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2 FOLKVÄNNEN.

a
 Ett dlåBigt gtmmlit 

åp och ett ge,d)t 
nytt,.

, ... an kunde knappt finna två
män, som voro mera olika 

'WüSiæWj hvarandra än Tomas och 
Johan Eriksson. Likväl 
voro hröder, skickliga i 
sitt yrke och hade flera år 
arbetat i samma verkstad 

och vid samma bänk. De blefvo fäderlösa, 
just när Tomas, den äldre brödren, hade 
lärt ut sitt yrke, under det Johan ännu 
hade ett läroår qvar. Detta inverkade kan
ske något på deras blifvande karakterer. 
Tomas måste redan i unga år vara famil
jens hufvud och ett stöd för sin moder, 
som nu var enka. Derigenom vande han 
sig tidigt vid att styra och ställa. Han 
växte upp till en flitig och sparsam, men 
på samma gång till en sträng, egenkär och 
hård man. J ohan å andra sidan, som icke 
hade någon fader att nödgas lyda, började 
att blifva vårdslös och lättsinnig. Han var 
en man med muntert och godmodigt lynne, 
men kunde aldrig motstå någon frestelse.

De bodde en tid tillsammans i hemmet 
och, som jag sade, arbetade vid samma 
bänk, men man hade mycket olika tankar 
om dem i verkstaden. Hvar och en hög
aktade Tomas, men ingen älskade honom. 
Hans kamrater brukade hånfullt säga att 
„herr Tomas var så stolt och egenkär, att 
de ej kunde fördraga det“. För „den stac
kars Johan“ hade de alltid ett mildt ord, 
till hälften medlidsamt, till hälften förakt
ligt: „Han är en beskedlig karl, alltid fär
dig till muntra upptåg och fiende till in
gen, utom till sig sjelf*.

Båda bröderna gifte sig. Tomas var nu 
förman på verkstaden och hade stor lön; 
han var en absolut nykterhetsvän, en stor 
politiker och en vigtig person vid arbetare
föreningen.

Han försummade likväl ej sitt arbete för 
dessa saker, utan var den förste vid arbe
tet .om morgonen och den siste om aftonen. 
Hans hustru var en flitig och sträfsam 
qvinna, som förstod att på ett förståndigt 
sätt hushålla med de penningar han hvarje 
vecka medförde hem, under det han alltid 
insatte en del af sin lön på banken eller 
i byggnadsbolaget. Men hustrun och bar
nen sågo honom icke mycket, ty så snart 
arbetet var slut, brukade han komma hem 
och snygga sig samt dricka the, hvarpå 
han gick till en läsklubb eller till något 
nykterhetsmöte. Han kunde ju då ej hafva 
mycket inflytande öfver sina barn, ej hel
ler kunde de hysa mycken kärlek till honom. 
De voro endast rädda för honom. Om 
någon hade sagt Tomas att han ej uppfylde 
sina pligter som make och fader, skulle 
han ha blifvit både förvånad och ond, men 
det var ju i alla fall sant, ty det kan ju 
ej vara rätt af en man att afton efter af
ton lemna hustru och barn ensamma, tills 
de nästan glömma honom.

För Johan gick det allt sämre och sämre. 
Äfven hans hustru försökte i början att 
förståndigt sköta sitt hus, men hennes man 
medförde blott föga penningar vid veckans 
slut och stundom allsinga. Om Tomas till- 
bragte sina qvällar och söndagar med att 
läsa tidningar eller lära sig matematik, till-

Denna bön besvara-

Det var rörande att

Han skyn-

bragte Johan sina med att dricka sig druc- j 
ken, hvilket var mycket värre. Och så < 
gick det alltjemt utföre med honom. Hans ' 
hustru började blifva likgiltig om sitt hus ; 
och bief en lättjefull, osnygg pratmakerska; 
hans barn voro klädda i trasor och hans ' 
hem ytterst eländigt.

Om Tomas tilltalat sin broder på ett ; 
vänligt och broderligt sätt, hade han kan- ; 
hända kunnat verka godt på honom, men j 
i stället bemötte han honom på ett hårdt, : 
fariseiskt sätt, som blott förbittrade den 
stackars dåraktige Johan. „Han ville ej [ 
låta sin bror predika för sig,“ sade han, ; 
och för att visa sitt oberoende af honom, 
gick han genast efter undfången förmaning 
åter på krogen. Fastän de i grunden höllo ■ 
af hvarandra, upprestes en skiljemur dem - 
emellan. Tomas, som kom sig allt högre j 
upp i verlden, skämdes att hafva en så ' 
lättsinnig och sköteslös broder, och Johan ; 
kunde ej uthärda att se Tomas så väl klädd, ; 
under det han sjelf ej hade en hel rock.

Så stodo sakerna under några år. Slut- ; 
ligen kommo hårda tider; det började fat- < 
tas arbete, lönerna föllo och många handt- ; 
verkare gjorde „strike“. Tomas ville dock Î 
ej vara med derom, emedan han tyckte att ■ 
det var orätt och att det skulle bli dem ; 
till skada. i

En gång, då arbetareföreningen hade ett j 
möte, motsatte han sig deras öfverläggning 
om att göra strike, hvilket hade till följd, ? 
att han blef utröstad och att han sedan af 
harm trädde ut ur deras förening. Detta ; 
gjorde honom naturligtvis ännu mindre om- ; 
tyckt bland kamraterna, hvilka ansågo ho
nom som en förrädare mot deras sak. Detta 
var hårdt att smälta, och han harmades 
mycket, men en ännu svårare pröfningväntade j 
honom. Föreståndaren för byggnadsbolaget, j 
der han insatt sina besparingar, visade sig 
vara en bedragare, och Johan förlorade 
mer än hälften af sin förmögenhet samt ; 
måste låta bli att köpa det hus han ämnat 
skaffa sig för dessa sina besparingar. En 
tid derefter blef han sjuk och måste flera 
månader ligga till sängs. De mästare, för

Den stackars Johan visste knappt hvad 
. „Tomas,“ sade han, „jag 

; har intet att förlåta. Jag har varit en dåre 
! i hela mitt lif och har förtjenat allt detta, 
; du har ingen del deri.“
; „J 0,“ svarade Tomas, „min Gud sade till

: „Hvar är din broder?“ 
\ och jag har svarat som Cain: „Skall jag 
; taga vara på min broder?“ Nå Johan, visa 
; nu att du förlåtit mig, genom att taga emot 

dessa matvaror till aftonmåltid, och i mor
gon skolen 1 alla flytta till mig; jag skall 
nog få rum åt er allesamman.“

Jag har ej här berättat allt hvad som 
sedan försiggick mellan bröderna. Båda 
två kunde nu emotse bättre dagar. Tomas 
blef snart mästare och en välmående man. 
Det blef icke Johan, men han blef dock 
en flitig och stadgad arbetare; han, hans 
hustru och barn, vände liksom om bladet 
i sitt lif genom Tomas’ hjelp, och det bä
sta af allt var, att de genom Kristus fingo 
nåd och förlåtelse samt hopp om evigt lif.

