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Det sälla hemmet.



FOLKVÄNNEN.

Det sälla hemmet.

(

Såsom alla andra.

gamle, nära lifvets höst, 
ordet hemta lif och tröst, 
hvila trygga vid hans bröst,

Det
Der
Det
Mer

Det hem en liten himmel är, 
Der Herren kärlekselden när 
I hvarje medlem och dem lär 
Att hvar den andra hålla kär.

hemmet, utan prakt och prål, 
synd i ingen form man tål, 
är ett värn mot ondskans mål. 
starkt än utaf jern och stål.

De unge vid de äldres bord 
Bespisas utaf samma ord;
Som lam de finnas bland den hjord, 
Som är af Herden lyckliggjord.

De stå säkerligen det rätta närmare ( 
som oaflåtligen söka uppjaga folkets !> 
om faran af krig och anfall från hö- < 
venster; och deras åsigter skola segra, >

De
Ur 
De
Som pä sitt kors dem återlöst.

grunden
verlden och förena sig med den, välja sig en Î 
styresman, som skulle ega i sin spira den ' 
andliga och verldsliga magten; för att vinna > 
och uti sig upptaga verlden, utan att hon be- 
höfde att bli något annat än hvad den var — S 
hednisk och bunden i vidskepelse under mensk- ? 
liga stadgar. Kyrkan blef »såsom alla andra j 
hedningar.» Hvad är det som gjort och gör ? 
att de olika länderna täfla med hvarandra att S 
upphöja sin högste styresman till kejsare, bädda ’ 
omkring hans tron med landets största rikedo- > 
mar och betrakta honom som en gud, hvilken ? 
de nästan äro färdiga att tillbedja, om icke j 
samma förhållande — de vilja ej låta sin re- ? 
gent stå tillbaka för den mest framstående på > 
jorden, äfven om det skulle kosta landet al- <, 
drig så stora utgifter; de vilja vara såsom alla > 
andra. Gerna skulle Frankrike^ låta på nytt < 
en tyrann uppträda på sitt lands tron, om det ) 
blott kunde bli såsom Tyskland eller Ryssland, ( 
och hvem vet huru många af de andra natio- ) 
nerna skulle vara ovilliga att göra samma j 
uppoffring af frihet och egendom, om dé kunde 2 
vinna samma mål.

Kan man ögna igenom en enda tidning i j 
vårt land eller utlandet utan att se långa af- < 
handlingar om beväpning, förvar och krigs- ) 
rustningar? Vi fråga: är det någon fara på 

»Att vi och äro såsom alla $ 
andra», 1 Sam. 8: 20. S 
et var ingen lätt sak för > 
Israel att stå såsom ett ( 
särskildt folk, utmärkande ? 
sig i gudstjenst, och styr
da af Gud, vara i sedligt 
lefverne ett besynnerligt 

folk framför alla andra folk på 
jorden. De yngre tröttnade vid 
de gamles seder, och på alla si
dor omgifna af hedniska grannar, 
togo de lätt intryck af dem och 
afveko från det rätta, emedan de 
saknade kraft att säga nej till de 

förledande frestelserna, att bli »såsom 
alla andra.»

Denna frestelse har varit ettj af 
de största hinder för Kristi rikes fria 
utbredande, dess efterföljande har lagt 
till påfvekyrkan, som sökte bli lik

be- 
an- 

Menniskan är ej af naturen danad så att 
hon tycker om starka drycker, tobak uti dess 
olika former eller något, som är skadligt för 
kroppens välbefinnande. Den som tar det för
sta glaset, gör det ej emedan han tycker det 
smakar honom väl, utan emedan han ser några 
bekanta »manligt» tömma sina glas och hör 
det gamla drinkareordspråket: »den som sviker 
i dryckjom, sviker i all styckjom», och der- 
före söker han bli lik alla andra. Aldrig har 
troligen någon lagt snus eller tobak i munnen 
eller rökt en cigarr, utan att första gångerna 
må illa, kanske kräkas gång på gång, men be
gäret att bli såsom alla audra har segrat, och

j^Jällt är det hem, der friden bor, 
Bygdt på Guds ord, man läst och tror 
Der samlas barnen; syster bror, 
I kärlek kring sin far och mor.

S färde? »Nej», svara trontalen, och presiden- 
? ternas adresser, som hållas vid riksdagars, par- 
; lamentens eller kongressers öppnande, »freden 
( är betryggad.» Nej, svara de kungliga och 
j kejserliga vänskapsbetygelserna och monarker- 
? nas kyssar och omfamnande, vid de stora be- 
S söken de göra hvarandra. Nej, svarar folket 
( i de olika länderna, som ropar sitt hurra och 
S gifver sin hyllning tillkänna vid åsynen af de 
, mägtiges besök; och nej svarar pressen, som 
'■) öppnar sina spalter och gör de befogade an- 
( märkningarne öfver dylika tilldragelser. Men
< trots allt detta rustar hvarje folk sig till krig, 
, utan att afgifva något annat skäl härför, än 
j det Israel gaf, då det valde sig en konung: 
? »att vi ock varda såsom alla andra.» Vore 
; vår Folkvän politisk, men detta har den re- 
? dan ifrån början afsagt sig att vara, kunde 
£ vi här ha tillfälle att göra åtskilliga iaktta- 
r gelser på detta området. En fråga vilja vi 
j likväl göra: Får icke folket samma straff nu
< som då, när de vilja vara såsom alla andra, 
j och kräfva icke dessa försvar, »hvilka i dag
< stå och i morgon kastas i ugnen» (förklaras 
j odugliga) lika mycket som det kostade Israel
< att bli såsom alla andra? »Edra söner», sade 
j profeten, »skall han (konungen) taga till sin 
( vagn och ryttare, som rida för hans vagn ; och 
j till höfvidsmän öfver tusen och öfver femtio.
< Edra bästa åkrar och vingårdar och oljegårdar 
j skall han taga och gifva sina tjenare. Dertill 
( skall han taga af eder säd och vingårdar och 
, tionde och gifva sina kamererare och tjenare.» 
/ Så rädda ha äfven fredsvänner varit, för att

bli olika alla andra, att då de länge burit sin 
? tanke om afskaffandet af stora, betungande ar

méer och sökt att framhålla den i form af ? 
étt förslag på ett möte bland folkets represen- i 
tanter, har det skedt med bäfvan, medvetna j 
som de varit, att det ansågs vara en galenskap \ 

j af värsta slag, att angående krigets »lysande» sak ) 
? bli något annat än hvad alla andra äro. Aldrig ( 
j beskrattades Hudson mera, då han stod och ? 
j bygde sin första ångbåt eller Stephens, då ’ 
'/ han gjorde förslag, om att anlägga en väg af 
j jern, på hvilken man skulle kunna åka, dra- 
. gen af ett lokomotiv, än hvad fredsvänner ha 
j blifvit, då de sökt göra sina fredsåsigter kända 
? och förmått andra att omfatta dem.

? evigt elände.
bära en
klädning,
af siden eller sammet; 
och barn t "
låter man hemmets behof förbises, för att sjelf 
kunna lefva stort bland kamrater, då man kom
mer till staden; lånar man af nästan för att 
köpa allt hvad man ser sina rika grannar hafva 
eller sätter man egendom i pant för att vid 
något tillfälle kunna synas »vara med» och 
föreställa herre, sprätt eller modedocka, då kan 
man Vära viss om, att ett förnedrande fall skall 
följa och bringa stort elände med sig. Och 
på detta sätt följa med sin tid och sträfva 
framåt, är både farligt och förkastligt.

Vi tro att nppgräfde man sjelfva roten till 
många syndiga och fula vanor, skulle den 
finnas vara detta: att vilja vara såsom alla 
dra.

gulera», hvilket är oftast det samma som att 
bedraga sin nästa; allt under åtrå att vara så
som alla andra.

Det är en farlig sträfvan för den obemed
lade att vilja mäta sig med den rike; det fost
rar missnöje med sin egen lott, afund mot an
dra, gör hemmet och lifvét olyckligt och ska
par många onödiga bekymmer.' Att låna eller 
sätta sig i skuld för att slå stort på och sy
nas vara är att stjäla eller åtminstone' illa an
vända det man icke sjelf eger. Långt bättre 
och hederligare är det att noga se efter, hvad 
man har råd till och »krypa tills man kan gå», 
an att flyga med lånade och påsatta vingar, 
ty detta händer vanligen som med mannen, 
hvilken skulle med påfästade vingar flyga från 
ladugårdstaket till blomsterängen, den ene vin
gen brast, och han föll ned i — gödselpölen. 
Vi hafva läst om rätt många på senare tiden 
bade i vår stad, Göteborg, och andra städer, 
som hafva inrättat sina praktvåningar, skaffat 
sig dyrbara saker i hemmet, gjort sig kända 
med de rikaste de kunde våga att närma sig, 
knutit manga vänskapsband omkring en äkta 
champagne eller några läckra viner, och snart 
hafva dessa vänsökare bland de rika tillstält 
en statlig middag, som köstat några hundra 
eller tusen kronor. Men det obehagliga i sa
ken har kommit efter allt detta: de hafva fal
lit ned från sin höjd liksom den förutnämnde 
mannen. Blomsterängen de ämnade sig till, 
hafva de aldrig uppnått, men väl har man 
hört att någon vecka efter kalaset, har den ene 
blifvit inkallad i fängelse för förfalskning på 
utländsk ort, en annan för bedrägeri i en bank 
i sitt eget land och en tredje på nåd blifvit 
afskedad från sin förtroendepost, i följd af att 
kassakontot ej ville gå ihop; och allt detta i 
följd af att vilja vara såsom alla andra.

