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10 FOLKVÄNNEN

tusend!e p>F©» 
ÇBlÂllI st©rn.as t©rnpel

e^QwW) * Peking,
c*tta tempel, som tillhör Mon- 
golerna och Mandschufolket, 
v^sar pä ett märkvärdigt sätt 
^en magt, som afgudadyrkan

*• utöfvar t. o. m. öfver ett stort 
antal bildade menniskor. Det 

beskrifves af en resande på följande sätt:
„Ingången till denna byggnad är märk

värdig för det öfverflöd af statyer, hvilka 
omgifva det förnämsta templets pelarrad. 
Man ser här lejon, tigrar och elefanter, hvi- 
lande på granitblock. De stora bröstvär
nen vid trapporna äro likaledes prydda med 
sällsamma figurer, föreställande drakar, 
enhörningar och andra fabelaktiga djur. Då 
vi vilja stiga upp för de trappsteg, som 
leda till den förnämsta dörren, se vi en 
vidsträckt trappuppgång, och framför oss 
ligger en af templets framsidor, helt och 
hållet byggd af fernissadt och utskuret trä. 
Ofantliga bjelklag understödja byggningen, 
hvars inre upplyses af papperslyktor. Hvarje 
bjelke, hvarje panelning, hvarje stycke trä 
är uthugget och utskuret. Här ser man 
en ändlös väfnad af löf, frukter, blommor, 
fjärilar, foglar och ormar. Midt i denna 
lysande, i trä utskurna växtlighet, och så
som för att bilda en i ögonen fallande mot
sats dertill, synes på en gång ett vidun
derligt menniskohufvud, som öppnar en stor 
mun, visande med ett förfärligt grin sina 
långa, spetsiga tänder.

Sedan vi kommit in i det inre af helge
domen, tog det någon tid, innan vi kunde 
vänja oss vid det hemlighetsfulla mörker, 
som der omgaf oss. Papperslyktorna gåfvo 
mindre ljus än de stora, färgade glasfön- 
sterna.

Den religiösa ceremonien hade börjat, 
och scenen vari sanning imponerande. På 
ett slags altare framför oss, hvilket såg ut 
som en omvänd kägla, satt den Buddisti
ska treenigheten, omgifven af en hop half- 
gudar och skyddsandar-- dess vanliga följe
slagare. Buddas’ staty af förgyldt trä ' är 
jättelik; det påstås att den är sjuttio fot 
hög. Afgudens figur, med undantag af de 
ytterligt långa öronen, påminner ■ om den 
kaukasiska racen. De mongoliska „lamas“ 
eller prester, hvilka detta tempel tillhör, 
hafva förvarat sina religiösa sägner bättre 
än deras medtäflare bonzema. Framför : 
statyerna står ett bord, på hvilket vaser, 
ljusstakar och brinnande rökverk blifvit upp- 
stälda. Det inre af templet är prydt med 
bildhuggerier och taflor, syftande på Bud
das lif och på hans ryktbaraste lärjungars 
själavandring. I sidokapellen, bildade af 
fyrkantiga pelare, finnas bilder af de lägre 
gudarna. Upphöjda platser, prydda med 
kopparvaser i form af offerkärl, och rök
pannor, i hvilka rökelse ständigt brinner, 
leda till afgudarnes fotter. Rika silkesty
ger, tätt broderade med guld, bilda öfter 
gudarnes hufvudcn stora tronhimlar, från 
hvilka vimplar nedhänga, prydda med in
skrifter och papperslyktor. På ett förgyldt 
säte midtför altaret sitter „öfverlaman“, sam
hällets förnämste man. Hans drägt liknar 
en katolsk biskops. Han håller i högra 
handen en lång käpp i form af ett kors; 
på hufvudet bär han ett slags gul mössa, <

; och hans axlar betäckas af en gredelin 
) rock, fästad på bröstet medelst ett spänne.
< Tempelpresterna sitta systematiskt tio 
) och tio på mattor, hvilka betäcka stora
> plankor, och emellan hvarje rad är en vid 

gång, så att de fritt kunna gå omkring från 
sina platser. Presterna hafva alla en hatt

< af gult plys, kantad med sniljor af samma 
'/ färg —• en hatt, som mycket liknar en kri-
> gares hjelm. De bära alla den långa, gula
i klädningen, en gördel af rödt silke och 
; hafva nakna fotter, ty de lemna såsom ett 
) tecken till ödmjukhet sina skarlakansröda
< sammetstofflor ute i förstugan. Hvar och 

■ en sitter vänd emot koret med korslagda
< ben i den rad, som honom enligt rang och vär- 
t dighet, tillkommer. Men lyssnen — trum- 
\ man, som manar till andakt och bön, Iju- 
$ der, —■ storlaman knäfaller på den tagel-
j dyna, som blifvit lagd framför hans förgylda 
) säte. — Hvar och en af de närvarande lig— 
<; ger utsträckt på mattan med armarne upp-

lyftade såsom till innerlig tillbedjan, under 
det en ceremonimästare, hvilken tjenstgör 
som klockare, ringer uti en klocka, och 

f presterna frammumla med låg röst böner, 
; som de läsa på ett stycke silkespapper, 

hvilket hvar och en af dem håller i han- 
den.