öfver mig, syndare!“ 
des, och han uppsteg från sitt läger såsom 
en annan menniska.
se den förändring, som försiggått med ho
nom. Han kunde visserligen icke vara fli
tigare, måttligare och ärligare än förut, 
men hans högmod var brutet, och han var 
ödmjuk och ömhjertad som ett litet barn. 
Hans plats i verkstaden stod honom till 
buds, så snart han kunde tillträda den, 
men hans lön blef ej stor, emedan tiderna 
voro hårda. Han arbetade likväl med tack
samhet och glädje, ty han hade erhållit 
goda underrättelser från sin son, som skrif- 
vit ett ångerfullt bref och som fått arbete 
i England.

Men hvad som tyngde på hans sinne var 
hans broder Johan, som en tid förut van
drat ut för att söka arbete och om hvil- 

i ken han på en tid ej hört något.
Tomas förebrådde sig nu sin forna bit

terhet emot honom. Hade han försökt att 
förmana honom med vänlighet i stället för 
med bitterhet, hade utgången kanske blif
vit annorlunda. Slutligen fick han en vin
terafton höra att Johan var återkom
men. Men hvar bodde han väl? Detta 
kunde han i början ej få reda på. Slutli
gen sjelfva nyårsaftonen fann han honom 
nästan ihjelsvulten tillsammans med hustru 
och barn, i ett eländigt kyffe.
dade hem och fylde en korg med mat, 
hvarefter han gick till den eländiga bostad, 
der brodern bodde. Han fann rummet vara 
utan eldstad och möbler. Johan, hans 
hustru och barn voro klädda i trasor, och 
ett spädt barn låg qvidande i modrens ar
mar. Johan satt nedkrupen i en vrå med 
hufvudet stödt mot handen, ett rof för den 
bittraste förtviflan. Han såg icke en gång 
upp, när dörren öppnades.

„Johan,“ sade hans broder, „jag kommer 
för att bedja dig om förlåtelse för att jag 
under alla dessa år varit så hård emot 
dig. Om jag behandlat dig som jag bort, 
hade det aldrig gått så illa för dig.“

Johan såg förvånad upp. Han kunde af 
förundran ej få fram ett ord. Tomas ska- 

hvilken han arbetat, gjorde hvad de kunde kade hans hand och sade: „Gud liar för
för honom och gåfvo honom ett litet under- ' låtit mig; vill icke äfven du göra det?“ 
håll, men de hade sjelfva gjort stora för- —--------
luster och kunde icke göra allt hvad Jo- kan skulle ^vara. 
han tyckte att de borde. X ärst af allt var, 
att hans äldste gosse rymde från hemmet 
med en mängd dåliga kamrater. Modren, 
som var svag för sin gosse, hade skämt 
bort honom och tillåtit honom hvarjehanda m’g som till Cain: 
upptåg med kamraterna, utan fadrens vet
skap. Detta blef följden deraf.

Stackars Tomas Eriksson! Detta tycktes 
vara ett dåligt slut på all hans flit och 
noggrannhet. Han vred sig af och an på 
bädden såsom en eländig och missnöjd man. 
Hvarmed hade han väl förtjenat allt detta? 
Hittills hade han aldrig frågat efter någon 
slags religion eller efter fromma menni- 
skor, men nu för första gången började han ; 
känna behof af mildhet och deltagande, j 
En stadsmissionär, som ofta frågat efter , 
honom, fick nu tillåtelse att komma in i < 
hans rum. Denne var både en god och 
förståndig man. Slutligen lyckades han 
genom Guds välsignelse att öfvertyga Tomas 
att han hade varit en syndare och att han 
förtjenat alla sina motgångar och ännu 
flera dertill. Fastän han hittills varit sjelf- 
rättfärdig och egenkär, frambröt nu detta 
rop på hans läppar: „Gud miskunda dig
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(Ur „The Christian“.)

___ ; — ja alla klasser, som utgöra de så 
kallade kristna ländernas innevånare. Om 
en jemförelse kunde uppställas mellan sanna 
kristna ocli Judar, tvifla vi ej på att resul- 
taterna skulle utfalla olika.

Men det ligger något i dessa siffror, som 
är värdt att uppmärksammas af de tvif- 
lande, fläskätande och bränvinsdrickande 
hedningarna. Kanske de håraf kunna lära, 
att Herren visste hvad han gjorde, när han 
förbjöd sitt folk att raka skägget, att äta 
svinkött och orena djurs kött och när han !• 
genom sin lag uppsatte skrankor emot hem- omtalas af pastor W. Arthur i en bok med

Möjligtvis kan mången om helsoläran skrif- ?
1 —_______________ — v _______

århundrade taga visa lärdomar från Sinai > Den åsigt, som ligger uttryckt i denna tafla,

„Den 16:de Juni 1871 var en märkvär- 
ig i Vatikanen: — det var då den 

underbara händelsen firades, att en påfve 
för första gången uppnått S:t Petri tjenste- 

: år. Många tal höllos, och de första bland 
dessa af påfvens hofherrar.

Derefter kommo 20 engelska prester med 
; ett tal, undertecknadt af 800 personer. 
s Sedan framträdde republiken Equadors re

presentanter, hvilken påfven förklarat vara 
) den enda stat i verlden, som satt sig emot 

Roms förvandling till Italiens hufvudstad. 
Derefter följde en beskickning från staden 
Velletri och sedan en beskickning af engel
ska ynglingar, hvaribland en, herr Edward 
Noel, lade åsido sitt modersmål och upp
läste på franska ett tal, undertecknadt af

liga laster och deraf följande sjukdomar. den lämpliga titeln: „Vår tids Jupiter“, i 
Möjligtvis kan mången om helsoläran skrif- i hvilken han granskar denne påfves tal, sam
vande vetenskapsman i vårt skrytsamma ' lade af den beundrande Don de Fransiscis. 
århundrade taga visa lärdomar från Sinai > Den åsigt, som ligger uttryckt i denna tafla, 
öken och inse sanningen af denna Moses ) öfverträffar icke den, som på många andra 
fråga: „Hvar är något så härligt folk, som j sätt uttalats af påfvedömets anhängare, 
så rättfärdiga seder och bud hafver, såsom 
all denna lagen, som jag eder på denna dig da;
dagen föregifver?“ 5 Mos. 4: 8.

För våt egen del få vi säga, att sedan < 
vi i tjugo års tid i allmänhet följt några :

: af Judames helsoreglor, hafva vi alls ingen 
; lust att återvända till bruket afrakknifven
> och känna ingen längtan efter att äta blod
> och sådana ohyggliga saker, som ej blott < 

förorsaka sjukdom, utan äfven synd och 
annan orenlighet.

„Herrens fruktan formerar dagarna, men 
de ogudaktigas år varda förkortade.“ Ordspr.

\ 10: 27.

blifvit sänd, utan att han blott kom för att 
förhärliga jungfru Maria.

Pius IX på sin tron, uppfyld med ofel- 
bar visdom af den Helige Ande, hyllas på 
denna tafla af alla nationers representan
ter. Det skall betyda att alla folk en gång 
skola böja sig för honom.

; Det är en lärorik tafla. Den protestan-
: tiska verlden må väl begrunda dess mening 

och draga nytta deraf. Då vi betrakta den, 
komma dessa Pauli ord för våra tankar:

’ „Syndens meuniska, förtappelsens barn, 
? varder uppenbar, hvilken är en motstån

dare och upphäfver sig. öfver allt det Gud 
( eller Gudstjenst kallas, så att han sätter 

sig i Guds tempel såsom en Gud och gif- 
) ver sig före, som han vore Gud“. 2 Thess.
i 2: 3, 4.
j Det fins en latinsk inskrift på basen af 

denna fotställning, så lydande: „Pius IX,
> påfve, i sitt 26:te tjensteår, den förste på
> romerska stolen, som uppnått åren af S:t 
’■ Petri biskopliga värdighet. 1871“.

