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90 FOLKVÄNNEN.

Och korparne förde honom 
kött, om morgon och om afton och 
utaf bäcken. 1 Kon. 17: 2—6.

Elias född af korparne.

'[ ch Herrens ord kom till honom och 
^i^^sade: gack bort hädan, och vänd dig 

5 österut och fördölj dig vid den bäcken 
Cerith, som löper framför Jordan; och du skall 
dricka af bäcken, och korparne hafver jag bu- 
dit, att de skola försörja dig der. Han gick 
åstad, och gjorde efter Herrens ord, och gick 
bort och blef vid bäcken Cerith, som löper 
framför Jordan, 
bröd och 
han drack

Orsaker till fritänkeri.
(Forts, frän n:o 10.)

örra gången gjorde vi några jeraförel- 
ser mellan Babels fall och ödeläggelse 

' HUS1 00}j 3g profetior, som uttalats om den
na stad. Vi vända oss nu till några andra 
profetior och vilja visa att samma begär att 
blifva i mörkret uppenbarar sig hos bibelens 
förkastare, då fråga är om den ena sanningen, 
så väl som den andra och att förnämsta orsa
ken till fritänkeri ligger i den okunnighet, som 
råder angående bibelordet.

Om läsaren betraktar profetian angående 
staden Tyrus och dess undergång, skall han 
finna i gamla Testamentet, att denna stadens 
fördert blifvet förutsagdt, sättet på hvilket den 
skulle belägras, hvilken som skulle verkställa 
belägringen, antalet år, som sedan skulle för
flyta, innan den skulle återfå sin forna glans, 
samt dess slutliga fall. Men vi ämna ej fästa 
oss här vid detta, utan vid sådant som hör mera 
till senare tider, liksom hade det nyligen in- 
träffadt.

1. Då en stad, som eger bestånd genom 
handelsrörelse, omstörtas och dess många käl
lor till en indrägtig rörelse åter höja den till 
en glans, som öfverträffar dess forna välstånd, 
skulle naturligtvis en beräknande klokhet kun
na inse, att om den staden störtades för an
dra gången, skulle en gynnande handel snart 
återställa den och föra rikedom och välmåga 
till dess ödelagda stränder. Skepp från Ty
rus seglade på alla haf, och det sätt, på hvil
ket staden för andra gången återvann sin mer 
än forna magt, var förvånande. Herren sade 
den skulle förstöras och aldrig mera uppbyg
gas. Två tusen år ha förlupit, och Tyrus ri
kedom och anseende fins icke mera till.

2. Herren sade genom Hesekiel: »jagskall 
ock bortsopa stoftet derutaf och göra henne 
till en bar klippa.» Vid Tyrus’ belägring af 
Alexander den Store — staden var bygd på 
en ö ett stycke väg från landet och omgifven 
af en mur 150 fot hög — »uppkastades en 
vall från fastlandet till ön, och ruinerna af det 
gamla Tyrus nyttjades som material för detta 
ändamål. Jorden och öfriga qvarlefvor samla
des och kastades i hafvet, och besegraren bort
sopade sålunda bokstafligeu stoftet från Ty
rus.»

3. Profeten hade försäkrat att det skulle 
bli »ett skär, der man utbreder fiskegarn uppå.» 
Om förstörelsen hade blifvit så fullkomlig som 
fallet var med Babel, skulle ingen der ha kun
nat utbreda sina fisknät. »Nu», säger Valney, 
»har Tyrus endast en liten by, der femtio el
ler sextio familjer bo, hvilka uppehålla sig på 
produkter af denna lilla plats och på sitt ringa 
fiske»; och en annan författare vid namn Bruse 
beskrifver Tyrus såsom en »klippa, på hvilken 
fiskare torka sina nät.»

Dessa äro verkligheter, som hvarje saunings- 
älskande person bör gifva akt på, ty att för
kasta sådana bevis utan skälig grund, förråder

? minst sagdt ett stort lättsinne i andliga ting. 
S Flere gånger hafva vi påstått, att de som för- 
? kasta bibeln eller vissa delar deraf, äro sjelf- 
S viljandes stadda i okunnighet, och detta på- 
? stående vidblifva vi.
> Om man talar med lärare, läkare, embets-
< män med bildning, hvilka säga emot den he- 
J- liga boken och framställer till dem några så- 
( dana frågor som vi här tänka anföra, skall 
/ man med ens få inse sanningen af detta be- 
'( synnerliga påstående, att de lefva sjelfvilligt i 
/ okunnighet.
( Vi framställa här några frågor till läsaren 
) hvilka han kan ställa till sådana, som emot- 
' säga bibeln.

Profeterna blefvo befalde att uttala domar 
öfver alla nationer omkring sig för deras ogud- 
aktighets skull. De talade om deras berg och 
floder, byar, städer och regeringar. Om dessa 
profeter endast förmodade eller gissade att de 
händelser, hvilka de förutsade, kunde eller icke 
kunde komina att inträffa, då må vi åtminsto- 

; ne med en viss förvåning fråga: hvarföre sä- 
; ges det icke om någon annan stad, än om Ba- 

bel, att den skulle bli förvandlad till vatten- 
' polar och aldrig mera bli bebodd?

Kan icke vår nyfikenhet retas, då vi se, att 
' af de tusental stolta och ogudaktiga städer, 
? som funnos, skref profeten ej något sådant om 

en enda, utom Babel? Och hade detta skrif-
< vets om någon annan stad eller by, som fans 
) eller har funnits på jorden, veta vi intet ställe, 
l der det skulle ha blifvet tillämpadt. Och detta, 
j som vi i föregående artiklar hafva visat, till- 
l drog sig många hundra år efter det den pro- 
) fetiska boken skrefs, hvilket bibelns förkasta-
< re sjelfva medgifva.
( Ha vi ej skäl att med förvåning fråga: 
) antag att någön af gamla Testamentets profe- 
( ter hade skrifvit om Damaskus, Sidon, Jeru-
< salem, Jeriko, Nineve eller någon annan stad 
S eller by utom om Tyrus, att den jord som 
? fans der skulle bortsopas, och fiskare hänga 
? sina nät på dess kala klippor; hvem skulle ha 
( kunnat säga att det gått i fullbordan?
? På hela jorde.ns yta och utmed alla hafvets 
) stränder, råkade profeten att träffa på det rätta 

stället, der detta skulle hända. Långvariga 
j och svåra olyckor uttalades öfver Jerusalem ; 
? men antag att det blifvit skrifvet att uglor 
S och tigrar skulle bebo dess sköna palatser, 
? huru många tusenden skulle då icke nu klappa 
S händerna i glädje öfver att en sådan förutsä- 
? gelse uttalats! Antag att någon hade för två 
) tusen år sedan vågat säga, att den tid skulle 
? komma, då herden skulle frukta att drifva sina 
j hjordar, der Palmyra då stod eller genom A- 
? then, Efesus eller Rom, eller hvilken stad som 
S helst utom en; huru skulle den personens an- 

seende såsom profet blifvit ansedt?
? En bibelns beundrare sökte en gång under 
S många år att tala om detta- ämnet med de 
? bildade och framstälde frågor till dem liknan

de dem, som blifvit anförda. Han fann att 
( orsaken, hvarföre de ej tänkt med intresse på 
-> sådana bibliska sanningar, var emedan de ej 
? visste om att sådana funnos till. ■ De kunde
> ej tänka på hvad Gud hade sagt om Persien, 
( Egypten eller Syrien; ty de kände ej till hvad 
j han sagt eller om han sagt något om de länder
< eller städer, som nämndes för dem. De som
> hade läst igenom bibeln visste ej om, att det 
( som vi anfört, fans der. Och tusental andra 
) liknande sanningar voro de alldeles obekanta

med. Om de lärde äro så obekanta med bi- 
) belns fornkunskap, då kan man snart sluta till, 

hvad de olärde och mindre beläste skola vara. 
Stora skaror af sådana, som uppfylla gatorna 
i våra större städer, bära ett hemligt eller up- 
penbardt hat till helighet, sanning och dygd, 
och deras okunnighet inom bibelns område

i
urståndsätter dem att döma i sådant som an
går dess andliga eller till och med dess hi
storiska sanningar. De hafva likväl, mena de, 
uppfört sig en systematisk byggnad, och den 
största säkerhet de hafva för dess pålitlighet 
( är, att de äro som de lärde och mägtige i 