Någon torde invända: »skall jag då alltid 
stå på samma ståndpunkt och aldrig skrida 
framåt, då alla andra följa med sin tid?» Nog 
veta vi att »tiden är ond», och mången fre
stelse ligger för handen, att vilja följa med 
den, men detta allmänna uttryck: »följa med 
sin tid» har bringat många i både timligt och

Har inan endast råd till att, 
tarflig men ren bomulls- eller ylle
men sätter sig i skuld för att få en 

förmenar man maka 
att erhålla det nödvändigaste eller

j Vi tro att på våra folkmöten, som nu hål- 
: las, der mycket talas om beväpning och för- 
j svar, finnas många, som af innersta hjerta skulle 
> vilja tala för en fullständig afväpning, om de 
1 ej fruktade att bli olika alla andra eller anses 
såsom icke följande med sin tid, ehuru de 
sannerligen äro långt före den allmänna tids
anden, 
än de, 
känslor 
ger och 
så visst som fridens Furste sagt »att folken 
skola lära att icke mera örliga.»

Gå vi inom hvarje enskildt samhälle så 
finna vi att samma begär gör sig gällande, att 
vilja vara såsom alla andra. Ju mera sam
färdseln blir allmän, ju mera gör denna begä
relse sig gällande. De fordringar man hade i 
den lilla byn, der man sällan såg några andra { 
än de vanliga, hvilka hade det lika med sitt eget, . 
de voro då sådana, att kläder, möbler, husgeråds- 
sakeroch åkdon ansågos vara mycket ändamålsen- 
liga. Men genom ett besök i en annan by eller 
landsort, genom att flytta till en stad, för att 
som det hette : fostra npp sina barn, fastän 
följden måhända blef att de förstördes, hafva ; 
mor och döttrar ständigt upprepat: »vi måste ' 
ha det såsom alla andra»; och för friden i ' 
hemmet måste derom snart ordnas. Hafva ej j 
tillgångarne räckt till, måste man taga på kre- ; 
dit, har krediten tagit slut, måste man börja den onda vanan har tagit öfverhanden, tills 
att spela på lotteri eller, som det heter, »vi- > de blifvit slafvar »såsom alla andra.»
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FOLKVÄNNEN.

Vi motverka dryckenska-
utrymmes

(Forts.)

Måttlighetssupare.

Om

b

henne och han sade: ’jag kan ej

Här fins en person,

Guds godhet.

S s

»Icke vet jag 
»Nej.» 

»Dä är du en

hvilket sin egen skam utskuddar.
Mycket mera kunde sägas öfver 

net, men vi måste för bristande 
skull leuina det till en annan gång.

säga till mig: »är det synd att 
vin?» »Jag kan ej påstå att så 

»Är det synd att taga sig ett 
»Jag kan ej disputera med dig 

väl, jag tar ett glas bränvin, 
ej vara synd.
»Vill du taga ett?»

»Jag törs ej.»

hvad betyder det? I följd af det för
till Gud, i följd af min 

förpligtad att öfver- 
om jag kan, genom 
är lofligt för mig, 

och så fullborda Kri- 
att bära en annans svaghet, 
jag tror, öfverensstämmande 
detta är den ställning jag in
så oförståndig som att påstå, 
som super, skall bli en drin

karakter.» T’“
om så behagas; men om jag är så svag att jag 
ej kan supa måttligt, så är jag stark nog till att 
helt och hållet kunna låta bli. Det stora fe
let hos dessa predikanter är, att de påstå sig 
gifva mig ett godt exempel. Antag att jag 
sitter till bords med en af dessa predikanter, 
och han skulle 
drinka ett glas 
är», svarar jag. 
glas bränvin?» 
härom.» »Nå 
jag anser det 
om det är.» 
»Hvarför icke?» 
enfaldig menniska.» Kunna dessa män åtaga ; 
sig att försvara det påståendet: »hvad som är 

, oskadligt för en är oskadligt för en annan?» 
' Jag säger till måttlighetssuparen : »du sätter 

1 intet godt exempel för andra, du ger ett så- 
( dant exempel, som många ej kunna följa.» 
) »Huru vet du det?» Antag det fins en bro öf- 
(' ver ett bråddjup, hvilken kan bära en tyngd 
) af nio pund, men du väger sju pund. Här fins 
( nu en man, som väger tio pund och du sä- 
i ger: »följ mitt exempel, unga man.» »Jag tyc

ker ej om utseendet af den bron», svarar han.

kära du! nu går det ej an att vara 
så der sorgsen och modfäld längre! 
Jag tänkte att du så småningom skulle 

blifva förståndigare», yttrade Anna Larsson en 
afton till Anders Skoglund.

Anders stod i det lilla köket och stödde 
sig med armbågen mot fönsterkarmen under 
döt han emellanåt tittade upp mot den moln
fria himmelen, från hvilken fullmånen lyste i 
hela sin glans. Hela rummet vitnade om den 
yttersta fattigdom. Der funnos inga möbler, 
undantagandes en bänk, på hvilken en kaffe
panna stod.

Han stod der med nedböjdt hufvud, då kvin
nan kom in, men svarade ej något.

Menniskau synes i så fall ha ganska myc- orsaken till åtta tiondedelar af brotten, sju 
i egen : åttondelar af fattigdomens eländen och halfva 

antalet af dårhushjonen; visen mig att ost för
orsakar samma elände som dryckenskapen, och 

, genom Guds nåd, motverka osten 
• Jag bryr mig ej om hvad

• satser. Jag är ingen teolog, ej heller en lärd 
man. Jag har aldrig varit i någon skola se
dan jag var elfva år gammal, men jag kan på 
denna grund försvara mig mot hvilken predi
kant som helst i NewYork: det är enligt bi
beln mera tillåtet för, mig att afhålla mig från 
starka drycker, än för er att dricka, 
det än är tillåtet för mig att dricka ett glas 
vin, 
hållande jag står 
tro på Kristus är 
gifva en loflig njutning, 
att öfvergifva det, som 
rädda en svagare broder 
sti lag genom 

, Detta är, hvad 
? med bibeln, och
< tar.
? det hvar och en 
5 kare. i
( fortfara att vara det. ]
; lighetssupare och han lefde tills han blef 94 < år 1851 och 1852; nu 
l år gammal, men han var aldrig under hela sitt ? drucken stalldrän] 
$ lif öfverlastad. I" * ’ 
( supande kristen, och om det fins en himmel
< för kristna, så är han der. Det fins somliga j
< menniskor, som kunna supa måttligt, men an- ( _ u ___
i dra, som icke kunna det. Min fader söp mått- ; I tycken måhända att jag är för öfverdrifven,

*”..............men jag påstår, att en församling har ingen
rätt att utesluta en person som blir drucken,

--------------------- Han

Min fader var en mått- ? i bön i håns familj och hörde honom bedja 
i är samme man en, 

i staden Boston. Må or- 
Min fader var en måttlighets- j dets tjenare taga sig till vara för att gifva an- 

' dra ett dåligt exempel ! Det fins personer i 
våra församlingar, som dricka mer än ett glas. 
Jag önskar att församlingarna måtte varna dem.

' ligt. Hans son kan ej mera supa måttligt än 
; man kan afbränna ett krutmagasin måttligt.
: Någon säger då: »du är en man med en svag : om hon icke utesluter den som dricker.

Nå väl, låt mig bli ansedd för det, rår för det att han super, men icke att han 
; men om jag är så svag att jag blir drucken. Jag kan låta bli att böja min 

arm och lyfta glaset till min mun och tömma 
det, men då jag druckit ut det, är all sjelfbe- 
herrskning förbi. Motverken derför starka dryc
ker i allt och på den grunden: fullkomlig af- 
hållsamhet.

tid brukat begagna det. Ni säger till mig: 
’doktor, jag ger er intet vin, emedan herr så 
och så missbrukar det.’ Här fins en person, 
som ej kan supa måttligt och här är en an
nan som blir en galning genom dryckenskap. 
Snart börjar ni att fråntaga oss alla läckerhe
ter. Jag tycker om ost. Jag vill gerna ha 
den vid måltiden; den bidrar till matsmält
ningen. Vill ni derför säga: ’doktor, det fins 
några som ej kunna äta ost måttligt och der- 
för.e skall jag ej bjuda er någon ost.’ Ar det 
rättvist att framställa saken på detta sätt? 
Hafven I någonsin hört att någon, som varit 
färdig att afrättas, har sagt till dem som kommo 
för att bevitna det: 'mina älskade vänner, lå
ten varna eder af mig, att aldrig smaka ost?’ 
Hafven I någonsin hört att någon liar mördat 
sin hustru och anfört som ursäkt härför, att 
han har ätit ost? Hörden I någon gång att 
ett uppträde egde rum på gatan, der en per
son blef mördad eller åtskilliga refben brutna, 
och tidningarne anmärka: »dessa män hade ätit 
för mycket ost?» Nej, visen mig att osten är

v.F™,ohn B. Gough (läs: gåff) är säkerligen 
vcrldcns störste nykterhetstalare. Hans 
tal är sådant, att har man en gång hört 

honom, glömmer man aldrig, hvad han sagt. 
Det är nu mer än ätta år sedan vi hörde ho
nom och ännu i dag framstå både talaren och 
det han sade lefvande för vårt minne. Vi an
föra något af hvad han för några veckor sedan 
sade på Nationalnykterhetssällskapets årshögtid 
i NewYork. Det anmärktes vid mötet, att 
John B. Gough och D. L. Moody hafva till
hört samma församling i Massachusets. Ord
föranden vid mötet gjorde antydning på detta 
i följande ord: »en stor ära tillkommer dr. 
Kirks församling i Boston, från hvilken två 
sadana män, som Gough och Moody hafva ut
gått. Den ene har under tretio år verkat för 
nykterheten, och hans tal har genljudit öfver 
hela verlden; den andre talar i dag till tjugo 
tusen menniskor i London, och har under det 
sista året predikat till flere än någon annan 
gjort förut på en så kort tid.»

