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FOLKVÄNNEN.

Öfverste presten.

Babel höll på att förstöras den ena gån-

Orsaker till fritänkeri.
Forts, fr. n:o 5.

(

?

?

? vecka; dertill fordra- 
och sloge det ej in, 
man med skäl mista

i fall man icke i allt

om London eller 
bli förstörda eller 
länge der funnos

han inträdde i sitt embete vid 
2 Kr. 31; 17. Ingen som hade

22).
den
ver
och hade i nedersta sömmen vidfästade bjell- 
ror och granatäpplen.
nade att g:

> förre innehålla cj allenast några få fall, hvari de
< inträffa, utan ganska många, och flera af dessa 

äro sådana, att aldrig någon mcnniska kunde 
hafva tänkt sig något dylikt. Den profetian,

- som den förstnämnde mannen anförde, inne-
< håller mer än tjugosex af dessa små enskild

heter, hvilka voro helt och hållet otänkbara, 
enligt menniskors vanliga förväntan om saker 
och ting. Och att denna profetia icke blifvit 
skrifven efter dess nppfylelse, utan manga 
hundra år förut, deri instämma äfven de mest 
framstående fritänkare.

Från profetian om Babel vilja vi anföra föl
jande :

Es. 13: 20—22. »Man skall sedan icke bo 
der eller någon blifva i evig tid : att ock de

Dessa bjellror voro äm- 
" jifva ljud ifrån sig, att öfverste pre

sten skulle höras, då han kom ut ifrån det 
allra heligaste, 
nen

1, 14).
Allt detta var skuggan af det tillkommande 

goda, men icke sjelfva varelsen. »Vi hafva 
nu icke en öfverste prest, som icke kan var- 
kunna sig öfver vår svaghet; utan den, som 
varit frestad i all ting liksom vi, dock utan 
synd. Derföre, ]åtom oss frösteligen framgå 
till nådens tron, att vi må få barmhertighet 
och finna nåd, på den tid oss hjelp behöfves.» 
Ebr. 4. 15: 16.

2. Men skulle deraf nödvändigt följa, att 
öknens djur skulle der lägra sig och bebo 
dessa palatser, som voro i många hänseenden

; de ståtligaste, som någonsin funnits till? In
i’ galunda. Detta var icke den naturliga följden, 
\ ty ännu fans der nog af de fattige, att råda 
' öfver de oskäliga djuren. Men låtom oss följa 
i händelsernas gång. Herren hade talat, och 

skulle icke han fullborda det? Efter någon 
< tid önskade en despotisk regent sig ett bättre 
i jagtställe; han återstälde murarue omkring den 
s gamla staden och förvandlade den till en jagt- 

mark. Husen blefvo då fulla med ulfvar, och 
strutsar bodde der och schakaler skriade i hen
nes palatser.

3. Men man kunde ej vänta, att dessa hus 
skulle alltid blifva stående, och detta blefvo 
de icke. Babel kunde ej alltid fortfara att 
vara en jagtmark, det blef den ej heller. Sta
den hade stått på en stor och bördig slätt. 
Skall icke herden drifva sina hjordar dit der 
bete fins för dem till föda, så framt han ej 
blir dertill förbjuden? Jo, visserligen skall 
han det, så vida Gud icke sagt dertill nej. 
Men då de höga byggnaderna hade störtat ned, 
bildade undergjordiska källare och hvalf sådana 
tillhåll för tigrar, lejon och hyenor, att re
sande berätta, det var farligt • för herdar att 
komma nära med sina hjordar.

4. Men Araberna komma i skaror; de tycka 
om att nyttja sina kastspjut, de förskräckas ej 
för lejonets rytande. Araben skall väl slå upp 
sitt tält der, då han reser öfver österlandets 
alla öknar. Och han skulle ha gjort det, trots 
dc vildaste djur, men under de ovanligt vid
sträckta och täta busksnåren på den plats, som 
Försynen hade öfvergifvit, gömde sig en sådan

j Aldrig skulle vi kunna säga
< Paris, att dessa städer skulle 
/ öfvergifvas af menniskor, så
< präktiga palat^er och ståtliga byggnader, hvilka 
) inbjödo vandraren under sitt hägn. Arhundra- 
j den förflöto sedan denna hotelse blifvit skrif- 
') ven.
\ gen efter den andra, men dermed blefvo icke 
; dess gator obefolkade. Efter någon tid visar 

historien oss, att Se.leucia och Ctesephon blefvo
j byggda; den lyxfulla och lastbara adeln i Babel 

måste följa sin monark och vara vid hans hof ; 
de lemnade sina palatser, och deras präktiga 

? hem blefvo ödelagda på ett märkvärdigt och 
; exempellöst sätt. Tjenarne och sådana som 
j berodde på de rike och mägtige, följde sina 
? herrar, att beundra deras ståt och släcka sin 
‘ hunger af smulorna från deras läckra bord.

De som hade sin näring af handeln med de 
förmögne, följde dem äfven, och gatorna i Ba- 

; bel blefvo bokstafligen lemnade åt sin ostördaS-ylWetta ämne afhandlades för några måna-
W» der sedan i denna tidning, men genom ; tystnad.

AkrHx vissa hinder, blef det afbrutet. Vi 
börja nu der vi slutade, med att visa profe
tiornas uppfyllelse. En aktad man hörde en 
gång omtalas profetian om Babels förstöring, 
såsom ett bevis för att den, som uttalat den, 
-s~ in i det kommande. Han invände att

skulle förstöras, när man tager i betraktande 
de många revolutioner, som ega rum. Det be- 
höfs ingen gudomlig ingifvelse, för att förut
säga något sådant.

Denne mannen hade endast hastigt läst om 
stadens undergång, och att detta var föiutsagdt 
genom profeten, men aldrig tagit i betraktande 
de detaljer, under hvilka, enligt profetian, detta 
skulle ske. Han tycktes aldrig ha lagt märke 
vid skilnaden mellan en förutsägelse om en 
kommande händelse och denna händelses förut 
beskrifvande i de minsta enskildheter. Vi 
måste noga skilja på en profetia liknande dem, 
som uttalades af de hedniska oraklen, i 
ka en naken händelse ”omnämndes utan nagra 
vidare omständigheter, och en förutsägelse om 
en tilldragelse dervid tid, sätt och allt är noga 
beskrifvet. Skulle man förutsäga en persons 
död, skulle den naturligtvis med tiden inträffa, 
och man kunde ej derföre kallas profet; men 
om man vågade tillägga några omständigheter, 
under hvilka den personen skulle dö, som till 
exempel att han skulle dö af slag och dö på 
en fredag under en viss r ’ , 
des en profetisk blick; 
såsom man sagt, skulle 
anseendet såsom profet, 
träffat det rätta.

Men hvad som skiljer bibelns profetior från

■^IvMnnan Aron blef, genom Guds förord- 
'wYçjb ning, afskild att vara öfverste prest, 

skötte den förstfödde sonen i hvarje 
familj den presterliga sysslan. I 2 Mos. 28 
finna vi beskrifningen om Arons tillsättande 
såsom prest. På åtskilliga ställen i bibeln 
omtalas det hvari han skiffle sig Iran de van
liga presterna. Aron smordes (3 Mos. 8: 12), 
hvarföre den öfverste presten benämnes sasom 
den »smorde presten» (3 Mos. 4: 3, o, 16; 
21: 10). Detta ser man äfven af 2 Mos. 29: 
21. Den öfverste presten hade en särskild 
drägt, hvilken öfverläts åt hans efterträdare. 
Denna drägt bedstod af åtta delar. Dessa voro 
bröstskölden, lifkjorteln, öfverklädningen, den 
rutiga lifrocken, hufvudbonaden och bältet. 
Dertill nyttjades guld, purpurblått, purpurrödt, 
rosenrödt och hvitt garn (2 Mos. 28). Här-

d) Lifrocken var en lång, lin- 
__  kjortel, som räckte ned till anklarne. 
Bältet var äfven af linne, och räckte flere gån
ger omkring kroppen, e) Hufvudbonaden var 
en turban, liknande de andre presternas, blott 
att den var betydligt högre. Frampå den var 
fästad en skifva af klart guld med denna öf- 
verskrift »helighet åt Jehovah.» Derpå skulle 
hvarje Israelit veta, att Gud helgat öfverste 
presten för folket.

Den öfverste presten och endast han ingick 
i det allra heligaste en gång om aret, nernli- 
gen på stora försoningsdagen, då han bestänkte 
nådastolen med syndoffrets blod och rökade 
innanför förlåten. På den dagen slagtade och 
offrade han alla djuren sjelf, var klädd i en 
enkel drägt och häri var han liksom i allt an- < 
nat en förebild för Jesus, som var ringa, då > 
han offrade för sitt folks missgerningar, och < 
gjorde det ensam, ty ingen af folket var med ? 
honom. _ )

Öfverste presten var vanligen ordförande i ?
andliga och verldsliga mål, som skulle enligt < hedniska eller låtsade förutsägelser ar, att de

Moses’ lag afgöras, 5 Mos. 17: 8—12; 19: 17; 
21: 5; 33: 8, 10; Hes. 44: 24. Det tillhörde 
äfven honom att välsigna folket, 4 Mos. 6: 
23-27; 1 Sam. 1: 17. Till sitt biträde hade 
han en vicarie, hvilken i händelse af sjukdom, 
orenhet eller dylikt skulle fylla öfverste pre- 
stens plats, 2 Kon. 23: 4; 25: 18; Jer. 52: 24. 
Detta kan måhända förklara skälet, hvarföre 
det nämnes två öfverste prester i Lk. 3: 2. 
Det tros att 
20 års ålder, 
någon »vank» eller »lyte» fick tjena som prest 
inför Herren.