-, landet.
) Att menniskor älska mörkret mera än Iju- 
. set, visar sig deri, att de ej vilja göra sig un- 
S derrättade om den sak, de likväl äro färdiga 
( att förkasta. Det är troligt att någon läsare 
) är i samma sinnes tillstånd, som en gammal 

handlande, hvilken trodde att han fullkomligt 
, undersökt det i fråga varande ämnet. »Jag 
< har», sade han, »hört om detta gång på gång 
j i hela mitt lif; jag har sett igenom bibeln; 
') jhg har tänkt på dessa ämnen, då jag ridit 
: på min häst, legat i min säng eller stått vid 
j min disk och jag tror ej på dem, emedan jag 

ej kan förstå dem. Det fins mycket i religi- 
j onen, som tydligen motsäger mitt förstånd.» 
t Bibelns sanningar, hvilka angå vår salighet, 
) äro sa tydliga, att ett barn kan fatta dem och så 

intagande att alla, som ej äro fiendtliga mot 
; Gud, kunna fängslas af dem. Den gamle man- 
s nen försökte ej att lyda någon af dessa; han 
> fastade endast sina tankar vid det, som an- 
j sågs vara motsägande för honom. Hvad han 
> kunde jörstå, sökte han ej att efterkomma, 
! utan talade om en undersökning, hvilken i 

alla fall icke var någon undersökning. Vi 
' skola försöka att belysa detta. Antag att det 
i fans en laudtbrukare, hvilken hade en stark 
l motvilja för kemi; han bekände sig betvifla 

■ hela saken, både hvad teori och praktik angick.
< Antag att han påstår, att mycket som an- 
; går kemien strider på det bestämdaste emot 

hans förnuft. Han läser en uppgift om sättet 
, att tillverka bläck, och försäkrar att sådant, 

som att blanda åtskilliga hvita vätskor till- 
j samman och vänta att följden häraf blir ett 
S svart bläck, emotsäger hans sunda begrepp.
j Ater säger han, att kemisterna tala om att 
> blanda tvenue kalla delar tillsamman, tills båda 
j bli varma utan att en tredje del blandas i 
-dem; och han försäkrar, att detta är ett oför- 
nuftigt påstående. Slutligen tillägger han, 
att han aldrig kan praktisera sådant soin han 

) ej förstår, att han har läst om lutsalt, värme
ämne, affinitet (benägenhet hos vissa kroppar 
att förenas med andra) o. m. s. tills allt har 
synts för honom som i en röra, och han blif- 

' vit förvirrad och ansett det som en dumhet.
Han har tänkt på dessa saker, säger han, då 

; han ridit på sin häst, då han legat i sin säng 
, eller plöjt på åkern; och till råga på allt har 

han sett, att kemisterna sjelfva äro oeniga uti 
många stycken.

Vetenskapsmännen i denna gren skola na
turligtvis endast le åt hans påstående och säga 
honom, att för att kunna praktisera de enklaste 
delarne uti kemien — göra salt, tvätta kläder, 
baka bröd o. s. v. — var det icke af nöden 
att han skulle veta allt, som Skaparen känner 
till angående denna vetenskap. De skulle säga 
honom, att han för öfrigt kunde snart försöka 
saken, taga olika delar och göra såsom han 
blefve befald, och han skulle finna reda på 
sanningen häraf genom egen erfarenhet.

, Så kunna vi lära att känna bibelns sannin- 
gar och innehållet deraf genom en verklig öf- 

j ning. En kunskap inhemtad på erfarenhetens 
j väg, är den säkraste i verlden. »Den som 
< tror, han varder förnimmande, om denna läran 
j är af Gud», sade mästaren med den lärda tun- 
< gan, och tusenden hafva erfarit sanningen häraf 
j så väl som af allt hvad Herren talat.

Utrymmet medgifver ej att vi fortsätta längre 
med detta ämnet, men vi anse det vara af 

< sådan vigt, att vi tänka äfven nästa år, om 
Gud vill, återkomma till det och vidröra något
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ännu icke var för sent att vända

vidare, både orsaker till fritänkeri och medlen 
emot detsamma.
en vare viss i sitt sinne» och bygge sitt hus 
på klippan !

på många dagar gjort bekantskap med kammen 
blef nu kammadt och liätadt. När det var 
o-iordt såsr Elsa med största tillfredsställelse pa ™ _ n .. , i__ •_ 1_Ä.. i... ....
(1(1111 • V ~ *• ----—
återfått sitt rätta utseende: ansigtet glänste sä

tofsadt, utan var kammadt oeh struket bakom 
öronen. 1 
sina s 
slöt, att anrätta någonting 
Det var ett ovai 
han blifva undfägnad.
handelsboden för att inköpa åtskilligt af no-

»O, Anna,» utropade hon en gång, då de 
voro på väg från ett dylikt möte, »hur kan 
fru Svan hafva så mycken kännedom om så
dana som vi? Då man hör henne ordna om 
tvätt, matlagning och renhållning kan man 

är sådan kvinnan gör ho- nästan få den uppfattningen, att hon är en 
nu begynte hon inse, att det låg ? fattig stackare liksom vi. Var det icke en 

Efter aftonvarden tvät- j vacker berättelse ur bibeln hon framstälde i 
dag, om den der kvinnan, som hade en druc
ken’ man? Jag förstår ej, hur jag förr kunde 
tycka att bibeln var en tråkig bok.-»

Elsa behöfde nog så mycken vägledning 
hon kunde få af den kärleksfulla Anna samt 
råd och uppmuntringar af fru Svan, ty hon 
hade i sitt hem många svårigheter ° att be
kämpa. Hon frestades ofta att återgå till sitt 
förra tröga och vårdslösa lif och dessutom 
voro de länge vanvårdade barnen ostyriga och 
olydiga, hvadan det tarfvades mycket tålamod 
och sjelfbeherskning från hennes sida. Stac
kars Lars var visst icke heller sådan han bor
de vara. Hans lynne hade genom långvarigt 
missnöje och liknöjdhet blifvit retligt och en 

var nu nästan liknöjd för ( ti<l var han mera böjd för att håna hennes

\ SKCIl. " ’ 1 8 b. MIC* J
\ Nilsson, ty han är verkligen en bra umgan- 
( gesmcnniska; då han talar om bibeln eller 
, dithörande ting, tyckes det, som han vore bra 
; mycket bättre än jag, han tyckes vara så upp- 
S rymd vid sådana tillfällen».
< »Det är äfven fallet med Anna», inföll Elsa. 
: »Hon förtäljde mig i dag, att Gud verkligen
< har omsorg om oss fattiga varelser, alldeles 

såsom en fader har omsorg om sina barn, och 
hela tiden tycktes hon vara så förnöjd, att jag

/ undrade om vi någonsin skulle kunna få er
fara något dylikt.»

i Samma afton böjde Lars Södermark och 
' hans hustru för första gången sina knän för 

att allvarligt anropa Gud. De hade nämligen 
/ funnit att deras lif och vanor icke voro såda

na de borde vara, men att Gud kunde föra 
i ; dem på en rätt väg, och de bådo honom der-

dörren och kallade in Jenny och 
____ , som nu voro på gården; hennes röst S 
var så mild och intagande, att de kotnmo ge- i 
nast, men stannade på trappan oeh med stöi- j 
sta undran blickade än på modern, än inåt 
köket. »Hvad står på mamma? Hvem skall 
komma hit och hvarföre har mamma satt upp 
håret så vackert?»

»Här väntas ingen hit utan er fader», sva
rade modren hastigt, och nu måsten äfven I 
tvätta er och kamma ert hår.»

Slagna med vördnad vid moderns ovanligt 
kärleksfulla röst och den ovanliga anblicken 
af ordning och snygghet, underkastade barnen 
sig tvättning, och borstning och håret, som icke 
på många dagar gjort bekantskap med kammen 
blef nu kammadt och liätadt. När det var 

1 ;
Jennys fina hy och krusiga hår hade nu 

återfått sitt rätta utseende: ansigtet glänste så > 
rent och håret hängde nu ej som vanligt hop-

’ 1,1 1 z

Länge fick icke Elsa tid att beundra ™nan’ förmä mig besöka dy.
små, ty klockan var nara sex och hon be- >)Lugtiga Sjömannen», härvid

4-n1Ua /V 3 qVhIIp < såg han sig omkring i rummet, öfver hvilket stal(la egcie rum, Oun ucnui ucuj<* »x
mhgt tillfälle, derfore sk , : från' eldstaden kastade ett behagligt < ]&sare att kasta en blick in i Elsa Södermarks
lgn“d‘- »ii- - sken- "Vi skola dä iblal?d bJuda ,hlt Anders hem. Det var en tisdagsafton; Lars hade just

den; under tiden gjorde modern tebordet i 
ordning.