De tilldragelser, som egde rum under 
denna märkvärdiga dag i Pio Nonos lif,

Långt lif bland 
fbreem®. 

århundraden af förtryck, för
skingring och fångenskap är det 
märkvärdigt att Judafolket är den ( 
mest 1 

nation på jordens yta. Deras  ------- —- ,
sjukdomar af många slag är märkvärdig, i 
Till och med de mest smittosamma sjuk
domar gå mycket lättare förbi dem ån an
dra nationer. Det säges att en Jude aldrig $ 
blifvit offer för koleran, och i sanning hafva 
de dödsfall, som i följd af denna sjukdom . 
egt rum bland dem, varit så få, att detta 
ej är mycket öfverdrifvet. Sjelfmord utöf- 
vas sällan bland dem. Man har genom ■ 
statistiska underrättelser i Österrike och 
Tyskland uppgifvit, att bland en befolkning 
af en million förhöll sig begåendet af sjelf
mord bland Judarne och de andra racerna 
der såsom 1 till 4. Lungsot är nästan 
okänd bland Judarna, och skrofler samt sjuk
domar i följd af osedlighet äro lika säll
synta.

Genom väl studerade uppgifter upptäckte 
Hoffman att mellan åren 1823 och 1840 
var antalet af dödfödda barn bland Judarna 
i Tyskland såsom 1 uti 39 och bland an
dra folk såsom 1 uti 40. Mayer påstod, 
att i Furth dogo 10 procent af de judiska 
barnen mellan 1 och 5 år och af de krist
nas af samma ålder dogo 14 procent. Hr 
Neuville visar enligt statistiska uppgifter 
från Frankfurt, att större lifslängd eger rum 
bland Judarnes barn än bland det andra 
folkets der. Han finner också att Judens 
lif i medeltal uppgår till 48 år och 9 må
nader och den kristnes till 36 år och 11 
månader. I allmänhet hafva hälften af Ju
darne uppnått en ålder af 53 år och 1 ■ -.
månad, under det att hälften af de kristna 5 kare, krogare skokor och alla slags syn- 
endast uppnått 36 år. En fjerdedel af ju- ; oare, - 
diska befolkningen lefver öfver 71 år, un- i 
der det samma antal af de kristna blott ; 
lefver något öfver 59 år och 11 månader, ;

De statistiska uppgifterna i Preussen upp- ) 
gifva Judarnes dödlighet till 1,01 procent 
och hela befolkningens till 2,62 procent. 
Under det Judarnes antal fördubblas på 42 i 
år, behöfva de andra dertill 51 år. Ar •; 
1849 inträffade ett dödsfall på hvarje 40:de 
Jude, men ett for hvarje 32:dra person bland 
det öfriga folket.

D:r Richardson tillskrifver i sin bok med <; 
titel: „Nyare tidens sjukdomar“ Judarnes 
höga lifslängd deras nyktra och enkla lef- < 
nadsvanor: „Juden dricker mindre än den < 
kristne, han förtär vanligtvis bättre föda; 
han gifter sig tidigare, han uppfostrar ; 
sina barn med mera omsorg; han vårdar i 
mera sorgfälligt de fattiga och tager mera 
vård om sin egen person. Han skryter ; 
icke af morgondagen, men han har omtanke > 
för den och han tager noga vara på sin ) 
egendom. I våra sachsiska och keltiska > 
ögon drifver han dessa dygder för långt; 
men han vinner härpå, blir rik, och i det ? 
han föraktar ett skrytsamt sätt och vilda i 
passioner, är han jemförelsevis lycklig.

Det är ett faktum i historien om judiska i 
folket, att de ej egnat synnerlig uppmärk- 
samhet åt kroppslig styrka och vighet. De 
egna sig ej åt militärlifvet, de inrätta inga < 
täffingsspel, äro ej begifna på kroppsöfhin- 
gar och bry sig i det hela ej om kropps- 

r lig styrka. Såsom en nation betraktad, upp- 
1 nå de ingen hög fysisk ståndpunkt, men

vetenskap.“
Man kan i 

lägga, aw ---------- -j r-------- -- ---
sina fattiga. De sörja för de sina, 
är äfven märkvärdigt, att Judarne, så be
ryktade de än äro för sin penningkärlek, 

’ sällan blifvit kallade för rätta. Ibland hän- 
j der det nog att de bli anklagade för nå- , 
' got slags bedrägeri eller något annat, men 

hvem hörde någonsin talas om ett slags- > 
mål bland en hop druckna Judar, eller om 

' något stråtröfveri, begånget af en Jude? ) 
På hundra år har i Amerika blott en enda 
Jude blifvit dömd för mord.

) Den kontrast vi här uppstält, är natur- > 
\ ligtvis ej gjord mellan sanna kristna och ; 

Judar. Det fins ingen statistik öfver sanna 
kristnas helso tillstånd, af den orsak, att ' 

'/ dessas antal icke kan uppgifvas. Denna 
uppgift på kristna betyder således de, som 
icke äro Judar, medlemmar af alla sekter 
eller af inga sekter; personer, som blott ' 
till namnet känna Kristus; fritäukare, drin- (

likväl är deras lifskraft större än alla an
dra bildade folks. D:r Richardson anmär- 

; ker på ett annat ställe:
„Man kan ej säga att öfverdrifna kropps- 

öfningar underhålla, en nations lifskraft. 
araigr »u auaaromev m uvu < Under århundradens lopp hafva, de mägti- 
friska och mest långlifvade ; g^te nationer dott ut, och folkslag med 
lens vta. Deras frihet från j fullkomlig kroppslig skonhet och riddeil gt 

rykte hafva försvunnit. Men under alla 
dessa vexlingar har ett folk, hvilket allde
les icke uppodlat såkallade athletiska och 
militäriska förmögenheter, uppehållit sin 
nationalitet, och är i det hela talrikare än 
någonsin; ett folk som har större lifslängd 
än sina grannar och som, sedan det tvång, 
som pålagts dem, blifvit lossadt, visar att 
de ännu ega andlig styrka och öfverlägset 
snille i konst, lärdom, politik, handel och

__ i förening härmed äfven till— 
att Judarne ej påbörda andra folk

■ - - - , Det

»
Vår tidls

en tafla, af hvilken vi här för våra 
läsare framställa ett träsnitt, före- 

& visades i Rom och kan tjena till en 
; träffande belysning af den anda, som 
1 råder vid det påfliga hofvet och i den 

romerska kyrkan.
Denna tafla målades efter kungörandet 

af läran om påfvens ofelbarhet, till särskildt 
firande af påfvens 25-åriga embete år 1871 
och har sedan på dennes egen befallning 
blifvit upphängd i Vatikanen. Här se vi 
Pius IX sittande på en fotställning. Ofvan- 
före ser man Gud Fader med kyrkan på 
ena och Petrus på andra sidan, under det 
att påfven intager midten af taflan. Orden 
Petra (klippa) och Kristus äro inskrifna på 
den fotställning, på hvilken han sitter, un
der det han sjelf emottager folkets hyll
ning. Detta underordnande af Kristus är 
egendomligt för romerska kyrkan, hvars an
hängare, om de kunna höja sina tankar från 
krucifixet till himmelen, framställa Kristus 
blott som ett barn på den obefläckade och 
allsmägtiga Marias knä. En italiensk prest, 
som förtiden fastlag predikade för folket, 
förklarade att Kristus icke kom för att 
frälsa verlden, ty dertill kunde en engol

På hundra år har i Amerika blott en enda
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90,000 personer samt framlemnade ett of
fer på tre tusen pund.