I detta ögonblick anmodades en af våra 
\ kamrater, som betraktade allt detta med 
5 händerna på ryggen, att intaga en mera 
$ passande ställning. Ett nytt slag på trum- 
\ man förkunnade början af de heliga sån- 
. gerna. Det var ett slags vexelsång, sjun- 
/ gen af två körer. I denna sång, i hvilken 
s hvarje sångare hela tiden sjunger en och 
■i samma ton, fingo vi höra ganska märkvär- 
; diga basröster, men sången är entonig och 
' ändrar sig endast i afseende på styrkan.
< Efter sången, som var imponerande, om än 
; enformig, kommer instrumentalmusiken. Tre 
) prester slogo takten, en slog på tamburin,
) en annan på ett kopparkärl, en tredje :
i skallrade med en stor rund skallra, som 
; liknade en hufvudskalle. Tilläggen härtill
> de små klockorna, hafssnäckorna och trum- ; 
; man, skolen I kunna göra er en föreställ-
j ning om det buller, som der herskade. ' 
: Gudstjensten varade en timme med omvex- '

ling af sång, instrumentalmusik och sträng j 
tystnad. Vid vissa ställen af musiken och 
sången slogo presterna sina hufvuden emot 

; marken framför afguden, under det att den 
öfterste presten, lyftande sina armar mot 
himmelen, derifrån tycktes nedkalla välsig
nelsen. Klockornas klang, bugningarna, 
sången, rökelsedoftet och de tjenstgörande 
presternas drägter återkallade lifligt för mitt 
minne de romersk katholska ceremonierna.

Emedan kors, perlor, stafvar, rakade huf
vuden och andra drag af den buddistiska 
gudstjensten varit i bruk långt före påf- 
varnes tid, antages det af sådana, som stu
derat detta ämne, att de förnämsta dragen 
i de påfviska ceremonierna blifvit härledda 
från denna äldre källa.

Ack, när skall väl kristendomen bli re
nad från alla hedniska ceremonier och , 
andra menniskofunder?

©© kristnas fe|®d)©»

åller eder icke efter denna verlden,“ 
v är ett lika tydligt bud som „Du skall 

«■ icke stjäla.“ Verlden har sina mo-
• der, seder och bruk. Om vi hålla
* oss efter denna verlden, äro vi lik

som formade och bildade till likhet
' med henne. Detta är synd, ty „verlden är 
$ stadd i det onda.“ Denna förbjudna lik- 
\ ställighet är ej blott en inre sympati och 

gemenskap med, utan äfven en yttre och 
J synlig efterhärmning af vår tids dårskaper, 
■ ledande till den vänskap med verlden, som
> är fiendskap mot Gud.
> Verldsmodernas ledare i Paris, denna 
; slöseriets och lyxens håla, arbeta i manu- 
; fakturhaiidlarnes och deras intresse, som 
’ sälja purpur och kosteligt linkläde, utan att

bry sig om Guds ära och medmenniskor- 
nas bästa; de uttänka och sammansätta 
vissa former för klädedrägten, hvilken må- 

i ste hafva följande egenskaper: först måste 
den afvika från fjolårets moder, på det att 
menniskor skola vara tvungna till att köpa 

: sig nya kläder, antingen de gamla äro ut
slitna eller icke, om de kunna ha råd att 
köpa nya eller icke. För det andra måste 
kläderna vara så mycket som möjligt prydda 
med krus och garneringar. För det tredje: 
Ju mindre varaktigt tyget är, desto bättre, 
emedan det då ej kan begagnas så länge 
och emedan det sålunda kan tjena till att 
rikta „Fåfängans marknad.“ För det fjerde 
måste det ligga någon djefvulsk uppfinning 
i modet, som plågar och vanställer menni- 
skan, så att liksom i Kina fotterna tvingas 
till att bli små, så att friuitimmernas kläd- 
ningar blifva för mycket utringade att de 
ådraga sig förkylning, så att lungorna sam
mantryckas, att ryggraden försvagas, att 
skuldrorna bli nakna, att musklerna för
slappas, att lifskraften aftager, att lättjan 
får näring, att dåliga passioner uppväckas, 
att sjukdomar alstras och att högmod, 
elände, missnöje, död och fördömelse bli 
tusentals själars lott.

Om alla dessa sataniska vilkor finnas i 
ett mod, anses det elegant, smakfullt och 
förtjusande och emottages med bifall. Och 
hvar och en, „som vill vara med,“ måste 
då genast bortlägga sina nyttiga och be- 
qväma kläder och belasta sig med all denna 
afskyvärda grannlåt, äfven när de derige- 
nom beröfva Gud sina offer och de fattiga 
sina almosor — äfven om tid, helsa, frid, 
styrka, skönhet och dygd uppoffras för att ge 
näring åt lusten till prål och fåfänga, hvil
ken sätter menniskan i stånd att hålla sig 
efter en verld, som hyser fiendskap mot 
Gud, en verld som är skyldig till Guds 
Sons förkastelse och som trampat hans 
blod under fotterna, en verld, som på Guds 
vredes dag skall förgås. Och hvar och en, 
som icke vill låta fånga sig i denna cljef- 
vulska snara, blir smädad och förlöjligad 
af de prunkande slafvar, som begagna dess 
gyllene fj ett rar, hållande jemna steg med 
den moderna verlden och lugnt fortsättande 
på den breda vägen, som leder till för- 
derftet.

„Håller eder icke efter denna verlden!“ 
Det fins intet tyranni, som kan jomföras 
med modets. Det beröfvar oss helsan, rike
domen och tiden; ja det skadar våra sjä
lar.
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Gud bjuder sina barn att skilja sig från 
allt detta. Han befaller dem att gå en 
högre och heligare väg; att vara hans efter
följare såsom kära barn och att vandra i 
kärleken, såsom Kristus älskat dem.