Öfverste prestens historia omfattar en tid af > 
1,370 år och deras antal var omkring 80, < 
börjande med Aron och slutande med Phannias. ;

Enligt Guds förordning skulle öfverste pre- Araber der ingen hydda göra skola, och her- 
( sten innehafva sitt embete så länge han lefde > dar der icke lägra sina hjordar. Utan öknens 
: och var ensam om sin tjenst, men vid slutet . djur skola der bo, och gastar skola der springa. 
; af Judarnes historia i Palestina ser man, att Och schakaler skrika i hennes palatser, och 
/ den ene afsattes, den andre tillsattes allt ef- < vilda hundar uti de lustiga borgar.»

till kommo sedan nederkläderna (v. 42); för - ^el. som lydkonungarne der i landet bestämde, j 1. Det var ganska otroligt att denna märk-
att nu få jemt åtta, såsom Rabbinerna påstå < pet val. jcke mindre än tjugoåtta öfverste pre- < värdiga olycka skulle hända med någon stad,
det var, räkna somliga hans ännespann skildt ? ster fr?m ?(r 35 f. K. tills templet förstördes ‘
ifrån sjelfva hufvudbonaden. ' af Titus, en tid af 107 år. Bland dessa finna

Taga vi dessa delar i den ordning de före- v; j nya Testamentet omtalde Hannas, Kaifas 
komma, så hafva vi a) bröstskölden eller som S ocp Ananias. Teofilus hette han som gaf San
den kallas i v. 15 embetsskölden; den var jus funmagten att resa till Damaskus (Ag. 9: 
ui’sprungligen en spann lång och en spann j 
bred, omkring tre handbreddar. Denne ansågs 
vara det kostligaste smycket, hvarföre dess 
namn »choschen» betyder smycket. I denna 
voro insatta tolf dyrbara stenar, fyra rader och ; 
tre stenar i hvarje rad, föreställande de tolf 
Israels slägter, hvarje sten bärande en af stam- 
marnes namn. Enligt de sjuttio uttolkare (de 
som öfversatte gamla Testamentet pa grekiska 
språket) och äfven hvad Josefus säger, hvilket 
öfverensstämmer med ordet, fans i denna bröst
sköld de stenar, som kallas Urim och Thum- ' 
mim, hvilka namn betyda ljus och rätt eller 
sanning och fullkomlighet. b) Lifkjorteln. 
Denna bestod af två delar, af hvilka den ena > 
betäckte ryggen, den andra bröstet; och denna 
del af drägten utgjorde ett slags kåpa utan 
ärmar. Sammanfogningen på axlarne skedde j 
medelst två i guld infattade onyxstenar, på < 
hvilka voro inristade Israels slägters namn, sex 
på hvardera.

e) Öfverklädningen, denna var helt och hål- 
let af blått och var enklare än de andra de- sjg m r aet Kommauue. uau mvanuc 
larne, ty den var af väfdt arbete, (2 Mos. 39: ? flvem som helst kunde förutsäga, att en stad 

Detta var en rock utan armar, sa att 
måste vid af- och påtagandet dragas öf- ( 
hufvudet. Den räckte ungefär till knäna (



  
FOLKVÄNNEN.

större skal.

folket.

dem

af

om denne man och hans

hälften af det som 
vi hafva anfört nog 
som är emellan en

Pä 
att 
för

ofruktbar.
Hvem 
sedan 
Svar :

Spurgeon, -man har

n C. H. Spurgeon.
Oå vi lemna våra läsare en bild

honom att rifva ned det gamla och bygga i 
samma stil som de. En vacker park med 
trädgård, innehållande Here tunnlands vidd, om- 
gifver huset. Bakom huset äro gröna gräspla
ner, sådana som äro så vanliga i England. 
Vid detta tillfälle», säger brefskrifvaren »var

öfver Davids psalmer; af detta har han utgil- 
t' • 1 °11- sjelf, der en

; __ r

glada leende. Den ena stunden var han hos 
mig i biblioteket och gaf mig några upplysnin
gar om innehållet af någon viss bok, eller un
derhöll mig med någon intressant berättelse; 
och i nästa ögonblick hörde man honom ute 
i trädgården framkalla löje och handklappnin
gar genom sina qvicka anmärkningar; nästa 
stund såg man honom sitta bredvid sin sjuka 

som ligger åt träd-

mänga »kwiihuuv*, ------------ » ' / ,
och med styng så dödliga, att mgen kunde ( rymder, 
hvila trvgg under sitt tält der i närheten. < --

5 Men tiden skulle utplåna dessa kulor > tala om 
och tillflyktsorter för vilda djur; och dessa < han talar.

var midt uti en bördig 
ei, såsom fallet är i x —r”- -, -,

■ ;öd«« ««’- lD:~n bli tillfolje haraf j som
Skulle "den*då icke åter befolkas? ' 

kunde våga att säga: »man skall icke 
der bo eller någon der blifva i evig tid.» 
Gud sade så, och hans ord äro sanna.
Men bibeln säger vidare, att det stallet ;
»bebos af igelkottar.» Och resande be- 
att de der funnit piggsvinstaggar i stor 

Det säges äfven att det skulle bli ; 
När skedde detta?

. Floden Eufra-

ängd skorpioner, ormar och kräldjur, så onda \ och vältalighet hänföra honom till de högsta 
- ’ • », dödliga, att ingen kunde 5 rymder. .

-- närheten > Hans flytande sprak ar ovanligt for att ickeg under sitt talt del i n,mieten , grammatikaliska sätt> på hvjlket
■««« . Då man hör honom predika (han

fön-uttna Babel ? talar alltid extempora) och sedan läser hans busksnår skulle efter hand f^ kunde , trycku (upptccknad af snabbsknfvare)
r i Palestina, sopas bort ge- ; finner man knappt ett ord eller en mening 

i ; L bli tillfölie häraf < som blifvit ändrad, ehuru han sjelf genomser nom vattenfloden, och platsen bli hlllolje. haiai , #
Tänker man på hvad han uträttar utom ta

larestolen, så finner man att han äi en arbet
sam man. Samme person från hvilken vi an
fört det föregående, säger: »den som har haft 
nöjet att besöka hans arbetsrum, bibliotek och 
vackra hem, blir icke minst förvånad öfver hans 
systematiska sätt att studera. Allt bär vitnes- 
börd om arbetsamhet. Och huru kan det 
vara annat, då man tänker på hvad lian ut
rättar. För det första måste han granska sina 
predikningar innan de tryckas. 1 ör det an- ; 
dra utgifver han ett stort verk, en utläggning 
öfver Davids psalmer; af detta har han utgil- 
vit fyra stora band. De innehålla förklaring i , -—°— i.-,,,,,!,,
öfver texten, vinkar för predikanter, utvalda utöfvar sa stort inflytande. K 
stycken från allt som skrifvets öfver psal-Beecher saga till en, som . . 
menla  mycket af detta är öfversättmngar ? »huru skall jag hitta vagen till dll 

De som tala från grekiska och latinska språken, sådant som . »gack ut 1 Brooklyn eu sondags .
i vi hafva al skrifvets af de första kyrkofäderna. För det > folj massan,

= SmUA a. ' 1»> "vlieen utgifvit M. m.

Hon anså,,  
än hen- , som 81 
mannen ^unto"öfver att hans vänner äro frikostiga j detta omvexlande sätt, att höra de tusentals 

i att °"ifva, då han sjelf sätter dem ett sa godt , i-------- -v o > , ~ ,
exempel, att han ger 18,000 kronor till sko- ket vatten, och sedan vid slutet af hvarje vers 

1 °rtS' lan årligen eller lika mycket som hans lön är. höra 1-----
< Jag hade förmånen att få besöka hans hem, ( nästa vers 
: ett vackert ställe i en af Londons förstäder. är slut. f,. 

denne i '■ Huset är stort, starkt, vackert och nytt, bygdt j båda hander och sjong af alla krafter, 
xur a vi icu...» ----  ---- T nndon anse så sade han emedan grannarne byggde. Hans broder James ledde i bon.
> f < sanning store .Predlka^“’ } • af 3 detta satt och derigenom liksom tvingade valde Spurgeon till text 2 Mos.
vi det vara tillbörligt att fata den auoijas ai pa L k„„„„ ; ( n«« nåo-ot om satans slafvt
en kort beskrifning om denne man och hans ' 
verksamhet. „

Pastor Pentecost säger om honom: »bä ■ 
mycket har talats och skrifvets om Spurgeon 
såsom predikant, att det synes nästan ofverflo-; 
digt att saga något meia. 1 ans ut_ h&r ett talt uppsiaget, som rymde omkring,
reskara, /nskfanktrsta beviset för hans förmåga, tvåhundra personer, och under detta åtskilliga 
rymme, ar det största bevise bord dukade. Detta var dagen mnan skolan ,
Oin vi da tillagga de hun 1 ■_ äkulle ö och atia studenterna voro när-j
dikningar, som saljas o vei alt du det e H yar en lifvande dag och en
gelska språket talas; hvilket rtoit ■ ^r glädje att få vara Spurgeons gäst. Han
då icke som hor honoir ■ g . med Qch uppmuntrade dem med (

‘rnk‘ °'d "h  

skulle 
rätta, 
mängd, 
gjordt till »vattusjöar.» 
Jo, jemförelsevis ganska nyligen, 
tes hade så småningom blifvit spärrad, och detta 
förorsakade öfversvämning ; och resande om
tala, att två tredjedelar eller mera af Babel 
ligger nu under vatten.

Vi hafva icke anmärkt 
förutsagts om Babel; men 
för att visa den skilnad, — - -------
obestämd förutsägelse och en profetia, der^ de 
minsta detaljer äro frainstälda. D- i“ j' 
emot denna profetia och flera d 
drig gjort sig i™„ Z. 

endast läst nog 
och uppställa hinder för sig sjelfva da 
är om att tro sanningen. Dc h?.fv? ,in- 
i sina yrken och det som tillhor aflars- 
eller någon viss vetenskap, men de halva 

■ tagit någon närmare eller grundligare 
å, hvad den boken innehåller, hvilken de

‘ eller helt förkasta. Somliga af dessa 
vilja ej företaga sig någon grundlig undersök
ning, dertill säga de sig hvarken hafva tid el
ler lust. Sådana påminna oss om en m°^tån- 
dare till Galileo, 
honom att se u.. —
Jupiter och hans månar. Han svarade Galileo : 
»nej, jag vill icke, ty om jag skulle se dem, 
huru skulle jag kunna fasthålla min nuvarande 
uppfattning emot dig och din filosofi?» Så är 
det; de hafva en uppfattning, som tillåter dem 
att förneka ordet, och hylla synden, lefva qyai 
bekymmerslösa om sitt eget tillstånd, och sina 
synders följd.

