppen.
P— Emedan

lycklig.
Q—
R—
8—

emedan han känner sig så torr, 
emedan han känner något stiga

emedan något trycker honom i

å vi 
ögonstenen 
så förefaller det oss underligt, att den ej of
tare skadas, än hvad som är fallet; och då vi 
besinna huru ögat kan skadas genom det min
sta vidrörande eller genom ett litet sandkorn, 
så är det ganska skönt att se, huru väl det 
är förvaradt.

Först märka vi ögonbrynet, som hvälfver 
sin båge öfver det, sedan kommer näsbrosken 
vid ena sidan och käkbenet på den andra, 
hvart och ett står som en väktare, färdig att i 
förekommande fara afvärja all olycka. Dernäst 
märka vi ögonhåren, som frälsa ögat från dam, > 
på samma gång de tjena till att mildra det 
allt för starka ljuset, som eljest skulle blända i 
synen; och slutligen de sammetsmjuka ögon- < 
locken, som alltid hållas fuktiga, att de skola > 
glida lätt öfver ögat och tillsluta det vid kallad u. 
sömnen, så att ingenting skall komma i det. ' som en man.

Ar det ej på ett märkvärdigt sätt sörjdt för 1 Emedan hans hustru tycker illa om

Emedan
Emedan han fatt vänner, soin besöka

staden ocb ledsagade mig hem. Jag hade ett 
par gånger försökt att komma undan honom, 

: men han var för mycket påpasslig; och då 
jag ärnade att ej gå hem ordentligt, lagade 
han alltid så, att han tick mig med till vat
tenkonsten och stannade der med mig, liksom 
om han hade velat säga: »försök med det der, 
du.» lian tog mig äfven med sig hem hvarje 
lördagsafton och bjöd mig på aftomåltid, samt 
gjorde mig sedan sällskap ända till mitt hem

gråt. Men hennes tårar voro

> viivi , uc simas i uouen, men själen sKall aldrig do. 
bättre > Himlar och jord skola förgås, men själen skall 

skämdes för att säga ett lefva, fastän »elementen försmälta af hetta.»
j Men tro vi att Gud bevarar våra själar »som 
; sin ögonsten?» Känna vi att vi äro helt och 
' hållet ur stånd att på egen hand bevara och 

beskydda oss för farorna här i tiden samt 
; strida mot frestelserna från djefvulen, verlden 
j och vårt eget kött, alldeles som ögonen äro 
? ur stånd att -utan ögonlocken uthärda den 

brännande solen? Känna vi detta, då förstå 
vi äfven Herrens ord : »utan mig kunnen I in
tet göra»; vi se då, att vi i oss sjelfva äro 
»eländiga och jemmerliga och fattiga och blinda 
och nakna» och försvarslösa varelser och då 
skola vi känna behof af att bedja utan uppe
håll om att Guds Helige Ande tager sin bo
ning hos oss och att Herren för Kristi skull 
»bevarar oss som sin ögonsten.»

B— Emedan hans läkare har föeordnat att 
han icke skall smaka starka 
tror ej på qvacksalveri.

C— Han tar 
Nu förstod > vit våt.

D— Dricker 
E— Dricker 

upp i magen. 
F— Dricker 

maggropen.
G— Emedan 

vän, som står på resande fot/
. H — Emedan en vän har kommit hem (kan-
- ske från Amerika).
\ I—* Emedan han känner sig så varm,

är så frusen af sig. 
har fått hufvudvärk. 
har värk i ryggen, 
har smärta i bröstet, 
känner sig illamående i

Ögonstenen.

tänka på de många faror, för hvilka 
är utsatt och huru ömtålig den är,

ett så hjelplöst ting? Vi hafva läsit om huru 
ögonen hafva blifvit beröfvade sina hjelpmedel 
af grymma menniskor, som hafva afskurit ögon
locken på fångar och sedan satt ut dem i 
starkt solljus, der de hafva dött alldeles ur
sinniga.

Och nu, hvem har skapat ögonstenen med 
de skydd och hägn, som omgifva honom ? Det 
har Gud, han som skapat allt som är godt 
och älskvärdt. David visste detta och han 
bad: »Gud bevara mig såsom din ögonsten»;, 
och vi kunna ej tvifla på, att denna bön var 
ingifven af den Helige Ande, ty all skrift är 
af Gud ingifven, denna bön måste alltså vara 
en bön, som Gud alltid vill höra. Om så är 
förhållandet, med hvilken frimodighet kunna vi 
icke nalkas Gud i bönen. Han som gifvit 
ögonstenen så mycket skydd, skulle han icke 
vårda sig mycket mera om vår själ, som är 
oändligt dyrbarare. \ åra ögon de skola en 
gång mörkna och det dröjer ej länge, innan 
de slutas i döden, men själen skall aldrig dö.

Emedan
Emedan
Emedan
Dricker

sina affärer och
U—
V—

honom, och han vill glädja dem.
X— Dricker emedan annars skulle han bli 

--------J en rädd höna och han vill betraktas

Skäl, hvarföre man dricker starka 
_ drycker.

A—- X^ricker emedan hans läkare har rådt

och det klara vattnet och den ljuslette gossen, vid »Syltan», passade på mig framme vid verk- 
som stod brevid och drack med friska drag.
Och jag kunde höra, eller inbillade mig höra, , 
Ljungs röst lika tydligt som då han första 
gangen sade till mig: »försök med det der, 
nästa gang du är törstig, Lundström, försök 
med det.»

Det första jag gjorde på morgonen, sedan ' 
jag stigit upp, var att känna efter i fickan. 
Det fans ännu 75 öre kvar. L_ 
blifvit sparadt under gårdagens lopp. __
stackars hustru — min stackars Maria! hon 
höll på att gifva barnen något att äta, der de

känner sig så glad och

han är så nedstämd.
han nyligen blifvit gift.
han är ogift och ensam.
emedan han lyckats så bra i 
fått godt om penningar.
han förlorat, och behöfver tröst.

vi gingo i skolan tillsamman. Detta var så 
, ----- oi, att min stackars Maria slutade upp :
; att gå ut och söka mig om lördagsaftuarne ; 
: men då jag kom hem och lade alla penniu- 
, game på bordet, (aflöningen för en hel vecka) > 

då kunde jag se, huru förändrad hon nu såg ut.
En sak bekymrade mig dock. Jag kunde 

■ ej begripa, hvad min hustru gjorde med pen- 
; ningarne. Jag kunde ej märka, att vi hade , 
> det något bättre än förut. Hvarken jag eller 
; min hustru eller barnen fingo någon 1 
\ föda än förut. Jag s................
( ord derom, men jag tyckte det var förtretligt. 
) Emellertid förflöto nio eller tio veckor. 
\ Hvarje lördagsafton var Ljung min ständige 

följeslagare; och jag hade blifvit så van vid 
: hans sällskap, att jag skulle saknat det nästan 
; lika mycket som jag hade saknat krogen förut. 

Jag gick med honom till hans hem äfven denna 
lördagsaftonen och åt som vanligt en god af
tonmåltid tillsamman med honom derefter gingo 
vi till mitt eget hem.

Under hela mitt lif har jag aldrig varit så 
förvånad, som jag var det ögonlick, då jag 
öppnade dörren och steg in. En munter 
brasa lågade i kakelugnen; en ny uppsättning 
af stolar hade intagit platsen i stället för de j 
gamla, sönderbrutne och skräpiga, som hade 'i 
statt der förut. Min hustru hade en ny kläd- 
ning, och barnen hade fått nya kläder och nya ) 
skor pa fotterna. Nya tallrikar och knifvar 
funnos på bordet och kunde när som helst 
användas. En ny omgång kläder, som det i 
kunde passa för en herreman att begagna, lågo > 
på en stol, och på dem lågo några papper, i honom att begagna starka drycker, 
dem jag genast tog och läste. Det var räk- J 
ningar på hvad allt detta hade kostat. De > 
voro allesamman betalda; och hela denna sum
man hade Maria sparat ihop af de åtta aflö- 
ningarnc, som jag lemnat henne. I7_ „.1
jag hvart penningarne tagit vägen.