„Men om man ej får följa moderna, är 
det bäst att vara ur verlden,“ säger någon. 
Nåväl, veten I icke att I ären utanför verl
den, om I ären kristna? Hören hvad Mä
staren säger: „Om I voren af verlden, så 
älskade verlden det hennes vore, men eme
dan I icke ären af verlden, utan jag haf- 
ver utvalt eder från verlden, derför hatar 
verlden eder.“ Joh. 15: 19. „De >äro icke 
af verlden, såsom ock jag icke är af verl
den.“ Joh. 17: 16. Detta är Guds folks 
sanna belägenhet. De äro gäster och främ
lingar på jorden och äro i fiendeland. De 
böra ej befatta sig med verldens synder, 
moder och dårskaper. De bjert klädda 
skökorna i Paris ha intet mera att bestämma 
öfver huru kristna qvinnor böra vara klädda, 
än Babylons rosenfärgade, juvelbeprydda 
sköka har att föreskrifva klädedrägt för 
„bruden,“ „lammets hustru.“

„Hållen eder icke efter denna verlden!“ 
Guds fattiga behöfva kläder att skyla sig 
med, under det kristna qvinnor förslösa det, 
som kunde hjelpa dessa fattiga, på dessa 
vidunderliga moder och anstalter, hvarvid 
de lyda den minsta vink af modets grufliga 
tjuserska, som beherskar sina hörsamma 
gunstlingar med den mest despotiska spira.

„Hållen eder icke efter denna verlden!“ 
„Utväljen eder i dag hvem I tjena viljen!“ 
Bort med högmod och tomt prål! Förtje- 
nen edra kläder, sliten ut dem och låten 
det öfverflöd, som verldens barn visa, an
vändas till att kläda de fattiga och till att 
hjelpa de lidande. Må skönheten af en 
gudomlig enkelhet upplysa edra lif! Tram
pen högmodet, fåfängan och lyxen under 
edra fotter! Låten „eder prydnad icke 
vara den utvärtes med fiätadt hår eller 
kringhängande guld eller kosteliga kläder!“ 
Må en högre skönhet — helighetens skön- 
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det är omöjligt att fullkomligt afmåla denna 
scen och det icke blott för dess vidsträckt
hets skull, utan äfven för dess omvexlin- 
lingar, ty så verksamma vulkaniska platser 
förändra sig rätt ofta. Följande beskrif- 
ning på detta ställe inlemnades till en 
amerikansk tidning af en fru, som var en 
af de fyra, hvilka besökte denna krater. 
Hon beskrifver kratern som en vidsträckt 
svart håla, nära två svenska mil i omkrets

■ och omkring tusen fot djup. Hon fann stör
sta delen vara en stenig sjö af gammal

; lava med oräkneliga remnor, från hvilka 
; moln af ånga uppstego; nära medelpunkten 

var en stor upphöjning, troligen en tolfte-
> dels mil omkring toppen och tvåhundra fot 
- hög, hvilken uppsände tunga rökpelare.

Den resande beskrifver nedgåendet i kra-
> tern sålunda: „Stigen ledde först nedför 

en djup sluttning, betäckt med ormbunkar,
; smultronplantor och andra växter, öfver 
’ randen af djupa bergklyftor eller emellan 
: två afgrunder, öfver stora högar af lava- 
; stycken, hvilka fallit från den ofvanför 1ig- 
! gande klippan, nedför en lång trappgång, 
: gjord af pålar och jord, och öfver en mängd 

stora grushögar, som utsträckte sig såsom 
' landtuddar i den steniga, svarta lavasjön 

der nedanför. Här hvilade vi en stund för 
att lyssna till ekot från klippstyckena, när

■ vi slogo på dem med våra käppar. Jag 
; försökte sedan att slå med käppen på sjelfva

marken, men detta förorsakade ett så ihå
ligt ljud att jag föreslog att vi skulle gå 

; till den fastare marken, hvarpå vägvisaren 
; Svarade, att vi snart skulle komma att
> trampa på en tunn jordskorpa öfver eld och 
; lava, och hans påstående besannades, då vi

fortsatte vår väg, ty då och då kommo vi 
till remnor, der stenarne voro hvita eller 

; gula af hetta, så att vi icke kunde vidröra 
’ dem, under det hvirflar af het luft, ånga 

och svafvelhaltiga gaser gingo ut derifrån. 
; Lavan hade antagit de besynnerligaste for- 
; mer och var obeskrifligt omvexlande. På 
\ några ställen hade tjocka, tunga vågor af 

smulas i den nedanför belägna sjön; lavan 
vid randen af sjön liknade blod, jemförd 
med den svarta klippan derofvanför. En 
eldström visade sig midt i sjön, fräsande, 
kokande och bubblande, kastande upp ström
mar af smält lava och ströende eldgnistor 
rundt omkring. Sedan upphörde den för 
en stund och sjön började afkylas, men

> snart höjde den sig åter från medelpunk- 
■ ten och en trettio eller fyrtio fot hög eld-
> pelare höjde sig, flammande under flera mi- 
! nuter, utkastande skurar af lava och röda
> vågor emot klipporna, med ett ljud, som
> liknade bränningarnes slag mot stranden,
> utom det att det låg någonting helvetiskt 

häruti, som gjorde att jag intogs af den 
rysligaste fasa. Detta larmande dån gjorde 
nästan det mesta intrycket på mig bland 
allt hvad jag hörde och såg. Jag tycker 
jag skulle bli svagsint, om jag beständigt 
skulle nödgas höra detta dån och veta att 
det förorsakades af det oroliga, svallande 
eldhafvet, som i mina tankar liknade för
dömelsens svafvelsjö. En stor del af klip
pan har på senare tiden instörtat, nästan 
delande sjön i två delar; och den sydli
gare, längst bort belägna delen, syntes vara 
verksammast. Ofta ändrade sig vinden och 
kastade röken midt i våra ansigten; den 
liknade röken af tända svafvelstickor och 
kom oss att hosta och nära nog qväfvas. 
Vi vågade dock icke gå vidare, ty kanten 
af klippan var omgifven af eldar, hvilka 
hängde i krusiga lager med vida öppningar, 
hvarifrån rökhvirflar och glöd af stark hetta 
utgingo. Den fläck, på hvilken vi stodo, 
var så het, att vi måste röra oss fram och 
tillbaka, så att ej våra fotter skulle svedas, 
och jag fann genom ett försök att jag blott 
ett par ögonblick kunde hålla handen öf
ver en remua, för den starka hettans skull.