Elsa höll just på att enligt sitt förra vårds
lösa sätt ställa tékanna och kopparne huller 
om buller på bordet, då en tanke genomilade 
henne, »jag måste göra mig litet mera besvär, 
annars öfverenstämmer det ej med det rena 
rummet.» Med en tung bönesuck, att det hä
danefter måtte blifva ett nytt förhållande åter
tog hon det halfgjorda arbetet och stälde kop
parne i en rad längs bordets ena ända och 
framför dem satte hon sockerskål och grädd- 
snipan, alldeles såsom hon sett sin modei 
göra. Sedan skar hon några brodskifvor och 
blef dervid förlägen öfver brödets föga inbju- 
dande utseende. Jag undrar om Anna kunde 
lära mig att baka bröd, tänkte hon, kanske 
det blefve bättre, om jag rustade det sa som

om. Han besvarade deras bön, men på sa 
sätt att han först visade dem, att de voro så 
förderfvade, att de behöfde icke allenast för
bättrade lefnadsvanor, utan äfven nya hjertan, 
och snart voro de förda derhän, att de med 
psalmisten måste uppsända den botfärdiga och 
enträgna bönen : »två mig väl från min miss- 
gerning och rensa mig från min synd. Skapa 
i mig, o Gud, ett rent hjerta och gif mig en 
ny vis anda.»

Detta är den Helige Andes oföränderliga 
sätt att leda syndaren: att först visa honom 
hans syndfullhet och sedan föra honom till 
Guds Larn, som borrtager verldens synd. Ack, 
huru bedra de sig icke, som med afseende på 
sig sjelfva eller andra, äro belåtna med ett min
dre djupgående verk, och som aldrig hafva 
insett sin öfverhängande fara, samt värdelösheten 
af all mensklig hjelp och i följd deraf hafva 
ett falskt och ovärdigt begrepp oin sin Fräl- 

, sare. De äro lika säden, som föll på stenören; 
■ de hafva icke någon rotfästad, lefvande tro,

> Elsa ’kände nu, att, om nya vanor medtora som kan frambringa ett heligt lif såsom frukt
> besvär så medföra de ändå långt mera lycka, De båda makarne hade mycken ledning och

L-,. t i förra dae-ar så mvcket beundrat > än soin motsvarar besväret; hon och mannen hjelp af sina vänner, Anna och Anders Nils- 

Men i dag kommo de så lifligt i hennes minne, t lätta hjertan och glada anleten. Lars var allt- dlkan, och Anna tog; ofta Elsa‘ med *
att hon dervid erfor en känsla af tillfredsställ f- öfverväldio-ad af sina känslor for att knuna modra-forenrngens moten, hvaiest den 
leise men äfven förebråelse. Hade hon varit - göra några 
en bättre hustru, så hade Lars nu kanhända 
varit snäll och kärleksfull och deras barn lika 
snälla och lydiga som Annas. Hon hoppades 
dock, att det ännu icke var för sent att vända 
bladet om.

Då hennes egen putsning var undanstökad, 
gick hon till <------- — ----- .
Tomas,

för öfverväldigad af sina känslor för att knnna ? mödra-föreningens . . , •
„ula någid anmärkningar rörande bostadens S genom samtal med fru Svan så småningom 
förändrade utseende, men han var så förnöjd fick andra begrepp om barnuppfostran.
och glad, att han knappast tycktes vara sam- ; „q, ^nna,» utropade hon en gång, då de
ma person, som för några timmar sedan satt voro väg från ett dylikt möte, »hur kan 
vid det otrefliga middagsbordet, dyster och 
förtretad.

Elsa hade ofta hört det gamla sanna ord
språket: »mannen !.. ------
nom», men 
sanning i det samma. ■ > -
tade hon kärlen ordentligt och sedan förde l , 
hon barnen i säng. Då detta var undanstö- 
kadt och hon åter inkom i rummet, fann hon 
sin man sittande framför elden, i hvilken han 
såg mycket tankfullt. Hon slog sig äfven ned j 
der och berättade om Annas besök, råd och j 
hjelp samt om sitt eget allvarliga uppsåt att < 
blifva en bättre hustru och moder, »men», ? 
tilläde hon gråtande, »jag är rädd, att jag kan S 
icke uthärda dermed, det blir ett förtvifladt ? 
svårt göra att alltid stå på sin vakt och noga S 
bekvmra sig om hvarjehanda småsaker«. <

»Det blir nog svårt,» svarade mannen, »men 
icke så bittert som att se din man vara en 
drinkare, det var icke långt ifrån det hade

allting^ch" Tomas Broman hade nära på öfver- j ofta förnyade felsteg, än att uppmuntra hennes 
talat mi°- att i afton följa med honom till »Lu- ; redliga sträfvauden efter förbättring. Mangen 
stige Sjömannen» ; men håller du bara hem- > gäng uppsände Elsa från sitt hjertas djup 
met i ett sådant skick, så skall hvarken Bro- ? detta bönerop : »Herre, hjelp mig att fram- 
man eller någon annan förmå mig besöka dy- ) härda»!

vr i- T ars Lka platser som »Lustiga Sjömannen», härvid ( gex mänader hafva förlupit sedan det fram- 
snia ig gOg gjg omkring i rummet, öfver hvilket . 3^a|ja egde rum, och derför bedja vi vara

Huru Elsa Södermark kom att vända 
bladet om.

(Slut från n:o 11.)

å den vänliga kvinnan återvände till sitt x — > (» V
hem, lemnade hon efter sig något mer än ett ser ut som dei hem ?
renadt och snvgt rum. 1 Elsas hjerta kvar- Elsa satt just da framfoi elden och stekte lemnade hon en längtan efter något ädlare oeh sillarne, när hon med ett blossande och^må^ j 
bättre, en längtan att vinna krafter genom att ; leende ansigte denfian, °ko < <
påminna sig hvad Anna sagt angående den t> tryckte en hjertlig kyss pa hc <4 P‘ .
himmelske Fadern, Frälsaren och bönen. Hon j der det hon utropade: »det. ha hai (
så«- si«- ännu en gång omkring i rummet med de gamla tiderna, da jag biukf 
:?Ä1. .r foteA .0,/:.™ i«k. un .Ii. - iriok.
nå länge; nu kom hon att tänka på att hen- j som en blomma. Jag sade da, att jaB sku le 
nes eget utseende icke öfverensstämde med den ha sockens bästa flicka till mm ius iu oc 11 . 
öfriga snyggheten och ordningen, derföre skred S skall jag säga ännu, om du ser u sa iai. < 
hon nu till att »putsa sig sjelf» och började c Elsa kände nu, att, om nya vanoi me . 
med håret, som var vackert och yfvigt och : besvär, så medföra de ända langt mera lycka, 
invvk »icixvu, v o ______....   i. „„„x . Enn Aph mannen

” i ) hon. Just nu kom Tomas tillbaka nied de?
Vår önskan är: »Ilvar och köpta sakerna, hvaribland äfven var några sil- 

5 lar; han berättade, att fadern syntes komma 
? vid’ slutet på gatan. För första gången med
> undantag af de första veckorna efter deras 
< bröllop ”kände Elsa sitt hjerta klappa af för-

nöjelse vid mannens ankomst. Hvad månne
<! han skall säga? Kanske han märker ingen- :
? ting. I fall Elsa tänkte så, blef hon snart ?
( rättad af en munter stämma utropande : »Elsa, ?
> min flicka, hvad har tagit vid dig? Det har .

hemkommit från sitt arbete och som vanligt
< blifvit välkomnad af en varm, munter brasa 
? samt sin flitiga, lyckliga hustru. I afton höll 

hon fram för honom ett frodigt, tre månader 
?,gammalt barn klädt i en ny präktig syrenfär- 

gad kläduing. »Se här, Lars,» utropade hon 
? »denna här klädningen fick jag färdig vid sista 
} mödra-mötet, är den icke vacker?»
; »Klädningen eller barnet,» frågade Lars sinå-

■ leende.
? »Hvarför icke båda,» anmärkte hon, i det 
‘i hon mötte hans blick, »men i alla fall är jag 
; mycket stolt öfver klädningen. Jag har aldrig 
S förut haft en så vacker. Fru Svan valde ut 
( tyget och visade mig hur jag skulle klippa 
S till det. O, Lars, de der mötena ha varit en 
> god hjelp för mig! Det är förvånande huru 

många småsaker jag kunnat skaffa barnen just
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genom att för hvarje vecka lägga undan en 
slant, till dess de voro betalda. Förut var 
det mycket sällan jag kunde hushalla så, att 
penningarne räckte till att köpa hvad som 
nödvändigt behöfdes; och om jag skulle köpa 
någon småsak, så blef jag villrådig vid valet 
och lockades att köpa någon grannlåt, som ej 
var till särdeles nytta.»