I nästa ögonblick var Maria sluten i mina , 
armar; hon lutade sitt hufvud mot min skuldra 
och brast 
glädjetårar.

för hvad jag skulle göra,'antingen jag skulle 
ga till »Syltan» eller någon annanstädes och 
göra slut på de penningar, som jag hade kvar, 
eller om jag skulle gå till mitt arbete. Åter 
tyckte jag mig höra Edvard Ljungs ord ljuda' 
i mina öron och vände om igen, kastade de ; 
75 örena jag hade kvar, på bordet och gick 
sedan min väg. <

Lördagsaftonen kom och med den aflönings- 
timmen. Jag visste att min hustru skulle stå 
och vänta någonstädes i närheten af verksta
den för att få en del af veckopenningen. Jag S 
tog penningarne och skyndade i väg hem, dock . 
icke den kortaste vägen. Jag hade ej smakat 
något bränvin sedan måndagen och nu tyckte 
jag, att jag ej kunde härda ut längre. Jag 
gick derföre direkt till »Syltan», för att få en 
sup, men strax utanför på gatan stod Edvard 
Ljung, nu liksom på måndagen, med sin korg 
på ryggen, och förr än jag visste ordet af, 
hade han fattat mig vid armen: —

»Nu skall du gå med mig hem och taga 
dig en smörgås, vill du icke det ? sade han.

»Nej, nej, icke i afton. Jag har tänkt att 
ga iu här och få mig en tår bränvin ; och jag 1 
föisökte att ga, men huru det var, jag kom ej 
att gå iu pa krogen, och om några ögonblick 
stodo vi åter vid vattenkonsten.

»försök med det der, du Lundström», sade 
han och fylde ett litet bleckkärl med vatten 
och räckte det till mig med ett vänligt leende. 
En timme derefter kom jag hem till min egen 
bostad och Ljung hade varit i sällskap med 
mig hela tiden. Jag hade ätit hemma hos 
honom, och sedan hade han gått med mig ’ 
ända till det hus, der jag bodde, alldeles som 
han gjort på måndagen.

Min stackars Maria hade just kommit in; 
hon hade ej tagit af sin sjal eller hufvudduk, 
och då jag stannada vid den halföppna dörren, 
hörde jag henne säga till barnen, att de måste 
vänta något, innan de finge sin aftonmåltid, 
emedan det ingenting fans kvar att äta, och 
hon hade ej träffat deras fader, som hon hade 
tänkt. Jag gick in i detsamma, och jag såg, 
att Marias kinder voro våta af tårar, ehuru 
hennes ansigte ljusnade något, då hon fick se 
mig. Hvarenda styfver, som jag förtjent på 
de sista fem dagarne, lade jag fram på bordet.

»Tag det der i hast, Maria, och låt mig 
aldrig se ett öre deraf mera», sade jag skynd
samt, och så bekymrad hon än var öfver att 
icke hafva träffat mig och tillika förvånad öf
ver min återkomst till hemmet, så lät hon 
dock ej bedja sig två gånger att taga vara 
på penningarne.

Annu en lördagsafton och en till och så en \ 
tredje förflöto på samma sätt, blott med den ) 
skilnaden, att Ljung istället för att möta mig

l o .. xx.x^w Ull, «VCI, UU1 UL Yl glllj,
sutto ned emot dörren till. Maria såg förskräckt ; vanligt, 
ut, då hon kastade sina blickar på mig, och 
barnen syntes darra, då de flyttade sig till- ; 
sammans, så att jag skulle få' plats vid bor
det. Jag tror ej, att vi vexlade ett enda ord 
under det vi ato frukost, och när jag slutat 
måltiden, tog jag min hatt och gick; ingen 
sade mig ett »farväl», da jag ärnade att lemna 
rummet. Hittills hade jag ej beslutit mig
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det, men han vill visa att han ej »står under < 
toffeln.»

Z— Dricker, ty han har en obotlig sjuk
dom och vet sig snart skola dö, derföre vill . 
han ha något roligt medan han kan.

Å— Dricker ty alla hans vänner dricka.
Ä— För att visa att han kan begagna det Î 

måttligt.
ö— Emedan han kan ej låta bli att dricka. 5 

______ ?

Frälsarens ok.

vi eller våra fäder bära kunde?» Ag. 15.’ 10. 
Och det var samma fruktan, som dref Paulus 
att förmana galaterna: »så blifven nu stån
dande uti den frihet, med hvilken Kristus oss 
friat hafver: och låten eder icke på nytt fån
gas i träldomens ok», Gal. 5: 1.

Men man kan ju tycka att tanken på ok 
och frihet äro alldeles motsattsen till hvaran
dra; det kan synas så, men detta är likväl 
icke fallet. Kristi ok innebär frihet; hans 
tjenst är fri. Hvar och en bär något ok. Kri
stus vill att det skall bli ett fritt val; han

och synd, ty det är emot Gud ord. Vi se på 
planschen framför oss, huru illa det ser ut och 
huru onaturligt det är. Många draga i ok med 
de otrogne i religiösa förrättningar, andra ge
nom att ingå i äktenskap med otrogna; på hvil- 
ket sätt det än sker, är det vanhedrande för 
Gud och skadligt för både trogna och otrogna.

Sök att göra dig förtrolig med Kristi ok, 
hans tjenst, hans bud som icke äro svåra. 
Lär redan i ungdomen att bära oket. Om vi 
icke hafva Kristi ok, skola vi bli vilda, osty
riga och onyttiga. Genom Jesu ok, hans ord

__ »Mitt ok är lustigt och min börda ! 
Bär lätt.» Mt. 11: 30.

å Jesus yttrade dessa orden, talade han 
till en församling hufvudsakligen bestående af 
äldre personer. Der voro menniskor framför 
honom af olika erfarenheter och yrken, men 
han kände deras hjertans tankar och visste att 
hvar och en af dem hade någon börda att ' 
bära. Han kunde aldrig betrakta en skara 
menniskor utan medömkan och kärlek; det 
fans nöd mera svår än det yttre utvisade och 
sjukdom mera förskräcklig än någon kroppslig J 
plåga.

Somliga kände synden såsom en tung börda, 
hvilken de hade att dragas med, utan att hop
pas någon befrielse. Några hade måhända 
hört Johannes predika och

vill ej tvinga någon att bära sitt ok. Hade 
hans ok varit förenadt med träldom, skulle han 
aldrig ha tillbjudet oss det på ett så intagande 
sätt: »kommen till mig alle I som arbeten 
och ären betungade, och jag skall gifva eder 
hvila. Tagen på eder mitt ok och lären af 
mig, ty jag är mild och ödmjuk af hjertat, och 
I skolen finna ro till edra själar. Ty mitt ok 
är ljufligt och min börda är lätt.»

Konungar brukade sällan tillåta sitt folk 
något val i detta fall, de gjorde icke sina ok 
tilldragande, de lofvade ingen hvila, de utta
lade inga tröstens ord för de arbetande och 
betungade. Deras ok var oftats envälde och 
och tvång och medförde träldom, trötthet och 
från de regerande otacksamhet för allt hvad

och exempel, skola vi tämjas, stadgas och bli 
till stor nytta. Allt hvad vi göra skall bli 
lättare. Se den som bär två ämbarn utan 
ok, han har stor svårighet dervid, då deremot 
oket är honom en hjelp att bära bördan. Lif- 
vets bördor bli oss odrägliga, om vi ej be
gagna Jesu ok. Hvad kunde väl ett par oxar 
uträtta utan ok? Inga fåror skulle plöjas, inga 
stenar bortföras, inga lass dragas. Och hvad 
skola väl vi kunna uträtta på Guds åker, i 
Kristi tjenst, om vi ej använda hans ok ?

Må ingen tro att Kristi efterföljd, att hans 
tjenst är odräglig, nej den är hvad han säger 
hans ok är, »ljuflig.» Den medför njutning i 
lifvet, tröst i döden och salighet i all evighet. 
Försök hans ok!

ok är ljufligt och

en 
oss 
de

mcdjelpare.
småningom från

Han var 
dog 54 
regerat

annan fara, som vi lika visst 
till vara för, det är att draga 
otrogna. Detta är både skam

af in- 
derföre 
inträf-

syndens tjenst.
bedrager vanligen menniskorna först 
tanken, att hans

och nöje med sig och för det andra, 
kan lägga af det när helst man vill, 
är helt annorlunda. Må derför hvar

folket gjorde. Sådant är ej Kristi ok. Det 
är ett ok, som vi kunna taga på oss, om vi ön- 

af, om vi finna

om något annat 
Det ok, som sa- 

de buro det, dess mera sönderbrutna ) tan bjuder, kan man i början taga eller lemna 
Han kan ej tvinga >

Romerske kejsare, om
nämnde i bibeln.