' Många okunniga följa dessa i deras otro utan < 
att härför gifves något annat skäl an det en 

gång gaf, då hon tillfrågades, huru 
v«« : »c1 ' ~9

' i hufvuden och skarpt förstånd^ i i 
vårt land, som göra det samma.» 

vara så mycket mera att lita 
nes eget omdöme i andliga ting, 
ter den dagen förlorade all karlek 
i Getsemanc och på Golgata.

lailKdi uni scinvii. ö )
, , ( tillbjuden att tala till dem om sättet att 
åg < predika, men jag kände det vara det samma ? 

som att gå öfver ån efter vatten. Denna skola 
< underhålles genom frivilliga gåfvor. Man bör > de sjöngo den. 

■ »—1—»— < detta omvexlande satt, att hora de tusentals
«uv i «« ««•■ -  : rösterna sjuuga, det är en sång som af myc-

; èxèmnel'V att”han ger 18,000 kronor till sko- ket vatten, och sedan vid slutet af hvarje vers 
lan årligen eller lika mycket som hans lön är. höra honom med sm väldiga stamma upplasa 
lan auigen cu „ v.L.._ S ,,O,S; ocp fortsattes sången tills den

Sjelf stod han och höll i boken med

sade han, emedan grannarne byggde Haiu broder James Jedde ^erPa

j Han talade något om satans slafveri och den 
j herre, de ogudaktige tjena. Sedan sade han: 

»jag skall först göra några jemförelser mellan 
’ tjenaren, som icke vill lemna sin herre, och 
> den troende som tjenar Kristus ; sedan skall 
; jag försöka att genomborra edra öron.» Han 

framstälde många skäl, hvarföre han icke ville 
lemna sin Herre, och predikan gjorde på de 
församlade ett djupt intryck. Det var den af
ton 24 år sedan han blef döpt och förenades 
med församlingen. »Jag var då» sade lian 
»en ung gosse klädd i jacka. Aldrig hade 
jag vågat bedja offentligen förrän den aftonen, 

, men då bad jag och kände mig staikare i

H. W. 
honom : 
kyrka :» 

 m. och
och du kommer dit» ; så kan

■ maka i hennes förmak, 
gården.»

En annan säger om 
blifvit allt mera ödmjuk ju mera han blifvit 
berömd; hans anseende har ej förminskats, men 
hans inflytande har ständigt tilltagit. Han 
har stadigt skridit framåt och uppåt och är nu 
vår tids störste predikant.»

Om hans Tabernakel och ett besök vid en 
gudstjenst uti det anföra vi något ur Anteck
ningar under en månad i London, af T. Truvé.

»På aftonen gick jag till Spurgeons Taberna
kel. Alla gator som leda dit voro fulla med 
menniskor, hvilka skyndade till denna medel
punkt för så mycket godt, denna verld- för sig 

i man scenom Guds Andes bistand Dana, x/e iuucn«xx<» , --- -- » , TT Air
vinkar för predikanter, utvalda j utöfvar så stort inflytande, 
allt som skrifvets öfver psal- > Beecher säga till en, som 

„ , .. W ___ .1,,,,.., olznll iao» Int + n väfrp.n
från grekiska och latinska språken, sådant som 
skrifvets af de första kyrkofäderna. F-” 

liar han nvlitren utffifvit en Uttolkare, . ~tr—o-- w .
för att förmå sig ftU ^l^äägS^r ett’enda hus

ton, och9Janne Åkerman med flera. För det j tygad att der finnes något mera an vanhgt, 
femte redigerar han en stor månatlig tid- : som drar detta

/ skrit, kallad Svärdet och murslefven (The Sword j Jag kom en qvart mnan
\ and trowel). Detta kan vara nog arbete för Hades och fick g +nlnl.PqfoiP11 f för-

en menniska; men det är icke en tiondedel j god plats icke langt ifrån f
i..,»,; i.„„ „ör » > sta läktaren, och hade ett godt tilltalle att be

‘ Han har en skola för unga män, som stu- > trakta skaran, som lik en fördämd flod störtade 
pämmna oss om eu .uwo.«« . nan nai e b förkunnande > in så snart dörrarne öppnades tor allmanhe-

Ko, hvilken blef uppmanad af dera for att egna sig å ? biljetter, voro redan på sina
uti hans stora tub och betrakta ; Hangar Jorestandaie^o^^^ Man Wva ett stort falt

’ framför sig, då alla sätena i kyrkans nedre 
och läktarne voro fullsatta och alla gångarne 
voro uppfylda. Det var ett rasslande och 
frasande af siden och sammet, och allt syn
tes för en stund, innan de komino väl i ord
ning, vara i den största röra. Så snart kl. 
slagit half 7 öppnades dörren till Spurgeons 
rum, och han trädde ned på talarestolen. I 
samma stund han öppnade sin mun, blef det en 
tystnad i kyrkan, som om han ensam hade va
rit der. Hans klara stämma och rena uttal 
gör, att hvar och en kan tydligt höra hvarje 
ord han säger. Först läste han sången, der- 
efter läste han vers efter vers, allt efter som

Det är något majestätiskt uti

tvitla 
fråga 
skap 
lifvet 
aldrig 
reda på, 
delvis eller helt förkasta.

hvarken hafva tid el-

i gudstjensten bör- 
genom en diakons omsorg en

) sta läktaren, och hade ett godt tillfälle att be-
< trakta skaran, som lik en fördämd flod störtade 
) in så snart dörrarne öppnades för allmänhe-
< ten. De som hade biljetter, voro redan på sina

alla sätena i kyrkans nedre1er föreläsning der för studenterna en gang i 
hvarje vecka, och det är ett verkligt nöje att i 
lyssna till hans föreläsningar. För närvarande > 
undervisas åtio unga män i denna skola, len y 
tecost säger om den: »fastän de teologiska j 
ämnena ej studeras här på det sätt som i an- > 
dra universitet, bör ingen tro att undervisnin- < 
gen är ytlig. Den som tror att den är ytlig, ? 
bör tillbringa någon tid i sällskap med stu- < 
denterna uti eller utom skolan och umgås med 
lärarne någon tid, och han skall snart fa an- qvinna en gång gaf dä hon tankalS om skken. Då jag var der blef

hon kunde förneka bibeln: »det hns sä manga 
män med ljusa 1-fvnde.n och skarpt forstand i < jao
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enkorna voro redan ut-ord tyckas

dig till den sa-

han besöker barn-

beskrifva denna in
att först visa, huru 
stånd, och sedan

omgifvet af träd, och 
ut som vore det ett

Nej du vill det 
skall jag kunna

för små för Tabernaklet, som ligger nära in
till. Under kapellet är en stor sal, som är 
ämnad till matsal, dâ de hafva sina stora thé- 
bjudningar och särdeles vid de tillfällen, då 
studenterna, som redan lemnat skolan, mötas 
en gång om året för att uppmuntra hvarandra, 
och omtala Ir ad de erfarit på sina olika ar
betsfält. Då vi sett denna vackra bygnad, 
befähle han sin kusk att köra oss till hemmet 
för gamla enkor, tillhörande hans församling. 
Det är en ganska ansenlig byggnad. Som Spur-

leder från gatan

de in från 
grundstenen till barnhemmet. Vid samma till
fälle yttrade Spurgeon följande ord: »Jag tror 
det var i Augusti förlidet år jag skref en ar
tikel i Svärdet och murslefven och framstälde 
åtskilliga sätt, på hvilka kristne kunde göra 
nytta för allmänheten. Denna artikel lästes 
af en syster i Kristus, som hade under Here 
år beslutat använda sina medel för att bistå 
fattiga, faderlösa barn. Hon trodde sig hafva 
funnit den passande personen att anförtro sina 
medel åt, och jag erhöll ett bref från henne, 
hvilket jag läste och läste Here gånger under 
stor förvåning. Det lydde sålunda: »Jag har 
beslutat att gifva 20,000 pund (360,000 kro-

är en Herre som är värd både att bli älskad ' 
och tjenad.»

Vi anföra något ur samma bok om hans 
Collegebyggnad, hans barnhem m. m.

»Straxt efter kl. 3 träffade jag C. II. Spur- S 
geon. Han var just färdig att gå till College- < 

; byggnaden i sällskap med en annan herre, • 
' som kommit dit för att se hans inrättningar. ; 
; Denna byggnad är nu under inredning, och ; 
. är bygd på ett mycket ändamålsenligt sätt. 
' Allestädes ser man det praktiska snillet up

penbara sig. Klassrummen äro ovanligt höga 
. och väl ventilerade. Han anmärkte att då 

klassrum äro för låga, blir luften osund och 
studenternas tankar blifva orediga, så att äf- 
ven. den, som annars är ett qvickhufvud, blir

Icke trodde jag då, att jag 
folkmassa 
mera för 

öfvergifva

geons plan alltid är, att aldrig öppna ett hus, 
som uppförts för Herrens sak, innan det blif- 
vet betaldt, så Öppnades ej heller detta, innan 
det var skuldfritt. Söndagen efter det var 
färdigt tillkännagaf han i sin kyrka, att huset 
var fullbordadt och att
sedda, som skulle bebo det, men de kunde ej 
få nycklarne förrän det var betaldt, och då de 
ännu hade en skuld af 12,600 kronor, hoppa
des han att de ville betala denna skuld på sön
dagen ; och innan dagen var slut var skulden 
betald. De intagas der, då de äro 60 år 
gamla, icke förr, sade han på sitt lifliga sätt, 
»men sedan dö de aldrig, ty de hafva allt 
hvad de önska och äro utan bekymmer. En 
af dem är 90 år och tycks med säkerhet skola 

lefva, tills hon blir öfver hundra 
år gammal.»

Då vi besökt denna inrättning, 
åkte vi till hans älsklingsinrättning, 
hemmet för föräldralösa barn. Det 
ligger i den stadsdel, som kallas 
Stockwell, 
ser mera 
landtställe än en del af London. 
En vacker gång 
upp till porten, på hvikens venstra 
sida står: »Herren skall försörja» 
och på den högra tins Spurgeons 
vanliga vapen, om man så vill kalla 
det, svärdet och murslefven. Så 
snart Spurgeon kom, uppstämde 
hela pojkskaran, som då var ute 
och lekte, väldiga hurrarop, sväng
de sina mössor och hattar i luften 
och hoppade af glädje. Detta göra 
de hvarje gång 
hemmet.