Don de Fransiscis säger om nästa be
skickning, att den liknade ett helt folk. 
Tyska furstar med långa, högtrafvande namn 
och enskilda personer från samma land 
trängdes i den stora salen, offrande 25,000

FOLKVÄNNEN.

Derefter infördes hertigen af Regina att 
uppläsa ett tal samt flere andra personer, 
hvilkas namn uppfylla halfannan sida, om 
hvilka Don de Fransiscis tillägger: „Med 

■ sällsynt nedlåtenhet fick hela beskickningen 
tillåtelse att kyssa hans helighets fot“.

En annan beskickning, neml. från kyr- 

till rummets ena sida, beviljade den engel
ske prelaten hr Capel ett särskildt före
träde, der vid denne framlemnade ett offer 
af tusen pund i guld från en högadlig per
son, väl känd af hans helighet, hvilken vi
sade den största artighet och tacksamhet.

Professorerna vid theologiska afdelningen

■IlII

‘Ill in-1 i

' •> leg
■WK

IF
»

pund och fyrtio lådor med heliga möbler. ' 
När påfven aflägsnade sig, trängde de sig ; 
med beundransvärd ordning och vördnad, < 
fram för att kyssa den påfliga stolen och Î 
vidröra den med rosenkransar, krucifixer ' 
m. m. 0, hvilken tro ! ! !

(Dessa tecken af beundran äro ej våra.) 

kans förstfödda dotter, det lifliga, fastän 
blödande Frankrike, fick åtnjuta samma ära 
som Neapolitanarna, d. v. s. de fingo kyssa 
den heliga foten. De blefvo dessutom he
drade med ett långt tal.

När beskickningen från Elsass blifvit 
emottagen, berättas det att påfven, gående 

; i Rom yttrade med högtidlig vördnad: „Då 
■ vi lyda eder röst, helige fader, lyda vi vårt 
! eget samvete; hängifna den ofelbara myn- 
• digheten af er undervisning, skola vi alltid 
< vörda och kringsprida den, i det vi förklara 
i de heliga lärorna. Måtte eders helighet 
■. täckas hugna oss med eder välsignelse !“
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Det fins äfven andra ställen i dessa tal, : dubbla kungliga värdighet i himmelen, på ; egendomar och lade penningarne för Petri 
hvilka andas samma åsigter, som målaren jorden och i skärselden.“ Vi ha fordom : fotter, på det att han skulle använda det 
framstält på den ofvannämnda taflan. I hört tiaren förklaras vara tecken af hans : till sitt och de andra apostlarnes uppehälle

„Så dyrbar som den kunde vara,“ säger : trefaldiga majestät — det presterliga, ko- och dessutom dermed hjelpa de nödlidan-
Don de Franciscis, „var den tiar eller krona, s nungsliga och kejserliga. Detta öfverträf- de. Gåfvor, gifna på samma sätt, utgjorde
som af den belgiska beskickningen öfter- fades nu af påfvens egen förklaring derpå, j den heliga egendom, som kallades S:t Pe-
lemnades till Pius d. IX d. 18:de Juni I men han måste ju veta det bäst sjelf. Kung- ) tri fädernearf. „Men nu,“ tillägger påfven,
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1871. Den utgjordes af sjuttiotvå stora ; lig värdighet i tre verldar är ju mera än „är det så att de, som borde beskydda
smaragder, lika många agater och rubiner j tre värdigheter i en enda. Då påfven fem ; denna egendom, i stället vilja bortröfva den.
(utan att räkna alla de mindre), under det dagar sednare talade till en beskickning f Det är val sant, att jag icke kan, såsom
diamanter bildade, så att säga, varpen till : från Viterbo, hufvudstadén i S:t Petri fader- ; Petrus, säga sådana ord, som förvandla
denna väft. " : nearf, berättade han huru hans jordiska menniskors kroppar till aska; men jag kan

„Ni erbjuder mig en tiar,“ sade påfven ; besittningar hade tillkommit. j icke desto mindre uttala ord, som kunna
tacksamt, „såsom ett tecken till min tre-' i I sin första kärlek sålde de kristna sina förvandla själar till aska, och det har jag



FOLKVÄNNEN.6
taga på sig mess-skjortan. Derpå följde

ljuder i edra öron, är

En söndag t Norge.
îjpftf (Beskrifven af en resande Engelsman.) 

lHI|Evilken motsats till Londons buller ; 
læ' och oro äfven om söndagen är icke >

den tysta byn Leirdalsören i Norge! > 
V Den är belägen vid en af den sköna j 

Sognefjordens föreningar. Här slutar Leir- 
dalselfven sitt oroliga lopp och blandar sig ; 
med fjordens salta vatten.

Jag kom hit från bergstrakterna en lör
dags afton och fann värdshuset fullt af re- : 
sande, i synnerhet af mina landsmän.

„Ack,“ sade en vördnadsvärd Norrman • 
till mig, i det han högtidligt skakade på 
hufvudet, „Engelsmännen äro så nyfikna, : 
de äro alltid i rörelse. Nio tiondedelar af 
de resande, som komma hit, äro Engelsmän; 
vi se ytterst sällan någon Fransman eller 
Tysk.“

Emedan värdshuset var fullt, hyrde jag 
mig rum i ett privat hus der i närheten; 
men min säng var olyckligtvis redan inta
gen af talrika blodtörstiga hyresgäster, hvil- 
ket, för att säga sanningen, icke är en säll
synt omständighet i detta mitt favoritland. 
Det var en stor lättnad för mig, när mor
gonen grydde. En liten ångbåt afgick nu 
till Gudvangen, närmaste sjöstation till Ber
gen. Med denna ångbåt afreste de engel
ska resande och äfven min „karta öfver 
Norge af Munch“, som jag i ett alltför för
troligt ögonblick hade lånat till en af dessa 
mina landsmän.

Derefter intog jag mitt qvarter i det nu 
lediga värdshuset. Den frukost jag här åt, 
bestående af lax från floden och renkött 
från fjellen, förträffligt hvetebröd och färska 
ägg, hade en mildrande verkan på mina 
nerver, och kom mig nästan att förlåta den 
engelske tjufven, som nu troligen satt och 
studerade geografi med tillhjelp af min 
gamle vän „Munch“.

Under det jag frukosterade, fyldes värds
huset med bönder, och mycket sällsamma 
sågo de ut i sina olika kostymer, då de 

gjort genom att bannlysa alla dem, som 
burit hand på de heliga håfvorna!“

I det hedniska Rom påmindes hjeltarne 
midt under sin största triumf, om att äfven de 
voro dödliga, men det påfliga Rom förskaf
far ej tillfälle till så förödmjukande påmin
nelser. Den ofelbare Pio Nono är äfven i 
sin förödmjukelses dag mer än en vanlig 
menu iska.