»Jag tror, att mötena ha på många sätt va
rit af nytta för dig,» inföll Lars, »det är myc
ket tillfredsställande att se barnen vara så 
snygga och hemmet så trefligt, men långt ro
ligare är det att se dig vara så nätt och all
tid försöka göra det rätta. Elsa, jag är myc
ket ledsen öfver, att jag yttrat fula ord till 
dig'”

»Ah det har du ju icke gjort på länge och 
jag minnes, att sista gången du gjorde det,

B Vinterlekar.
■' / 

ossarne roa sig på en dam, som ny- ; 
ligen blifvit öfverdragen med is. Sprit- ■ 
tande af helsa och fulla af lek för

nimma de ej den bitande kölden. Ingen för- > 
näm dam i sitt ekipage kan skatta sig så ■ 
lycklig, som lilla Maria på vår tafla, under 
det hon föres omkring af sina bröders villiga 
och starka armar. I brist på släda betjena de 
sig af en stol. Glada rop genljuda i luften, ' 
då än en, än en annan kullfallande mäter sin 
längd på den falska isen. Men den kullfallne ■ 
kryper upp oskadad och fortsätter sin färd - 
öfver de halkiga och skrällande, af kölden ; 
bundna vågorna.

gräsrötterna, grönsakerna och blomsterlökarne 
och sålunda förekommer, att de icke blifva 
förderfvade af den starka kölden under våra 
vinternätter. Snön är dessutom af ofantlig 
nytta, emedan den underlättar transporten af 
svårare tyngder, isynnerhet timmerforslingen 
ur våra stora skogar; för att ej nämna den 
nytta och nöje den bereder jägare, skidlöpare 
samt för slädpartier vurmande personer.

Det heter i den heliga skrift: »han säger 
till snön: kom uppå jorden»; och på ett annat 
ställe: »han gifver snö såsom ull.» Det säges 
om den förträffliga kvinnan, som beskrifves så 
utmärkt och så högeligen berömmes i Ord
språksbokens sista kapitel, att hon förser de 
sina mot vinterkölden. »Hon är med anled
ning af snön icke bekymrad om sitt hushåll, 
ty sila i hennes hus hafva dubbla kläder.»
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Vinterlekar.

så hade jag icke varit en snäll hustru, så att < 
jag nästan tvingade dig att säga, det du sade ; ) 
men nu hafva vi ju fått smak för det goda 
så att med Guds hjelp skola vi icke så lätt , 
återfalla i vårt gamla tillstånd.»

»Nej, Elsa, det måste vi akta oss för,» ytt- ; 
rade mannen allvarligt. »Endast med hans 
hjelp kunna vi göra det rätta, men dérnäst är 
för en arbetande man intet till så stor hjelp, , 
som en god hustru. En gång, Elsa, hade du 
så närt gjort mig till drinkare, men nu, lof- 
vad vare Gud, har du gjort mitt hem så tref
ligt, att ingen annan plats har sådant behag ' 
för mig; och då jag ser dig öppna bibeln ' 
eller knäböja för att bedja, så ser jag äfven 
hvarifrån du får kraft. Ja Elsa, jag åtmin- "> 
stone framför andra har skäl att påstå, att det J 
ligger en sanning i det gamla ordspråket: »man- , 
nen är sådan kvinnan gör honom.»

Men låt dem leka, medan vi ta den rena, ) 
hvita snön omkring oss i närmare skärskå- j 
dande. Huru många sköna saker påminner 
den oss ej om! Har du någonsin försökt fånga £ 
någon af de hvita flingorna och låtit den sätta S 
sig på din hand eller hatt? I fall du hade ? 
gjort det och sedan betraktat snöflingan ge- S 
nom ett förstoringsglas, så skulle du fått se ? 
huru regelbundet hon är danad, på samma } 
gång hvarje snöflinga till formen skiljer sig î 
från alla andra.

Blicka vi nu ut åt det vida landskapet, så ' 
finna vi det öfvcrallt klädt i hvit skrud. Om j 
vi en morgonstund företaga en vandring öfver ? 
den knarrande snön, så tyckes det som strå- j 
lande diamanter voro utströdda öfveralt, och > 
på samma gång kännes det som man hade $ 
flugor i ansigtet eller som elden vore lös i ? 
detsamma. I sanning, snön är angenäm och £ 
skön samt äfven nyttig, emedan den betäcker ?

Snön påminner oss om dygden, heligheten, 
hvilken alltid framställes under den skära, 
hvita färgen ; den påminner om himmelen, der 
allt är rent och heligt, obefläckadt som nyfal
len snö. Den påminner oss slutligen äfven 
om våra synder och om vår Frälsare, som 
vill rena oss från de samma. Ett löfte lyder 
så: »om edra synder än vore blodröda, så 
skola de varda snöhvita.» Må Jesus få rena 
öch mottaga oss, att vi till sist må finna in
gång i den rena himmelen och stå utan be- 
smittelse inför Gud!

B Vid årets slut.
_ 'etta är en för de fattiga bekymmersam års- 

' : tid. Väderleken är kall; kolen dyra, ved 
kan mången gång och på flerfaldiga ställen 
knappast erhållas till något pris; dess utom 
är de fattiges beklädnad ofta både sliten och
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Vid årets slut.
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tunn. Ungt blod stelnar icke så snart, men 
gamla och sjukliga personer ibland de fattige 
få ofta lida mycket af kylan. ' Utom allt detta 
är det mången gång svårt att erhålla arbete. 
Mer än en, som under sommaren hade god 
arbetsförtjenst, önskar nu, att han lagt undan 
någon slant för den kommande vintern samt 
att sparbanken fått se flére och krogen färre 
utaf hans förtjente penningar.

Mannen på vår plansch är likväl icke en af 
dem. Annu har han en ringa inkomst; då 
och då kan han få en dags förtjenst medelst 
arbete i skogen eller på logan, men i det hela 
taget är det ej mycket att jubla öfver. Till
samman med sin son bör han i den närbe
lägna byn. Sonen har sjelf en egen stor fa
milj, men han fröjdar sig dock öfver att kunna 
erbjuda sin gamla fader ett hem och förtretar 

< sig alls icke öfver hvad som åtgår till hans 
j underhåll. Den bäste matbiten i huset sättes 
; vid måltiderna framför den gamle mannen, och 
; farfar måste naturligtvis sitta i den varmaste 

vrån bredvid eldstaden. Det är så det bör 
vara. Stundom talar han om att komma in 
på »fattighuset.» »Ah, nej fader», svarar då 
sonen, »hvad skulle ni göra på fattighuset? 
Med Guds hjelp skall ni ej komma dit, så 
länge jag har helsa och krafter samt en or
dentlig plats.» Så förflyter deras lif tillsam
man; de äro visserligen fattiga, men lyckliga, 
ty Guds frid bor hos dem, i deras hem och 
hjerta.