Forts. n:o 7.
n rätt af svampar till- 

? reddes och gift blan
dades deri. Kejsaren 

förlorade genast efter målti
den syn och hörsel och för 
att så fort som möjligt göra 
ett slut på hans lif, påskyndade 
läkare Xenophon på kejsarin
nans befallning detta med en 
förgiftad fjäder, 
född år 9 f. K. och 
e. K. Han hade då 
i treton år.

Hans regering är 
tresse för de kristna 
att under den samma 
fade fiere vigtiga händelser, 
som omnämnas i Nya Te
stamentet. Herodes Agrippa 
bief slagen af en Herrens än
gel, derför att han icke gaf 

Gud äran (Ag. 12: 23.) Det skedde »under den 
kejsaren Claudius», att den hungersnöd, som 
en viss Agabus genom Anden förutsagt, kom 
öfver verlden. De kristne som funnos i Antio
chia sände då hjelp, efter som hvar och en för
mådde, till sina bröder i Judéen (Ag. 11: 28, 
29). En judisk proselyt, Helena, drottning 
af Adiabene, lät vid detta tillfälle inskeppa 
och bland sina trosförvandter utdela säd från 
Alexandria och torkade fikon från Cypern.

Den Felix, som var landshöfding öfver Ju
déen och som blef förskräckt, då Paulus ta
lade om rättfärdighet och om kyskhet och om 
den tillkommande domen (Ag. 24: 24, 25) 
var en af kejsar Claudius frigifven slaf och 
en broder till den förut omnämnde gunstlin
gen, Pollas. Det var denne samvetslöse mans 
daliga förvaltning, som förorsakade judarnes 
uppror emot romarne.

Det var under Claudii regering som kristen
domen utbreddes i Mindre Asien och Grek
land genom Paulus och hans 
Mångguderiet försvann så 
den civilicerade verlden, och tron på »den ende 
sanne Guden och Jesus Kristus» kom i stäl
let och i dess fotspår följde renare seder, 
bättre samhälls författningar, välgörenhet och

deras samveten hade vaknat 
till medvetande vid hans rop 
om sinnesändrig, kanske hade 
de äfven hört Jesus, som »ta
lade så som ingen menniska 
har talat.» Han framhöll säl
lan lagens förskräckelser utan 
talade om det nya lifvet, hvil- 
ket han hade kommit för att 
gifva dem, om det rike han 
var sänd att upprätta, tills 
de trötta hjertan, nedböjda 
under syndens tyngd, kände, 
att om de någonsin skulle 
finna hvila, skulle han gifva 
dem den. Under tyngden af 
sina bördor, hade de mistat 
allt hopp; de hade besökt tem
plet, men der funnos inga 
bland de tjenande, som hade 
någon medömkan med syn
dare; de hade gått till la
gens tolkare, men från dem 
hade de endast fått höra, hvad 
deras, samveten redan sagt 
dem förut.

Kanske funnos der några framför vår Fräl- J i.. , _ .
sare, hvilka voro under ceremoniallagens ok. ? ska, och hvilket vi fa lägga 
Den lagen var en tung börda, och dess for- ( det odrägligt.
dringar voro mycket stränga; dess ok var en } Kan man säga det samma 
tyngd i stället för en hjelp och lättnad, och ju < ofc, hvilket det än må vara? 
län^l’C (I ~ zlr»+ Joao mora eönrlurKminn ? a .._ __

blefvo de. allt efter som man vill.
De på den tiden gudfruktige menniskorna, ? någon att påtaga sig det, men då man en gang 

fariséerna, hvilka ansågos vara mönstren för ’ " ' ’ ’ ‘ 1,,M
all andlighet, lade tunga bördor på folkets ? 
skuldror, och då det hördes ett klagande rop ' 
deremot, ville de ej röra ett finger för att af- 
lyfta bördorna. (

Jesus såg folkets tryckta tillstand och han ( 
bjöd dem: »tagen på eder mitt ok, ty mitt , 
ok är ljufligt», och de som lydde honom, fingo ( 
besanna hans ord. <

Hans lärjungar tillhörde detta antal och de ( 
voro så lyckliga att ha fått utbyta sitt gamla 
ok mot Kristi ok, att de alltid efteråt voro 
rädda att de skulle införa begagnandet af det J 
gamla oket. Det var påminnelsen om det ' 
gamla judiska oket som gjorde att Petrus, då 
han tilitalade församlingen i Jerusalem, utro- ■ 
pade: »hvi fresten I då nu Gud, att I viljen 
lägga det ok på lärjungarnes hals, det hvarken <

börjat bära det, kan man då lika lätt bli utaf . 
med det? Fråga lastens trälar. Bed dem afka- <, 
sta sig oket och lemna satans tjenst; hvad 
svara de? De kunna det ej; de äro fastbundna 
genom vanans magt, tills oket har liksom blif- 
vit ett med dem sjelfva. Deras vilja, anse- <, 
ende, karakter och naturliga böjelser; allt an- ) 
vändes i

Satan 
med den 
har lust 
att man 
Men det « »m.v........... ...... .
och en taga sig till vara för att påtaga sig ( 
hans ok!

Det är
■böra taga 
i ok med
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IV Nero.

några hemliga papper, som om de kommit i 
dagen, skulle de varit farliga för flere ansedda 
romare, ja, till och med för kejsarinnan sjelf. 

; Man har skäl att förvånas öfver denna ädel- 
: modiga handling mot en dödsfiende, och detta 
( i all synnerhet, då man tänker på att han som 

en hedning lefvat ibland hofvets ränker och 
rysligheter. Hade han varit en Jesu lärjunge, 
skulle han blott hafva fullgjort det kärlekens

tänkarens
Der funnos 
nedskrifna, 
för evigt.

på tronen, såsom 
densamma. Men

<i£t^pp kamrater, modigt striden
Mot den bränvinshär,
Som förstör båd’ hem och friden, 

Allt hvad heligt är.
Striden tappert för Guds ära 
Och för landets väl, 
Rädden barn och maka kära 
Och er arma själ.

Unga, gamla synas falla, 
Ondskan bryter fram.
Höga, låga ragla alla 
Utan minsta skam.

Striden tappert etc.

ilja vi ej slafvar blifva,
Ej som folk förgås, 
Måste vi med kraft fördrifva 
Fienden från oss.

Striden tappert etc.

Höjen nykterhetens fana, 
Tappert härden ut.
Sanningen skall vägen bana 
Till ett härligt slut.

Striden tappert etc.

vatten. Han

att aflägsna henne från regeringen och lemna 
dem styrelsen. Agrippina såg sig sålunda un
danträngd från magten och blef besviken i 
den förväntan, för hvars uppfyllelse hon blef 
en mörderska. Men ej nog dermed, hon blef 
äfven hånad och tillbakasatt på alla vis. Nero 
föranstaltade om att nidvisor sjöngos utanför 
hennes fönster; hon blef äfven förbjuden att 
vistas i det kejserliga palatset, och de, som 
hon beviljade tillträde till sig, blefvo för
bjudna att uppvakta henne.

Men det hade ej varit Agrippina likt att 
utan strid rymma fältet. I vredesmod hotade 
hon Nero med att den unge Britanniens, då 
blott fjorton år gammal, kunde göra anspråk 

varande laglig arfvinge till 
denna hotelse hade inga 

andra följder än att 
den stackars prinsen 
mistade lifvet. Den 
samma kvinnan, som 
tillredt det gift, hvil- 
ket ändat Claudii lif, 
fick nu Neros befallning 
att uppbjuda hela sin 
konst att blanda den 
giftdryck, som skulle 
göra slut på hans sons 
jordiska tillvaro. Vid 
bordet i kejsarens pa
lats räcktes döden ho
nom i en förgiftad bä
gare 
drack den och föll ned 
död i närvaro af sin 
syster, Octavia, som 
var kejsarens gemål. 
Ingen mer än Agrip
pina vågade yttra ett 
ord om denna fasans
fulla gerning. Neros 
framtida bana var en 
kedja af brott och 
ogerningar. Han öf- 
verträffade till och 
med Tiberius i grym
het och ondskh. Han 
försköt sin maka, den 
unga Octavia, och off
rade sin orena låga 
åt en frigifven slaf- 
vinna, Acte, som den 
tiden var högt prisad 
för sin skönhet. Från 
denna vändes hans håg 
till den sköna och rika 
Pappea, som redan 
var gift med hans 
dryckesbroder Othos. 
Den ärelystna kvinnan 
brann af begär att en 
gång få dela tronen 
med verldens beherr- 
skare. Hon insåg dock 
att tvenne personer 
först måste rödjas ur 
vägen : Agrippina och 

i, och derför förestälde

genom sina skrifter ut- 
öfvat ett stort infly
tande äfven på efter- 
verlden. (Gustaf II 
Adolf läste mycket den
romerske 

skrifter), 
sanningar 
som gälla ~
Vi läsa hos honom, att 
om man vill föreställa 
sig Gud, måste man 
tänka sig honom så
som »stor och ädel, i 
mild höghet, som en 
vän, som alltid är, som 
icke vill äras genom 
blodiga offer, utan af 
ett rent hjerta — — 
Tempel af upptornade 
stenar vill han icke hafva uppbygda åt sig; <’ 
i sitt eget bröst skall enhvar uppföra ett al- ) 
tare åt honom.»