„Jag är Vatikanens ropande röst,“ säger 
han. „Jag är rösten, ty ehuru ovärdig jag 
än är, är jag likväl Kristi ståthållare, och 
denna röst, som nu ljuder i edra öron, är 
hans röst, som jag föreställer här på jor
den.“

I en kungörelse, utgången från Vatika
nen, läses: „Vi förklara det vara en af Gud 
uppenbarad lära, att den romerske bisko
pen, när han utöfvar sitt embete såsom 
alla kristnas herde och lärare genom sin 
höga, apostoliska myndighet och när han 
förklarar en lärosats, hvad tron och sedlig
heten angår, är beklädd med den gudom
liga kraft, som genom Petrus blifvit honom 
utlofvad, med samma ofelbarhet, med hvil- 
ken vår välsignade Frälsare behagade be- 
gåfva sin kyrka i afseende på lärosatser 
och sedoläror; och sålunda äro den romer
ske biskopens förklaringar i sig sjelfva och 
icke genom kyrkans gillande, oomkullkast- 
liga.“

kommo åkande från landsbygden och sedan , i „ „
stodo i grupper på gatan, omtalande nyhe- några boner och lasmng ur skritten, om- 
ter från hemmet — att Christina skulle gifta vexlande med långdragna, vemodiga psal- 
sig med Sven och Olof med Gunilla, huru mer. Evangeliet lästes af prosten i enbe- 
det stod till med grödan eller med fisket synnerlig och i min smak omusikalisk, lång- 
m. m. Här står en hel skara. Ett par släpig ton. Detta ar bruket ofverallt i 
späda barn äro föremål för deras uppmärk- Norge, både i domkyrkan och i landskyr- 
samhet. Mödrarne, utstyrda i stora, stärkta, korna. Den långsläpiga tonen har den tor- 
konstrikt arbetade hufvor eller mössor, visa j tjensten att vara en antiqvitet (fornlemning), 
sina små älsklingar för de kringstående j men ingen annan, så vi dt jag törstar, 
qvinnorna. De skola i dag döpas i kyrkan. Slutligen, midt i en lång psalm, gick pre-

Norrmännen döpa sina barn så fort som Jen ut i sakristian och kort bekoch 
möjligt efter födelsen, och många små bam 1 Jan uppå predikstolen^ ikladd sin rock och 
hafU som det säges, dött efter den kalla krage. Predikan, som i de var tfflen 

j t l1 ton i ^°1 ex tempore och varade en natt timme,
Den lutheSka kyrkan har, som mina lä- grunder folket var mycket u^märksamt 

sare veta, icke gjort sig fri från den påf- ' Vid dess slut marktes^myckenr ne se bland 
viska vidskepelsen om vattendopets pånytt- qvinnorna. Preston kom ned från predik 
födande kraft.

Det fins en vacker kyrka i Leirdalsören, 
men denna söndag var den stängd och 
gudstjenst hölls i en annan, längre bort be
lägen kyrka. Församlingarna eller sock
narna i Norge äro mycket stora, och pre- j 
sterna måste använda mycken tid på att ; 
resa omkring uti dem. Derföre är det säl- > 
lan predikan hvarje söndag i alla kyrkor. 
Byn blef allt ödsligare, allteftersom bön- j 
derna begåfvo sig på väg till kyrkan, och 
jag följde dem i spåren. Leirdalselfven 
skummade och brusade på venstra sidan om ; 
vägen och laxen hoppade i solskenet. I ' 
dag behöfva de icke vara rädda för fiskare, 5 
emedan Norges lag förbjuder fiske från j 
lördags afton kl. 6 till söndags afton vid \ 

: samma tid. Kyrkan, byggd af trä, låg på ; 
: en kulle, höjande sig öfver den sköna dalen, j 
; Jag inträdde, kort före kl. 11, men fann ’>
■ mig ensam, emedan församlingen ännu stod : 
; och samspråkade på kyrkogården. Snart j 
; inträdde de, männen till höger och qvin- 
j norna till venster. En gosse kom och satte 
5 sig bredvid mig på den smala bänken. Han ;

hade ett rigtigt norskt utseende, ljust hår, / 
blå ögon och ett rundt, ärligt ansigte. Se- , 

; dan han en stund betraktat mig, sade han ;
på engelska: „Ni förstår väl inte vår pa- 

! stor?“ Då jag uttryckte min förvåning att < 
; han kunde engelska, sade han: ,,Jag har j

lärt litet ur böcker och litet af två Engels- ; 
j män, som förliden sommar bodde hos min ■ 
j mor“. Jag känner ej många engelska bond- 
j gossar, som äro så vetgiriga som denne 
j gosse, och likväl tror jag, att om våra boud-
> gossar blefve bekanta med honom och hans
i lefnadssätt, skulle de anse honom som till 
’> hälften barbar.
> Klockan 11 inträdde presten midt i
j kyrkan, iklädd en lång, svart rock, en 

stor, hvit krage omkring halsen och med
■ hatten i handen. Han åtföljdes af skol- 
, mästaren. På altaret stod ett träkors (lik

väl icke ett krucifix), ett par ljusstakar och
$ dessutom låg der en mess-skjorta och nå-
< gra andra brokiga drägter. En dörr öpp

nades bakom altaret och två qvinnor in
trädde : de lyckliga mödrar, hvars barn

? samma morgon väckt Leirdalsöreboarnes 
- beundran. De räckte presten några pennin- 
j gar och sedan de äfven gifvit skolmästaren
> en liten gåfva, fingo de sina barn upptagna 

■> i församlingens gemenskap.
„De hafva nyligen fått barn,“ förklarade 

j den unge, engelske skolpilten vid min sida.
< Gudstjensten började dermed att skol

mästaren uppstämde en af Luthers psalmer.
\ Sedan sången var sjungen, hjelpte skolmä-
< staren och' en annan lekman presten att

Vid dess slut märktes mycken rörelse bland 
qvinnorna. Presten kom ned från predik
stolen, och de två röda spenbarnen lemna- 

: des till honom. Dopfunten hissades med* 
rep ned från taket, der den varit upphängd, 

' och barnen döptes. Derpå följde „fader 
; vår“ och flera andra böner. En kollekt 

upptogs sedermera, hvarefter gudstjensten 
slutade med en af Luthers psalmer. Pro
sten afskedade oss med välsignelsen, göran
de korstecknet i luften, då han nämnde tre
enigheten. Hela gudstjensten varade om
kring halfannan timme och var en under
lig syn för en främling. Jag önskade en
dast att jag mera hade känt till språket.

Norska presterskapot är ett lärdt och 
bildadt stånd och måste genomgå en sträng 
studiekurs, innan do kunna fa tillträda 
prestembetet. När en prest genomgått sina 
examina, kallas han „kandidat“ och utmim- 
nes vanligen genom ordination till att vara 
hjelpprest i någon större församling, der 
det fins flera s. k. annexkyrkor. Jag blef 
en gång bevisad mycken gästfrihet uti en 
lärd prests hus. Hans prestgård låg i det 
vilda Telemarken. Han talade om engel
ska theologer och kyrkopartier, om tyska 
fritänkare m. m. liksom om han nyss varit 
i London, i stället för att i åratal ha bott 
bland bergen och sjöarna mellan sin prest
gård och landsvägen.