Jag kan bäst 
rättning genom 
den kom till 
nämna något af hvad jag sjelf såg, 
då jag var der.

Denna inrättning, liksom så 
mycket annat godt, har haft sin 
upprinnelse i Spurgeons praktiska 
och kristliga sinne på följande sätt: 
»Många af eder», sade han för nå
gra år sedan, »hjelpte mig att bygga 
Tabernaklet, och jag uppmanar eder, 
om I erhållit något godt från mina 
predikningar sedan dess, att af- 
gifva ett nytt prof på eder tillgif- 
venhet och hjelpa de fattiga, fa
derlösa barnen, som jag älskar för 
Jesu skull. Det kostar 4,800 kro
nor att bygga ett hus; mindre sum
mor kunna användas till köp af 
tomt, till barnens underhåll eller 
till grundfondens förstärkande. Vi 
behöfva allt, hvad vi kunna få. 
Jag begär intet för mig sjelf, men 
mycket för min Herre. Skall jag 
begära förgäfves?»

Nej han begärde ej förgäfves. Han 
har aldrig gjort det. Penningar fiöda- 

alla håll, octi den 9 Sept. 1867 lades

Herren än förut.
skulle stå och predika för en sådan 
som denna. Gud har gjort vida 
mig, än jag kunde ana. Skall jag 
honom? Nej aldrig.»

Sjelfva andan och kraften i hans 
taga fatt på menniskans inre, utan att han på 
något sätt lägger an på att anslå på deras 
känslor. Då han talade om det skäl, som tje- 
naren hade för att stanna qvar, nemligen att 
han älskade sin maka och barn och ej ville 
skiljas från dem, blickade han upp mot läk
taren och sade: »många af eder hafva starka 
band jemte eder Herre, som göra att I ej vil- 
jen lemna hans tjenst. Maka, du har din äl
skade redan i himmelen, vill du skiljas från 
honom? Moder, dina barn hafva 
redan gått före 
liga hvilan, vill du för evigt vara 
skild från dem? ?’ 
icke. Och jag 
öfvergifva min faders och farfars 
och hans faders Gud; skall jag 
kunna öfvergifva de andeliga barn, 
jag har, som äro talrika som san
den på hafvets strand, och skall 
jag kunna öfvergifva dig min bro
der (då vände han sig om till Ja
mes, som satt bakom honom), dig 
som jag älskar så högt och älskat 
i så många år, nej aldrig.»

Mångas ögon glänste af tårar, 
då han talade, och då och då hör
des höga snyftningar. För min del 
tyckte jag mig vid hvarje anmärk
ning vilja säga: aldrig vill jag öf
vergifva min Herre. Jag kände 
mig vilja älska honom mer än nå
gonsin, och så kände troligen alla 
de närvarande, som erfarit Guds 
kärlek på sina hjertan.

På nedra plattformen, som rym
mer ett par hundra menniskor, stod 
ett bord öfvertäckt med en hvit duk. 
Då predikan var slut, tillsade han 
att de skulle fira minnet af Jesu 
död medelst brödets brytande och 
vinets utdelande. Då de aftäckte 
bordet, såg man der, om jag min
nes rätt, 48 bägare och lika många 
tallrikar, som blänkte under de tre 
à fyra hundra gaslågorna, som ka
stade sitt sken från läktarne. Det 
var en härlig syn!

Spurgeon steg ned på plattfor
men, der de som blifvit döpta vec
kan förut intogos i församlingen. 
Han räckte handen åt den ene 
efter den andre och sade något 
passande ord till dem. De voro 
62 till antalet och de fleste unga, 
eller under 25 år. De tjugufyra 
diakonerna jemte Spurgeon och 
hans broder stälde sig omkring 
bordet och bröto brödet. Sedan togo 
diakonerna tvänne tallrikar hvar- 
dera, och skiftade ut ibland församlingen och !> en dummerjöns. Der fins ett kappell i bygg- 
vinet likaledes. Allt gick tyst och ordentligt ; naden, hvilket rymmer flere hundra personer, 
till. Hans församling består af 3,700 med- . Detta är afsedt för sådana möten, som äro 
lemmar, och ehuru icke alla dessa voro der, ) för stora att hafva i de mindre salarne och 
funnos dock många af andra församlingar när
varande, så att minst 3,000 deltogo i nattvar- £ 
den; det oacktadt var allt slut inom en tim
mas tid. Då allt var slut sade han: »vår för
samling har i dag förökats med 62 nya med- ) 
lemmar. Jag väntar den skall förökas med 
1,000 innan årets slut. Det fins många af 
dem som nu äro åskådare (pekande emot öfre 
läktaren), som redan utan tvifvel känna ett , 
behof att sluta sig till Guds folk. Hvi < 
dröjer du att offentligen bekänna Jesus. Han ;

F
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Följderna af dryckenskap.

en gosse, 
försökte att 
en törntagg 
fot. Då jag 

samma ställe 
höll

et var en kall vinterdag för om
kring sju år sedan som jag på 
förmiddagen fick en biljett, deri 
skrifvaren uppmanade mig att skyn
da till hans bostad, så framt jag

ville frälsa hans lif. Jag kände honom. Han

Han vinner
< menniskornas tillgifvenhet med ens.

Allt i inrättningen är rent och trefligt. 
/ Golfven äro renskurade, väggarne beprydda
< med vackra tailor, sängarne mjuka och rum

men mycket höga och luftiga.
' Spurgeon är i viss mening lik Napoleon 

den förste, om hvilken det säges, att han hade 
omsorg om och kände till allt i sitt rike ifrån 
soldaternas stöflar och sadelremmar till statens 

Allt styrer han och 
syns vara hemmastadd uti alla göromål.

Då han visat oss allt, tog den andre herrn 
afsked, och lemnade honom 300 pund för in
rättningen (5,400 kronor). Spurgeon hade 
aldrig sett herrn förut och visste icke hans 
namn, och då han frågade efter det svarade 

; herrn : »det behöfver ej vara kändt.»

som ej tillhört något samfund; endast fem- < 
tioen äro af baptistföräldrar.

Skolan i barnhemmet är förtäfflig. Den är j 
indelad i tre afdelningar.

Skolämnena äro läsning, skrifning, räkning, 
sång, historia, geografi, latin, snabbskrifning, ■' 
naturvetenskap och kristendom.

Jag såg i boken, der besökare tecknat sina > 
namn, att anmärkningar blifvit gjorda af gan- 
ska framstående män, hvilka hafva uttryckt ‘ 
sin belåtenhet med barnhemmet. Bland dem < 
var en, som är inspektor för allmänna under- ) 
visningen i engelska området ii Indien. Han ; smuo. jiuuc iuwoiuw., «vu wungcu
hade skrifvit: »det är en förträfflig inrättning», ej skedt, om icke våra bröder hade kommit 
och detta tror jag hvar och en som ser den 
måste bekänna.

Spurgeons vänner hafva sparbössor, i hvilka 
de samla medel hvarje månad för barnhem
met. Den andra fredagen i månaden komma 
de på eftermiddagen till hemmet och bära 
fram sina gåfvor. Sedan stanna de qvar på 
aftonen och, som han sade, »förnöja sig en stund 
på det de må få lust att komma igen.»

Som det var andra fredagen i Maj då jag 
var der, fick jag se, huru flere hundra män, 
qvinnor och barn kommo och framburo sina

-, TABERNACLE , „iSPURG-®^-—-------------- -—- ’

nor) för föräldralösa barn. Ville ni vara god j 
och komma till mig för att rådgöra härom?» 
Jag tänkte först att kanhända hade qvinnan j 
nedskrifvit ett par nollor för mycket, eller 
tänkte jag att någon ville drifva med mig. 
Jag kände det likväl vara min pligt att ut
röna hur det var, och jag besökte denna äl
skade systern och fann att hon var en prak
tisk, allvarlig qvinna, som önskade använda 
sina penningar för faderlösa barn, och synner
ligen att de måtte få en behöflig andelig vård 
och uppfostras i Guds fruktan och sanningens 
lärdomar. Jag vägrade likväl för någon stund, 
emedan jag redan hade så mycket att uträtta. 
Vi samtalade dock om saken och mina goda . 
diakoner lofvade att ingå som styrelse och bi- 
träda mig. Följden är att vi samlats här i 
dag på denna grund, som blifvit köpt för att : 
derpå uppföra ett barnhem för faderlösa gos
sar. Grundstenarne för tre hus komma att 
läggas i eftermiddag. Den första stenen skulle { 
vår syster, fru Hildegard, som gifvit 20,000 
pund, hafva lagt, men emedan arbetarne hafva 
lagt ställningen på ett annat ställe, måste jag 
begynna. Till nästa hus skall hon lägga grund
stenen.

En köpman i Lon
don, som ej önskar 
hafva sitt namn kändt, 
har gifvit penningar- 
ne till det; och det 
skall heta »köpmans- 
huset.» Det hus, till 
hvilket jag skall läg
ga grundstenen, skall 
heta »silfverbröllops- 
huset», och det är 
skänkt af en syster, 
som varit lyckligt gift 
i 25 år. En månad 
innan silfverbröllopet 
skulle hållas, sade 
hennes man: »jag skall 
skänka dig en gåfva 
af 500 pund på din 

bröllopsdag.» »Nå 
väl», sade hon, »jag 
skall gifva dem åt 
Spurgeon för någon 
af hans goda inrätt
ningar.» Hon kom 
med penningarne, och 
nu skall jag lägga 
grundstenen åt henne. 
Detta var början till 
denna välgörenhetsan-
stalt # offer. Allestädes i hemmet mötte han dessa

Der finnas fyra sådana olika hus utom ett ■ vänner> helsade på dem hjertligt, talade “S®' 
kapell eller skolhus och ett sjukhus. f några passande ord med dem och uttryckte

Man ser med ens den stora skilnad, som . sina känslor genom ett naturligt, nästan barns
eger rum mellan denna och dylika inrättnin- ligt leende, som är så egendomligt i hans an- 
gar. Det liknar mer familjen och hemmet än sigte, och hvilket är lika omöjligt att be
en institution. Der fins ingen uniform eller ■ skrifva, som att atergifva kraften af hans pre- 
likhet i kläder. Gossarne likna friska pojkar dikningar då de öfversättas. I„............ ...
tillhörande de bättre eller medelklassen. Man 
ser ingen hemlig känsla af missbelåtenhet eller 
medvetenhet om tvång; utan hemtrefnad, 
ett gladt sätt och en stor belåtenhet återspeg
las i allas anleten. Det fins sängplatser i 
sjukrummet för 60 barn, men der voro endast 
5 sjuke och dessa ej sämre än de kunde rida 
på sina trähästar eller gunga, utom en som ma
ste vistas i sängen.