Men den gamle vishetslärarens ord fingo ej 
tränga in i Neros själ.
’ Början af hans regering lofvade dock in
genting annat än godt. Lagarne efterföljdes 
med noggrannhet, och rättvisan skipades 
strängt. Men det fortfor ej länge på så sätt. 
Agrippina hade alltid åstundat att sjelf få 
styra och regera det stora kejsaredömet. Hon 
ville, att hennes son skulle vara ett viljelöst 
redskap i hennes hand, och han blef äfven en 
tid bortåt hennes lydige tjenare. Narcissus, 

$ kejsarens maka, Octavia.
( hon kejsaren, huru hans moder förde honom 
) i ledband, medan hon blott hade hans under

gång i sigte.
Nero var för svag att stå emot hennes för

förelser, och tvenne de rysligaste brott, histo
rien vet ait omtala, blefvo begångna.

Att rödja den gamla kejsarinnan ur vägen 
var dock ingen lätt sak. Hon var för mycket 
försigtig till att låta förgifta sig och att bruka 
öppet våld var ej rådligt. Ett rum inreddes 
at henne; det hade ett tak, som var så inrät- 
tadt, att när man så önskade, föll det in i 
rummet och krossade dem som voro der. Men

alla det närvarande och tillkommande lifvets (’hennes gamle motståndare’ måste till att börja 
välsignelser. med dö för bödelns hand. För att lindra sina

; giktplågor hade han begifvit sig i väg till 
( Sinnessa för att bada, och der får han helt 

ÆJLcro var en son till Agrippina II, en brors- , oförmodadt höra sin dödsdom. Under den 
dotter till kejsar Claudius. Han var mycket korta tid som var honom öfrig uppbrände han 
ung, då hans fader dog. Hans moder ingick nåera hemliga nanner. som om de kommit, i 
sedan i äktenskap med sin farbroder, hvilken hon 
helt och hållet styrde, och genom sina ränker 
lyckades hon att bringa det derhän, att hen
nes son i första giftet, Nero, blef upptagen 
såsom son af kejsaren, och dennes egen son 
och rättmätige arfvinge till tronen Brelanni- 
cus blef förbisedd och utestängdes från hög
sta magten.

Sina gosseår tillbragte Nero, utan att få bud, som innehar främsta rummet i Försona- 
nyttigt. Hans första rens religion. Rom. 16: 11 kan möjligen gifva

en förklaring öfver hans handlingssätt. Der 
1 skrifver Paulus: »helsa Narcissi husfolk, som 
( är i Herren.» Hans tjenare voro alltså 

■ kristne; är det då ej tänkbart att han sjelf, 
innan han dog, kunde hafva erfarit dess kraft 
på sin själ och gjort en tillämpning af en 
bland detsammas vigtigaste sanningar.

Huru som helst, Agrippina frågade ej efter så
dant. Hon var utom sig af glädje öfver att allt 
gick så som hon önskade. Hon blandade sig i alla 
möjliga regeringsärenden, och den som ej ville $ 
utsätta sig för gift eller bila, gjorde bäst uti 2 
att ej motsäga henne. Neros ledare, Seneca < 
och Burrhus, lyckades dock att förmå Nero ?

lära sig något godt och 
uppfostran försumma
des på det oförsvarli
gaste. Först då han 
blef arfvinge till kej
saredömet, började hans 
moder bekymra sig nå
got om hans uppfo
stran. Först hade en 
dansare och en barbe- 
rare varit hans läro
mästare. Hans håg ha
de blifvit vänd till onyt
tiga och obetydliga 
konster. Han kunde 
således dansa, sjunga, 
spela, köra ett par hä
star, göra dåliga vers. 
Dertill hade han inga 
goda exempel i sedligt 
hänseende i sitt för
äldrahem. Vid sjuton 
års ålder erhöll han Äj 
dock en bättre ledare. 
Denne var den vise £<<
Seneca, som förut hade 
varit landsförvist, men ~~ 
nu igenom Agrippinas 
försorg återkallades för 
att leda hennes sons 

X* <•
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Betungande föreställningar.

?
S

fön-
barn

fram för Kejsaren.» 
ställen i de helida skrifterna, der det 
om kejsar Nero.

vilddjuren, lät sy dem i hudar och kastfi ) 
för lejon och tigrar, han lät gripa och 
samt afdagataga dem på många vis, som- ; 
korsfästes, andra öfverdrogos med bränn- ! 
ämnen, stäldes fastbundna vid pålar ut- ; 
vägarne och sedan sattes det eld på dem

om sin räddning; hon trodde 
kunna afvända från sig alla ' 

att hon anat händelsernas rätta 
Kejsaren hade dock beslutit att

geting flög in genom ett öppet 
ett skolrum, der omkring tjugo

Efterföljansvärdt sätt 
att bedja.

o 
, ster i 
( voro samlade. Om en bomb hade slagit ned 

ibland dem, kunde den ej ha åstadkommit en 
större förvirring, än hvad getingen gjorde. Lära
rinnan, en äldre kvinna, skyndade i förskräc- ) 
kelsen in i sitt närliggande rum, och de små ; 
flickorna skreko och vredo sina händer i för- 
tviflan. En skrattande gosse, som med en 
pojkes hela liflighet roade sig öfver uppträdet, 
blef anmodad att verkställa krig mot fienden, 
och efter en modig strid lyckades han åter
ställa allt i sin vanliga ordning. Gossen skulle ? 
säkerligen handlat som de öfrige, om han icke ; 
fått lära, att getingar äro ej mera farliga än ' 
vanliga husflugor, så vida de få vara i fred. . 
Hvilken af dessa små skall någonsin komma 
att se en geting utan att mer eller mindre 
lida af förskräckelse, injagad vid detta till- ' 
fälle ?

Det är på detta sätt som vi ofta lägga tunga 
bördor på barnen, hvilka de måste bära i hela t 
sin lifstid. En namnkunnig adelsman i Frank- < 
rike kunde aldrig se en oskyldig liten ekorre 
utan att darra och blekna. Han visste det var 
en svaghet och sökte strida deremot, men utan 
framgång. Något intryck han fått såsom barn, 
kunde han ej öfvervinna. Det är sällan en 
person, äfven om han besitter lärdom ‘ och 
bildning, förmår att besegra vidskepliga va
nor han fått inhemta i .barndomen. En do? 
mare, hvilken påstod sig icke alls tro på tec
ken, sade likväl, att »han aldrig kunde se en 
knappnål ligga med udden vänd emot sig, 
utan att känna ett visst obehag.» En annan 
aktningsvärd man sade, att han alltid erfor en 
obehaglig känsla, då han såg nymånen öfver sin 
venstra axel.
vemod och dystra aningar i följd af, att han ( 
spilt ut saltet på bordet. En författarinna, af ? 
hvilken man kunde ha väntat bättre, vägrade j 
att gå ut genom en viss dörr ur ett hus, eme- ) 
dan hon ej gått in igenom den, ty då fruk- ( 
tade hon, att hon aldrig skulle gå igenom den

med 
dem 
pina 
liga 
bara 
med 
så att de brunno såsom lyktor i natten.

Han rasade nu som ett odjur, hvilket tör
star efter blod. Intet hufvud var längre sä
kert. Äfven hans gamle lärare, den vördnads
värde Seneca, måste dö. Sin gemål, Pappea, . 
som han så lidelsefullt hade älskat, trampade , 
han under fotterna, så att hon dog.

Men hämndens timme skulle snart slå. Ve
dergällningens moln hopade sig öfver hans 
hufvud, de skulle snart urladda sig. Samve
tets stämma öfverröstade mången gång nöjenas 
och de sinliga förlustelsernas brus. Ett upp
ror utbröt emot honom. Han tänkte att un- 
derkufva det och ombesörjde rustningar. Men 
trupperna vägrade att lyda honom. De ädla
ste männen, som omgifvit honom, hade han 
redan låtit mörda genom sina bödlar. Han 
fattar slutligen det förtviflans beslut att mörda 
sig sjelf. Biträdd af en slaf gaf han sig med 
en dolk dödsstöten, år G8 e. K.