Sonen och hans äldste gosse hafva redan j 
långt före dagbräckningen varit vid sitt ar- • 
bete; och, då dagen inträder, begifver den ål- - 
drige mannen, åtföljd af två barnbarn, sig : 

åstad till skogen för att plocka bränsle. Denna 
morgon fins det öfverflöd på nedfallna torra 
grenar och kvistar, ty det har blåst hårdt un
der natten. Se så, lille gosse, stå nu icke 
och var sysslolös, under det din farfar är så 
trägen och din syster hjelper honom så be- 
ställsamt. Kom och grip tag i arbetet. Bry 

ej 0,11 dina kalla fiugrår; de bli snart 
varma, blott du tar i tu med vedplockningen!

Men hvad ser den lilla flickan på! Hon tit
tar åt sidan, liksom der vore något som ro
ade henne. Ah, der sitter en lärkfalk; jag 
tror det är en rödbröstad lärkfalk i December. 
Han sjunger ju! Lyssna, han sjöng icke vack
rare i soinras. Kanske tänker han, om han 
nämligen har tankeförmåga, att då deu gamle 
mannen lyfter upp risknippan, så torde han 
der finna någon larf eller insekt och sålunda
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återstod nu att söka få inträde i det der 
rummet, men det var icke en lätt sak. 
mina besök i huset fann jag ofta det äl- 
barnet lekande på gården och brukade 

det upp till modern med en traktat,

Han borde väl kunna vara lycklig. Lä
din ställning? Må alla, unga 
samma sätt erfara frid och fröjd!

föra skäl för sin varning.
Det är icke af nöden att länge uppehålla < att hon masie 

sig med dessa hennes skäl. Det är olyckligt- : utseende samt en, 
vis icke någon nytta. Det var historien om j härdad bar brottets insegel. på 
det envisa °afvikåndet från sedlighetens lag, Men jag misstog mig deruti. 
som man hvarje dag 1 ,
Den nya hyresgästen var en ogift kvinna, som 
likväl var moder. Hon hade två barn och de- 
ras fader besökte henne ofta, ehuru hon ej var , 
hans hustru och ej heller tyektes korama att < 
blifva det; men så långt man kunde fatta, vän- 2 
tade hon derpå och förblef honom trogen. S

Jag fick vidare veta, att denna unga kvinna 1 
hade°svag helsa samt att hennes moder bodde < 
hos henne för att hjelpa och sköta henne. > 
Man förmodade att barnens fader underhöll ) 
familjen.

Så mycket visste fru Möller att berätta om < jande blicken hon sände mig, liksom ville hon 
sina nya grannar och hon väntade säkert, att säga: kan du göra mig något godt. Sedan 
jag i följd deraf skulle afhålla mig från att < jag i korthet efterfrågat hennes helsotillstånd, 

. Jag endast anmärkte £ tog jag fram mitt nya Testamente och läste 
S att Kristus kom till jorden, icke för att kalla > 
' de rättfärdiga utan syndare till bättring, och j 

att jag såsom hans tjenare och medarbetare ej > 
hade rättighet att undvika dem, hvilkas om- 
ständigheter tydligt utvisade, att det var så- ) 
dana han koni att frälsa, Jag hade bort till- ? 
lägga, hvilket jag dock icke gjorde, att vår 
kärleksfulle Frälsare sade en gång, att till och 
med de af menniskor förkastade voro närmare , 
Guds rike, än sådana, som änsågo sig sjelfva 
rättfärdiga och förkastade andra. Da jag tilläm
pade detta på det i fråga varande fallet, var 
iasr alls icke oviss om hvad jag borde göra; j 
det 
öfre 
Vid 
dre 
skicka det upp till modern med en traktat, 
under det att jag allvarligt bad att den He
lige Ande måtte välsigna det sålunda fram- 
stälda budskapet.

Slutligen en söndag kom mormodern ned 
för trappan med traktaten i handen. Kvinnan

j^et distrikt i S— hvarest jag 
éO utdelar ströskrifter, består af 
.'ett antal gårdar och hus, som 

\ utbreda sig från en enslig gata. 
2# Utanför en af dessa gårdar le

der en stentrappa till ett rum i öfra vå
ningen, hvilket utgjorde en bostad för sig 
sjelf, men hade på senare tiden varit obe
bodd. En eftermiddag likväl, då jag var 
på min rund genom distriktet, märkte jag, 
att dörren till rummet var öppen och ett 
barn lekte på planen utanför.

»Ni har fått er grannar igen», sade jag 
till kvinnan, som bodde i rummet inunder, 
under det jag bytte böcker med henne.

»Grannar, jo, jo men», svarade hon med 
en betydelsefull blick. »Ja min fru, jag har 
fått grannar sådane de äro, men jag skulle 
råda er att undvika dem. Det är dock en 
sak, som jag ej bör lägga mig i», tilläde 
hon, »men jag är rädd att de ej äro bättre 
de böra vara.»

»Ingen af oss är bättre, än han bör vara», 
anmärkte jag samt tilläde, att om de nye gran- 
narnes karakter i något hänseende var tadel
värd eller till och med oviss, så hade man stor 
orsak att besnfe dem samt medelst undervis
ning i religionen förbättra dem.

»Må så vara, min fru», svarade fru Möller, _ ___ ...------ „ „ „
»jag åtminstone skall ej göra några invändnin- / nan uppför stentrappan, men då jag inträdde 
gar’ deremot, men icke hvem som helst skulle i rummet, blef jag alldeles öfyerraskad. I 
vilja nedsätta sitt anseende genom att besöka $ min inbillning hade jag uppdragit ett porträtt 
sådana menniskor.» Sedan fortfor hon att an- ' af Ellen, som visst icke var smickrande. Från 

den berättelse jag hört om henne, slöt jag, 
måste vara en rå kvinna med fräckt 2 tryck af stark själshunger.

’ -■ - > ~»Ja, mjn frU) jag kan af hjertat säga orden»
sin panna, j och så upprepade hon den korta meningen 
 L — > '° L -VA.iu jag sade farväl och ii Iran seungucicuo mg, JC.Ö ..---------------- ,---------- ? . .

får bevitna omkring sig. snygt och väl möbleradt; på en bädd vid fon- > under hemvägen bad jag, att icke allenast oi- 
Den nva hvres'gäsrten var en ogift kvinna, som > stret låg Ellen, en saktmodig, ung kvinna med i den utan deras innehåll måtte gå henne djupt

S Då jag dernäst besökte henne, sade hon : »o, 
? min fru, de der orden ha legat för mig både 
> natt och dag, men jag säger dem icke såsom 
? en papegoja, ty jag känner dem. Jag känner 
S att jag är en stor syndare, det har jag insett 
? allt sedan ni talade om den förlorade sonen, 

som gick bort från sin fader. Anda tills ni 
2 kom och sade mig alltsamman, har jag icke 

haft någon, som undervisat mig om Gud, men

få sig en smakande frukost. I alla fall är 
han munter. I följd af den vackra fjäderdräg- 
ten, hvarmed Gud försett honom, känner han . j „ 
icke kölden mycket, Nej, han sjunger under göra deras bekantskap, 
sommartiden och likaledes om vintern. c '

Tänka vi sansadt, så måste vi tillstå, att $ 
det alltid, till och med i de mörkaste stun- > 
der fins något, som kan uppmuntra oss. 
gifver oss så många bevis på, att han ej 
gâter oss. Om än yttre ting kanske gå 
emot, så kunna vi dock i vårt inre hafva 
och frid. Den gamle mannen kan säga 
att han funnit det förhålla sig så. Han 
arbetat hårdt, haft många motgångar, den 
efter den andre af hans dyrbara anhörige hafva > 
genom döden gått bort ifrån honom, och nu ; 
är han sjelf en ålderstigen och skröplig man. > 
Men är han väl olycklig? Visst icke; han har . 
ett förnöjsamt och tacksamt hjerta. Han har ; 
funnit sin Frälsare och derofvan eger han sitt . 
hem, hvilket han närmar sig med hvarje dag. ( 
Hvarför skulle han vara olycklig? Kristus är 
ju hans Frälsare, Gud hans Fader, himlen hans j 
hem. • - ■ ■ ’
sare, huru är 
och gamla, på

för henne berättelsen om den förlorade so
nen — denna gamla, men dock i alla tider för

i bekymrade själar så passande berättelse.
j Med förundran och nöje åhörde Ellen läs-
> ningen. Då jag slutat sade hon: »det var en 
! skön berättelse, ur hvilken bok är den hem-
> tad?»
I »Ur bibeln, har du aldrig hört den förut?» 

frågade jag förvånad.
( »Nej, det har jag nog icke, den är så älsk

lig, att om jag hade hört den någon gång 
' förut, så hade jag ej kunnat förglömma den.» 
Î Hennes hosta hindrade henne att tala för 

en stund, under hvilken modern skyndade att 
) upplysa, det hennes dotter ej fått skolbildning. 
( Redan som barn blef hon tagen från skolan 
: för att komma bort att tjena, och der i tjen- 
j sten, hade hon ej mycken tid hvarken till läs- 
j ning eller kyrkogång.
? Stackars Ellen! Man kunde lätt inse, att 
\ hon icke haft mycket tillfälle att lära »känna 
) sin Herres vilja.» Då jag tänkte på hennes 
( okunnighet och på det stora verk, som måste 

utföras hos henne, innan hon kunde komma 
i lefvande förening med Frälsaren, var jag i 
min otro nästan färdig att uppgifva hoppet 
om hennes räddning. Men då jag å andra 
sidan var öfvertygad om, att Gud ledt mig 
dit, uppmuntrade detta mig att stadigt 
gå framåt och såg upp till honom, som med 
lika kärlek emottager hvarje återvändande 
syndare.