»Ordförande, damer och herrar», sade Gough, 
»jag har under tretioett år verkat för nykter
heten och mången gång känt mig trött uti 
min verksamhet, fastän jag ej tröttnat utaf den. 
V i strida och bekämpa dryckenskapen. Vi för
klara ej krig emot någon enskild persons in
tressen. Vi strida emot dryckenskapen eller 
det som den åstadkommer. En juris doktor 
spisade hos en förnäm dam, som aldrig bru
kade vin, stor sak i hvem som var bjuden, 
och vid hvilkens bord general Grant med sin’ 
stab spisade i två dagar, under hvilken tid 
intet vin, öl, porter eller bränvin begagnades; , 
och da några af de adlige från England spisa 1 
vid hennes bord, bruka de fråga: ’kan ni 
bjuda Lord den eller den?’ Hon svarar då: 
ja, men de få veta förut att intet vin, öl el
ler några starka drycker bjudas i familjen.’ 
Den anförde herrn var bjuden på middag hos 
henne och han sade: ’jag kan ej förstå hvar- 
före ni har det så i denna sak. Jag tycker ; 
om ett glas vin till min middag; jag har all-

Ni säger till mig: .

ket af apnaturen, vara långt ifrån sin 
herre och sakna sjelfständighet, oberoende och 
sann mandom. Omständigheterna böja henne 
af och an, och de ogudaktige äro såsom ett ’ jag skall, g 
stormande haf, som icke stilla vara kan och ; så länge jag lefver.

I kallen det, men det är det som åstadkom- 
detta äm- ' mer sådana följder.

; pen hvarhelst vi finna den; det må vara i den 
rikes skänk, det glada sällskapet eller på kro-

. gen. Vi motverka den enligt grundsats. Vår 
. grundsats är: fullkomlig återhållsamhet från 
. alla rusgifvande drycker. En anmärkning gjor- 

des här i afton af en predikant här i staden 
. till förmån för måttlighetssupande, så vida jag 

förstod saken rätt. Jag vet åtminstone att nå
gon sade, att en predikant påstod att den he
liga skrift talar till fördel för vinets anväu- 

: dande. Allt hvad jag har att säga härom är, 
att jag skulle ej vilja gifva det ringaste för 

, ett bud i bibeln, som sade: »du skall afhålla 
. dig från rusgifvande drycker.» Jag behöfver 
, ej något sådant. Allt hvad jag önskar få ur n__
, bibeln är ett rättmätigt skäl för mina grund- ? menniskas hjärna och nervsystem,

; »Jag har gått öfver den i fyrtio år; den är full- 
? komligt säker.» »Ja, men de säga —» »Bry 
; du dig ej om hvad de säga ; si så, följ nu mitt 
? exempel, försigtigt och måttligt; bli ej orolig; 
) gå ej för hastig; nu, sagta, med sjelfbehersk-
< ning och fasthet; så der, förträffligt, det går
> utmärkt» — men efter hand stiger han med sin 
( fot midt på bron och med ett brak och ett
> skrik går hau ned i bråddjupet. Lemnade du 

honom ett godt exempel? Nej, du tog ej i
S betraktande skilnaden emellan ditt och hans 
? sinnelag, ställning och svaghet i karakteren. 
y Det fins somliga som kunna supa måttligt, 
’ men andra icke. Jag vet en man, som före- 
j nade sig med en kristen församling. Jag frå- 
( gade honom, om han ville påtaga sig nykter- 
j hetslöftet, men han vägrade. Han sade: »Guds 
' nad skall bevara mig; jag har lemnat mina
< unga kamrater; jag vill att de skola förstå att 
? Guds nåd är mägtig att bevara mig.» En 
) ganska god idé, mycket vacker, mycket för

träfflig! Guds nåd har ej mera magt att för
hindra starka drycker att göra inverkan på en

, om hon su-
> per, än gift har, om han tär in det. Hafva
< inga personer fallit i dryckenskap, som hade 
) Guds nåd i sina hjertan? Hafven I aldrig ute- 
; slutit medlemmar ur församlingen för drycken-
> skap? De hafva ångrat sin förseelse, intagits: 

men åter fallit och uteslutits. Äro alla dessa
> sj elf be dragna, skrymtare eller hvad äro de? 
’ Det fans en stackars usling raglande på ga

torna i Albany, upprepande latin och grekiska. 
En lärare i staden träffade honom och fann 
att han varit en evangelii tjenare och som så
dan innehaft en hög ställning i Glasgow, i 
Skottland, i samma församling der dr. Chal
mers var. Jag talade här i staden 1848 i en 
kyrka, der en af de mest vältalige predikan
terna var pastor, men som var så drucken, att 
han knappast kunde förrätta bön. Den stac
kars mannen besökte de uslaste krogar innan 
han dog. Jag spisade tillsammans med en

Jag är ej
. . UAUH MXX vu Vinn- / uuu uu ag dpiOBUC Llll&cLlIl IllilUö III GU Cll 

Det fins måttlighetssupare och de kunna j teol. dr. i Nya England, knäböjde med honom

eJ>
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»Jag tänkte du skulle hafva litet eld i spi- 
seln der, och att du skulle skaffa dig något

inföll Anna, »men det är ditt eget fel, om du ? 
ej strålar som ett ännu klarare ljus en dag.» ;

låten dermed och visade äfven detta, och Anna 
var glad, då hon fick lägga för honom ännu

att äta i afton. Der ser jag min kaffepanna > 
står; jag sade, att du kunde få den någon tid ( 
och jag var just glad, då du kom och hemtade ) 
henne.»

Den stackars mannen skakade på hufvudet 
och teg fortfarande.

»Men nu skall jag säga dig, Anders, att ) 
det är både synd och skam att vara så der ( 
tvär och vresig samt otacksam till på köpet.» ' 

Vid de sista orden vände han sig om. 
»Otacksam», utbrast han, »jag undrar hvad jag 
har att vara tacksam för?

»Åh, mer än hvad jag har tid att stå här 
i kölden och räkna upp för dig. Kom in till 
mig, jag hoppas att de skola ha gjort upp en 
brasa. Jag har varit ute och arbetat hela da
gen, så jag tycker, att det skall komma mig 
väl till pass att få stiga in i ett varmt rum

Anders skakade sorgset på hufvudet.
»Nej, skaka icke på hufvudet på det der <? 

viset, ty det står skrifvet, att de rättfärdige (> 
skola lysa som solen en gång.»

»Alltid tänker du på slika ting», svarade 
Anders och suckade ännu en gång.

»Ja, det är väl för mig, om jag det gör. < 
Ingenting underlättar dagens mödor mera än ? 
tanken på hvila och bekvämlighet, då aftonen '• 
kommer och det fins ingenting, hvilket så 
hjelper oss att fördraga lifvets besvärligheter, *> 
som hoppet om frid och lycksalighet sedan det < 
slutat.»

»Hopp?» sade Anders med en ny suck.
»Ja hopp; men kom nu med till kvällsvar- s 

den, ty du kan just ej känna dig så hoppfull, ? 
då du dagarne igenom ej har någonting att j 

ett stycke kött.
Sedan de slutat måltiden, sade han: »för 

en timme sedan tänkte jag, att det ej mera 
fans något hopp för mig här i lifvet och in
gen glädje heller.»

»Ja, du trodde verkligen så; det var ej svårt 
att se, att du hade sådana tankar.»

»Du måste dock medgifva att mina bekym
mer äro stora», sade Anders och började åter 
att sucka, så snart han tänkte på dem.»

Han hade nyligen följt sin maka till hen
nes sista hvilorum. Hon hade legat sjuk flere 
månader och medan han skötte henne"' hade 
han sjelf insjuknat. Under denna tid hade 
han blifvit tvungen att sälja allt hvad han 
egde för att skaffa mat och läkarevård åt sig 
och sin sjuka hustru. Ännu var han för svag 
att arbeta och han var för stolt att bedja 
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nu och hvila mig 
litet. Kom nu bara 
och få dig litet 
mat på kvällen!»

»N ej !» genmälte 
Anders, »det pas
sar sig icke att jag 
går in till lyck
liga och glada 
menniskor. Jag 
skall ej stanna här 
länge och vara folk 
till besvär. Stan
na ej här i kölden 
längre utan gå 
hem. Tack för 
besöket; jag ser 
nog din välme
ning.»

»Jag är glad öf- 
ver att du tillstår 
det. Men om du 
nu ej går med mig, 
så kommer du att 
göra mig onödigt 
besvär, ty då blir 
jag tvungen att 
bära hit mat åt 
dig och tända upp 
eld för dig och 
jag är nog trött 
efter att ha stått 
vid tvättbaljan hela 
dagen.»