I brefvet till de kristne i Filippi, helsar 
Paulus från »all helgon, enkanerliga de som 
äro af Kejsarens hus», och i Apostlagerningar- 
nes 27: 24 säger Guds ängel till Paulus: 
»frukta dig icke, Paulus, du måste komma

Dessa äro de enda två 
talas

mera. Att försöka visa henne det dåraktiga 
häri var fåfängt.

Ha vi sjelfva varit så olycklige, att vi 
blifvit betungade med sådana bördor, bör 
vår medömkan för andra hindra oss från att 
lägga dem på andra, och åtminstone icke på 
dem, som äro oss så kära som våra egna barn. 
Att tro på tecken och fästa sig vid dem är att 
misstro försynens ledning. Man kan ej lita 
på dem och på samma gång tro på honom, 
som vardar sig om sparfvarne och som sagt, 
ett hål- faller icke af våra hufvuden hans vilja 
förutan. Mången bäfvar för den tanken att 
få sitt barn uppfostrad! i fritänkeri. Men hvad 
är tron på »tecken» annat än en otro, angå
ende Guds oinskränkta styrande. Det är för 
öfrigt mycket illa och för barnen ganska plåg
samt, att få sina sinnen fylda med fruktan för 

i sadant, som aldrig kan göra dem någon skada.
Många kungliga och adliga familjer hafva 

; en stor förskräckelse för mars månad. Skall 
någon, dö eller någon olycka hända, skall det 
ske då. Andra hafva en stor afsky för talet 

' 13 sasom varande synnerligen olycksbådande. 
Sitta tretton personer kring bordet måste de 
antingen bjuda någon in eller måste en lemna 
bordet. Beser man på en ångbåt och får en 
hytt med As 13, blir man olycklig, likaså om 
13 fins på jernvägsvagnen.

Bland allmogen är tron på »tecken» mera all
män än man anar. Barnasinnet fylles med de
ras betydelser och dessa bli en börda genom 
hela lifvet. Gång på gång får man höra ut
ropas: »se der; hvad skall detta betyda?» 
Och detta kan vara så. litet som att möta ett 
svin, då man går till sitt arbete, höra en fogel 
hacka på en fönsterruta eller se tvenne strån 
ligga i kors vid dörrtröskeln till huset.

Många gå i en ständig fruktan i följd af en 
stark tro på dessa tecken, hvilket innebär en 
stor misstro till Gud; andra önska att bli fria 
från tron på dem, och de säga gång på gång 
för sig sjelfva, att de icke tro på dem, men 
likväl lida de af gamla inrotade föreställningar, 

' att tecken hafva något att betyda.
Huru hemsk är icke den föreställningen att 

det fins en mängd osynliga krafter, som verka 
j oberoende af eller utan Guds tillstädjelse och 

att man är lemnad åt ödets lek, hvilket nyck- 
, fullt bestämmmer vårt väl eller ve! Må vi 

sjelfva motarbeta alla vidskepliga tankar hos 
oss och skona våra barn från den bördan: tron 

: på tecken och deras betydelse!

hon fick underrättelse om försåtet, och satte > 
aldrig sin fot dit in. Hon drog sig, som det ( 
syntes, allt mer och mer tillbaka, ehuru hon ? 
i hemlighet arbetade på att skaffa sig anhän- j 
gare. Då ankom det helt oförmodadt en skrif- 
velse till henne, deruti kejsaren beklagade hvad ' 
som skett och inbjöd henne att försonas med 
honom vid en större festlighet, som snart skulle ' 
firas till ära åt årsväxtens gudinna. Hon an
tog inbjudningen, och vid hennes ankomt om- ' 
famnade kejsaren sin moder under de mest i 
ögonen fallande ömhetsbetygelser, och bönföll 
om hennes fortfarande kärlek och ynnest. Om 
aftonen skulle kejsarinnan återvända hem. Nero 
stälde då till hennes förfogande det präktiga 
skepp, som de begge under dagens lopp va
rit tillsamman på. Agrippina började åter att 
drömma om uppfyllelsen af sina länge närda 
förhoppningar, då hon sakta gungades fram öf
ver vågorna. I ett nu höres ett brakande, ak- 
terdäckets tak hade brustit sönder och de ' 
tunga bjelkårne lågo nedfallna. De hade i 
sitt fall krossat kejsarinnans kammartjenare, 
men sjelf var hon ej. mycket skadad. Hon in
såg genast, att detta var hennes sons verk och 
ingen tillfällighet. Då skeppet under tiden 
lade starkt öfver åt ena sidan och nästan syn- . 
tes färdigt att sjunka, hoppade hon ned i vat- 
net och en fiskarebåt tog upp henne och förde 
henne i land. Sedan hon uppnått sin villa, 
sände hon genast bud till kejsaren och under
rättade honom 
sig derigenom 
misstankar om 
sammanhang.
låta mörda sin gamla moder, och Anicetus, 
som bygt det förrädiska skeppet, var genast 
villig att fullborda det blodiga uppdraget, som 
kejsaren gaf honom. I nattens mörker skyn
dade han med några matroser och soldater till 
den villa, der hon vistades. De inslogo dör- 
rarne och inträngde i hennes sofrum, der nå
gon med ett yxhugg ändade hennes lif.

Hans gemål Octavia bief falskeligen ankla
gad och fick en ryslig död, och Nero förmälde 
sig med Pappea.

Hon fortsatte sitt gamla lefnadssätt, ja, hon 
lefde nu mera tygellöst än någonsin. Vid de 
fester och dryckeslag, deri hon deltog, tram
pades både dygd och anständighet under fot
terna. Sin gamle lärare, Seneca, aflägsnade 
han helt och hållet från styrelsen, och statens 
förvaltning kom i händerna på egenyttiga o.ch 
lastbara personer.

År 64 e. K. förstördes nästan hela Rom 
genom en eldsvåda, som i sex hela dygn fort
for utan afbrott. Det kungliga palatset, tem- , 
pel, många offentliga och cn oräknelig mängd ' 
enskilda hus blefvo lågornas rof och flera men- ; 
niskolif spildes.

Det dröjde ej länge, innan staden ånyo blef 
uppbygd. Kejsaren sjelf uppförde sig ett pa- : 
lats, som kalladds det »gyldene huset», och < 
det skulle öfverträffa alla andra bygnader i < 
verlden, både hvad prakt, storlek och konstrik- < 
het anginge. Det inneslöt inom sina murar J 
trädgårdar, vinberg, sjöar och lundar; och kej- < 
sarens staty, 120 fot hög, af persisk marmor < 
stod upprest i en försal. Den sagolika prakt, < 
som rådde i dessa med guld, ädelstenar och ' 
alabaster, med statyer och målningar prydda < 
salar, kunna vi ej beskrifva. Men folket J 
som lefde i armod och sågo denna oerhörda < 
lyx började knota, och somliga påstodo, att ' 
kejsaren sjelf anstiftat eldsvådan, och hotelser < 
uttalades emot honom. För att komma ifrån ' 
saken, sköt han skulden på de kristne, de i 
skulle hafva begått det rysliga brottet att för- J 
vandla staden till en askhop.

De fredlige kristne blefvo nu föremål för ] 
en grym förföljelse. Nero lät dem kämpa £

et har varit ganska lärorikt för oss att 
uppsöka böner, som upptecknats i bi
beln och jemföra dem med de böner, 

? hvilka mau nu ofta får höra. Vi förvånas öf- 
j ver den olikhet emellan dem både hvad inne- 
) håll och längd beträffar. Vi hafva stundom 
) hört en enda bön vara längre än tio af bi- 
? belns böner, hvilka vi här anföra. Den för- 
\ sta vi taga står i 1 Mos. 24: 12—14 och 
) innehåller åtiotre ord och är icke en minut 
( lång. Den andra står i 2 Mos. 33: 12—15, 
) och innehåller något öfver hundra ord och är 
S af omkring en minuts längd. Den tredje står 
) i Joh. 7: 7—9 och innehåller sjutionio ord. 
£ Den fjerde står i, 2 Kon. 19: 15—19, och är 
? omkring två minuter lång. En annan fins • i 

Neh. 1: 5—11 och är omkring tre minuter 
Det påstås att en herre dog af / lång; en annan i 1 Kon. 8: 23—61, hvilken

S Salomo bad vid templets invigande och det kun- 
! de ej gerna åtgå mer än sex minuters tid att 
i bedja den; Daniels bön var troligen fyra mi- 
; nuter lång, Dan. 9: 11—18.