Kommen ihåg, att man icke här såg nå
gon låga eller flamma, endast flytande 
ämnen, liknande det smälta jern vi sett i

> gjuteribr. Denna sjö förändras beständigt. 
Då vi voro der, var den tre eller fyra tunn
land vid och dess yta låg hundratjugo fothet — stråla på edra anleten! „Om den j ny lava flutit öfver den gamla, genomträn-

fördolda menniskan i hjertat är utan van 
med saktmodig och stilla anda, det är k 
steligt för t^ud.“ 1 Betr. 3: 4.

WfîŒ K '* ®Ueas krater>‘

'öUJJ-tom det att denna plats är minnes- 
värd i Sandwichsöarnes historia, 
såsom varande scenen för kristen
domens seger öfver infödingarnes 

gamla vidskepelse, är Kilaueas krater ett 
af de största naturunder, som finnas. Den 
öfverträffar vida alla andra eldsprutande 
berg på jordens yta. Man kan knappt kalla 
denna bergöppning för en krater, såsom 
-man kallar öppningen af sådana berg, från 
hvilka smälta klippstycken lösryckas. Denna 
krater är en vidsträckt yta af flera engel
ska mils omkrets; en sjudande sjö af svart 
beckartad lava, från hvilken mörka rökpe
lare beständigt uppstiga. Den företer en 
scen af öfverjordisk fasa, så att vi ej kunna 
undra på de stackars okunniga vildarnes 
vidskepliga fruktan derför.

Då en resande, som nyligen besökt trak
ten, fick se denna vår teckning af stället, 
sade han att den var en af de bästa fram
ställningar deraf, som han sett, men att 

c, 1 gande hvarje remua, gjutande sig öfver 
i- ; klippornas sidor liksom vattenfall af tjock 

tjära och hängande såsom ett slags dropp-
] sten nedför sidorna af de stora sprickor, ? 
; som förorsakades af jordbäfningen 1868. j 

Den nya lavan hade en metallik glans på i
< ytan; den gamla lavan var svart eller af ' 
j en dyster grå färg. Den förorsakade ett ■ 
1 knarrande ljud under våra lotter; under- j 
i stundom bröto vi igenom den, såsom om j

den varit en snöskorpa, ibland sjönk den
; på ett olycksbådande sätt under våra föt- !
> ter. Vi satte oss ned att hvila vid sidan
s af en lavaås, men blefvo snart outhärdligt !
; varma och då vi gingo omkring till andra 

sidan för att undersöka huru det der för-
i höll sig, funno vi att vi stodo ofvanför en 
’ ugn. Då vi blickade ned i en vid remua, 

full af glödheta stenar, sågo vi eldens glöd
> derunder och hörde det besynnerliga Iju- 
i det af ett dämpadt dån, härrörande från
i den underjordiska elden. Vägvisaren bör-
< jade nu blifva mycket försigtig, ty vi voro
> nära kittelns rand och gingo på ytan af
< brinnande ugnar. Slutligen uppnådde vi
j vårt mål. Vi stodo på den höga stranden 

af en oregelbunden sjö af flytande eld, hvil-
’ ken sjöd och rullade fram och tillbaka, 
; glödande af stark hetta och uppsändande 
$ stora rökpelare. Klippans botten var om- 
; gifven af eld och tycktes nära att sönder-

nedanför klippans topp. Stora klippstycken 
instörta beständigt och detta medför alltid 
fara för de resande, hvilka stå nära klip
pans kant. Endast några dagar förut höll 
det på att gå illa för några dervarande 
resande; de stodo på en klippudde, när de 
plötsligt fingo höra ett förfärligt dån under 
sig och de hade just nätt och jemt tid att 
draga sig tillbaka, då hela klippudden 
störtade ned i lavasjön derinunder. Vi stan
nade omkring tre timmar för att se sjön 
glöda och förvandlas, och sedan vi samlat 
några minnen derifrån, anträdde vi den 
besvärliga återvägen.

: fivi 1er „Hans fiskaren“ så mildt och godt

Uti sin fattigdom?
Hvad fiir en gåfva är det som han fått, 

Hvad talar han väl om?

? Bredvid sin Brita står han, pekar på 
sin skatt i nätet der,

: Och säger: „Sven, du nu betrakta må
Hvad Gud mig gifvit här!“
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I nätet ligger han, den lille pilt, 
En vagga underlig!

I fattigdomens sköt’, på haf så vikit, 
Gud dock har vård om dig.

Så säger fiskar Sven också samt tar
Sin pipa ur sin mund,

„Gud signe dig, liksom din mor och far, ?
Han le de dig hvar stund!