Fastän Spurgeon och de som hafva vard högsta angelägenheter, 
öfver hemmet äro baptister, intagas gossar 
tillhörande alla olika samfund, och något sekt
väsende förekommer ej inom inrättningen.

Sextionio af gossarne tillhöra föräldrar af 
engelska kyrkan, tjugosex kongregationalistiska, 
nitton wesleyanska, fyra presbyterianska och 
en katolska, och tretiofem äro af föräldrar,

Spurgeon är nu 41 år, och har under senare 
åren varit ganska klen i följd af gikt, men 
fortsätter likväl sin mångsidiga verksamhet. 
Han deltog i mötena i London förliden vår, då 
Moody och Sankey voro der och predikade flere 
gånger för tusentals åhörare. Vid ett möte af 
troende, vid hvilket 8,000 personer voro när
varande yttrade han: »Jag är glad att få vara 
med ibland dessa tusentals kristna samlade 
från olika församlingar och som jag tror re
presenterande alla olika delar af Kristi kyrka. 
Jag skulle aldrig ha kunnat tro att en sådan 
skara skulle församlas ; och detta hade troligen 

till oss från Amerika. Vi äro glada att se 
5 dessa våra vänner här, ty huru det än är så 
( lyckas de att fängsla allmänhetens uppmärk- 
> samhet. Jag kommer ihåg att jag reste på 

■ jernväg öfver Alperna, då det fallit en mängd 
af snö. Tåget blef stående stilla, fastän ma- 

; skinen gick och ångan var mycket stark. Jag såg 
: ut och fann att fastän maskinen arbetade och 

hjulen snurrade omkring stod likväl tåget stilla, 
emedan banan var glatt och lokomotivet fick 

< intet tag. Detta är fallet med många försam- 
l lingar. Det fins maskiner, som arbeta, men 

de få intet tag. Evan
gelium fins der, men 
det tar ej tag, och 
tåget rör sig ej. Men 
våra bröder ha fått 
tag på niassorna och 
de predika evange
lium. De gifva in
tet ovisst ljud. Jag 
vet hvad Moody me
nar, då han talar och 
hvad Sankey menar, 
då han sjunger. De 
komma ej för att mot
verka villfarelse, de 
söka ej att afslöja fal
ska verldsliga system 
och spilla sin tid med 
hårklyfveri och mera 
dylikt. Då jag var 
i" Vatikanen i Rom 
såg jag en byst, som 
förestälde 
hvilken 1 
utdraga 
från sin 
besökte 
en annan gäng, 
han ännu på med det 
samma och troligen 

skall han alltid fortfara att utdraga sin törn- 
' Det fins många bröder, som ständigt 
hålla på med att draga ut törnen, och de vilja 
vanligen göra det på sitt eget sätt.

Skulle någon finna fel med Moody och San
key, må han komma och hjelpa dem och göra 
det bättre.»

Till slut uppmanade han alla närvarande till 
samverkan och nit för Herrens sak; och han 
visade med sitt eget exempel, att han helt 
sympartiserade med dessa främmande bröder i 
deras verksamhet. Må Gud låta honom länge 
lefva och ännu i många år utså den ädla sä
den i tal och skrift öfver hela jorden !
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Men då träf- ,

>

?

tecken till

allt.

?

?

/

med ett 
kom in. 
ned vid

om in Jenny och stäng dörren, ? 
säger jag», hördes någon med j 
en tvär och vresig stämma ( 
ropa till en liten ilicka som Î 
satt och lekte bredvid en trap- ? 
pa, på en af gränderna i sta- > 
den S. Den lilla flickan hör- <

För 
att 

han 
hon 

Dörren 
var riglad, men dä ja.

j små, gröna träden, som stodo i fönstret; och 
fastän solen kastade sina strålar till hvarje 

j vrå af det lilla rummet, kunde den doek icke 
/ upptäcka annat än ordning och renlighet, 
j Hustrun, var iklädd en mörkrandig klädning 

och ett rent förkläde, satte fram den vällagade 
maten samt ordnade knifvar och gafflar och 
tallrikar, så att det såg lika snyggt och tref- 
ligtjit som på en herremans bord.

»Ah, det är du Anders», sade hon 
vänligt småleende, då hennes make 
»Nå Maria och Johan sätten er nu 
bordet och så snart pappa får värmt sig litet 
kommer han till eder och beder Gud välsigna 
maten, och sedan fån I äta.»

»Ja det skall jag visst göra och tacka Gud 
af allt mitt hjerta dertill», sade Anders. »Det 
är icke på långt när alla som hafva ett så 
godt middagsbord att komma till som jag», 
och hans tankar vände sig omkring den stac
kars Lars Södermark och hans Elsa. »Jag är 
verkligen rädd att han snart börjar med att 
supa och dricka om hon ej ändrar sig något.»

»Huru är det fatt, Anders ?» frågade Elsa 
ängsligt.

»Ah! ingenting annat än som vanligt, jag 
tror blott att Lars tappar modet alldeles, och 
då en man börjar att bli modfäld, så ser det 
mörkt ut för honom. Jag talade med honom 
om att göra mig sällskap till kyrkan, men 
han svarade mig så nedslagen: »nej, Anders, 
det tjenar ej till något att jag går dit. Det 
är en lätt sak för dig att gå till kyrkan, du 
som har en bra hustru, som håller dina klä
der i ordning, men om jag ville gå dit, så 
skulle jag ej en gång hafva några passande 
kläder att taga på mig. Nej, när menniskor 
lefva som djur, då är det bäst att de glömma

Huru Elsa Sö
dermark kom 
att vända om 

bladet.

»Ja, jag har ej mera åt dig, och du grälar 
alltid; men hvar skall jag taga penningar ifrån 
till att köpa dig goda och storartade midda
gar, det skulle jag just vilja veta.»

»Jag behöfver inga storartade middagar, jag 
skulle blott tycka om att du hade det litet 
ordentligare för mig, då jag kommer hem; 
men», fortfor han, »man kan ej bli annat än 
förargad, då man ser huru du bär dig åt. 
Se på barnen der! ej ett enda af dem har hela 
eller rena kläder och sjelf är du så smutsig 
och trasig du kan blifva. Men sämre kan det 
blifva om jag kommer att lägga halfva förtjen- 
sten på krogen i stället för att som hittills 
gifva dig alltsammau; jag är trött på det här 
och om du en vacker dag får se mig komma 
drucken hem, så har du ingen annan att skylla 
än dig sjelf.»

Elsa Södermark var lat, vårdslös och ytterst 
slarfvigt klädd, men hon var ej häftig; och 
då hon hade retat sin man genom sin lätja 
och vårdslöshet, var hon klok nog att icke reta 
honom genom snäsiga svar. Hon svarade ho
nom ej ett ord på det han sade, och Lars fick 
alltså äta sin middag under den djupaste tyst
nad, och sedan tog han mössan och gick utan 
att säga ett, enda ord. Han hade aldrig talat 
så utan alla omsvep som han gjort nu och 
aldrig hade han varit så häftig. Sedan han 
gått satte Elsa sig ned på en stol bredvid 
spiseln och brast ut i gråt. Lars Södermark 
och Anders Nilsson hade varit i sällskap hem 
från arbetet. De arbetade tillsamman och 
bodde i samma hus. Men då Anders Nilsson 
kom hem syntes tvenne små glada och rena 
ansigten titta ut genom dörren, väntande på 
att han skulle komma, och så snart de små 
glädtigt ropade »pappa kommer, pappa kom
mer!» skyndade modern bort från sitt arbete 
för att duka bordet och sätta fram maten.

När han steg in öfver tröskeln kunde det 
icke annat än glädja honom, då han såg huru 
allt var nätt och trefligt. Ehuru det var vin- 

saminade ej befallningen utan började i stället ter och kallt, sken dock solen in emellan de 
att syssla med några kisselstenar och små snäc
kor, hvilka hon ordnade så att »det skulle 
blifva en rigtig trädgård» derutaf, som hon i 
förtroende omtalade för en bundt trasor, hon 
hade på sitt knä, dem hon kallade sin »lilla 
docka.» I nästa ögonblick skingrades hennes 
kärleksfulla omsorger af moderns steg, som hör
des på trappan, och då den lilla skyndade 
henne till mötes, blef hon stängd inom dörren 
och affärdades med stryk och den anmärknin
gen: »jag skall läya dig att komma, jag, en ( 
annan gång, då man kallar dig.»