Jag stannade icke i denna landtkyrka 
; till aftonsången, utan återvändp till värds- 
> huset i Leirdalsören.
; Då jag om aftonen vandrade omkring 
’ längs Sognefjordens stränder, än sättande 
i mig ned för att läsa en bok, än betrak

tande en hök, som beskref sina cirklar i 
luften öfver mig, väcktes jag ur de dröm-

5 merier, i hvilka man lätt vid sådana natu- 
( rens betraktelser försjunker, genom det 
’ aflägsna ljudet af musik. Snart syntes en 

båt glida fram på fjorden. Männen hade 
lagt af sig sina blåa rockar med silfver- 
knapparna, i hvilka de visat sig i kyrkan, och 
qvinnorna i sina skarlakansröda jackor och 
hvita ärmer sjöngo några gamla psalmme
lodier, i hvilka roddarne instämde, alltefter
som de med starka årtag rodde framåt. 
Då de rodde förbi mig, helsade de mig 
med ett vänligt „god aften“ och voro snart 

’ ur sigte bakom en utskjutande klippa. De 
återvände nu från kyrkan till sina landt- 
gårdar, hvilka vanligtvis äro belägna på 
sluttningarne af de berg, som omgifva fjor- 
darne. Dessa gårdar se mycket ensliga

i och otillgängliga ut.
Men jag måste äfven säga mina läsare

j „god aften“, ty aftonens tilltagande skuggor 
manade mig att återvända hem, förkunnan-

? de att min söndag i Leirdalsören var förbi.
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ÄMlS köket,
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et ar märkvärdigt att 
çyÜlvW nar mognade och fram-

’ «7 y<\ stående män blifva
kristna, visa de oftast 
en barnslig enkelhet 

tkrM\ och upprigtighet, och det är 
jSrjW ingen, söm mera oförskräckt

M yttrar sitt hjertas mening än
TTX ett barn.

£]) framstående lagman, som 
ända till sin medelålder varit 

A/IÄ' 011 tv,hare, fick ett så djupt in- 
» XqL ^rych af en predikan han hörde, 

att han drefs att allvarligt ran- 
1 saka religionens sanningar och 
/ 'S att slutligen omfatta dem. Full 

af lif och värme och lycklig vid känslan 
af förlåtna synder, då han kom hem om afto
nen den dag han blifvit omvänd, öfverra- 
skade han sin hustru genom att säga:

„Jag har funnit Kristus och jag måste 
böija att hålla husandakt. Låtom oss 
gå in i förmaket och bedja tillsammans!“

Hans hustru var kristen och man kunde 
väl ha väntat att hon genast skulle sam
tycka dertill, men förhållandet var, att för
maket var upptaget, och då gästerna ej 
voro kristna, kände hon att deras närvaro 
skulle liksom lägga band på deras känslor.

„Der äro fyra lagmän i förmaket,“ sade 
hon, „kunde vi icke hellre bedja i köket?“ 

„Hustru,“ sade han, „detta är första gån
gen jag inbjuder Kristus till mitt hus och 
jag vill då ej taga emot honom i köket.“

Han gick derefter direkte in i förmaket, 
helsade på sina vänner och sade till dem: 

„Mina vänner, jag har nyligen blifvit öf- 
vertygad om kristendomens sanning. Jag 
inser att Kristus dött på korset för mig. 
Jag har gifvit mig åt honom och nu vill 
jag inbjuda honom i mitt hus. Under det 
jag gör min första bön i hemmet, kunnen 
I stanna om I viljen. Jag lemnar det åt 
edert eget val.“

Lagmännen förklarade alla att de gerna 
ville stanna, och de gjorde så, under det 
deras värd förrättade sin andakt.

Ädelt var det exempel han då och der 
gaf dem, och denna handling innehåller en 
lärdom för hvar och en. Hvem som helst 
och hvad som helst, som omgifver dig, så 
gif Kristus det bästa rummet.

Den man, om hvilken denna berättelse 
handlar, var domaren Mc Lean från Ohio, 
sedan öfverdomare vid Förenta staternas 
förnämsta domstol.

^Angenäm syssal-

n betydlig del lättja, stolthet och 
vinningslystnad döljes under dessa 
orden. Tusentals gå sysslolösa 
och vänta på något att göra, och 

likväl fins det arbete öfverallt.
Landtbrukaren behöfver arbetskrafter och 

betalar dem bra, handtverksmästaren klagar 
ståndigt öfver bristen på dugliga arbetare. 
Många hafva till och med slutat upp med 
sin rörelse, i följd af att de ej kunde få ? 
ordentliga och skickliga personer att ar-

; beta för sig; och husmödrarne värdera ofta < 
; en god tjenarinna, emedan sådana äro så :

sällsynta att iå. Hvårföre?
Om en handlande annonserar efter en ;

< bokhållare, framkomma en mängd som svam- ;
■ par ur jorden, och alla vilja hafva en så- ? 
<: dan plats. Är ett embete ledigt vid nå- > 
‘i got embetsverk, äro de säkerligen legio, som } 
f vilja ha det. De önska att få någon sys-
; selsättning, der de ej behöfva att smutsa ;

sina händer eller der de ej skola svettas j 
för mycket. De vilja hafva sin utkomst, J

< vara vackert klädda, slippa styft arbete, > 
; men likväl få en god lön. De söka icke ■; 
' „arbete“, de söka endast en „plats“, der de ?

kunna slippa att arbeta. På sin höjd söka '■ 
; de någon „lätt sysselsättning“. Vi känna < 
; ej till det yrket, men skulle icke sådana ! 
; passa att bli skräddare?

Denna falska föreställning om arbetet så-
< som något nedsättande, en föreställning, ; 
$ som vanligen finner uttryck i en „angenäm ;

sysselsättning“, nedsätter en persons karak
ter. Ynglingar skämmas för sådant, som !

: skulle vara deras ära. Är det icke ofta > 
, så, att den, som gör minst, han får mest ' 
; befahlt ; den som är finast klädd, då han 
; är sysselsatt med sina dagliga göromål, j 
i hvars affärer fordra den minsta ansträng- '■
< ning, är det icke så att han anses som den ;

mest aktningsvärde? Och likväl innebär ; 
lön utan arbete „vanära“. Att låtsa sig

• vara sysselsatt och för syn skull påstå sig :
■ hafva brådt, är ett skrymteri, som aldrig Ï 
; bör hyllas. Rena händer, som man ej vill

nedsmutsa med ett ärligt arbete, hafva re
dan sådana fläckar, som intet vatten kan 
aftvå. En förfining, som ryggar tillbaka 'i 
för kroppsarbete och endast söker en be- j 
qväm plats, der lättjan kan frodas, bör ej 
vinna anseende bland tänkande menniskor.
Det är vida bättre att vara en sotig smed > 
och ärligt förtjena sitt bröd genom groft 
arbete, än att vara en förfinad latmask, som 
tager en stor lön för en s. k. befattning. ; 
Det är långt bättre att arbeta på en bond- < 
gård, hugga timmer i skogen, än att bero 
på en tillfällig sysselsättning i en bod el- \ 
1er på ett kontor, i fall man är en man; i 

i och som qvinna är det vida mera förstån- 
<. digt att söka sig en god plats som tjena

rinna i en familj, äfven då det gäller att 
som piga ha sin plats i köket, än att läsa 
efter hvarje annons om plats i en handel 
och bli symamsell eller fröken och dervid

. utsättas för många frestelser, och ännu flere J
< sjukdomar, samt för allt erhålla en ringa
; lön och dertill få många extra utgifter. ï

Må ingen, vare sig man eller qvinna, skäm- \ 
mas för att antaga och utföra ett hederligt 
arbete, hvilket hvarje arbete bör vara, som ; 
länder till samhällets gagn och menu iskans 5

< nytta.
< i

C Tidens far-t
Æjnabbt som tanken tiden ilar, 
v*ÄTort sig samla år till år.