Må barnavännen städse stå dig bi
Om du får växa opp,

Och skall på stormigt haf ditt hemvist bli. : 
Må Gud städs bli ditt hopp! 

utöfva sin verksamhet. Detta kan ej ske ; 
genom att gräla på mannen, om han är en 
drinkare, ty då flyr han ifrån hemmet och ' 
söker dem, som äro hans intima vänner, så i 
länge han har något att bjuda dem på. Icke f 
heller sker det genom att låta barnen se 
trasiga och smutsiga ut och genom att låta < 
hemmet vara ostädadt och orent. Då vänder j 
han snart åter till krogen, synnerligen till < 
värdshusbolagens, hvilka blifvit så uppsnyg
gade och tilldragande som möjligt, för att, 
som det synes, locka kunderna dit och behålla < 
dem der så länge som de hafva något att ' 
supa opp. För vår del skulle vi önska att < 
krogarne vore dystra, usla hålor, så kalla om \ 
vintern som möjligt och osunda under som
maren, att de hade några hemska taflor 
på väggarne, föreställande drinkarnes lif ; 
och ändalykt på det mest talande sätt. De ;

En ful sed, som qvinnorna kunde bidraga 
till att afskaffa, är det hedniska bruket att 
skåla vid högtidliga tillfällen. Männen äro 
alltid så snabba till att vända sig till en 
qvinna och tillbjuda sig att dricka hennes 
skål; nekade qvinnan vid sådana tillfållen, 
att göra det, skulle säkerligen både hon 
och många af hennes likar slippa att fälla 
tårar öfver en make, som går ned i en 
drinkares graf.

En annan lika allmän vana, som icke 
är mindre förkastelsevärd, är den, att 
qvinnan bjuder unga herrar, som besöka 
henne, vin eller andra starka drycker. Vore 
det icke mera ädelt och välgörande för 
vårt land, om hvarje qvinna handlade lika 
förståndigt som en ung dam för icke län
gesedan gjorde, då en herre hade kommit 
på besök i hennes faders familj. Fadern

Fiskarfamiljen.

Måhända nu du viges in dertill, 
Det nästan tycks mig så.

Nå, fiskaryrket ärligt är, jag vill 
Derför i borgen gå!“

dock

Qvînn.ans verksamhet
Q för nykterheten, 
42^ äga hvad man vill, det fins 

ingen, som kan göra mera för nykter- 
y hetssakens befordrande än qvinnan, 
y om hon börjar och fortsätter sin verk- 
' samhet på det rätta sättet.

Hennes hem är då det första, der 
hon såsom moder, maka eller dotter kan 

som utskänka, borde icke vara skänkfrök- 
; nar, utan hemska menniskovarelser, hvilka 
; uttömde dryckerna ur ett käril, hvars hals 
j liknade en orm, på hvilken dödens bild 
’ vore målad.
? I motsats till allt detta bör qvinnan i 

hemmet möta mannen med ett vänligt le-
J ende, ej gräla mod honom, så länge han är 
s berusad, men då han blir nykter tala med 
$ honom på ett förståndigt och kärleksfullt 

sätt och öfverenskomma med honom om
> att försöka hålla hemmet rent och barnen 
j snygga samt samla ihop några sparpennin- 
j gar och sätta in på banken för kommande 
: dagars behof. Sker detta gång på gång, 
j skall öfvertygelsen om det rätta så små- 
; ningom börja rota sig i mannens tänkesätt 
i och genom Herrens hjelp skall han bli en 
? annan menniska.

bjöd honom ett glas af starka drycker. Da
men vände sig då till honom och frågade: 
„kom du för att helsa på mig eller min 
fader?“ „På dig förstås,“ svarade han helt 

, artigt. „Då får jag upplysa att det är all-
> deles emot min vilja att du dricker det, 
, men hade du kommit för att helsa på min
> fader, skulle jag ej ha ansett mig berätti- 
Ï gad att säga något häremot.“ Hade vi 
; många sådana qvinnor i vårt land, skulle
> ungherrarne snart akta sig för att miss

haga dem med bränvinsos och än mindre
j med uppenbar lastbarhet i dryckenskapen.
> Den artikel vi å efterföljande sida anföra, 
i visar hvad qvinnorna ha gjort för att af- 
; skaffa dryckenskapen i Amerika. Våra
> qvinnor kunna ej följa deras exempel, men 
< nog kunna de göra något. Hvem vill börja?
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korståg
? àbÿ©k©ifl)skap@n).
oljande läses i en amerikansk tidning j 
och är infördt af en fröken Winslow: S

Folken i öster halva blott en s 
ringa föreställning om hvad detta < 

korståg i verkligheten var. En af våra tid- ! 
ningar här på platsen beskrifver i följande 
ordalag dess begynnelse:

„Helvetet på jorden. Djefvulen vaknade. 
Qvinnorna på sina knän !“

Jag har alltid vetat att starka drycker 
är en förfärlig sak, men jag kände länge 
ingen ansvarighet derför och när jag först ) 
hörde talas om korståget i Hillsboro, tyckte J 
jag för mig sjelf, fastän jag ej uttalade det, : 
att det var ett missbruk af bönen. Men i j 

gingo förbi dem, andra förbannade oss. Vi 
marscherade till krogrummet, der vi an- 
höllo att få bedja en stund, hvilket äfven 
beviljades. I kunnen tänka er huru brin
nande vi bådo, då vi anropade o Jesus om 
att omvända krögarens hjerta. Atta tusen 
personer hade på några ögonblick samlats 
utanför. Jag hade aldrig förr öppnat min 
mun till att tala eller bedja offentligt, men 
Herren öppnade den nu. Vi voro der trettio 
eller fyrtio minuter, hvarefter vi gingo ut 
bland folkhopen, som föraktligt pekade fin
ger åt oss och alla tänkte att vi skulle bli 
misshandlade. Men vi hade aldrig känt 
oss så nära himmelen som då; vi gingo 
framåt sjungande: „Det fins en källa, fyld 
med blod.“ Hvarje dag möttes vi kl. 9 på 
morgonen och gingo ut i skaror en timmes 
tid, besökande olika krogar, åtföljda af hun- 