Anders såg för
vånad på henne, 
men sade slutli
gen : »nej, gör icke 
det, om jag nöd
vändigt måste, så 
skall jag väl gå 
med dig.»

»Jaha, det måste du», sade hon, »kom bara 
vi skola ändå lemna ett tacksamt vitne kvar i 

komma.»lijelpen
»Men huru skall 

gade han ånyo.

»Han stod der med nedböjdt hufvud, då qvinnan kom.» 

äta, och ingentig att värma dig vid denna 
kalla natt.»

Hon fick honom att följa med sig och tog

någon om hjelp. 
Han hade gjort 
slut på det sista 
öret och trodde 
nu, att han skulle 
dö af brist och så 
slippa ifrån alla 
sina bekymmer.

»Nog vet jag, 
att du har stora 
bekymmer, men 
jag tror, att det 
redan har blifvit 
aiägot bättre för 
dig», svarade An
na med ett vänligt 
leende.

»Det är nog lätt 
att tala på det der 
viset, men det 
hjelper mig ej i 
min svåra .belä
genhet.»

»Jag har sagt 
som det är», fort
for Anna. »Och 
jag säger det om 
igen, att ju större 
bekymmer vi haf
va, desto mer 
hjelp behöfva vi. 
Och du kan vara 
säker på, att du 
skall få den hjelp 
du behöfver oeh 
det just nu.»

»Hvad f» fråga
de han.

»Ja, det må du 
gerna fråga, men 
på något sätt skall

jag kunna bli hjelpt?» frå-

rummet.»
Anders såg sig undrande omkring.
»Jag menar månen. Den lyser just nu på { 

dig, alldeles som ville han säga: ’gif du dig 
tillfreds, Anders; den samme som skapade mig 
har äfven skapat dig och den som uppehåller 
mig skall äfven sörja för dig. Det är säkert! 
Och kallas icke månen i bibeln för det trogna 
vitnet! Och det är visst, att om jag blott : 
kunde höra det, nog skulle månen hafva många 
saker att förtälja: O! huru klart han skiner! . 
Se bara!»

»Ja, jag önskar — jag önskar bara —» 
suckade Anders, i det han såg upp mot him
melen.

»Du önskar, att du vore ett så klart ljus», 

honom in i sitt eget lilla kök. Der satt hen
nes egen man i ett hörn; han var lam. Po
tatisgrytan kokade redan och bredvid den syn
tes en stekpanna med fläsk och kött uti. Bor
det var redan stäldt i ordning.

Hon bad Anders taga plats bredvid hennes 
man, och sedan hon hade tagit utaf sig sjal 
och hufvudbonad, satte hon fram kvällsvarden.

»Stina är då en liten snäll flicka», sade hon; 
medan jag är ute hela dagen, så går hon och 
köper hem mat och har allting i ordning, då 
man kommer hem på aftonen. Det är en rik
tig välsignelse att hafva ett sådant barn. Måtte 
Herren göra mig tacksam för all hans godhet.»

De satte sig ned till den tarfliga måltiden. 
Anna bad om ursäkt, derför att rätterna voro 
så få, men Anders förklarde sig vara fullt be-

»Det fins två ting som du måste göra», sva
rade Anna, i det hon värmde sig vid den 
muntra brasan, »du måste begära hjelp, i an
nat fall kan du ej vänta att få någon; och 
sedan måste du förhålla dig så, som om du 
trodde, att du skulle få det du har begärt.»

»Om du menar att jag skall bedja», då du 
uppmanar mig att begära hjelp, så kan jag 
säga dig, att jag redan har gjort det», svarade 
han vresigt.

»Jaså, du har redan bedit», återtog hon med 
mycket lugn. »Om jag ej haft ditt ord derpå, 
skulle jag ej hafva trott det, ty du ser så för
skräckligt bedröflig ut.»

»Jag bad i eftermiddag.»
»Nu i eftermiddag! nej hör bara! och blef 

ej din bön besvarad? hvem var det väl, som
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som nu

men-

Hela

mer ait 
ske han 
honom ;

det var 
äro alla

höra oss, och vi skola alltid ega 
är bättre än allt annat: nämligen 
som öfvergär allt förstånd.»
när man tänker rätt på saken, så

Herren rikligt gifVer gröda, 
Säd och frukt af alla slag, 
Menniskor och djur till föda, 
Visar oss sitt välbehag. 
Det är oss en ljuflig börda, 
Att från träd och åker skörda.

Trädet sig mot marken svänger, 
Bjuder oss att plocka ned 
Frukt, som der på grenar hänger, 
Vederqvicka oss dermed.
Nu, sen sommaren är gången, 
Höres glada skördesången.

Pris ske Herren, som bevisar 
Sig så god mot oss, att han 
Hikeligen oss bespisar 
Med hvad kroppen mätta kan. 
Allt han gör af nåd allena, 
Ty vi intet godt förtjena.

Må vi såsom träd planteras, 
7 Guds gårdar, växa till, 
Bära frukt, som skall formeras: 
Verka det som Herren vill;
Att när han sin frukt skall skörda, 
Vi må bli till himlen förda!

SÖBSTf.

skickade mig in till dig; hvem var det, som \ 
gaf mig i hjertat, att jag skulle titta in till ? 
dig och se huru du hade det, då jag sjelf var ( 
trött och utsläpad. Jag hade redan tag i lå- ? 
set till min egen dörr, då något inom mig \ 
hviskade : »gå först och se huru det är fatt ? 
med den stackars Anders», och så begaf jag \ 
mig i väg. Och nu slipper du att gå frusen > 
och hungrig till hvila i afton.»

»Det ser verkligen ut som om någon tänkt ( 
på mig i mitt elände», sade Anders,

»Ja, tvifla aldrig derpå. Du har fått svar 
på din bön. Om jag vore så trög till att 
se Guds välgerningar, skulle jag förlora mer 
än hälften af min sällhet och lycka. Här om 
dagen kom min granne till mig. Han sade 
till mig: ’kära Anna, du måtte ändå hafva myc
ket besvär med din man, som är lam och 
ständigt måste skötas som ett barn’, men jag 
svarade honom, att min man var en af de bä
sta välsignelser som Gud tilldelat mig. Då 
vi båda voro unga och raska, huru god var 
han ej då mot mig och nu är det en riktig 
glädje för mig att kunna hålla allting i ord
ning och göra det bekvämt för honom. Jag 
tackar Gud hvarje morgon som jag vaknar 
sund och frisk och kan gå till mitt arbete. 
En annan sade åt mig: ’jag beklagar dig, att 
du skulle förlora ditt ena öga, tänk hvilken 
olycka!’ Men jag sade henne, att hon hade 
ej fattat saken riktigt, ty om jag hade haft 
kvar min syn på båda ögonen, så hade jag 
stannat i hemmet oeh förtjenat vårt uppehälle 
med sömnad. Men då jag hade förlorat mitt 
öga, blcf jag tvungen att gå ute och förrätta 
hvarjehanda släpsysslor och har just genom 
detta grofva och hårda arbete bibehållit min 
goda helsa, som är det bästa en menniska 
kan ega. O! jag kan verkligen ej räkna upp 
alla Guds välgerningar emot mig.»

Anders reste på sig. »Tack skall du ha, 
Anna!» sade han och var fast besluten att lära 
sig den lexa han hade fått; »du har rätt», 
fortfor han, »och om du kunde låta mig stanna 
här ett par dagar och låta mig få en smula < 
att äta, så ville jag försöka att få något lät- 1 
tare arbete under tiden och sedan skall jag 
betala dig för din välvilja.» I

»Det är då för märkvärdigt!» utropade Anna; 
»det är då en stor Guds välgerning mot mig. 
Jag skall gå en half mil härifrån för att hjelpa 
till med att tvätta kläder, och måste stanna Ü 
borta två eller tre dagar, och jag blir tvungen - 
att äfven stanna der öfver nätterna. Jag var 
tveksam, huruvida jag skulle gå dit bort eller ; 
ej, ty jaS hade ingen som såg till min sjuka I 
man här hemma. Jag tyckte nog att 
svårt att förlora förtjensten. Men nu 
besvärligheter undanröjde.

Anders smålog; så mycket solsken, 
fans i hans hjerta, hade der ej funnits på 
många dagar. Han återvann sedan så små
ningom sin helsa och han pröfvade mången 
gång under den återstående delen af sin lef- 
nad det medel mot all sorg, som Anna lärt 
honom — bönen.

»Icke att allting skall blifva just som vi 
vilja hafva det», sade Anna en dag, då de ta- , 
lade härom, »men så äro vi ej heller lofvade 
det, utan Herren har sagt, att om vi bedja, så 
skall han 
det, som 
Guds frid,

»Ja, ja,

MÄrVw i:,ic \ blir nog till slut den unges lott också, tänker
Ol 1 Jjllb. jag. Han ger åtminstone ej bättre ut, och en

Forts, fr. ./»' 5. i lättnad skall det blifva att slippa ifrån ho- 
: ■ . • ox..,.' nom här.»ag kan ej taga mig något till j

med den der unge vildbasaren, ; »Ack, vänta litet, min käre Simonsson. Af 
vet herr pastorn», sade Simonsson, S det du yttrat har jag hört, att han har fått en 
fångvaktare vid S—s cellfängelse, : mycket dålig uppfostran och hvad tror du väl 
då fångpredikanten cn morgon ; att det skulle blifvit af oss, om vi vuxit upp 
trädde inom muren, som kring- ; midt ibland bara synd och elände.»

plats. »Han skall sitta inne i tre »Åtminstone inga sådana som han, hoppas

gå på som han har börjat. Men kan- 
blir bättre, då pastorn får hand om 

pastorn har ett så ovanligt godt sätt
i att kunna styra sådana der vilda och råa 

niskor.»
»Hvad har han egentligen kommit hit 

är det nog som du säger; Guds frid är nog < frågade predikanten.
det bästa man kan ega.» »Åh, han har stulit ur andras fickor.