Denna dag talade jag icke mycket mera 
med Ellen, men innan jag lemnade rum
met knäböjde jag och med enkla ord bad 
jag den Helige Ande komma till hennes 
hjerta för att låta henne inse sin syndfull
het och behof af en Frälsare. Då jag upp
stod från bönen, stodo tårar i hennes ögon 
och i det hon tog min hand, som hon ifrigt 
tryckte, sade hon: »o, kom snart igen!»

Ett par dagar derefter gick jag åter dit 
och blef mycket belåten med förhållandet. 
Jag tror, att Ellen i början var uppmärk
sam endast derföre, att hon fann behag till 
mina ord, derföre att jag visat kärlek mot 
henne, men med förunderlig hastighet blef 
hennes sinne öppet för salighetens kunskap.

Sjelf kunde hon icke läsa, hvilket åter var hän
delsen med modern; gerna ville hon, att den 

; gamla kvinnan skulle läsa skriftställen för sig,
1 då jag nämligen icke var i tillfälle att kunna 
, göra det.
> Då jag en dag var i begrepp att lemua
> henne sade jag: »Ellen, det är icke nog med 

att du lyssnar, medan jag läser för dig; jag
2 önskade du kunde minnas något deraf, som 
j du kunde tänka på, när du är ensam. Kan 
) du minnas detta : ’jag är en stor syndare, men
< jag har en stor Frälsare?'» Jag upprepade
> dessa ord några gånger, hvarunder hennes
< stora, klara ögon hvilade på mig med ett ut-

som medvetet fastän för- s »Ja, min fru, jag kan af hjertat säga orden» 
sin panna, j och så upprepade hon den korta meningen 

Rummet var 7 långsamt och tankfullt. Jag sade farväl och
i- ? under hemvägen bad jag, att icke allenast or- 

stret låg Ellen, en saktmodig, ung kvinna med 
godt utseende, som tycktes vara vid pass tju
gotre år gammal. Detta uppfattade jag vid 
första ögonkastet, men då hon hörde mig in
träda, vände hon sig om angelägen att få tala 
vig mig, men hindrades af en kort torr hosta. 
Glansen på hennes kinder och i hennes ögon 
sade mig alltför tydligt, att här var fråga om 
lungsot och en tidig graf.

Jag satte mig ned bredvid den sjuka och 
blef genast djupt rörd af den allvarliga, bed-

än ! hade ett frånstötande utseende, men mycket 
artigt, nästan smeksamt bad hon mig gå upp 
för trappan. $

; »Min flicka är mycket klen», sade hon, »och 2 
vill gerna träffa er. Hon tycker mycket väl < 
om de der små böckerna och kanske ni kan J

\ säga ett ord, som kan trösta henne ett grand.» >
> Tacksam för detta tillfälle till muntligt sam- < 

tal och verksamhet följde jag den gamla kvin- 2 
nan uppför

Utur djupet.

Utur djupet.
(Sann händelse.)



FOLKVÄNNEN. 115

?

air

for en sådan 
en gång, »och 
sjelf har sagt

hans blod kan af- 
du tycker dem vara

det 
och 
ut- 
jag

så häftig, att jag

så några dagar derefter. Då jag den dagen 
kom till henne, strålade hennes ansigte, un
der det hon utropade: »o min fru, vi kunna 
i sanning säga, att ’Gud förser.» Jag var nog 
viss derpå, men jag kunde icke inse hur det 
skulle tillgå; men tänk bara! I dag kom To
mas’ moder hit. Tomas hade nämligen sagt 
henne hvad jag yttrat till honom. Hon lade 
sin hand så ömt på min skuldra oeh sade:’det 
kan jag kalla att uppföra sig såsom en bra, 
hederlig flicka och jag hår just kommit hit 
för att säga dig, att du ej skall förlora något 
derigenom. Tomas säger, att han ej längre 
skall låta dig få penningar, men om icke han 
vill göra det, så skall jag hjelpa dig’. Då 
hon gått, tycktes mamma vara riktigt förvir
rad och utlät sig: ’besynnerligt, jag kunde då 
icke tro, att någon skulle kunna göra henne 
så vänlig'; ni vet min fru, att ingen utan Gud 
kunde göra det. O, är han icke god!» ut
ropade Ellen, hvars ögon medan hon talade 
stodo fulla af tacksamhetens tårar.

Jag känner mig lycklig att kunna förtälja 
denna sanna tilldragelse, ett bevis på Guds 
underbara omsorg om oss; för att derigenom 
uppmuntra någon stackars, irrande flicka att 
vända åter från sin syndiga bana. Till så
dana skulle jag vilja säga: min dyrbara unga 
vän, du är på väg till helvetet och du vet, 
att om du fortgår på densamma, skall du gå 
förlorad, både till kropp och själ; men kan-

fattas etc. Den arma kvinnan 
förtjusning.» »O, så härligt! 
hoppas. Mig skall intet fat- 
bereda ett bord för mig.»

nu ser jag, att jag bör tänka på honom och 
älska honom, som varit så god mot mig Nu 
skulle jag äfven vilja känna, att jag har en stor 
Frälsare, såsom ni har sagt. Tror ni att jag 
kan blifva så lycklig såsom ni sade, att den 
förlorade sonen blef, då han kom till sin fader?

»Det är en sak, som du måste först kom
ma till, Ellen», sade jag. »Du måste anropa 
Gud om förlåtelse för dina begångna synder 
samt om hjelp att kunna afsky dem, så att du 
ej mera bedröfvar honom dermed.» Sedan på
pekade jag tydligt och troget hennes förflutna 
lif. Jag fann nu till min stora förvåning, att 
hon ännu icke insåg sin stora brottslighet in
för Gud. Hon insåg nog, att hon brutit sam
hällets lagar och att hon genom grannarnes 
förakt och genom att vara afskydd af sina 
kamrater led följderna af sin synd, men dju
pare sträckte sig icke hennes synda-medvetan
de. Hon tyckte att detta var det största djup, 
hvari hon kunde nedsjunka. Hade jag ej kom
mit att göra den upptäckten, hade jag knap
past kunnat tro, att någon kunde vara så okun
nig om sedlighetens grundsatser. Det var 
omöjligt att betvifia Ellens uppriktighet. Hen
nes okunslade sätt och den sorg och skam, 
som intog henne, då synda-medvetandet vak
nade, voro afgörande bevis för hennes upp
riktighet samt mycket rörande att bevitna.

»Mamma, det har du aldrig sagt mig», sada 
hon, i det hon klagande vände sig till mo
dern, under det tårar flödade ned för hennes 
sköllade ansigte. »Ej heller har någon annan 
sagt mig det. Frun banuade mig rysligt, då 
hon erfor mitt första hafvandeskap, men jag 
trodde det var, emedan hennes egen son var 
orsaken dcrtill och att hon var rädd att han 
ville gifta sig med mig; jag var naturligtvis 
icke passande till hustru åt honom. Då jag 
kom hem, var min moder icke ledsen för nå
got, annat, än att jag skulle försumma min 
tjenst; hon lät barnets fader komma och sc 
tiH mig och tog barnet i omvårdnad, då jag 
åter blef erbjuden tjenst; jag var nämligen en 
dugtig tjenare och mycket omtyckt. Min nya 
plats var icke långt ifrån den förra och der
före kom barnets fader ofta till mig, jag äl- ? 
skade honom och brydde mig aldrig om nå- ' 
gon annan. O, om någon då hade förehåll it 
mig min ogudaktighet! Men ingen sade nå
got och jag var okunnig derom;» härvid snyf
tade den stackars kvinnan högljudt.