Vi känna väl till Jesu bön i Jh. 17, den 
är tjugo versar lång, och tar upp en tid af
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Förvånande siffror.

?

Den gamle kinesens dröm.

ntar man att jordens närvarande befolk
ning är sexton hundra millioner, hvil-

Må 
du 
att

jen. 
egen 
evighet.
det som är rätt, pä den andra sidan är allt- i 
sammans orätt. För tre eller fyra söndagar 
sedan talade jag emot det vidunder af ogud- ) 
aktighet, som är den vanliga teatern i värt ( 
land, sådan den varit och är. De nio bevis, ) 
som jag då anförde emot densamma, hafva alls ( 
icke blifvit besvarade på annat sätt än med 
rått skämt' och grofheter samt med nedriga < 
tillmålen, hvilket alltsammans, långt ifrån att ? 
rubba mig i den ställning jag i  
tjenar som en ytterligare belysning på, hvilket > 
dåligt inflytande den amerikanska teatern har

funnes endast en kristen i verl- 
att det för närvarande fins åt- 
millioner. Troligen är antalet 
Om hvar och en af dessa skul- 
år bli medel i Guds hand till

öfverensstämmelse med den anförda 
texten, vill jag i dag uppdraga en 

"■ gränslinie emellan rätta och orätta nö- 
Det är i sjelfva verket en linie af Guds 
hand och den räcker ifrån evighet till 

På ena sidan af denna linie finnes

iidana menniskor tycker du 
sådana vill jag hafva i 
du blott rör vi deras

j^É^ln gammal kines, som aldrig hört evan
gelium och som bodde långt ifrån, der 
missionärer verkade, vaknade en gång 

midt i natten mycket orolig öfver en besyn
nerlig dröm, han hade haft. Han hade sett 
ett vackert palats långt skönare än kejsarens. 
Innanföre porten, till hvilken en ledsagare 
förde honom, kunde han se de lycklige, som 
bodde der, klädda i hvita kläder med sällheten 
återspeglande sig i deras anleten. Han sade 
sin ledsagare att han önskade ingå, men på
mindes om huru olik han var det sällskap, som 

 

Styrandet emellan klipporna.
En predikan af T. De Witt Talmage, 

pastor i NewYork.
»Och de skola lära mitt folk hålla 

en åtskillnad emellan heligt och ohe
ligt, och emellan rent och orent», Hes. 
44: 23.

fem minuter, 
ännu kortare.

Här ha vi tio böner af sådana, som säker- < samma dröm, 
ligen visste huru de borde bedja, och 
tillsammans upptaga ej mer än tretiofem 
nuters längd; och likväl höra vi stundom 
soner bedja tretio eller fyrtio minuter, 
då de farit öfver hela jorden, himmelen 
varit nere i helvetet, hafva de uttröttat 
åhörare i 
de haft något synnerligt ärende till Gud.

Det bör i 
kunna rättfärdiga bedjandet af länga böner — 
ett sådant som invigandet af Jerusalems tem
pel och vid ett sådant få vi troligen aldrig 
vara närvarande. Korta böner, direkte på sa
ken, framstälda i en barnslig förtröstans ande, 
äro de böner, som gå ifrån hjertat och bli 
besvarade. Detta gäller offentliga böner. I 
den stilla kammaren kan man, om man vill och 
känner sig manad tillbringa hela natten i bön.

Ulll )
Men de voro lika < 

/ rådlösa som han sjelf; derför vände han sig S

; skola se Gud.» Han sade dem att de skulle 
<. få skåda denne konungen i den härliga staden, 
? der de saliga stå omkring hans tron. Ingen oren 
< kan inkomma der, blodet måste borttaga orenlig- 

heten, Kristi blod måste rena oss från alla synder.
»Gud har fört mig hit», sade den gamle ki

nesen för sig sjelf, »det härliga palatsets 
Gud och detta folkets frälsare.» Såsom en sö
kande själ vände han sig till predikanten och 
i hans sällskap kom han till Jesus. Guds 
Ande undervisade honom om ordets betydelse, 
han trodde och blef döpt. Sedan återvände han 
och omtalade för slägt och vänner, hvad han fun
nit, och många trodde hvad han förkunnade.

De sände efter någon missionär, men ingen 
kunde komma. En infödd predikant besökte 
dem och fann till sin stora förvåning att de 
höllo sabbaten helig, läste och förstodo Guds 
ord och hade bortkastat sina afgudar.

I Man har funnit att på ganska många stäl- 
/ len hafva drömmar banat vägen för evangelium 
( bland hedningarne. »Vinden blåser hvart den 

vill, och du hörer dess röst, men vet icke hvar- 
ifrån den kommer eller hvart den far.» 
detta uppmuntra oss till att bedja: »kom

j Ande härtill och blås på de döda benen
må lefva!»

De penningarne äro ej bortkastade, 
” ider för att skaffa dig någon 

Det är narraktigt af oss att,

på sina vänner och gynnare. I dag vill jag 
framlägga några vissa och bestämda principer, 
efter hvilka I sedan kunnen döma och sluta 
till, om ett nöje eller tidsfördrif är rätt eller 
ej- dag viU till att börja med anmärka, att 
du kan sluta till den sediga halten af ett 
nöje, om du gifver akt på om det har goda eller 
onda följder och verkningar med sig. Det fin
nes vissa menniskor, hvilka synas vara sam
mansatta af stränga verkligheter. De utgöra 
en förening af multiplikationstabeller och sta
tistiker. Om du visar dem en utsökt målning, 
så skola de börja på att granska färgämnena, 
som blifvit använda vid målningens utförande. 
Visar du dem en vacker blomma, så börja de 
ett vetenskapligt särskiljande af blommans olika 
delar och lifsyttringar. Det finnes ingen spänstig
het i deras natur. De göra ingenting vidare än 
småle. Från djupet af deras själ framväller al
drig någon starkare ström af känslor, som 
bölja efter bölja bryta fram i återupprepade 
skrattsalfvor. Det ser ut som naturen bygt 
upp dem enligt kontrakt, och dervid alldeles 
förfuskadt arbetet. Men, pris ske Herren! det 
finnes menniskor här i verlden, med glada an
leten, och deras lif äro såsom en sång, en 
korsång, en jubelsång. Afven deras bekymmer 
äro blott som vinrankor, hvilka klänga upp ef
ter sidorna af ett högt torn, på hvars topp so
lens ljus lyser, och sommarens vindar hålla der 
en ständig fest.
om att se i ditt hem, 
min omgifning. Om 
klädefåll, så varder du helbregda.

Men nu är det just dessa glada, deltagande 
och hjertliga menniskor, som äro mest frestade 
att taga del i förderfliga nöjen. I samma 

; mån ett fartyg är snabbgående, behöfver det 
' också en stark man vid rodret; i samma mån 

■ en häst är lifiig, behöfver den också en hand- 
( fast körsven; och dessa menniskor, som hafva 
; ett lifligt lynne, gjorde väl om de såge till, 
' hvad inflytande deras nöjen hafva på dem 
) sjelfva. Om du kommer hem ifrån.en förströ- 
< else på aftonen med uppskakande nerver så, 
. att du ej kan sofva under natten, och du sti

ger upp på morgonen, icke emedan du känner 
) dig ha hvilat tillräckligt, utan emedan din 
( pligt kallar dig att lemna ditt hviloläger, då 
i har du varit der, hvarest du icke borde hafva 

varit. Det finnes nöjen, som göra, att du nä- 
? sta dag går till arbetet ined uppsvälda ådror, 
( gäspande, slö och sjuk, och dessa äro inga 
( rätta slags nöjen. Det fins förlustelser som 
; uppväcka hos menniskor afstnak för de hvar- 
) dagliga förrättningarne i lifvet, de uppväcka 

afsmak för verktygen, emedan dessa ej äro 
1 några sablar, för boskapen derför att de ej äro 

tjurar på arenan. Om du kommer hem ifrån 
någon förlustelse och längtar efter ett svär- 

' mande, äfventyrligt lif, eller kanske tycker om 
i kärlek som tager gift, skjuter sig sjelf o. s. v., 

eller också längtar du efter månskens äfventyr 
och ett vågsamt lefnadssätt; om så, då kan du 
vara viss på att du är ett offer for syndiga nö
jen. Förströelser äro ämnade /till att veder
kvicka oss, men om de i stället förstöra oss 
och vår sedliga eller kroppsliga styrka, då 
kunna vi draga den slutsatsen, att dessa nöjen 
äro, hvad texten säger, skadliga.