' slägten är ett sån’t der uselt anhang, hans far $ vråla och tänkte som så, att det gör honom 
blef för ett par månader dömd till lifstids j nog godt; men han såg förskräckligt lastbar 
fästning, samt skickades till Carlsborg, och det ) ut i dag på morgonen.»

slöt denna
månader och det ser ut som vi skulle få ett jag», sade fångvaktaren och rätade på sig med 
välsignadt arbete med honom, om han kom- } en min, som gaf tillkänna, att han ansåg sin

i hederskänsla sårad. »Men pastorn ser alltid 
> saken från den ljusaste sidan. Men jag un

drar just om pastorn skulle hyst många ljusa 
förhoppningar om den der gynnarn, om pastorn 

■ hade sett honom i går afton, då jag låste in 
för?» ( honom, huru han då bar sig åt som ett vild- 

: djur, vrålade och for emot dörren som en gal- 
] ning. Jag gick ifrån honom och lät honom
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Och derför kunde han ej »för- (

gos-?

till

då

till med den unge mannen, 
gosse, han är i ett mycket

tjutit och pratat 
., och

alls icke. Tvärtom 
mycket god emot 
gerna predikantens 
båtnad. Men hans 
kärlek, som lärde 
allting» vid förverkligandet af dessa planer. ? 
»Han kunde aldrig fördraga otacksamhet», det $ 
sade han sjelf, och Jakob var i hans ögon »den < 
otacksammaste skurk, som någon hade blifvit S 
plågad utaf.» C 
draga» honom, och det var honom omöjligt att j

att Jakob af sjukdom ' 
och fördes till ett af

hoppas, att han skall blifva bättre, men han 
är i en farlig belägenhet och tål ej några häf
tigare sinnesrörelser.»

Pastor Nilsson gick genast till den sjuke. 
Alltsedan Jakok Lind insjuknat hade han va
rit vid dennes sjukläger hvarje morgon, men 
han hade blott fått lyssna till det orediga 
språk han förde under feberyran. Nu var han 
vid fullt medvetande, och Pastor Nilsson tyckte 
att ett svagt leende hvilade öfver det bleka 
ansigtet, då han trädde in uti sjukrummet. 
Det hade försiggått en märkvärdig förändring 
med gossen. Den skygga, bofaktiga blicken, 
som så mycket bekymrat pastorn, var försvun
nen och det fans ett uttryck af lungn, förtro
ende, ja, barnslighet i hans ögon. Pastorn 
trodde att detta var en följd af sjukdom och 
matthet, men det var dock en glädje att se 
honom annorlunda än förut. Ilan satte sig 
ned bredvid Jakob och sade honom några vän
liga ord, och då hän såg, att gossen tittade 
på bibeln, som han höll i handen slog han 
upp boken och läste berättelsen om Jesu fö
delse; det var nemligen Jul, och han trodde 
dessutom att den sjuke gossen skulle kunna 
följa med och förstå den enkla framställningen 
af tilldragelserna vid det tillfället. Han för
vånades då han såg, med hvilken uppmärksam
het Jakob lyssnade till hvad han läst för ho
nom. Tårarne började snart rulla utför hans 
bleka kinder och snart började han att gråta 
högt. Det syntes nästan som om några gamla 
minnen vaknat upp ur hans själ. Pastorn blef 
nästan förskräckt. »Det är väl att doktorn 
icke är här», tänkte han, »men jag hoppas att 
tårarne skola göra honom godt», och han böjde 
sig ned till honom och bad honom vara stilla, 

hela Jakob var van att beherrska sig; hans snyft- 
dok- / ningar upphörde snart och han syntes vara an- 

' gelägen om att få säga några ord, men pa
storn ville ej tillåta honom att tala. »Nej, Ja
kob, du har varit mycket upprörd i dag, allt
för mycket, tror jag, vi skola se huru det är 
med dig i morgon, och om du då är något 
starkare än i dag, skall jag tala om någonting 
skönt för dig.»

Morgondagen kom; Jakob var något bättre, 
och, då pastorn trädde fram till hans bädd, 
blef han mycket öfverraskad af den hjertliga 
blick, med hvilken gossen helsade honom. 
Det hade skett en sådan märkbar förändring 
med honom. »Får jag i dag, herr pastor?» frå
gade hau, innan denne ännu haft tid att sätta 
sig ned.

»Ja, min gosse, jag tror att doktorn skall 
tillåta det; du ser ut att vara mycket bättre i 
dag än i går. Hvad är det som du vill säga 
mig?»

»O, herr pastor! vet pastorn ej om det fins 
någon psalm, som de bruka' att sjunga om ju
len? Den skulle handla om detsamma som 
pastorn läste om i går.»

Pastor Nilsson hade just lärt barnen i sön
dagsskolan en bland julpsalmerna och han bör
jade att läsa upp den. Jakob följde med, ända 

dess han kom till den versen
En sanningens och nådens tolk, 
Till verldens konungar och folk 
Han kommer: frid hans hclsning är 
Och kärleken hans spira bär,

han plötsligt reste sig upp i sängen, klap
pade händer och utropade: »så var det; jag 
kommer ihåg den psalmen fastän jag ej hört 
den, sedan jag var en liten gosse ock knapt

lem derutaf.
Efter några dagars förlopp började febern

så småningom lägga sig, och läkaren hoppa- ( kunde tala rent.»

känna någon sorg öfver, 
togs ifrån hans uppsigt 
sjukrummen i fängelset.

»Han har vrålat och 
natten, men nu är han temligen lugn, 
torn säger att han är mycket illa sjuk.»

Det var fullkomligt sant; den stackars 
? sen, som aldrig erhållit någon uppfostran eller ,

> varit van att lyda, kunde ej fördraga tvåyget 
’ i ett fängelse. Han rasade deremot, ända till
> dess att hans hjerna förvreds derutaf, och då 
J pastor Nilsson kom till läkaren vid fängelset
> för att höra dennes mening, fick han ytterli- 
J gare bekräftelse på Simonssons ord, att det
> stod mycket illa till med den unge mannen. '
> »Ja, stackars
> farligt tillstånd; igenom ett dåligt lefnadssätt 
) hafva hans kroppskrafter blifvit undergräfde 
? och så vanskött som han förut har blifvit, tror
i jag knapt att han skall hafva styrka nog att 
( gå igenom en sådan sjukdom.»
j »Och ingen stor förlust sker, om han ej det
< gör», inföll fångvaktaren, som stod ett stycke 

derifrån. Men hvarken predikanten eller lä-
( karen gåfvo sitt bifall till hvad han sade. 
S Doktorn var såsom läkare intresserad för Ja- 
r kob Lind, och han ville rädda honom, om det 
, stod i läkarekonstens magt att göra det, och 
( ju större svårighet härvid, desto större triumf. 
; Och predikanten hyste ett ej mindre intresse 

för honom och han gjorde det af starkare skäl 
. . . ’ 1*1 x »"»•'»Vi Vi/irrvn. havoValcAO-riinHPr ÏW sf.noknrs ffOS-sta förhoppningar, ifall icke en omständighet ; 

hade hindrat honom. Han hade bibelläsning ‘ 
med fångarne två gånger i veckan, och de 
hade då allesamman tillåtelse att få vara till
städes. Jakob infann sig med de öfriga en 
dag, då berättelsen om den »förlorade sonen» 
lästes. Pastor Nilsson talade my ’ 1 o"'1-
kärlek, den han sökte framhålla, och för att 
göra den begriplig för sina åhörare anförde 
han följande bibelspråk: »jag vill hugsvala '

) eder såsom modren hugsvalar någon», och lian ; des, att gossen under en sorgfällig vård och
) sade dem att Guds kärlek till sina barn är Ji skötsel snart skulle kunna återställas. »Jag
? ännu större än en moders. Han kom i det- - kunde knapt få reda på hvad han ville, ty
) samma att se dit bort, som Jakob satt. En ' hans röst är så svag, men jag tror att han

rörelse som denne gjorde med handen, kom ville tala med pastorn», yttrade doktorn, då
> honom att tro, det Jakob höll på att torka . han en morgon mötte fängelsepredikanten. »Jag 
; bort en tår, men i samma ögonblick märkte 
; gossen att han var uppmärksammad och hans 
; blick blef så hård och trotsande att predikan

ten trodde, att han hade misstagit sig. När 
: som helst, då han tänkte härpå, var han fär- 

dig att öfvergifva honom såsom en hopplöst 
förlorad, men huru det sedan gick, så kom 
han dock ännu att göra ett försök.

»Nu är det då ändtligen gjordt med ho- ' 
nom!» sade fångvaktaren en morgon i en sakta 
men säker ton. Jakob hade då varit f fän
gelset i ungefär tre veckors tid.