; gjordt att han var den tilltalade Jack. Gud 
! ske lof för qvinnans instinkt! Jag gick 
( rakt fram till honom och sade: „Jack!“
i Han spratt till af förvåning öfver att jag 
5 visste hans namn. „Jack, vi äro en skara

mödrar och hustrur med krossade hjertan;
; vi gråta och bedja, emedan I med skynd-
j samma steg gån till helvetet. Vi önska att 
j bedja här just vid denna springbrunn, och 
; jag ber er göra väg för oss och hålla fol- 
i ket stilla, till dess vi slutat vår andakt.“ 
Î Först såg han ut som en åskstråle, derpå 
ï något hånfull, sedan smålog jag mildt åt
< honom (gif alltid ett godt leende, om du 
•> vill att en man skall göra hvad han ej har
< lust till), hvarefter han med en förfärlig ed 
) sade: „Ja, jag skall göra det. Gören väg 
> för korsfararna,“ och då han med sina 
; breda, starka axlar trängde sig fram genom

Kilauea« krater.
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den staden, som har 3000 krogar (öppna 
hela dygnet alla sju dagarne i veckan, med j 
15000 personer, som hela tiden hälla döden ä 
i glas åt menniskor) hördes en kallelse till 
qvinnorna att mötas och att rådslå om detta i 
ämne i en viss kyrka. Jag gick till mitt 
rum och frågade Herren hvad jag skulle ) 
göra. Det var en kort bön, ty efter tio ) 
minuter hade jag påtagit min hatt och gick s 
nedfor gatan.

Kyrkan var fullare än den någonsin va
rit; gamla och unga, rika och fattiga qvin- i 
nor snyftade och bådo; sådana böner hade ) 
jag förr aldrig hört. Efter en eller två S 
timmar anträdde åttio af oss vår väg till 
en af de mest omtyckta krogarna. Den 
rikedom dessa åttio tillsammans egde, ut
gjorde tre millioner dollars. Vi gingo två ■ 
och två; några män välsignade oss, då vi 

dratals menniskor. En dag anförde jag en ;■ 
skara af åttio eller hundra qvinnor till en < 
stor öppen plats midt i staden. Myndig
heterna hade sagt att qvinnorna måste qvä- 
sas, och borgmästaren hade särskildt gifvit ' 
polisen befallning att ej infinna sig på det 
ställe, dit qvinnorna nu ämnade sig. Detta 
visste vi likväl icke, och sedan vi besökt 
fjorton krogar, gingo vi till det stora tor
get, der en tätt sammanpackad massa af 
flera tusen män väntade oss. Jag hörde 
en man säga: „Jack, ingen enda qvinnofot 
skall få lof att beträda detta torg i dag,“ 
men jag bad vid mig sjelf: „0, Herre, gif 
oss detta torg.“ En stor, grof karl med 
vildt utseende stod i min väg, han såg djupt 
sjunken ut, men det fans dock en blick 
hos honom, som visade att han hade ett 
hjerta någonstädes, och jag tog det för af- ; 

hopen, ropade många röster: „Gud välsigne 
korsfararne.“

Sedan den dagen har jag aldrig bedt 
Gud om poliser. Jag skulle hellre vilja ha 
Jack. Slutligen stodo vi vid den spring
brunn, som utgör Cincinnatis ära, och sjöngo: 
„Jesus lifvets vatten ger.“ Jag tänker mig 
att det måtte ha varit en glädje för Guds 
englar att lyssna till den kör, som skallade 
öfver denna plats. Sedan sjöngo vi „Klippa, 
du som brast för mig,“ hvarefter jag tala
de till folkhoparne. Jag glömde nu helt 
och hållet krogarne och tänkte endast på 
Jesus och hans lidande. Derefter bad jag 
alla, som ville blifva frälsta och som ön
skade. förböner, att knäböja, och 2000 män, 
de flesta luktande tobaksrök och starka 
drycker, knäföllo der på marken, sökande 
Kristus med böner och tårar.
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Följande dagen var vår kyrka så full, 
att alla de tillströmmande hoparne ej der
kunde rymmas, utan vi telegraferade till 
pastor Beecher, (brorson till Henry Ward 
Beecher) att vi hehöfde hans kyrka och det 
inom, tio minuter. „Tio minuter sägen I; 
I skolen få den inom fem,“ var svaret, och 
inom tio minuter var den öfverfull. Seder
mera höllo vi dagligen två möten.

Vid denna tid led handeln med rusdryc
ker ett sådant afbräck, att borgmästaren 
och rådmännen, hvaraf 23 voro invecklade 
i denna handel, sade att korståget måste 
hejdas; derföre utgåfvo de ett påbud, som 
förbjöd dera än tre personer att på samma 
gång gå på trottoarerna. Men emedan vi 
ingenting derom visste, gingo vi till en 
krog, der vi likväl blefvö nekade att inträda. 
Vi knäföllo då utanföre. Jag anförde qvin- 
noskaran och angaf sången: „Klippa, du 
som brast för mig,“ när en polis lade sin 
hand på min axel och sade :