Tidens urverk aldrig hvilar, 
"i I sin kretsgång städs det går.

Allt förvandlas och försvinner 
Liksom tiden dag för dag. 
Hela skapelsen man finner 
Underkastad denna lag.

Äfven men’skan framåt hastar, 
Hon ej heller stanna får.
Dödens hand ju aldrig rastar: 
Med sin lie raskt han slår.

Tänk hvad skördar han insamlar, 
Hvilken mängd som mejas ner! 
Tänk hur mångens luftslott ramlar, 
När den skördarn blott sig ter!

Mången ville väl så gerna 
Hejda tiden i dess fart 
Och Guds lagar emotspjerna, 
Som förvandla allt så snart.

I sitt ord Gud låtit säga 
Att vår lefnadstid är kort.
Vi det sällan öfverväga, 
Glömma det så hastigt bort.

Äfven detta år skall ila
Bort som floden ut till haf, 
Och måhända snart vi hvila
I vår tysta, mörka graf.

©© fyra afbetalrnn- 
gawt©.

IWlj AfD:rZte Witt Talmage (läs: Talmedsj).

*ren dyrt köpte.“ 1 Kor. 6: 20.

-?11 af edra vänner visar er sin 
egendom. Ni betraktar fre- 
skomålningarna, gräsplaner

na, fiskdammarna, växthuset, rådj ursparkerna 
och ni säger inom er sjelf eller kanske 
högt: „Hvad månde detta allt väl kostat?“ 
Ni ser en dyrbar diamant uti en örring 
eller ni hör fräsandet af en präktig siden- 
klädning eller ser ett ståtligt hästspann 
med seltyg af silfver och, guld och ni bör
jar fundera hvad det kan kosta. Den man, 
som eger en stor egendom, kan icke ge
nast säga det värde den har. Han säger: 
„Jag värderar huset till så mycket, mö
blerna till så mycket, uthusen till så myc
ket, ekipagerna till så mycket — allt detta 
sammanlagdt går till så och så mycket.“

Nåväl, mina vänner, vi höra så ofta vår 
boning i himmelen, dess gator och portar 
beskrifvas, att jag skulle önska veta huru 
mycket, som blifvit betaldt derför. Jag 
kan hvarken på ett år eller en månad full
borda den storartade beräkningen, men in
nan jag slutar mitt tal i afton, vill jag fin
er uppgifva några siffror. „I ären dyrt 
köpte.“

Jag gick en gång tillsammans med några 
vänner till Towern i London, för att be
trakta Englands kronjuveler. Vi gingo om
kring, fingo se en hastig skymt af dem, 
hvarefter vi måste gå, ty alla de som ville 
se dem, tågade i procession. Jag önskar 
nu att jag i afton kunde föra mina åhörare 
till det stora förrådshuset af G-uds barm- 
hertighet och magt, att I åtminstone en gång 
måtten få se evighetens kronjuveler, be
trakta deras glans och uppskatta deras 
värde. „I ären dyrt köpte.“

Om I hafven ett stort penningebelopp att 
utbetala, så betalen I det icke på. en gång, 
utan qvartalsvis; så mycket den första 
Januari, så mycket den första April, så 
mycket den första Juli, så mycket den för
sta Oktober, till dess hela summan är be
tald, Jag vill säga er, mina åhörare,
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Under en häftig storm på hafvet

Hosianna, Hosianna. Ära vare Gud i > 
höjden! Jesus steg ned från tronen till < 
krubban, på det att vi måtte uppstiga från ' 
krubban till tronen; alla himmelens portar > 
äro öppna och dess dörr, som en gång ; 
öppnades för Jesu nedstigande, skall äfven :> 
öppnas för att insläppa oss. Må alla him- > 
lens körer förkunna denna nyhet: „Si, jag j 
bådar eder stor glädje, hvilken allt folk j 
vederfaras skall. Ty i dag är eder född >, 
Frälsaren, som är Kristus, Herren i Davids ? 
stad“.

Den andra delen af betalningen för våra > 
själars frälsning egde rum på Quarantania, < 
en med klyftor och hålor uppfyld bergs- ' 
trakt, der ännu i dag pantrar och alla slags s 
vilda djur hafva sitt tillhåll, så att en re
sande här måste gå beväpnad med knif, j 
bössa eller pistol. Det var hit Jesus gick 
att bedja och begrunda, och det var här ; 
han möttes af detta helvetets odjur, satan, j 
som är mera listig och mera förskräcklig s 
än något vilddjur, som härjat dessa trak
ter. Afhållsamhet från föda hade utmerg- ; 
lat Jesus.

Den längsta afhållsamhet från föda, som ; 
omtalas i verldshistorien, är när det omta- < 
las att besättningen å skeppet Juno under j

I ären köpte med ett pris och detta pris i 
betalades vid olika tider.

Den första delen af betalningen för våra ; 
själars frälsning skedde genom Kristi för- ? 
akfliga födelse i Bethlehem. Om vi än se- ; 
dan icke åtnjuta mycken omvårdnad i vårt 
lif, blifva vi likväl omsorgsfullt vårdade vid : 
vår ankomst till verlden. Vi komma till 
verlden, omgifna af ömhet och kärlek. Det 
behöfves stillhet och lugn, när Gud sänder ; 
en odödlig själ till verlden. Men jag skall 
säga eder, att i den stad, der Jesus föd- : 
des, var mycket oroligt. I en stad, som 
endast kunde rymma några hundra perso
ner, voro många tusen menniskof samlade 
och midt ibland mulåsne- och kameldrif- 
vare, som skreko åt sina stumma lastdjur, 
föddes Messias. Ingen tystnad, intet lugn. 
Örnungen uppe i sitt näste och lejonets 
ungar i sin kula hade en mera passande 
bostad. Den från himmelen farne hvilar 
på hö och strå. Den första natten, sedan 
han nedstigit från himmelens palats, till- 
bragte han i ett uthus. En timme efter 
det han aflagt den himmelska drägten, in
sveptes han i grofva lindakläder. Man 
skulle väl hafva tänkt sig, att Jesus blott 
så småningom skulle ha stigit ned till jor
den, kommande från himmelen till en prakt
full verld, belägen på halfva vägen till jor
den, sedan till kejsarens palats, sedan till 
ett köpmanshus i Galileen, derefter till en 
enskild familj i Bethanien, sedan till någon 
fiskarhydda och till sist till stallet. Nej, 
så var det likväl icke; det var ett språng 
från höjden till djupet. Det fins menni
skor, som ha hoppat hundra eller tusen 
fot djupt ned i en afgrund, men den mest 
storartade gerning i alla evigheter var, 
när Guds Son trädde fram till himmelens 
tinnar och såg ned uti den stora afgrun- 
den af lidande, synd och död och när 
han, under det alla härskarorna stodo 
i stum förvåning och sågo dcrpå, tog ett 
så många millioner famnars djupt språng. 
En af de mest uppskakande händelser på 
hafvet är, när det ropas: „En man öfter 
bord!“ En sjöman kastar sig ned i vatt
net. Med den ena handen griper han tag 
i den drunknande mannen, med den andra 
banar han sig väg till skeppet, läggande 
den räddade på däcket, under alla passa- 
gerarnes vilda hurrarop. Men i evighetens 
rådkammare hördes ropet: ,,Eu verld öfter 
bord!“ och Jesus erbjöd sig att blifva dess 
räddare, kastade sig ned i menniskoslägtets 
syndadjup, drog den drunknande verlden 
upp ur dess eländes haf och anträdde se
dan sin väg tillbaka till Guds tron under 
englarnes jubel. O, tänk hvilket afstånd 
emellan nedstigandet och uppstigandet!