Jag visste knappt hvad jag skulle säga och 
hon återtog: »nu tror jag icke, att jag kan få 
komma till himmelen; jag försökte förut att 
liksom den förlorade sonen återkomma till min 
Fader, men jag förstod icke då, att jag var 
syndfull; nu fruktar jag, att Gud vill aldrig 
förlåta mig.»

»Jo Ellen, han vill förlåta dig. Då den go
de Frälsaren dog på korset, dog han såväl för
stora som små syndare och 
två alla dina synder, ehuru 
så stora.»

Hennes själsrörelse var 
fruktade öka den samma, men jag vågade lik
väl ej lemna henne förr, än jag ännu en gång 
påmint henne om, att då den förlorade sonen 
kom till sin fader, hade han redan beslutat 
att öfve.rgifva sina, syndiga vägar; på samma 
sätt skulle äfven hon nu öfvergifva allt, som 
hon insåg vara syndigt, huru kärt det än var, 
annars kunde hon icke få vänta att Gud skulle 
mottaga henne såsom sitt barn.

Vid mitt följande besök var hon mera lugn, 
men hon var icke böjd att säga mycket så 
länge modern var i rummet, hvarföre jag be- 
gynte läsa något för henne. Den gamla kvin
nan, som tycktes icke var mycket road af 
mitt besök den dagen, sade att hon skulle i låten, då L ..  _ 
taga barnen med sig ut en stund, så att vi > direkt från Guds band.

> kunde få vara ostörda. Då hon lemnat. rum- ?
< met, vände Ellen sig till mig och yttrade : 
) »Nu är saken afgjord, jag har öfvergifvit ho- ?
< nom och derför är mamma så förtretad.» Der- \ 
2 efter fortfor hon att på sitt okonstlade sätt ?

förtälja huru saken förhöll sig. »Han kom hit < 
2 i går och var så god samt glad öfver, att jag ?
< tycktes vara något bättre; det kändes som 
! hjertat skulle skrida från sin plats, då jag

skulle säga honom, att han icke fick komma 
mera, ty jag tyckte att han aldrig förut varit 

; så dyrbar för mig. Men jag sade likväl åt 
honom; först skrattade han och försökte smickra 
mig samt trodde, att jag skulle snart öfvergifva 
min föresats. Men snart fann han att jag all
varligt mente hvad jag sade, ty jag lät honom 

: förstå, att det var min uppgift att komma till
1 himmelen, men att jag ieke kunde komma dit 

med mindre jag lemnade mitt syndalif, och 
derföre hade jag bestämt mig för att öfver
gifva mina synder, hvarföre han ej vidare fick 
återkomma, så vida han icke ville ordentligt 
taga mig till hustru. Härpå gaf han icke nå-

; got svar, men blef blossande röd i ansigtet, 
och jag såg, att det ej tjenade till något att

) vänta, det han skulle bifalla min begäran. Han 
: begynte nu hota mig med att ej vidare lemna 

mig någon hjelp till barnens uppehälle, om 
jag stod fast vid mitt beslut. Vet ni min fru, 
jag blef riktigt glad, då han sade det; ty jag 
tyckte det var så grymt, att jag nästan fick 
leda till honom, hvilket gjorde det lättare för '■ ske, då du vill vända åter, säga djefvulen och 
mig att uthärda tanken pä skilsmässa. Nu in- > ogudaktiga kamrater till dig liksom Ellens 

; stämde äfven min moder och förmanade mig < moder sade till henne: »vill du då svälta i 
att ej vara en sådan dare och stå i ljus för 2 hjäl ?» Jag vågar lofva dig, att du ej skall be- 

' mig 3jelf; hvad ville vi väl göra, om vi blef- höfva göra det. Vill du blott vända dig till 
, vo lemnade att svalta helst nu, då jag var så 2 Gud och allvarligt bedja om förlåtelse samt 
■ sjuk. Jag visste icke hvad jag skulle säga, i bestämma dig för att hädanefter lefva ett nytt
2 men jag tänkte, att, om jag öfvergaf mina 2 lif, så skall han nog taga vård om dig. Han 

synder och återvände till min Fader, så hade har alla hjertan i sin magt och om du vill
• han säkerligen manga utvägar att försörja oss. ; anförtro dig åt honom och göra det rätta, så 
, , utan ; skall han försörja dig på ett sätt, som du har

( föga aning om.
Ellen fick icke blott sina timliga behoftill- 

( fredstälda, utan något, som var vida bättre — 
j »frid och fröjd i tron.» Från den stunden hon
1 beslöt att uppgifva allt, som hindrade hennes 
!> gång till himmelen, uppfyldes på henne Kristi 
5 ord : »om ditt öga är enfaldigt, så blifver din
2 hela kropp ljus :» O, att vi i vårt förhållande
< till Gud måtte erfara och känna mera af denna 
2 ögats enfald!
j Nu voro Ellens alla tvifvel försvunna, bort- 
2 jagade genom ljuset från Herrens ansigte. Hen-
< nes synder voro borttagna; dem hade hon has
t’ tat på Jesus, hvars blod borttvagit dem alla.

Härefter »vandrade hon i frihet» och med fröjd- 
fullt hjerta såg hon framåt till den boning, Je
sus gått att bereda åt henne.

»Det är alldeles för mycket 
syndare som jag», anmärkte hon 
likväl är det sanning, om han 
det, såsom ni häromdagen läste: »jag går att 
bereda eder rum.»

Ellens helsa återkom; hjertats stilla glädje 
var välgörande äfven för kroppen. Mina täta 
besök hos henne blefvo snart afbrutna, ty mo
dern beslöt, att de skulle flytta till en annan 
stad, der hon kunde få arbete på en fabrik, 
all den stund Ellen nu var så återstäld, att 
hon kunde sjelf se till barnen. Det var myc
ket påkostande för mig, ty jag var ömt fästad 
vid den unga kvinnan; men det hugnade mig, 
att min älskade syster bodde i Y — och i 
henne visste jag, att Ellen skulle få en sann 
vän både till kropp och själ. Genom bref un
derrättade jag min syster om Ellen och så
som jag förmodade fann hon snart mycket be
hag i henne. Efter två eller tre månader, un
der hvilken tid hon besökte Ellen ett par gån
ger i veckan, underrättade hon mig om, att 

S hon under sitt omgänge med sjuka och fattiga

1 Men detta kunde min moder icke se,
S hela dagen förebrådde hon mig, för det jag 

var en börda för henne, och för det jag tog 
j brödet ur barnens mun. Min fru, har jag 

icke handlat rätt?» härvid fastade hon på mig 
en förtröstansfull, men sorgsen blick, som gick 
mig djupt till hjertat.

»Jo Ellen, du har verkligen handlat rätt 
? och Gud skall redan här på jorden låta dig 

se det.»
»Det är en stor lisa för mig att höra er

> säga det, ty jag har i dag stundom varit ned- 
, stämd vid tanken på att se de arma barnen
2 utan föda, men jag tror ej det skall gå der- 
i, hän, ehuru jag är för syndig till att Herren 
2 skulle bry sig om mig.»