Jenny brast ut i en häftig gråt, och hennes i 
moder gick bort till ett skåp och tog fram j 
ett stycke bröd, hvilket hon gaf henne med ( 
den tillsägelsen, »der har du, låt mig se att 
det tystar munnen på dig.» Samtidigt hördes ' 
middagsklockan ringa vid den närbelägna fa
briken, och Elsa utropade förskräckt, »bevars ' 
väl! är icke klockan redan tolf», och hon bör
jade att ställa i ordning litet tills hennes man -, 
kom hem på middagen. Stackars den arbe- i 
tare, som då han har slitit och sträfvat flere *> 
timmar och när han kommer hem, ej har nå
gon mat i ordningstäld åt sig. Golfvet var j 
ej sopadt, möblerna dammiga och stolarne stodo / 
här och der i rummet; barnen hade ej blifvit : 
tvättade, och moderns ansigte var allt annat ? 
än rent och hennes hår okammadt. Ett bord > 

/ med lemningar från sista måltiden stod odu- j 
kadt bredvid fönstret och på detta lade Elsa ; 
fram en kaka bröd, ett par knifvar och en ( 
gaffel, ett par fläskbitar och några potatis. ;

Ej ett enda vänligt ord fick Lars Söder- ' 
mark höra, då han satte sig ned vid bordet. 2 
»Ar detta allt hvad du har att gifva mig till \ 
middagen?- frågade han i det han vände på > 
fläskbitarne.

var en af naturen rikt begåfvad man och egde > Han var för mig såsom en död. 
en ovanlig kännedom i Guds ord. Sedan han ' 
sett en stor del af verlden, hade han vändt 
tillbaka hem igen, för att der i skötet af sin 
familj tillbringa den återstående delen af sitt 
lif. Han hade en klok, älskvärd och örn maka 
samt tre, små täcka och behagliga barn. Det 
skulle väl knappt hafva funnits ett mera trefligt 
hem än detta. Men hvad fattades då egentli
gen? Jo, han var en drinkare. Vid mitt för
sta besök fann jag honom sitta sysslolös och 
liknöjd i ett osnygt rum. Hans hustru var 
nedtryckt af sorg och bekymmer och sjelf var 
han en fasa för sina egna barn, hvilka höljda 
i trasor aldrig besökte någon gudstjenst eller 
gingo i någon skola.

Efter någon tids förlopp skedde det en märk
värdig förändring. Öknen blef ett paradis och 
ödemarken en Guds plantering. Det var ett 
verkligt nöje att se honom om söndagen med 
sin familj gå för att höra Guds ord. Barnens 
blomstrande utseende tillkännagaf helsa och 
välstånd, och deras gamla trasor hade blifvit 
utbytta mot hela och snygga kläder. Ofta har 
jag betraktat honom såsom ett underverk, då 
han suttit framför predikstolen och med be
gärlighet lyssnat till sanningens ord. Hans 
rum voro nu väl möblerade och allt var be
kvämt och trefligt i hans hem. Man kunde 
ej gerna se denna lyckliga familj samlad om
kring den muntra brasan i det trefliga hem
met utan att hoppas det familjefadern var en 
brand ryckt utur elden. Så hade sakerna stått, 
innan jag fick den omnämnda biljetten.

Jag anade det värsta, då jag skyndade till > 
hans bostad. Fyra trappor upp var det rum < 
beläget, dit fattigdom och dryckenskap hade ) 
drifvit den olyckliga familjen. Den första syn < 
som mötte mig vid mitt inträde var hans maka, 
som med tårfylda ögon satt der omgifven af 
sina små barn. Hon gaf mig ett 
tystnad och förde mig in i en af grannarnes < 
bostäder. Här berättade hon mig " 
någon tid tillbaka hade mannen börjat 
dricka, och emedan hon fruktade för att 
skulle taga hennes och barnens lif, hade 
sökt skydd hos någon af grannarne. 
till hans eget rum var iislad, mcu «« 
knackade på och sade mitt namn, öppnade han. 
O, hvilken anblick! Inga möbler, ingen bädd; 
intet spår efter eld i kakelugnen och luckorna 
till densamma voro borta — allt hade han sålt 
för att köpa bränvin derför. Ocji raidt i denna 
förödelse stod han sjelf, denna kalla vinterdag, 
utan rock och utan väst, saknande både strum
por och skor, skjortan var öppen och han hade j 
en stor knif i handen. Han hade beslutat sig ? 
för att förkorta sitt lif, men kunde ej bestämma j 
sig för, på hvilket sätt han skulle utföra detta ? 
dåd; han hade tänkt på att skära halsen af S 
sig, att kasta sig ut igenom det öppnade fön- ? 
stret och ned i gatan eller också att hänga s 
sig i ett rep, som hängde ned från taket, 
midt öfver der sängen förut hade stått.

Jag samtalade med honom. Hans samvete < 
hade vaknat. Kärleken till hans hustru och 
barnen började åter utöfva sin magt öfver ho- < 
nom. Han kastade sig ned för sin makas föt- 
ter och kysste sina små barn och beskylde sig <j 
sjelf för att vara, den uslaste varelse på jorden. "> 
Denna syn, som kunde hafva försmält ett hjerta ? 
af sten, ingaf mig det hoppet, att han möjligen 
ännu kunde segra öfver sin fiende, drycken- 
skapen, och blifva till nytta och glädje för sin 
familj. Men o! hans bättring var endast som 
en dimma, den der faller om morgonen. Så 
småningom började han att blifva borta från 
sitt hem den ena aftonen efter den andra, och 
hans familj blef snart, som så många andra, 
öfvergifven af dess naturlige beskyddare. Ef
ter någon tids förlopp hade jag glömt honom. '

<J fades vi igen.
$ Då jag en dag var ute på salutorget, blef / 
< jag anmodad att besöka någon, som bodde nå-

gonstädes i en aflägsen del af staden. Jag ? 
gick dit. En mängd menniskor bodde der i < 
ett par små, mörka rum, som hyrdes af en 2 
enka. Hon sade mig att en man, som bodde 
hos henne, önskade att tala med mig. Vi in- ( 
trädde, madamen och jag, i ett långt, smalt i 
och mörkt rum, hvarest den ena sängen eller 
soffan stod bredvid den andra, till ett så stort ( 
antal som möjligt. Hon stannade vid en af ; 
säugarne, och under ett smutsigt täcke, som ' 
var draget upp öfver hufvudet, låg der en mensk- 
lig varelse mera liknande ett lik i sin svep
ning än en lefvande menniska. Eu tung suck 
var det enda svar på min fråga : »hvem är det . 
som önskar tala med mig?» Slutligen drog 
han täcket af ansigtet, och den sparsamma da
gen föll på hans anletsdrag, och jag igenkände i 
nu den, om hvilken man en gång hoppades att ; 
han var frälst. Jag kände mig djupt gripen 
vid denna anblick och jag kan aldrig förgäta ' 
den klagande och om förtvifian vitnande ton, ; 
med hvilken han frågade mig : »min herre, säg, 
om det är möjligt att jag kan blifva frälst?» :
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I det de hafva odödliga själar att sörja för.» 
I »Det gick mig verkligen till hjertat»; fortsatte 

Anders »och jag tänkte bedja dig taga hand 
om Elsa och försöka att få henne att blifva 
något bättre, ty om du ej kan det, så är det 
fåfängt för en och hvar eljest.»

»Jag är så rädd att hon skall anse mig 
vara fjeskig och beställsam», invände Anna. 
»Jag skulle ej tycka om ifall någon kom och 
mästrade mig uti det jag gör.»

»Nå ja, det kan väl vara sant, men hon är 
ju din slägting och om du blott kunde sätta 
litet fart i henne och ruska upp henne en 
smula, så tror jag ej att hon skulle taga upp 
det illa.»

»Stackars Elsa!» suckade Anna, »hon som var 
en sådan präktig flicka, då Lars gifte sig med 
henne, och hon var äfven van vid ordning. 
»Jag undrar hvad hennes mor skulle säga om 
hon nu komme och finge se Elsas hus?»

»Ja, men felet var att din moster gjorde 
allt arbetet sjelf och lät Elsa kläda sig tin 
och gå hvart hon ville. Då jag såg henne 
klädd i en tätt åtsittande klädning och med 
en hatt, fullsatt med band och blommor, tänkte 
jag ofta på, huru litet hon var passande till 
hustru åt en fattig arbetare. Jag känner knappt 
någon af de der unga grannlåtsdockorna, som 
sedermera blifvit en god maka och dugtig 
husmoder; det är en lexa för dig, Anna, att 
tänka på, så att du låter vår lilla Maria kläda 
sig efter sitt stånd. Men jag måste i väg. 
Adjö med dig. Du kan, då du blir ensam, 
tänka litet mera på Elsa och hennes ställning.»

Följden af detta samtal blef, att då Anders 
Nilsson lemnade rummet, började Anna arbeta 
med ännu mera ifver än förr. Först diskade 
hon fat och tallrikar och sedan hon det gjort, 
såg hon efter att barnen voro rena och snygga 
samt skickade dem till skolan, och efter en 

j timmes förlopp, var allt så ordnadt och stä- 
I dadt som det kunde blifva.

Klockan var ungefär två, då hon stängde 
till sin egen dörr för att gå till sin kusin, 
Elsa. Denna hade slutat gråta, men hade ej 
rört sig från den plats hon intagit. Då hon 
fick se Annas förnöjda ansigte och trefliga 
yttre sprang hon upp. Man kunde sc att blyg
sel och förtret voro de blandade känslor, som 
rörde sig i hennes inre. Hvad som nu följde 
omtala vi nästa gång.

Forts.

De fyra stora passen
af T. De Witt Talmage.

Mår ock pilten Absalom väl? 2Sam. 18:32.

ämnar denna morgon tala om unga 
äns välfärd. Det fins omständigheter 
en menniskas lif, då det ser ut som

skulle hon lyckas bra utan någon kristendom 
att hjelpa, leda och tygla sig; men det fins 
fyra eller fem stora pass i lifvet, då den unge 
mannen behöfver Guds nåd, och jag varnar 
eder vänligt, mina unga vänner, att icke fort
sätta edert lif utan kristendom.

Det första stora passet i en ung mans lif, 
då han behöfver gudomlig hjelp är, då han 
väljer sitt yrke eller sin befattning.

Det är ett vigtigt ögonblick, då en ung 
man har fullbordat sina studier och kanske 
leinnar sina föräldrars hem och säger; »hvad 
skall jag nu göra?» Tjogtals yrken stå öppna 
för honom att antaga och sju eller åtta olika 
embessmannabefattningar i lifvet; och mellan 
dessa har han nu att välja och måste välja 
den rätta, ty gör han ett misstag här, är han 
olycklig för alltid. Han må, om han gör ett 
orätt val, släpa sig genom tiden, men han 
blir onyttig och hvarje steg är misslyckadt.