. „Min fröken, ni skall arresteras.“ „Ja,“ 
svarade jag. Sedan bådo vi för den poli
sen, för de andra poliserna samt för folk
hopen. Vi pröfvade nog den polisens tåla
mod, ty vår andakt varade 30 minuter. 
Några jublade, några gräto, men alla voro 
glada. Sedan stego vi upp samt gingo or
dentligt två och två till fängelsebyggnaden. 
Så snart vi kommit dit, knäböjde vi åter 
och bådo, derpå frågade de efter våra 
namn, vår födelseort och ålder. Do frågade
mig först och under det de andra voro sys- > 
seisatta med svaren, tänkte jag att Herren i 
der kunde hafva något för mig att uträtta; ; 
således gick jag omkring i cellerna och > 
talade med dem, som der sutto. 1 en af 
dessa celler satt en adertonårig gosse, som ; 
sade: „Jag vill icke för allt i verlden att 
min moder skall veta att jag sitter här. ? 
Jag har kommit hit under ett antaget namn, \ 
har ni också gjort det?“ Sålunda besökte > 
jag hvarje cell och visade dess innevånare i 
till Kristus. Jag försökte gissa en gåta 
(jag har aldrig förut gissat någon), och jag i 
vill framställa den för er:. „Huru kommer 
det sig att hvar och en, som jag tilltalade, j 
var insatt för dryckenskap, och att vi fyr- ' 
tiotre qvinnor likväl fördes dit för att vi ville > 
hejda denna last?“ Vi trodde att vi på 
några dagar skulle bli skickade till ett arbets- <: 
hus, då plötsligt mannen till en af dessa j 
qvinnor kom dit och frågade i den mest i 
rörande ton: „Hvad skall jag göra med lil- 
len?“ „Gå hem och gif honom mat“ sade ' 
hans hustru, just som borgmästaren inträdde, ; 
hvilken vid dessa ord blef något häpen. ; 
Slutligen, efter två timmars förlopp, fingo ; 
vi uppskof till följande måndag, då vi åter 
måste infinna oss. Vi marscherade nu till- > 
baka till kyrkan, der vi berättade hvad 
som skett, hvarefter lofsångerna för vår 
räddning genljödo så högljudt, att taket ' 
knnde ha lyft sig, som man säger.

På måndagsmorgonen gingo vi åter till '■ 
fängelset, och under det de fångar förhör- ; 
des, som blifvit insatta i följd af drycken
skap, giugo vi omkring, predikade Kristus i 
och lyckades förmå tjugo till att aflägga : 
nykterhetslöftet. När turen kom till oss, ) 
visste de ej hvad de skulle göra med oss. j 
Vi hade påtagit våra bästa kläder; de tie- ; 
sta af oss voro bland de vackraste qvinnor j 
i staden och alla så lyckliga man kan vara; i 
sex af oss voro hustrur till predikanter, ; 
tre till rika bankirer och de öfriga till för- > 
mögna borgare. Slutligen sade de att vi ' 

hade varit oförståndiga, men att de ville 
förlåta oss, om vi icke gjorde så mera. Vi 
vände nu om till kyrkan och några af oss 
gingo åter ut på korståg,

Men då vi ej ville vara lagbrytare, för
ändrade vi korstågets form derigenom att 
vi nu blott utgingo tre och fyra tillsam
mans och detta ha vi gjort alltsedan. Hem 
hafva blifvit välsignade, själar frälsta, kro
gar stängda och från detta korståg härle
der sig den stora organisation mellan na
tionerna, hvilken omfatta 23 stater och hvil
ken har sina vicepresidenter i Calcutta och 
på Sandwichöarna.

De fyra afb,eta[nin- 
gairö)©.

AfD:r De Witt Talmage (läs : Talmedsj). 
„I ären dyrt köpte.“ 1 Kor. 6: 20.

(Forts. Iran föreg. N:o.) ’ 
en tredje delen af af betalnin
gen för våra själars fräls
ning slcedde vid vår Frälsa
res låtsade förhör. Jag kal

lar det ett låtsadt förhör — ty aldrig här
vid våra domstolar handlats så orättvist 
som vid Kristi förhör. De drefvo honom 
in i förhörsrummet klockan två på morgo
nen. De gåfvo honom ingen betänketid, 
intet tillfälle att motsäga vittnena. De bof- 
var, som vandrade ute vid midnatten och 
sågo- hans tillfångatagande, gingo äfven in 
i förhörsrummet, men Jesu vänner, som 
voro nyktra och ordentliga menniskor, voro 
vid denna tid i sina hem för att sofva. 
Således inträdde Jesus i förhörsrummet till
sammans med dessa skälmar.

Ack, sen på honom! Ingen talar ett ord 
till hans förmån. Jag ser upp i hans an- 
sigte, och under det mitt hjerta slår af 
medlidande med denne menniskornas bäste 
vän, kommer en tjenare och ger honom en 
kindpust, så att blodet flödar från hans 
kinder. Ack, det var ett låtsadt förhör, 
hvilket knappt varade en timme, sedan sti
ger domaren upp att förkunna domen. Stau
nen! Det är emot lagen att fälla en dom 
utan att en mellantid blifvit beviljad mel
lan anklagelsen och domens fällande, men 
hvad bryr sig denne domare om lagen? 
„Mannen har inga vänner, låt honom dö,“ 
säger domaren, och skälmarna derute ropa: 
„Ja, det är just det vi vilja. Lemnen ho
nom ut till oss. Bort, bort med honom.“ 
O, tack vare Gud, att vi under all den orätt, 
som kan tillfogas oss här i verlden, hafva 
en gudomlig vän, som har deltagande för 
vår smärta. Verlden kan icke beljuga och 
försmäda dig så, som den försmädade Kri
stus, och Jesus står i dag i hvarje förhörs
rum, i hvarje hem och säger till oss: „Haf 
blott mod. Så sant som jag sjelf blifvit 
misshandlad, vill jag beskydda dem, som 
misshandlas.“ Och när Kristus glömmer 
detta uppträde i förhörsrummet den der 
tidiga morgonstunden, skall han äfven 
glömma dig i de stunder, då du blir orätt
vist bemött.

Den sista delen af betalningen för våra 
själars frälsning slcedde vid Kristi död.