Jag trodde, att bibelns egna ord skulle vid 
2 detta tillfälle vara henne till större tröst än 
' mina, derföre läste jag den rörande och för- 
2 tröstansfulla psalmen : »Herren är min herde, 
5 mig skall intet
> lyssnade med
< Nu vågar jag 

tas. Han skall
) Hvilket härligt exempel på hvad Guds nåd 
) kan åstadkomma: den svaga, sjuka kvinnan, 
; nyligen ett okunnigt afskräp, var nu lugn, 
2 trotsande alla frestelser, hvarmed satan anföll 
S henne samt vågade göra det rätta, hvad 
’ än skulle kosta. Jag bjöd henne farväl 
j gick hem förnöjd öfver nådens kraft, som 
? fört ett underligt verk, långt utöfver hvad 

hade hoppats eller väntat.
2 Så långt det stod i min magt var jag
2 gelägen om att vara en Guds almoseutdelare
1 åt den modiga kvinnan; några af mina vän-
2 ner deltogo äfven kärleksfullt i att hjelpa och
< fylla hennes behof. Hon var mycket tacksam 

för hvarje kärleksbevisning, men var mest be-
hon kunde spåra, att hjelpen kom 

'. Detta inträffade ock-
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gick min syster till den lilla 
Hon kvick- 

vid för en stund och smålog liksom hade 
sett något skönt; sedan såg hon ifrigt 
bibeln. »Hvad skall jag läsa Ellen?» 
A— s psalm» hviskade hon; hvarpå 

syster läste de sköna orden: »om jag än

se den sjuka. Vid 
hon sina krafter för
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icke påträffat något sådant exempel på ett en- / 
faldigt och saligt lif i Kristus.

De ljuse sommardagarne flydde och efter- ; 
följdes af hösten, som, innan de vissnade löf- > 
ven föllo, liksom öfvergöt dem med en egen- : 
domlig glans; så var det äfven med Ellen, i 
hvars krafter tynade af och, såsom vi ofta se 
förhållandet vara med lungsigtiga vid deras . 
lifs slut, flydde lifsandarne i största hast. Min ; 
syster underrättade mig derom och jag skyn- ■ 
dade att ännu en gång 
min ankomst dit samlade 
att helsa mig välkommen och för att säga mig 
hur lycklig hon var.

»O, min fru, nu går jag 
ni var den första att visa mig vägen; o, huru 
glad skall jag icke bli, då jag får se er kom
ma dit.»

Ännu en gång läste jag dén 23 psalmen 
för henne samt omtalade huru den fjerde ver
sen varit en tröst för min egen moder, då hon 
var döende, 
lägsnade jag 
mådde höra mera.
full än smärtsam skilsmässa. Dödens flod var 
nära och det såg ut, som skulle Frälsaren föra 
henne öfver, der den var som smalast, under 
det glansen från evighetens strand belyste vå
ra andar med odödlighetens hopp.

»Vi skola mötas der, hvarest vänner ej skola 
skiljas» hviskade jag, innan jag gick. »Nej, 
aldrig», sade hon flämtande. »Fru B. (min 
syster) skall komma; hon har varit en god 
vän för mig och ni skall äfven komma dit. — 
Gud välsigna er! Anse ingen för usel att visa, 
till Jesus. Tänk bara på hur eländig jag var 
och likväl har han frälsat mig!»

Följande da; 
hyddan strax förr än Ellen dog. 
nade 
hon 
mot 
»Fru 
min v 
vandrar i en mörk dal, så fruktar jag intet 
ondt, ty du är när mig; din käpp och staf > 
trösta mig.» Hon förmådde ej tala, men hen- ( 
nes småleende talade mera än ord om den 
»tröst» hon erfor, då hon stödde sig på sin ■ 
»Älskandes» »käpp och staf.» Några Minuter 
senare lemnade hon jorden bakom sig; sedan 
hon genomgått dödens skuggas dal, uppnådde 
hon den himmelska stranden och inträdde 
genom det nya Jerusalems portar lör att »bo i 
Herrans hus evinnerligen.»

Och på svanevingar flög hon 
Hem till fridens sälla hamn, 
Der hon vid de frälstas jubel. 
Slutes uti Jesu famn ;
I den ljusa, gyllne staden, 
■Der hvar port en perla är, 
Sjunger hon med änglaskaran : 
Det är rum för Ellen här.

IV lofvade redan i början, att tidningen 
( skulle ofta innehålla artiklar emot drycken- 
) skapen; detta har den äfven gjort; och ju 
i mera vi tänkt på och shrifvit öfver detta 

ämne, ju mera inse vi behofvet påkalla ännu 
flere artiklar häröfver, och så länge brän- 
vinsfioden håller på att stiga med den gräns
lösa fart, som nu är fallet, ämna vi höja 
vår röst som en basun och varna så många 
som vi kunna nå med vår stämma och penna 
att »undsätta sig att de ej förgås.D

På samma gång som vi tänka afmåla 
dryckenskapen och dess följder genom ord 

' och planscher, tänka vi äfven motverka an- 
) dra folkets fiender, de må komma omgifna 
af en glans, som kallas »krigets ära» eller 
dölja sig i lastbarhetens, skrymteriets eller 
den falsk», frihetens orena mantel; kännas 
igen vid första ögonkastet såsom farliga 
för vårt folk eller så småningom upptäckas,

flere mindre, samt dessutom kommer att in
nehålla mera läsning än någon annan tid
ning till detta låga pris: eil krona, med 
tillägg af 10 öre såsom postarvode.

De som taga minst 25 exemplar, erhålla 
gratis hvart 6:te ex., om de insända prenu- 
merationsmedlen till undertecknad.

Prenumeration kan ske å närmaste post
anstalt, och torde den göras så snart som möj
ligt, för bestämmandet af upplagans storlek.

Göteborg i December 1815.
Redaktionen af Folkvännen.
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mig, ty jag såg, att hon ej för- 
Det var en mera fröjde- ■ 

då frukten af personernas handlingar fått > 
mogna; ty vår pligt så väl som vår önskan > 
är att såsom sanningens och sedlighetens vån ( 
vara folkets vän.

Vårt mål är dock icke att endast förmå 'l 
svenska folket att bli nyktert och sedligt, så. > 
godt och efterstråfvansvärdt än detta må !> 
vara. Mej, här fins något som är modern 
till allt godt på jorden, nemligen sann och 
lefvande gudsfruktan, grundad på och dra- ( 
gande sin näring af den underbara bok, ' 
hvilken den välbekante munken fann kedjad < 
i ett kloster, men hvilken han lossade och 
sände ut som en segerhjelte mot folkets för
tryckare, sanningens fiendei- och mörkrets 
och lastens vänner; men som en läkare och 
hugsvalare för nödstälda, andligen fattiga 
och öfvergifna; och medvetna om att sann < Hvem ur folkets vä»? (Poesi) 

gudsfruktan, grundad på innehållet af denna 
bok, är källan, från hvilken både nykterhet 
och alla andra goda dygder härleda sitt ur
sprung — derföre skola vi städse söka att 
framställa sådan låsning som både direkte och
indirekte kan uppväcka och fostra en sådan, J Luftballongen och dess användning 

o o Luthers julgran...............................
Tidningen är sa billig, att den maste ja M&ttiighetssupar,.........................

en ovanligt stor spridning, så vida den skall 
kunna betäcka kostnaden. Söndagsskolför
eningen, på hvars förlag den utgifves, har 
under det flydda året gjort kännbara för
luster genom dess utgifvande, ehuru den spri- 
des i ganska stort antal exemplar, och hade 
det ej varit för att göra nytta: motverka det Besemini

* ’ „ 7 7 77 /• ' 'onda och verka för det goda, skulle jorenin- 
■ gen ej ha fortsatt riled T olkvännens utgif

vande under det kommande året; ty livar 
och en som förstår hvad utgifvandet af tid— 

' ningar vill såga och jemför denna med an- : 
dra, som kosta en krona, måste inse att den 
utgifves ej i hopji om stor vinst, äfven om 

l antalet prenumeranter skulle uppgå till tio -, 
à femton tusen.

' Må de som åstunda att sprida sund läs-
> ning och äfven sådan, der det fins något '
> som tilltalar ögat och väcker smaken, bidraga 
( att sprida Folkvännen. Den utkommer . 
< såsom hittills en gång i månaden i samma ; 
Ï format, tryckt på vackert papper, och hvarje 
i nummer blir försedt med en stor plansch och <

ANMÄLAN.
Folkvännen har under ett års lopp 

besökt tusentals hem i vårt land; och alle
städes, der den blifvit känd, har den, så 
långt vi kunnat märka, emottagits med glädje 
och erkänsla, såsom den der gör skäl för 
sitt vackra namn. Vi göra inga anspråk 
på ofelbarhet i något, och derföre kan man 
ej heller vänta, att Folkvännen år fullkom
lig; men så långt vi förmått inse, hvad som 
kunde vara af intresse, uppbyggelse och lär
dom för folket, ha vi sökt att meddela det, 
i den mån utrymmet har medgifvet.
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till himmelen, dit