I Jag har en bekant, som började sin bana i 
fe - 7 ■ ■ -------------------------------------

handel, sedan studerade han medicin. Efter ) 
( någon tid blef han fältskär. Sedan blef han î 
/ predikant. Derefter blef han soldat i kriget, ) 

Sedan blef han åter predikant och är för när- ( 
? varande fältskär. O, om han endast hade haft J 
; Gud, som visat hvad han bort göra då han < 
' började sin bana! Det fins tusentals män som , 

komma på en orätt bana och de kunna ej se- (
< dan rätta sitt misstag. De äro jurister då de ! 
') borde ha varit läkare, predikanter, då de borde (
< ha kört plogen. Vi önska oss någon god be

fattning, något renligt och snyggt yrke och 
vi börja vår bana under en sådan föresats, då ?

} vi, i stället för att först bekymra oss om, huru i 
' vi skola få behålla våra kläder snygga eller ;

våra händer hvita, vår enda fråga borde vara: S 
»hvad ämnar Gud mig till?» Det kan finnas ? 

. femhundra befattningar i lifvet, men det fins j 
: endast en, för hvilken du, unge man, är äm- j 

nad, och om du slarfvar dig fram och väljer j 
ett yrke eller en befattning utan Guds ledning, ? 
är det troligt att du väljer det du icke borde, j 
Din fader vill att du skall blifva det ena, din ) 

; moder det andra och dina systrar något tredje, \ 
under det du sjelf är oviss, om du har helsa ) 
till det ena, kunskap för det andra eller fal- ( 
lenhet för det tredje. Detta är den stund, då ) 
du behöfver gudomlig nåd och hjelp. Gud ( 
danade din kropp, och han vet hvad du kan (
uthärda. Han gaf dig ditt förstånd och han (

■ vet, för hvilken befattning du är duglig. Gå 2
' derföre till honom och säg: »Herre, hvad vill (

du att jag skall göra?» Gud skall visa dig ;
det och säga dig det rätta. Att göra misstag ( 

/ här är att göra misstag för alltid. Jag kän- ? 
( ner många män, som blifvit förstörda både för ( 
, tid och evighet, endast emedan de fått en för ?
< dem olämplig befattning. (

Det andra stora passet i lifvet, då en ung (
< man behöfver gudomlig ledning är då han skall ( 
) inrätta sitt eget hem. Då en person inrättar j 
f sig sitt jordiska hem, afgöres hans eviga till- / 
( stånd. Jag vet att äktenskapsförbindelsen be- <
i traktas vanligen såsom något, hvaröfver man > 
/ bör glädjas, snarare än något, hvaröfver man ■
j bör bedja; men hvilket steg i lifvet är förenadt '
■ med större väl eller ve än detta? Är det icke < 
j förunderligt, att en sak, på hvilken ligger så ' 
( mycken timlig och evig vigt, skall bero på en •

nyck eller ett ögonkast. Jag tror ej att jag ;
' påstår för mycket, då jag säger, att när en 
; ung man gifter sig, gifter han sig antingen • 

för himmelen eller helvetet. Om han inför i
■ sitt hem ett godt inflytande, skall han bli för

ädlad och förbättrad; inför han ett ondt infly-
< tande, skall han dragas ned i elände derige-
< nom. Inrätta ej ditt hem, beroende på de 
/ vackra kinderna och de klara ögonen, ty lif- 
( vet består ej af en romantisk glädje utan en

förskräcklig verklighet, och det kommer en tid ;
( i ditt hem, då du ej skall så mycket behöfva 
; en att kela med eller hafva som en leksak 
[ utan snarare en hjeltinna. Tider komma, då 

den yttre verlden skall bli mörk nog och du 
behöfver komma hem till din familj och skall 
framför allt behöfva ett uppmuntrande ord och 

' möta ett ansigte, i hvilket du kan finna glädje 
; och deltagande.

Det fins en man — hans hufvud har redan
grånat — hvilken blickar tillbaka på någon 

< pröfvande tid i affären, då hans mod föll och 
J hans förstånd höll på att störtas från sin tron; 
•• likväl gick han, efter dagens mödor och besvär, 
' oro och förargelse, till sitt hem, slöt dörren 
' till för den yttre verldens oro, och der i den 
? ljufva familjen, bland dem, som aldrig öfver- 
' gifvit honom, fann han en försmak af den him

mel, der inga penningekriser förekomma. Han 
' vågade knappast omtala för sin hustru någon 

förlust i affären. Han sade: »hon kan ej tåla 
, det.» Men då han nödgades låta henne veta 

det, huru förvånad blef han icke att se henne 

vara lika lycklig i det lilla huset som det 
stora; och då hon mistat sitt piano, kunde 
hon ändock sjunga utan ackompanjemang lika 
väl som förr:

Jesus, själens enda tröst, 
Slut mig till ditt hulda bröst, 
Medan hafvets vågor slå, 
Vilda stormar öfvergå; 
Mig uti ditt sköte slut, 
Till dess stormen rasat ut. 
Led mig genom öknen visst, 
Och till himlen tag mig sist.

Det har funnits kristna qvinnor, hvilkas hus
liga bekymmer blifvit så helgande för dem, att 
de kunde få lika mycke musik från en syma
skin som de någonsin fått förut från det bä
sta piano.

En evangelii tjenare kom en gång uti ett 
hem, der det fans stor fattigdom och brist, 
och det troddes allmänt att det kom sig deraf, 
att de hade gift sig för tidigt; och då predi
kanten hade betraktat det armod, i hvilket de 
voro stadde, vände han sig till den stackars 
mannen och sade : »ångrar du ej att du gifte 
dig för snart? Tror du ej att du begick ett 
misstag den gången ?» Mannen tänkte ett ögon
blick på saken och seende mot den tarfligt 
klädda hustrun sade han : »nej, min herre, hon 
har alltid varit lika god mot mig hela tiden.»

Ack, det fins några bland eder, som aldrig 
skulle ha känt värdet af edert hem, om icke 
Gud hade omstörtat eder, och edert hjerta blif- 
vet utransakadt och bedröfvadt. Denna första 
bedröfvelsen förändrade den makan, som var 
för mycket intagen af denna verldens glädtig- 
het och lättsinne till en själ, som kunde höja 
sig i lugn triumf och som en Miriam sjunga 
segersång på Röda hafvets stränder.

Vet du ej något bättre att tala om än nö
jen och njutningar och är din högsta åstun- 
dan att sträfva efter, att din maka skall som 
qvinna kunna utmärka sig, då vet du ej hvad 
du säger och kan måhända komma att få 
andra tankar någon bitter dag, då alla andra 
stöd svika dig, och du uppehälles genom en 
kristen qvinna, som i hast utrustas af den 
Allsmägtige för detta ändamål. Unge man, 
rusa ej åstad i det äkta ståndet utan att an
ropa Gud om hjelp! Om du någonsin behöf
ver honom så är det då. Fins det någon 
mera älskvärd plats på jorden än ett nytt hem, 
der de, som ingått äkta förening, börja att 
tjena Gud? Välsignad är den familjebibel, i 
hvilken deras namn nyss blifvet skrifiia. Väl
signad är morgon- och aftonbönetimmen. Väl
signade äro de Guds änglar, som utsträcka 
sina vingar och beskydda detta hem och sprida 
öfver det ljus, kärlek och glädje. Kanske var 
det först i går som de förenades hand i hand, 
men de förenades för evigt. Brudkransen viss
nar och vällukten i luften försvinner, men de 
som ingå äktenshap i Herren, skola vandra 
tillsammans den dagen, då hans församling, 
hvilken är Lammets hustru, skall fatta sin 
Herres och Konungs hand, vid viftandet af 
det gyllne rökelsekaret.

Det tredje stora passet i lifvet, då en ung 
man behöfver kristendomen är i hans första 
medgångs tid. Unge man, du skall efter nå
gon tid komma igenom de första svårigheterna 
i dina affärer, och någon eftermiddag återvän
der du hem med ett gladt ansigte. Huru kom
mer det sig att du har blifvit så lycklig den 
dagen? Det är första dagen, då du rigtigt 
lyckats i din affär. 1 Du säger: »nu har jag 
penningar, som jag kan kalla mina egna. ! 
Hvad skall jag göra med dem? Hvar skall 
jag sätta in dem? Hurudant hus skall jag 
köpa? Hvad slags kläder skall jag skaffa mig? 
Hvilka välgörande inrättningar skall jag un
derstödja?» Detta är en tid i lifvet, då tu
sentals män störta i elände. Somliga rusa 
åstad i vällefnad. De utsätta sig för utgifter,
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en ung mans lif, 
då han råkar 

Jag behöfver ej
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Denna tidning har visserligen rönt 
stor framgång dessa 9 månader, sedan 
den började utgifvas, men som den är 
sä ovanligt billig, mäste den hafva 
en ännu mycket större spridning, om

Vi mäste hafva
Vi önska att taga deias > m;nSf 2,000 nya subskribenter, om Sön- 

dagsskolföreningen ej skall nödgas lida 
för stor förlust. Dä denna tidning 
tillhör föreningen och i sä fall alla 
söndagsskolföreningar, som sta i för
bindelse med den, hoppas vi att våra 
vänner vilja göra ett extra försök att 
sprida den; ty annars blir det icke 
allenast en förlust för föreningen, utan 
tidningen mäste äfven med, detta års 
slut upphöra.

Folkvännen rekommenderas varmt 
af nykterhetssällskapet Strid OCll Sc- 
ger, såsom en god nykterhetstidning. 
Må alla nykterhetsvänner sprida den!

Priset är 1 krona, med tillägg af 10 
öre såsom postarvode. De som sända 
25 kronor till undertecknad erhålla 30

’ ex. eller hvart 6:te gratis. Prenume
ration kan ske ä alla postanstalter i 

• riket.
Göteborg i Oktober 1875.