Men vidare: de nöjen äro orätta, som för
orsaka dig större utgifter än du har råd att 
betala. De penningarne äro ej bortkastade, 
hvilka du använder för att skaffa dig någon 
vederkvickelse. Det är narraktigt af oss att, 
då vi komma från ren förlustelse, tycka att vi 
hafva förstört både tid och penningar utan nå
gon nytta. Du har måhända dervid gjort en 

intagit, blott större vinst än om du hade gjort upp en affär, 
som gifvit dig några tusen kronor. Men huru 
många bekvämligheter hafva ej uppoffrats för 

och hans bön »Fader vår» är < fans der innanföre, och att han ej kunde gå in. i 
j Efter én stund somnade han och drömde S 

Då morgonen kom, kallade han ( 
alla > tillsammans sin familj och frågade, om någon S 
mi- t kunde uttyda hans dröm. !.. 
per- z rådlösa som han sjelf; derför vände han sig
och < till sina grannar och rådfrågade sig med dem. (
och ( En af dessa föreslog att gå till någon af ka- j
sina j tolikerna, som bodde der på något afstånd och (

med att vara »mångtaliga» utan att ? fråga dem, hvad de skulle säga; men de voro '
' „. < lika okunniga om palatset, ledaren och det -1

vara ett ovanligt tillfälle för att ? lyckliga sällskapet som han sjelf var. Men 
\ de sade till honom att om han ginge till en ( 
? prest, som bodde 16 mil derifrån och som j 
: visste all ting, skulle han kunna uttyda dröm- ;
< men. Det var en lång vandring att företaga ; 
S sig, men han kunde ej slippa drömmen, hvil- ? 
; ken ständigt oroade honom, och derför beslöt 
' han att gå. Vägen tillryggalades och mannen
i inträdde i byn, der presten bodde oeh frågade ;
< efter honom, men genom misstag blef han vi- < 
z sad till en troende missionärs hem, och då ■ 
\ han kom dit, stod der en kristen kines med en
j öppen bibel i sin hand och predikade Guds ord. ) 
i Den gamle mannen satte sig ned och lyssnade. (

__    c Predikanten talade öfver Mt. 5. Han kom till '
ket den troligen icke är, och att i hela ■ (1,es1sa orde»: ;,8alige äro de renhjertade, ty de 

detta stora antal, det funnes endast en kristen 
och att han skulle- genom Herrens Ande vara 
medlet till att omvända två andra under det 
första året af sitt kristliga lif, och att ver
ket på detta sätt skulle sedan fortsättas — 
hvarje nyomvänd leda två andra till Kristus 
innan ett år efter sin omvändelse, huru lång 
tid skulle det åtgå, enligt denn? beräkning, 
innan sexton hundra millionei- blefvo ledda till 
Kristus? Svaret skall säkerligen förvåna mån
ga, som läsa det, men om vi kunna lita på ; 
hvad siffror utvisa, så skulle hela verlden bli < 
omvänd på något mindre än 30 */2 år eller på 
kortare tid än en mansålder! Ar detta verket 
för stort för Guds Ande att utföra eller för 
Kristi församling att söka uppnå? Men 
låtom oss tänka oss saken på ett annat sätt.
I stället för att antaga, såsom härofvan blifvit 
anfördt, att det 
den, tänka oss 
minstone tjugo 
mycket större, 
le under detta 
en enda själs omvändelse, skulle antalet för
dubblas innan årets slut. Om en lika stor 
välsignelse skulle åtfölja de troendes böner och 
verksamhet under 1876 och det fortfore så år > de 
efter år — hvarje sant troende genom bön och $ 
personlig verksamhet vore medel till endast en ( 
själs omvändelse under hvarje år — skulle 
långt innan 1881 års slut den stora frälsta > 
skaran uppsända den härliga sången : »denna 
verldens riken hafva blifvit gifna åt Herren : 
och hans Krist, och han skall regera öfver 
dem ifrån evighet och till evighet.» Om hvarje : 
troende leder en själ till Jesus hvarje år, skall ) 
hela verlden bli omvänd på mindre än sju år. 

Dessa påståenden synes vara öfverdrifna, men 
siffrorna visa att så icke är fallet.
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?

?

?

ingenting

?

?

Forts.

vxcitio oaj 
. stöta och knuffa anständiga vandr

många gånger hafva icke föräldrar 
till mig och bedt mig fara in till

. Bålen
Ögonen blixtra. Vid

s gapskratt. De 
rare till sidan.

j hafva 
l syfte, 
; vara 

enda, 
upp ur nöjets djupa vågor, 
blott den löfsal, der arbetet och menniskokär- 
leken hvila ut på sin väg till outtröttlig verk
samhet. Förströelser äro blott vinklassar, som 
växa omkring arbetets städ, de äro blommor 
omkring spaden och släggan.

Stackars den menniskan, som tillbringar sin 
tid på ett mödosamt sätt, men likväl ingen
ting uträttar. Dagen går förbi under det han 
söker upp andra dagdrifvare och platser, der 
dessa samlas, och aftonen försvinner under det 
han är med vid något tokeri, som upplyses af gas
lågornas sken. Den man, som ständigt är klädd 
för att gå ut att jaga i skogen eller fiska i sjön, 
men ej har någon tid till att bedja eller ar
beta eller läsa, är icke värd så mycket som 
vindthunden, hvilken springer bredvid honom 
eller det metspö han håller i handen. Den 
menniskan, som aldrig vet om något arbete, 
vet ej heller om någon förströelse. Om Gud 
blott ämmat oss till att skratta, skulle vi blott 
hafva varit munnar; men han har gifvit oss 
skuldror att lyfta med, händer att arbeta med 
och hjernor att tänka med. Förströelserna 
här i lifvet äro blott som en körsång, under 
det lifvets stora sorgspel uppföres i sina fem 
akter: barndomen, ungdomen, mandomen, ål
derdomen och döden. Då försvinner det sista 
nådetillfället, och evighetens öfverväldigande 
verkligheter träda fram för menniskan.

Men vidare: alla de nöjen som leda dig in 
i dåliga sällskap äro orätta. Om du hör till 
en förening, hvarest du måste umgås med ut- 
sväfvande, lättsinniga och liderliga sällar, de

må vara huru fint klädda som helst, så lemna 
densamma i Guds namn. De skola förderfva 
din natur; de skola undergräfva din sedliga 
känsla. Sedan du har blifvit ruinerad, skola 
de öfvergifva dig. De skola icke gifva ett 
öre till underhåll åt dina barn, efter din död. 
De skola icke fälla en tår vid din graf. Jag 
hade en vän ute i Vestern •— en älsklig vän. 
Han var den förste som välkomnade mig till 
mitt nya hem. Han hade ett ståtligt utse
ende, var gifmild, öppenhjertig och tillgifven, 
och jag älskade honom såsom min egen bro
der. Men jag såg han omgafs af dåliga kam
rater. De kommo till honom från krogen, 
från teatern och spelhusen. De frestade ho
nom på tusende sätt. De vädjade till hans

Jag blef kallad till hans dödsbädd. Jag 
skyndade dit, inträdde i rummet och till min 

? förvåning fann jag honom liggande klädd på
< en soffa. Jag räckte pt min hand till honom; 
; han fattade uti den med ifver och sade: sitt

ned, herr Talmage, sitt der.» Jag satte mig 
.<j ned. »Förliden natt», sade han, »såg jag min 
'> moder, som har varit död i tjugo år, och 
; hon satt der du nu sitter. Det var ingen 
/ dröm, jag var fullkomligt vaken. Det var in- 
; ge'i synvilla. Jag såg henne lika tydligt som 
’ jag ser dig. Hustru, jag önskar att du ville
j taga dessa tågen af mig. Det lins tåg öfver 
/ hela kroppen. Jag önskar att du måtte taga 
: dem af mig.» Jag såg han hade delirium. 
/ »Ack», svarade hans maka, »det fins inga tåg 
l der.» Han fortfor att säga: »just der du sit

ter, Talmage,, der satt min moder. Hon sade 
? till mig : ’Roswell, jag hoppas du vill bli en 
' bättre menniska.’ Jag steg ur sängen, slog 

mina armar omkring henne och sade : ’jag vill 
S bättra mig, jag har försökt länge att bli en 

bättre menniska. Vill du icke hjelpa mig att
< bli bättre? Du brukade att hjelpa mig!’ Det 

var ingen inbillning. Jag såg henne — hen- 
nes mössa, förkläde och glasögon voro lika- 
dana som för tjugo år sedan. Men jag önskar 
att du toge dessa tågen af mig. De besvära 
mig så mycket. Jag kan knappast tala. Vill 
du icke taga bort dem?» Jag knäböjde och 
bad, medveten om att han ej förstod hvad'jag 
sade. Jag stod upp och sade: »farväl, jag 
hoppas du snart blir bättre.» »Farväl! farväl!» 
sade han.