»’Gjordt med honom', hvad menar du med 
det Simonsson:» frågade predikanten förskräckt. 
»Jag hoppas att ingen olycka har skett den 
stackars varelsen!»

Utan att fråga förstod pastor Nilsson genast ? 
hvem den der »han» var, ty Simonsson hade ) 
alltid ett horn i sidan till Jakob. Î

»Hjernfeber, det är alltsamman», svarade Si- i
monsson med en elak tillfredsställelse. <

Läsaren skall dock ingalunda tänka att Si- S 
, mousson var en hårdhjertad menniska — nej, ) 

var han på det hela taget S 
fångarne och understödde ? 
planer till deras gagn och S 
själ var icke fvld med den / 
predikanten, att »fördraga s

»Hvar är han nu? säg, Simonsson!» ( <
»Åh, han går derborte i hörnet och lurar.» $ : 
Pastor Nilsson vände sina blickar med upp- j : 

märksamhet åt det håll fångvaktarns finger pe- j i 
kade, och hans öga mötte föremålet för deras < : 
samtal, och han kunde ej annat än hålla med < 
fångvaktarn om att Jakob Lind (under det < 
namnet hade han blifvit inmanad i häktet) såg ( . 
förskräckligt lastbar ut. Man kunde väl knap- . 
past få se någon som var mera olik en lyck
lig, väl uppfostrad och frisk yngling. Han i 
stod der, nedhukad som ett fångadt djur, hans : 
ögon gnistrade vildt i det magra och skrynk- , 
liga ansigtet, och det såg ut som om ett sma- 
leende aldrig varit utbredt deröfver till svar 
på ett vänligt ord eller en uppmuntrande blick ; 
gossens gestalt kunde gerna hafva hört till en 
gubbe, så hopkrymt och utsliten var han, och 
hela hans utseende bar pregeln af ett så för- ■ 
tvifladt elände, att den menniskovänlige predi
kantens hjerta genast rördes deraf.

»Stackars gosse», sade han, »han ser ut som 
hade hau redan för länge sedan tröttnat vid 
lifvet» och under det han gick tvärt öfver går
den, talade han vänligt och mildt till Jakob. . 
Men han fick ej något svar; den vilda, skygga 
blicken försvann visserligen, för de vänliga 
orden, men efterföljdes i stället af ett surmu- 
let, nästan hopplöst utseende, och alla pastor , 
Nilssons försök att få honom till att svara på ' 
de frågor, han gjorde honom, voro fruktlösa. ?

»Kunde just tro det», ropade Simonsson all- j 
deles utom sig af förargelse. »Ar det rätt / 
gjordt af en sådan god menniska som pastorn j 
att göra sig så mycken möda för den der — ) 
och en sådan landstrykare skall visa sig för- ( 
smädlig mot pastorn! Men jag sade ju pa- < 
storn sant hvad han var för en, och nu skall ) 
pastorn väl tro mig.» .

Den vilda, skygga blicken kom genast till- ) 
baka, och pastorn, som fruktade följderna, tog < 
fångvaktaren med sig afsides. ?

»Simonsson», sade han, när de kommit pa S 
något afstånd, »låt mig råda dig att försöka ? 
hvad verkan ett vänligt bemötande kan hafva $ 
i detta fäll; jag är säker på att ingenting an
nat skall lyckas.»

Simonsson ämnade just förorda ett mera 
strängt bemötande såsom vida lämpligare, men 
fångpredikanten skyndade till en annan del af j 
fängelset, för att undkomma hans talträngdhet, 
och lemnade honom ensam att förklara för sig, > 
att han aldrig, sedan han född blef, hade sett ( 
en så god menniska som den presten var. ) 
Han hoppades det bästa af enhvar, och han ( 
(Simonsson) var säker på, att om djefvulen > 
sjelf komme till fängelset, skulle han tro att ( 
det fans något godt hos honom och önska att ) 
han blefve väl bemött.

Pastor Nilsson var en bland dem som ega ( 
en fast tro på kärlekens lag, och den unge S 
Jakob Lind fick röna många prof härpå; men > 
dag efter dag gick förbi utan att det syntes 
bekomma den unge brottslingen någonting. 
Han var ohörsam och liknöjd och med undan- < 
tag af en obetydlig vexling i ansigtsuttrycket, / 
syntes det göra honom alldeles detsamma, om i 
han bemöttes strängt eller med kärlek och \ 
mildhet Till och med pastorn, som annars ( „ -
alltid brukade hoppas det bästa, började nu Och pred.kanten hyste ett ej mindre mtresse 
att tvifla Han skulle fortfarande hyst de bä- ) för honom och han gjorde det af starkare skal

■ oah högre bevekelsegrunder. Den stackars gos-
< sens själ, kunde den icke frälsas för evigt? ’ 
. Och om hans lif blefve sparadt, kunde man ju 

hoppas detta. Och så vakade man öfver Ja- ■ 
kob och vårdade honom, ej som om han hört 
till samhällets afskum, utan alldeles som om 

ivcket om Guds 'ian ’ stället varit en aktad och värderad med-
- « . . ' L .Tn zl T o T l
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«Och hvar hörde du den der psalmen, Ja- S 
kob?» sporde honom pastorn.

»Hon läste den för mig, innan hon gick till ) 
himmelen. Min moder, som ni vet», tilläde < 
han.

»Din moder! jag tänkte hon lefde ännu.» 
Jakobs ansigte fick ett vildt uttryck, men blott ( 
för ett ögonblick. — »Den der kvinnan är 
icke min moder. Min moder är en riktig än- ( 
gel der uppe i himmelen; min fader har all- ; 
tid sagt så, men han var elak emot henne och j 
dödade henne, och sedan började han att dricka 
ännu mer; nej den der kvinnan är icke min 
moder. Hon brukade ej att dricka eller slå ! 
mig derföre, att jag ej kunde skaffa henne i 
några penningar. Denna bryr sig ej om på ■ 
hvad vis jag skaffar penningar. I början tänkte 
jag på min moder och undrade om hon kunde 
se mig, och jag önskade att jag hade kunnat 
dö och fått komma till henne; ibland tänkte ■ 
jag för mig sjelf att blifva snällare och så skulle 
hon tycka om mig. Men det tjenade till in
genting; alla menniskor voro elaka mot mig.» 

»Stackars barn, du har haft en sorglig lott 
här i lifvet», sade pastorn med djup rörelse. 
»Och din fader, var äfven han hård emot dig?» (

»Jag kan just icke påstå, att han var elak 
emot mig, och allraminst då han var nykter. 
Jag har till och med sett, att han en gång 
gaf sin hustru ett slag för örat, då hon ru- ; 
skade mig och han sade henne, att hon gerna ? 
kunde låta Marias barn få vara i fred. Men i 
då han tagit sig en tår för mycket, så var det ? 
bäst, att jag var ur vägen.»

»Men hvart gick du, Jakob, för att knnna j 
förtjena någonting?» I

»Som pastorn vet så förtjena jag sällan nå- ? 
gonting, utan jag skaffade mig det på annat S 
vis. Jag gick omkring och tigdc och då jag ? 
kunde komma öfver någonting att stjäla så j 
gjorde jag det.»

»Men du har ännu ej talat om för mig, ‘ 
huru du kom hit på trakten.»

»Jag kom hit till marknaden. Det var nå
gon som sade att der skulle bli god skörd för ’
sådana som jag och han. Men några spanande S 
kommo äfven med, och just en sådan tog fast ? 
på mig, då min hand var i en herremans > 
ficka. Då hade jag glömt bort min moderoch j 
allt som var godt, och då jag kom hit hatade > 
jag alla menniskor. Om jag hade vågat och ’ 
kunnat, hade jag slagit ihjäl er första dagen 
ni kom för att tala med mig. Men då jag
såg, huru vänlig ni var emot mig så rördes j 
jag derutaf. De var de första goda ord någon 
talat till mig, alltsedan min moder dog. Men j 
under det jag låg sjuk nu kom min moder 
och helsade på mig.»

»Din moder, Jakob? Jag tyckte du sade j 
att hon var död och att hon är i himmelen.» ,

»Ja det är hon också, men jag måtte ha > 
sett henne, medan jag sof. Nog tyckte jag \ 
emellertid, att jag verkligen såg henne. Hon i 
kom och stälde sig der som ni nu sitter, herr j 
pastor, och hon log så mildt emot mig och / 
frågade: 'Jakob, vill du komma till mig i him
melen?' Och jag blef ej det minsta rädd, ty 
jag visste att det var min moder. Men jag j 
kunde ej öppna min mun och svara henne, ’ 
när iion talade till mig om Jesus och huru ' 
han hade kommit i verldcn och dött pa det
att vi måtte få lefva med honom. Hon bad 
mig äfven att jag skulle öfvergifva mina syn- j 
diga vägar och fly till Jesus för att få mina ') 
synders förlåtelse, ty annars kunde jag ej få , 
komina till henne. Men då jag nästa ögon- 2 
blick såg efter henne, så var hon borta och j 
hon kom ej igen mera, ehuru jag försökt att 
vaka hvarje natt för att få tala med henne en y 
gåiig till.»