Redaktionen af Folkvännen.

ger: »jag har aiiareaan gau lor i< 
Det är för sent att predika för mig. 
kommit in på syndens väg. 
dan mina s. ——.. ----
blicken i mina ögon? 
långt, att det lönar sig 
Min broder, du liar orätt, 
åter.
röda skola de dock varda snöhvita, och om 
de voro som en rosenfärg, skola de dock varda 
som en ull. Men någon säger: »jag bryr mig 
ej om något sådant. Jag har börjat vandra 
på syndens väg och jag tänker fortsätta.» O, 
huru dåraktig är du icke! Du föres mot det 
eviga bråddjupet. Stanna! Det fordras må
hända ansträngning för att kunna häjdas, men 
förtrösta på den Allsvåldiges arm. Stanna! 
Guds änglar skola blicka ned från ljusets höj
der och se din möda. Du har icke ett ögon
blicks tid att förlora. Nu är det ditt sista 
tillfälle att uppnå himmelen. Här är fördert,

ej. Men detta är ej nog, du måste hafva Kri
stus. Du har ingen trygghet för dig utan 
gudomligt beskydd. Du vet ej hvad som lig
ger i din väg. Emottag Kristus i dag, så
som din förlåtelse, ditt lif och din himmel.

Men det fins någon ung man här som sä- 
har allaredan gått för långt bort.

Jag har
" . Ser du icke re- 

svälda kinder och den underliga 
Jag har redan gått så 
ej att predika för mig.»

Du kan komma 
Hör det! Om dina synder voro blod

strid. Vi såras i händer, såras i fotter, ;
i hufvud, såras i hjerta. Ingen undslip- 
Men hvad skall du göra vid ditt första

Min unge broder, sättet, på hvil- '

tills de alldeles förderfva sig derigenom. An- ett lam från fåren. Har du ej gifvit akt pa, 
dra bli öfvermodiga. Jag vet män, som innan < huru ofta Gud tager bort den foistfodde. , Jag 
det gick dem så väl i ---- , - . -
älskliga, tillgängliga, förekommande, nyttiga 
och verkligen kristna, hvilka, efter den fram
gång de rönt, ha blifvit hårda, grymma, hög
dragna och fritänkare. En man behöfver Guds 
nåd för att kunna hålla jemnvigten vid en 
sådan tid som denna. Josef var lika myc- ? 
ket en troende i Faraos hof som i fängelset. < 
Daniel glömde ej Gud midt ibland lyx. och öf- ( 
verflöd i Babels' palats. Drottningen af Saba < 
böjde sig i... 
som hon var 
tande trädgårdar.

kött, och Herren sände dem stora skaror af ? porten och tycker det är trampandet at uoacus 
åkerhöns, som slogo ned pä marken omkring blacka häst som nalkas. Da skall du kanna 
lägret, och folket sade: »huru gc„„ ------ .-
icke nu få det!» och de åto af dessa höns och 
åto igen tills de dogo. De kunde uthärda för
sakelse, hunger och törst, men icke medgång.
Och jag ser tjogtals personer, som kunna ut- , 
härda förföljelse och pröfningar, som hända 
dem och bibehålla sin kristliga karakter, men v 
få de aldrig så lite medgång, strax är det 
förbi med dem.

Det fjerde stora passet i 
då han behöfver Guds nåd är. 
ut för sitt första bekymmer. 
att profetera för dessa unga män om att allt 
icke är lugnt och behagligt. De veta att lifvet 
icke alltid är ljust. Man kan lika gerna sända 
ut en sjökapten utan timmerman, verktyg, el
ler extra materialer. Så länge sjön var stilla 
kunde kaptenen reda sig ganska bra; men ef
ter en stund, då skeppet råkar ut för en stark 
storm, brytes masten af, sjön spolar öfver storm
däcket och kaptenen ropar: »hvar är timmer
mannen? Hvar har han verktygen ? Hvar fin
nas tågen?» Det är vanvettigt att släppa unga 
män ut i lifvet, med den föreställningen, att 
de skola alltid hafva det lugnt. Stormar skola 
komma. Jag vet att då vårt sista krig var 
slut, kommo många hem utan att ha en skråma 
eller ett sår, men detta är icke fallet i lifvets 
stora 
såras 
per. 
bekymmer? Min unge broder, sättet, pä hvil- 
ket du går igenom ditt första bekymmer, skall 
bestämma antingen du skall uthärda de andra 
lifvets bekymmer eller icke. Det är den för- - 
sta pröfuingen, som leder män till att bli drin- 
kare och dränka sina bekymmer eller som ut- ( 
plånar det goda ur dem, tills de vandra slöa < 
och likgiltiga genom hela sitt lif. Hvem är 
den packkarlen i den stora handelsrörelsen r ) 
Han var en gång égaré af en stor bod. Hvem <, 
är den arbetaren i den stora fabriken? Han ) 
egde en gång sjelf en fabrik. Då han träffa- 
des af det första bekymret, saknade han nåd ) 
att kunna bära det, han sjönk och kommer al- j 
drig upp mera. ?

Kanske ditt första bekymmer har varit öfver $ 
någons död i familjen. <

inför himmelens Konung, omgifven 
af glimmande guld och välluk- 

________ . Man kan vara en lika god 
menniska, om man vandrar i hofvets salai, som 
i den låga hyddan. Mången har åkt i sin 
vagn på jorden och i dödens stund stigit ur sin 
vagn, och ingått i den éviga härligheten. Det 
är° oförståndigt att tala om penningar liksom 
voro de af ingen nytta. Jag önskar jag° hade 
fem millioner. Men, min broder, medgång af 
hvad slag som helst, måste stå i förbindelse 
med Guds nåd, ty annars leder den till fördert. 
Jag tror det är Salomo som säger: »de dårars 
lycka förstör dem.» Och då det fins hundra 
menniskor som kunna tåla motgångar, fins det 
icke en som kan tåla medgång.

Israeliterna uppförde sig ganska bra så länge 
de voro hungriga och törstiga och då de blefvo

i hand, ha varit ödmjuka, > har sett många syskon, som förlorat sm äldsta > 
< broder eller syster. Vi behöfva Guds nåd att \ 
S hugsvala oss, då vi mista någon i vår familj, ( 

, i hvilken förr fans glada röster, ljusa lockar ) 
och ett barnsligt välkomnande vid dörren, kys- 
sar hviftade mot oss genom fönstret, då vi )

> gingo eller kommo, men der nu allt blifvit så \ 
förändradt; der de små kläderna gömmas, eme- >

> dan ingen fins som nyttjar dem, leksakerna j 
ligga ej strödda öfver golfvet, der vi måste gå 
med dämpad stämma genom de ödsliga rum- ( 
men, hvilka en gång genljodo af barnens glada

> skratt — o Gud, hvem kan uthärda detta? j 
■ Endast de som hafva din hjelp. Unge^man, 
? då.ditt första bekymmer inträffar, det må vara
i i affären eller inom familjen, då behöfver du , 
/ Kristus.
S Nu är du frisk och stark. Du ser ut som 
? om du skulle kunna hoppa och skratta, brot- ( 

tas och ro, som om du skulle bryta din väg 
? fram; men efter någon tid blir du sjuk. Du ;
j tillsäges att stanna inne, och din dörr stänges 
? för den yttre verlden. Personer sitta vid din 
) säng och vaka öfver dig om natten, och då 
ç morgonen kommer är du feberaktig och oro- 
j lig. Du blir allt sämre och sämre. Allt hopp ' der räddning; här fins död, der lif.

är ute om ditt tillfrisknande. I din dröm tyc-
> ker du dig höra vattnets plaskande och du fö- 

straffade l“ökne°n, men efte7 någon tid ville de ? reställer dig att det är Jordans vågor, som öf- 
hafva något mera att förtära och de begärde^ versvalla dm kudde; och du hor ett ljud nd

r af ? porten och tycker det år trampandet at dodens
.neu u.iiAiing j blacka häst som nalkas. Då skall du kanna
odt skola vi ? behofvet af den store Läkaren, att stå vid din /

S sida och säga: »unge man, frukta icke, jag är ,
i när dig; om du lefver eller dör blir likväl 
S allt väl.»
j Det kommer ett stort pass, genom hvilket )
> vi alla, mina åhörare, måste gå: det är vårt \ 
) lifs sista stund. Jag förmodar att vi alla ön- ' 
? gka att dö i våra hem. Vi önska ha våra J 
s vänner och anförvandter i vårt rum, då själen > den skall bära Sig. 
? skall skiljas hädan. Vi “önska att taga deras 
S hand, och se dem i ansigtet. Vi önska säga j 
/ dem vårt sista farväl. Vi åstunda att höra '

dem sjunga för oss, bedja för oss och upprepa , 
( för oss Guds löften. Det sista föremål, jag <,
i önskar se innan jag dör, är icke solen eller ;
j månen, ej heller taflor eller vackra konstverk; L 
[ det är mina vänners ansigten. Men vi önska j

hafva en gudomlig vän i en sådan stund som ' 
; denna. Utan Kristus är döden ett vildt språng 
j in uti mörkret. Har du någonsin hört hvad 
j en döende adelsman skref till sin flärdfulle > 
v vän? Han sade: »jag sätter nu in min sista j 
/ insats för evigheten och jag bäfvar då jag tän- > 

ker på, hvad utgången skall blifva. Q, min 
: vän, med hvilken fasa återkallar jag icke i . 
■■ minnet de fåfänga timmar, vi tillbringat i säll- < 

skap med hvarandra! Jag har en förträfflig färd 
till grafven. Jag dör med stat och ligger . 
under en förgyld tyghimmel. Jag andas ut 
min sista suck på kuddar af ejderdun. De 
som bero på mig sörja, mina systrar grata, ) 
min fader böjer sitt hufvud under aldrens och 
sorgens tyngd, min älskade hustru, blek och - 
tyst, döljer sin inre ångest, min vän, som var ,, 
inig dyrbar som min egen själ, undertycker 
sin gråt och lemnar mig för att dölja för mig 
sin sorg; men o, hvilken af dessa vill ga i 
borgen för mig hos döden? Hvem vill ned- ; 
stiga i stället för mig till grafvens mörka fän- j 
gelse? Farväl, tills vi råkas i andarnes verld.» ;

Huru förskräckligt är det icke att lefva och 
dö på detta sätt! »Låt mig, dö den rättfärdi- ( 
ges död, och min hädanfärd vare såsom hans \ 
är.» O, unge man, anamma Kristus i dag! - 
Han var en ung man. Han dog som en ung 
man. Han känner till alla unga mäns frestel
ser och pröfningar. Du kan vara vacker, akt- 

Gud tager stundom bort ningsvärd och fättskaffens. Jag betviflar det