I samma natt blef hans själ tagen ifrån ho- 
' nom. Beredelser gjordes för hans begrafning. 

Några sade: »låt ej hans lik tagas in i kyrkan, 
' han var för mycket lastbar dertill.» »Ack», 

sade jag, »lat honom tagas in. Han var min 
vän da han lefdc, och jag vill ej öfvergifva 
honom nu, da han är död. Bären honom in 
i kyrkan.»

kostsamma nöjens skull! För att kunna betala / De missbruka 
på spelklubben, har man måst låta det nöd
vändiga saknas på bordet. Vinflaskorna hafva 
förstört barnens klädesförråd. Den vackra bord
duken i salongen derborta är skuld till hust
runs slitna klädning. Utflygter, som på en dag 
taga med sig en hel månads inkomster; damer, 
hvilkas enda göromål är att gå och göra upp
köp; spel och teaterbesök hafva sina motstyc
ken i ouppfostrade barn, bankrutter, som stocka 
penningemarknaden och försvaga Guds försam
ling, och detta skickar dryckenskapen raglande 
öfver hemmets mattbelagda golf, och slår sön
der speglarne; psalmsången försvinner, men i 
stället höres skrålet från de genom drycken
skapen förstörda sönerna, som komma hem 
och krossa sina gamla mödrars hjertan. Jag 
kommer ihåg ett rikt, vackert hem, der kloc
kan vid ingången ringde häftigt sent en natt. 
Sonen hade varit ute i syndiga förlustelser. 
Hans kamrater förde hem honom. Klockan £ 
var 1 på morgonen, då de kommo. Hans 
gamla fader och moder kommo ned. De hade 
väntat på den frånvarande sonen, och så snart 
dörren var öppnad kastade kamraterna honom 
hufvudstupa in, ropade: »der är han, den 
druckne galningen, ha, ha, ha!» Då några gå 
på nöjen, som de ej ha råd till, låna de först 
det som de icke kunna förtjena och sedan 
stjäla de det som de icke kunna få låna. Först 
komma de i pennigeförlägenhet, sedan ljuga 
de och till sist stjäla de, och hafva de en gång 
kommit så långt, stanna de ej förrän de komma 
till fängelset. Det fins ej ett fängelse i hela 
landet, hvarest icke någon sitter, som fallit 
ett offer för syndiga nöjen.

Huru 
kommit 
NewYork, bedja om förlåtelse för någon för
seelse, som deras son begått emot sin hus
bonde —- han har tagit en summa penningar 
ur dennes gömmor eller hafva ej räkningarne 
varit som de borde vara. Han hade en lön, 
som var alldeles tillräcklig för att betala alla 
rättmätiga utgifter, men till att betala hans 
syndiga nöjen räckte den icke. Så har jag 
gått gång efter annan och bedt för den unge 
mannen, och, o! mången gång har min bön 
varit förgäfves. Köpman, äro ej dina räknin
gar som de skola vara? Är der en springa 
någonstädes i penningelådan? Gick det ej 
ihop i kassa kontot förliden afton ? Jag vill 
säga dig huru -det är. Det fins en ung man 
i din bod och han besöker syndiga nöjen. 
Den lön, som du gifver honom, är tillräcklig 
för honom att betala det nödvändiga med, 
men den räcker ej till för de syndiga nöjen, 
som han är så begifven på, och då stjäl han 
det som du icke gifver honom såsom laglig 
lön.

I
Huru ljus öppnar sig icke de tygellösa för

lustelsernas väg! Den unge mannen säger: 
»Nu är jag ledig en tid. Jag bryr mig icke 
om att spara. Jag skall alltid få penningar 
på något vis. Hvilket präktigt stycke, som 
spelas på teatern i afton! Hvilket fint väder, > 
att åka eller rida en stund! Klatsch! och så 
bär det i väg. Kommen med, gossar, och fyl- 
len edra glas! Drickcn! Långt lif, helsa 
och många ridturer sådana som denna!» Ar
betare sitta och höra hästarnes trafvande, se 
undrande upp och säga: »kan just undra hvar 
de der slynglarne få penningar ifrån. Vi få 
slita och arbeta. De der göra ingenting.» 
I ett sådant der gladt lif finnes någonting för
ledande och någonting afskräckande. De gapa 
pa annat folk, och annat folk gapar i sin tur 
pa dem tillbaka. Urkedjorna dingla, 
ryker. Kinderna låga. iu 
midnattstimmen hörs deras

sin Guds namn. De förvända ' 
sådana sånger, som de hafva lärt på en äl- $ 
skande moders knä; och på alla föreställningar ( 
som att de kunna förvålla någon olycka, svara ? 
de blott : »hvem bryr sig om det !» och till en < 
kristen väns varning gifva de det svaret: »hvad J> 
är du för en?» Du går gatan framåt sent en j 
afton, du hör ett skri inne på en krog; natt- ? 
väktarn med sin käpp rusar dit och polisen S 
kommer strax efter. Hvad är på färde? Åh, 
den der vilde ynglingen har blifvit ihjälslagen j 
i ett slagsmål der inne på krogen. Bär ho- i 
nom hem till föräldrarnes boning. Hans för- \ 
äldrar skola komma ned och tvätta hans sår ( 
och tillsluta hans ögon. De förlåta honom 5 
allt hvad han gjort, ehuru han ej kan bedja
dem derom. Den förlorade har ändtligen kom- ; sällskapslika böjelser, och"han kunde ej motstå 
mit tillbaka hem. Modren går till sin träd- deras tjusningsförmåga. Han drefs på klip- 
gårdstäppan beh plockar några af de vackraste porna, som ett skepp med fulla segel Jag 
blommorna och binder deraf en krans åt den . brukade varna honom och sade • »jag önskar 
egensinnige sonen och stryker tillbaka från ', att du ville aflägga dessa onda vanor och bli 
den uppsvalda pannan de lockar, som förr voro i en kristen.» »Ack», svarade han »jag skulle 
hennes stolthet. Och luften fylles med fadrens \ vilja det, men jag har gått så långt att jag 
skri, »o min son, mm son, min stackars son! fruktar jag kan ej komma åter» & Då han 
Gifve Gud att jag hade dött för dig, o, min j kände någon ånger öfver sitt lefnadssätt bru- 
son min son!» - kade han gå hem och taga sin åtta års gamla

Jag säger vidare, att dessa okristliga nöjen 1 ^lc^a i ai marne, för att rätt uttrycka sin fa- 
upptaga en stor del af mångens lifstid. Lif- ömhet, omgifva henne med taflor och
vet är någonting allvarligt. Antingen vi äro < |e‘csake’’ och aBt som kunde göra henne lyck- 
födda i palatset eller i kojan; antingen vi äro 0<T se^an kunde han, liksom tvingad af 
rika eller fattiga, så är det vår pligt att ar- ,e^ 011t^ anc*e> ?a ut ock tömma den förgiftande 
beta. Vill du ej svettas under arbetets börda, - öägaren^i dryckenskapens, usla nästen.

') skall du svettas under sjukdom och lidande, 
j Du har en själ som skall vara med vid det 
? stora, praktfulla tåget på domens dag; och se- 

dan hafvet har sjungit på sin sista melodi och 
? urbergen som en lavin störtat tillsamman, skall 
j du lefva, tänka och handla, antingen i höjden, 
? bland troner och serafer, der änglasånger skalla 

eller bland de onda andarnas skrän i afgrun-
> den. Med ett ord sagdt, när det fins så myc- 

ket att göra för eder sjelfva och för andra,
’ Gud tröste dem bland eder, som ingenting 

att göra. Edra nöjen hafva blott ett 
att förskaffa eder någon lindring och 

eder till hjelp. Arbetets armar äro de 
som äro starka nog att lyfta ämbaret 
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