Jakobs krafter voro nu alldeles uttömda af med de arme uslingarne i fängelset och du skall 
det myckna talandet, och han måste ligga all- . bli öfvertygad, att såsom man sår, så får man 
deles tyst och stilla. Pastorn kände nu mera ( skörda och såsom man bäddar, så får man ligga.
medlidande öfver honom än någonsin förut. . 
Men den stackars gossen, som inga vänner j 
hade här nere på jorden, han hade dock vän- ? 
ner ibland änglarna i himmelen. Och hade j 
icke Gud på ett särskildt sätt rört hans hjerta r 
i föld af hans moders böner för honom.

Våra läsare hafva redan förut igenkänt den ' 
lille Jakob Lind, hvilkens moder lärde honom 
att böja sina små knän och bedja till Gud. j 
Och den bön, som hennes döende läppar fram- ? 
stammade, kanske nästan utan hopp, den var j 
dock icke fögäfves. Inom fängelsets murar ? 
har Jakob under änglarnes jubelsånger blifvit j 
förd tillbaka till Faderns hus.

Forts. >

”Skynda, fader!”
Eu ung man gick fram och åter på sin fa- 

' ; ders fartyg. Hans steg voro stadiga, hans j 
hjerta var gladt. Lifvet låg inbjudande fram- ? 
för honom som en stilla sjö på en vacker som- ) 
mardag och han tänkte sig ej skola utsättas ? 
för storm eller fara. S

Men hastigt slant hans fot och nästa ögon- c 
blick arbetade han i vågorna. Med ett skri $ 
af bäfvan och förskräckelse ropade den drunk- < 
nande sonen: »skynda, skynda, fader!» För- $ 
gäfves ansträngde han sig och förgäfves sökte 
fadern att rädda honom. Det var »för sent.» b 
Han sjönk för att aldrig mera komma upp; c 
och vattnet, i hvilket han sjunkit, slöt sig till- 2 
sammans öfver honom, som pm ingen ting hade ’ 
händt; men i hans faders bedröfvade hjerta S 
tycktes den förlorade sonens rop oaflåtligen ? 
ljuda. »För sent!» ljöd det ständigt i hans \ 
öron, ty den stund fadern såg att det var för ? 
sent att rädda honom, kom den förfärliga tan- > 
ken för honom, att hans själ sjönk i den eviga ?

Mot ett anfall af högmod. Besök kyrkogår
den och läs på grafvårdarne ; der får du se 
slutet på all höghet. Grafven skall snart blifva 
ditt hvilorum, mullén din kudde, förgängelsen 
din moder, och maskarne dina bröder.

Mot ett anfall af knot. Uppsök de halta 
och blinda, de sängliggande och af plågor an
satta, och du skall blygas för ditt knot och 
din klagan.

Mot ett anfall af vemod. Tänk på huru 
mycket godt Gud har gifvit dig i denna verl- 
den, och det han lofvat gifva sina efterföljare 
i en annan. Den som går in i sin trädgård 
endast för att söka efter ogräs och spindelväf, 
skal] nog finna hvad han söker; men går nian 
dit för att finna blommor, skall man återvända 
med händerna fulla deraf.

Mot ett anfall af tvifvel och fruktan. Detta 
må angå kroppen eller själen, det som tryc
ker sinnet eller hjertat, hvad det än är, skall 
likväl följande botemedel, förordnadt af den 
store läkaren, hjelpa: »all eder omsorg kasten 
uppå Herren, ty han sörjer för eder.»

Föäkväansen.M y ' y y M M

Denna tidning har visserligen rönt 
stor framgång dessa 8 månader, sedan 
den började utgifvas, men som den är 
sä OVflllligt billig, måste den hafva 
en ännu mycket större spridning, om 
den skall bära sig. Vi måste hafva 

döden och han såg en dubbel mening i de 
orden : »för sent.»

Läsare, nå inga rop dig från själar, som 
hålla på att sjunka? Hafvets vindar tyckas 
föra till oss från fjerran hednäverldar böne- 
ropet: »kom hit öfver och hjelp oss»; och i 
vår egen omgifning höra vi den frågan gång 
på gång: »hvad skall jag göra för att varda 
frälst?» Har du så helt förglömt den faran, 
ur hvilken din »salighets höfding» räddade dig, 
att du är döf för andras rop om hjelp? Må 
vi räcka ut våra händer till dessa förtviflade, 
sjunkande själar och föra dem i Frälsarens 
öppna famn ! Låtom oss göra såsom den tappre 
sjömannen, hvilken blottställer sitt eget lif för 
att rädda sin kamrat, som håller på att förgås !

Och du som bekänner Kristus, se till att du 
ej genom falskt ljus leder din medmenniska 
att störta på klippor och skär och bli ett vrak 
för din skull. Låt hällre ditt ljus lysa, att 
andra må se vägen till himmelen och hamna 
i dess ljufva hamn.

, minst 1,000 nya subskribenter, om Sön- 
j dagsskolf öreningen ej skall nödgas lida 
; för stor förlust. Dä denna tidning 
< tillhör föreningen och i så fall alla 
i söndagsskolföreningar, som stå i för- 
£ bindelse med. den, hoppas vi att vära 
vänner vilja göra ett extra försök att 
sprida den; ty annars blir det icke 
allenast en förlust för föreningen, utan 
tidningen måste äfven med. detta års 
slut upphöra.

Folkvännen är en tredjedel billigare 
än Arbetarens väll, hvilken utkommit 

' under de sista månaderna, som det

Botemedel mot anfall.

ot ett anfall af vrede. Gå ut 
i öppna luften; der kan du fritt 
uttrycka dig för vindarna utan 

FjFiSwfï att skada någon eller göra dig 
sjelf olycklig.

w ’ Mot ett anfall af lättja. Stanna
och räkna klockans knäppar för en enda timme 
och du skall bli glad att få kasta utaf dig 
rocken och börja arbeta som en vedhuggare.

Mot ett anfall af lyie och öfverdådigt lef- 
nadssätt. Gå till fattigförsörjningen eller tala

synes i samma syfte och storlek som 
Folkvännen. Priset är 1 krona, med 
tillägg af 10 öre såsom postarvode. 
De som sända 25 kronor till under
tecknad erhålla 30 ex. eller hvart 6:te 
gratis. Prenumeration kan ske å alla 
postanstalter i riket.

Göteborg i September 1875.

Redaktionen af Folkvännen.
--------------------- ■ •-----I-------
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Forts, från n:o 8.

?

? $

till kyrkan, om en kvinna, som besökte

>

Göteborg 1875, C. A. Stenbolm.

honom, och hans dåliga kamrater 
.Filisteer ut hans ögon och ka- 
i onda vanors fångenskap och 

för dem.» Men i dödens stund 
och tog fatt i de tvenne pelarne, I ären och fallen ned, hvar sko- 

Jag bryr mig ej om hvarför I 
antingen i kommen hit för att 
gilla. Jag har er nu här, och

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

pastor i NewYork.

sade då: «jag skall dö i afton klockan 
' »Ack», sade de, »det tro vi ej, du ser 
så sjuk ut.» »Jag skall dö i afton kloc- 
sex, och min själ skall bli förlorad. Jag 
den skall bli förlorad. Jag har syndat 
min nådatid.» Middagen kom. De ön-

kogården, smädade, drucko och spelade de, 
och det fans lika många besökare på syndens 
nästen som förut. Denne förstörde mannen 
var en Simson hvad kroppsstyrka angick, men 
Delila rakade 
stungo såsom 
stade honom 
»han spelade 
reste han sig 
dryckenskap och liderlighet, på hvilka Guds 
förbannelse hvilar, kastade sig framstupa, tills 
det eviga förderfvets åskor öfverföllo honom 
och hans kamrater. Akten eder för dåligt säll
skap. »Så gläd dig nu, du yngling, i din 
ungdom och låt ditt hjerta vara gladt i din 
ungdom; gör, hvad dig lyster och dina ögon 
behagar; och vet, att Gud skall för allt detta 
hafva dig fram för domen.»

Jag önskar gifva er en regel till. Det nöje, 
som gifver eder afsmak för det husliga lifvet, 
är skadligt. Huru mången huslig härd har 
icke blifvit förstörd genom syndiga nöjen. Fa- 
dren gick bort, modren gick bort, och barnet 
gick bort. Jag påminner mig i dag kvarlef- 
vorna af ganska många ödelagda hem, O, om 
du har gått bort, önskar jag att jag kunde 
draga dig åter genom ljudet af det ljufva or
det »hem.» Ser du ej att du har ännu blott 
en liten tid att använda 
Förstår ej du, som är 
skola snart ut i verlden, 
flytande, du kan utöfva 
lemna dem nu? Döden

för hemmets välfärd?
fader, att dina barn
och allt det goda in-
öfver dem, bör du / samma gång några försm; 

skall snart slita edra ' med att säga:

; familjeband, och tänk om du då skall stå vid $ märksamhet drogs till honom, 
grafven efter någon, som förtappats genom din ? fråga om? " 
försummelse! > neddragen?