Låtom oss öppna dörren till stallet i 
Bethlehem och drifra ut kamelerna. Drän
gen fram mellan lättingar och dagdrifvare. 
„Hvad, Maria, intet ljus?“ „Intet ljus,“ säger 
hon, „utom det, som kommer genom dör
ren.“ „Hvad, Maria, ingen mat?“ „Nej,“ 
säger hon, „intet mer än hvad vi hade med 
oss i vår vägrensel.“ Låtom oss lyfta upp 
täcket, som höljer det späda barnet, att vi 
må betrakta det! Sen, sen! Blotten edra 
hufvuden. Låt oss knäböja. Låtom oss 
vara tysta. Marie son, Guds Son, du späda 
barn, men likväl evighetens herskare! All- 
magten döljer sig i din arm. Denna nu 
qvidande röst skall en gång förvandlas till
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28 kronor till undertecknad erhållas 30 ex. under 
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Folkvännens Redaktion, Göteborg.

Styrmannen svarade: ,,Äh, jag 
Tanken > vet nog livad jag gör“. Gossen lyfte på 

\ hatten till tecken att han ville åtlyda be
fallningen, derpå halade han sig upp och 
började sitt arbete, och då han hängde der 
uppe, vredo passagerarne sina händer i 
ångest, väntande att so honom falla ned. 
Då allt var färdigt, kom han åter oskadad 
ned, och en kristen sade till honom: „Hvar- 
före gick du ned i skansen, innan du steg 
upp i masten?“ „Ack,“ sade gossen, ,jag 
gick ned för att bedja. Min moder har 
lärt mig att alltid bedja, innan jag företa
ger något stort arbete.“ „Hvad är det du 
har der i västfickan?“ ,,Äh, det är mitt 
nya Testamente,“ svarade han. „Jag tänkte 
att det var bäst att hafva det med mig, i 
fall jag hade gått öfter bord.“ Huru väl 
var ej denne gosse skyddad! Jag frågar 
hvarken efter höjder eller djup, ty med 
Kristus inom oss, och Kristus under oss och 
Kristus öfter oss skall intet ondt hända 
oss. Då Kristus sjelf blifvit frestad, vill 
han äfven befria dem, som lita på honom. 
Prisadt vare hans namn i all evighet!

(F orts.)

Evangsliska nyktarhatstal
af Eli Johnson. Denna hok, som kostar 75 öre, kan 
erhållas hos Redaktionen af Folkvännen, Göteborg, 
föl- 50 öre om minst 50 ex. tagas på samma gång. 
För fem tolföres frimärken sändes ett ex. till den som 
så önskar.

byar och kungariken. „Nu,“ säger satan, 
„skola vi uppgöra en affär. Hoppa ned. 
Jag vet att det är en lång väg från temp
lets tinnar ned till dalen, men om du är 
Guds Son, kan du ju flyga. Hoppa ned. 
Du skall ej bli skadad, ty englar skola 
emottaga dig. Din fader skall hålla dig. 
Dessutom skall jag gifta dig en stor gåfva, 
om du vill göra det. Jag skall gifta dig 
Mindre Asien, Indien, Kina, Etiopien, Ita
lien, Spanien, Tyskland, Brittannien, ja, jag 
skall gifta dig hela verlden.“ Hvilken fre
stelse det måtte hafva varit!

Vill någon af mina åhörare i morgon gå 
och gifva sig i tvist med en usling, som 
raglar fram ifrån en krog i Newyork. „Nej,“ 
säger du, ,-jag vill ej förnedra mig till att 
tvista med en sådan usling.“ Tänk dig då 
hvad konungars konung måste uthärda, när 
han kom hit ned för att utkämpa striden 
med denna stora helvetets usling i öknen 
och på templets tinnar!

Men jag tackar Gud att Kristus, genom 
sin seger öfter frestelsen, försäkrar oss att 
äfven vi skola segra. „Då han vardt pint 
och frestad, kan han hjelpa dem, som fre
stas.“ 

_____    tillsade styrmannen en gosse att gå upp i
tjugotre dagar ingenting hade att äta. Men masten och ordna tacklingen, hvilken råkat 
den lidande Jesus hade fastat en månad i olag. En herre, som var på däck, sade

■ och tio dagar. j „Äck, skicka icke den der gossen upp
Hungern måste hafva härjat i hvarje fl- > j masten, han taller säkert ned och slår

i ber af hans kropp och gnagde på hans > sig“.
; inre liksom med dödens tänder. .
j på en bit bröd eller kött måste hafva kom- 1 
; mit hela hans kropp att spritta till af lust ; 
? och begär derefter. Det var i denna hung- j

rens smärta, som Jesus sålunda tilltalades 
af satan: „Är du Guds Son, så säg att

1 dessa stenar varda bröd?“ Hade frestaren 
Ï under sådana omständigheter kommit till < 
j mig och dig, hade vi genast ropat: „Ja, j
> bröd skall det blifva“, men Kristus afvisar S 
j hungren med den ena handen, under det j 
j han med den andra afvisar mörkrets fur- j
i ste. O, I frestade, äfven Kristus frestades. >
j Det berättas, att Napoleon en gång bestälde j 
1 sig en pansarrock, men då han ej var helt 1 
1 säker på att den var ogenomtränglig, sade 1
> han till den, som tillverkat den: „Sätt den j 
j på er först, så vilja vi försöka den“, och ! 
; med skott efter skott från sin egen pistol $ 
j fann kejsaren att den var just hvad den j 
j borde vara: — en god pansarrock. Napo- ■> 
' leon gaf tillverkaren deraf en riklig belö- < 
; ning. Jag tackar Gud att samma pansar, ; 
j som tillbakaslog frestarens vapen från Kri- < 
j sti hjerta, kan användas af oss; ty Jesus < 
i säger: „Jag har blifvit frestad, derföre vet ‘
i jag hvad det ■ är att frestas. Tagen det ;
j pansar, som skyddade mig och försvaren ;
> er dermed, och jag skall bistå er i alla : 
j pröfningar och frestelser“.
j „Men,“ säger satan vidare till Jesus, ,jag : 
j vill visa dig något, som lönar mödan att 
j se,“ och efter en half dagsresa kommo de 
j till Jerusalem och till templets tinnar. Lik- 
; som man kan gå upp i Antwerpens torn 

och so hela Belgien, så förde satan Jesus
) upp till templets tinnar. Somliga personer 

■ svindla lätt, då de bestiga en sådan höjd, 
j och få en underlig böjelse att hoppa ned; 
j just nu kommer satan till Jesus med en 
; mägtig frestelse. Stående der uppe på 
j templets tinnar, se de sig omkring. En 
j präktig landsträcka, kornfält, vingårdar, olive- 

lundar, skogar och strömmar, boskap i da-
< larna, fårhjordar på kullarne, samt städer,