Jag såg en ogi
kristna hustrus dödsbädd, och jag såg henne 
peka på en ring på sitt finger och hörde henne 
säga till sin man: »ser du den ringen?» Han 
svarade: »ja, jag ser den.» »Nåväl», sade hon, 
»vet du hvem som satte den der?» »Ja», sade 
han, »jag satte den der», och hela det förflutna 
tycktes framstå inför honom. Vid minnet af 
den dag, då du lofvade i närvaro af änglar ? 
och menniskor att bli trogen i glädje och sorg, 
i sjukdom och helsa; vid minnet af de sälla 
stunder, då I sutten tillsammans i edert nya 
hem och taladen om den ljusa framtiden; vid 
minnet af vaggan och den lyckliga timmen, 
då ett lif skonades och ett annat blef gifvet; 
vid minnet af sjuksängen, der den lilla upp- 
lyftade sina hjelplösa händer och bad om hjelp, 
och I vissten att han måste dö, och han sträckte 
sina armar omkring eder båda och drog eder 
närmare hvarandra vid den dödskyss han gaf 
eder; vid minnet af den lilla grafven i kyrko
gården, på hvilken I aldrig tänken utan att 

j fälla tårar; vid minnet af familjebibeln, der 
? ibland berättelserna om himmelsk kärlek, fins 
? en kort men talande förklaring om födelse och 
5 död; vid tanken på ett försummadt lif och de 
? kommande kvalen; domens dag, då man och 

hustru, föräldrar och barn, skola framstå för 
att antingen samlas bland skinande änglar, el
ler försvinna i evigt mörker; vid tanken på 
allt detta uppmanar jag eder att skänka edra 
hem eder bästa tillgifvenhet. Jag skådar dig 
i ögonen och frågar dig såsom Gehazi frågade 
Sunamitiskan: »står det väl till med dig? Står 
det väl till med din man? Står det väl till 
med ditt barn?» Gud gifve att allt för evigt 
måtte vara väl!

Genom dessa fyra eller fem reglor, önskar 
jag att du måtte pröfva alla nöjen och synner
ligen teatrarne, en inrättning hvarom jag ta
lade förliden söndag. Jag kan ej fördraga 

; dem. De äro i strid mot hemmet, mot men- 
: niskans kroppsliga helsa, och hennes sedliga ) 
) natur. Det är den breda vägen, genom hvil-

nådatid är förbi. Jag har sökt

Hvad var det 
Hvarför satt han der med hatten 
Jo, han skämdes för att vara der. 

;udaktig make stå vid sin ) ^an intet der att beställa. Det är högst 
? opassande för hvilken kristen som helst att 
j sitta på en teater. Sådan som teatern nu är, 

är den oren och låg i moraliskt hänseende, och 
, blir mer och mer så, ty jag såg i några af 
tidningarne i går afton ett påstående, att tea- 

, tern måste nu mer än förr framställa osedliga 
stycken för att draga folk, om det skall kunna 
bära sig. O, flyn dem, kristna män och kvin
nor ! Lofven inför Gud, edra egna samveten 
och Kristi församling denna morgon, att aldrig 
besöka en sådan plats.

Jag kan ej låta eder gå i dag utan att säga 
eder, att edert lif består ej uti att endast lefva. 
Vi föddes ej till verlden blott för prål och 
förlustelser. Ären I beredde för den oändliga 
evigheten? Hören I icke klockorna i den gamla 
Frefaldighetskyrkan ljuda och det sjunde rege
mentets marsch och sen I icke den högste 
styresmannen i vår närgränsande stad bä
ras ut? Hvad säger oss detta? Det är en 
varning för alla starka och friska; ty han sade: 
»jag kan uthärda hvad som helst.» Denna mor
gon förgyller solen hans graf. O, I män, med 
en stark arm och ett högt bröst, varen ock I 
redo, ty den stund I icke anen, varder men- 
niskans Son kommande.»

Jag läste i dag på morgonen, innan jag 
gick till kyrkan, om en kvinna, som besökte 
alla möjliga nöjen och som slutligen dog 
Hon -1” ■--- - 6
sex.» 
icke 
kan : 
vet i 
bort

) skade sända bud efter någon kristlig lärare. 
»Ack, nej», sade hon, »det tjenar till ingen 
nytta. Min 
alla möjliga nöjen och nu är det för sent. 
Jag skall dö i afton klockan sex, och 
själ är förlorad.» Dagen gick till ända, 
kan slog fyra, derefter fem, och vid

min 
kloc- 

_ . , __  __ fem
tiden utropade hon: »fördömde andar, I skolen 
icke ännu fa mig, klockan är ej sex, hon är 
ännu icke sex.» Stunderna försvunno, och 
mörkret började inbryta, och klockan slog sex : 
och medan hon ännu höll på att slå, gick sjä
len in i evigheten. Hvad stund Gud vill 
kalla eder, vet jag icke antingen, det blir kloc
kan sex i afton eller tre denna eftermiddag, 
eller klockan ett eller detta ögonblick. Om 
I nu sitten der i ären och fallen framstupa 

) eller stån der 
J len i hamna?
j kommen hit,
> klandra eller 
) jag önskar säga eder, att Kristus dog för edra 
'/ odödliga själar, och att om I viljen omvända

eder, skolen I bli frälsta.
Det var åtskilliga, som hörde mig förra sön-

> dagen om teatern, hvilka blefvo träffade i sina 
' hjertan och hafva under veckan besökt mig och 
/ frågat efter vägen till Gud och hans himmel; 
■ och här finnes tusentals i dag närvarande,

hvilka befinna sig vara på linien midt emellan 
') det rätta och orätta, och min bön till Gud är, 
- att denna dag må bli deras befrielsestund ur 

Välj Kristus i dag och du

å jag stod i predikstolen och såg hans ( 
lik bäras upp för gången, kände jag 
att jag skulle ha velat gråta tårar af ( 

blod. Jag sade folket den dagen: »denna man- , 
nen hade sina dygder, och de voro icke få; < 
han hade sina fel, och de voro ganska många. 
Men om här fins någon närvarande, som är 
utan synd, kan käste den första stenen på hans 
likkista?» På ena sidan om predikstolen satt ( 
det rödlätta lilla barnet, lika vackert kan jag 
försäkra eder, som något af de barn, som sutto 
vid edra bord denna morgon. Det såg upp 
med en längtansfull blick och kände ej det 
fulla djupet af sorgen öfver att vara ett fader
löst barn. Hennes anlete tycks ännu stå fram
för mig, liksom då ett älskligt ansigte blickar 
på oss i en förfärlig dröm. På andra sidan 
om predikstolen funnos de män, som förstört , 
honom. De sutto der med bistra ansigten, 1 
några af dem bleka i följd af tärande sjukdom, Î 
andra uppblossade så, att de sågo ut som om 1 
lågorna af ondskans eld trängde ut genom de- ( 
ras kinder och bröto sönder läpparne. Dessa ‘ 
voro de män, som hade utfört verket. De < 
hade bundit honom till händer och fötter. J 
De hade upptändt elden. De hade ingjutit < 
malört och galla i det faderlösa barnets bägare. < 
Gräto de? Nej. Suckade de ångerfullt? Nej. < 
Sade de : »huru illa var det icke, att en sådan (- 
man skulle bli förderfvad.» Nej, nej, icke en ( 
af de uppsvälda händerna lyftades för att torka 
bort en tår från de pussiga kinderna. De ? 
sutto der och sågo på likkistan liksom roffog- 
lar, hvilka betrakta kroppen efter ett dödadt 
lam, hvars hjerta de hafva utrifvit. Jag ropade 
i deras öron så tydligt som jag kunde: »det 
fins en Gud och en kommande dom och ett 
förskräckligt helvete för dem, som förstöra sina 
medmenniskor.» Bäfvade de? Ack, nej, nej. 
De återvände från Guds hus, och jag fick veta, 
att samma afton, ehuru deras offer låg i kyr- ; ken tiotusenden rusa in uti krogen och sköko- ■

' j huset. O, kristna folk, fly den! Säg ej: »jag \ 
( går dit ibland»; nej, fly den. Theol. dr, >
$ Hatfield af Newyork sade till mig en gång: 
? »jag brukade stundom besöka teatern då jag / 
i var ung. Medan jag var i staden, kom en ( 
' kristligt sinnad kvinna, en bekant till mig, i 
'■ på besök dit. Hon bodde hos en af mina

< vänner. Jag gick dit för att helsa på henne 
) och fann att hon hade gått till teatern. Jag

gick äfven dit. Då jag kom in och såg mig 
; omkring, fick jag se henne sitta der intagen 
/ af ett klandervärdt skådespel, och jag sade 
> för mig sjelf: »kan det vara möjligt att hon,
< som är en kristen kvinna, ser på sådant som 
/ detta!» Fastän jag ej-var en kristen, sade jag: 

. ’aldrig skall jag besöka teatern mer’, och detta 
/ var sista gången jag var inom dess dörrar.

Det opassliga uti att se en kristen på teatern, 
/ dref mig derifrån.» Somlige säga mig att 
; evangelii tjenare besöka sådana platser. Det 
.. kan finnas några här och der, hvilka dessa
< orden skola nå, som nedsätta sig sjelfva och

göra sig förhatliga för Gud.
Låt mig omtala för eder en evangelii tje- träldomens band.1 

: nare, som gick på teatern i Boston för några > skall lefva.
år sedan och satt der med sin hatt dragen ned ( _________ _
öfver sina ögon, för att lära sig vältalighet; izv/ÄMKICKI
men en grobian igenkände honom. Han hade FOL-KVANNENj som utkommer en 
dragit ned sin hatt, men icke långt nog, och 9^n9 i månaden, kostar endast 1 krona med 
den som igenkände honom ropade ut hans tillägg af 10 öre såsom postarvode. Prenu- 
namn: »högvördige så och så», och sade på . meration kan ske å alla postanstalter i riket.

v, lädliga ord och slutade Lösnummer 10 öre. 
»låtom oss bedja.» Allas upp- ;