Verlden har sett många mörka dagar.
För tre eller fyra somrar sedan var det 

en mycket mörk dag, ty då inträffade en 
solförmörkelse. Foglarna flögo vid mid
dagstiden upp och satte sig på sina pinnar, 

' och vi kände oss rätt dystra till mods, då 
: vi beskådade detta astronomiska under.

■ Det var en mörk dag i London, då pesten 
der härjade och då de döda med deras obe- 
täckta ansigten togos och kastades ned i

i grafvarne. Det var en mörk dag, när jord- 
bäfningen kom och en del af Lissabon

> sjönk ned i jorden, men den mörkaste da
gen sedan verldens skapelse, var, när blod
badet på Golgatha skedde. Det var emot 
middagstiden, som mörkret omhöljde jor-

j den, men det var ej en vederqvickande, ro- 
gifvandc natt, det var ett bårtäcke af dy-

> sterhet och mörker, som insvepte jorden.
j Gud utbredde detta bårtäcke. Såsom man, 

när en död finnes i huset, tillstänger luc
korna, så tillstängde Gud den eftermidda
gen verldens fönster. Liksom det är på

\ sin plats att kasta ett svart bårtäcke öfver 
en likkista, då den föres framåt, så var

■ det äfven på sin plats att allt skulle vara 
dystert den dagen, då verldens stora lik-

j vagn framrullade, förande med sig konun- 
’> gens lik.
» En menniskas sista timmar hållas vanli

gen heliga. Huru mycket du än må hafva
: hatat och smädat en menniska, tystas lik-
> väl din mun, då du får höra att han är
<: död, och du skulle känna afsky för en men-
■ niska, som vid en dödsbädd vore i stånd 

att smäda och håna. Men Kristus får ej 
en gång i sina sista stunder vara i fred. 
Hvad, förfölja de honom ännu, sedan de

‘ förföljt honom så länge? De hafva druc- 
kit hans tårar, vilja de äfven dricka hans

’ blod? De gå så nära intill honom, att de, 
; oaktadt mörkret, kunna hämnas genom att 
i' med skadeglädje betrakta hans förvridna 
; anletsdrag. De undersöka hans fötter. De 

vilja sjelfva se till, att de verkligen äro 
genomspikade. De räcka ut sina händer, 
vidröra spikarna och känna blod på sina 
fingrar, hvilket de torka af på sina kläder.

’ Qvinnor stå der och gråta, men de kunna 
? ej uträtta något godt. Här är ingen pas- 
j sande plats för ömhjertade qvinnor. Här
i passa sådana hjertan, hvilka brott och synd
- förvandlat till granit. Böljorna af menni-
j skornas hat och helvetets hämnd störta 

fram emot dessa blödande fötter, och syn-
; dens och plågans händer gripa tag i hans 

heliga hjerta. Om han ej varit fastspikad
> vid korset, hade de väl ryckt honom ned 
j och trampat honom under fötterna. Hade
> en romersk officer i denna ‘stund ropat ef

ter ljus, hade hans röst icke kunnat höras
• i allt detta oväsen; men högre än vapen- 
: klangen, qvinnornas jemmer och soldater- 
< nas skrän, höres ett ljud, skarpt, genom- 
' trängande och förskräckligt, hvilket öfver- 

röstar allt detta buller. Det är den dö
ende Guds Sons suck. Sen, sen! Hvilket 
uppträde! Se, o verld, hvad du gjort! Jag 
lyfter täckelset från den misshandlade Kri
stus, för att låta er tälja hans sår och be- 
räkna kostnaden. O, när spikarne genom
trängde Kristi händer, friköptes dina hän-

> der med alla deras krafter att arbeta, lyfta 
och skrifva. När spikarno gonomstucko 
Kristi fötter, friköptes dina fötter med all 
deras förmåga att gå, springa och klättra. 
När törnekronan trycktes ned i Jesu panna, 
friköptes din hjerna med all dess förmåga

, att tänka och forska. När spjutet stack 
upp Kristi sida, friköptes ditt hjerta med 
all dess förmåga att älska, ångra och 
bedja.

O syndare, kom, kom tillbaka! jj
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att

„---- --------g kommer, kastar jag icke ut,“
kan du tro att det behagar honom, att du 
— —„0 Herre, jag kan ej tro, att 
du vill upptaga en sådan menniska som 
jag, äfven om jag ville komma? Du håller 
kanske detta tor ödmjukhet, men det är i 
stället otro och synd.

Du måste tro honom vara villig att ge
nast frälsa dig. Du tänker kanske, att han 
vill göra det, sedan du först tillbragt några

Ingen död der. Ingen synd der.

saligas eviga lofsång! Gud förbjude

kan ej lägga hufvudet ned på kud- 
afton, förrän jag ännu en gång hi
er att komma till Kristus.
känner en börda lik ett berg på min 
Skall jag möta denna åhörareskara 
Guds domstol? Skola vi alla vara 
De skola komma från vestan och 

och nordan och sunnan, skara efter

gaf fångvaktaren: „Tro på Herren Jesus!1 
—- Och likväl dröjer du? Du frågar hvad 
det betyder. Du önskar veta hvad det in
nebär att tro på Kristus.

Detta är ju, käre broder, en rimlig ön
skan. Det är blott ett under, att du ej 
förr gjort en sådan fråga, ty den är vigtig 
och allvarlig. Den angår din eviga salig
het, ty bibeln säger: „Den som tror på 
Guds son har evigt lif. Den som icke tror 
sonen, skall icke få se lifvet, utan Guds 
vrede blifter öfver honom.“

Hvad är det då att tro på Kristus? Det 
är:

känna, att du behöfver honom.
Att tro, att han är skicklig och villig att 

genast frälsa och saliggöra dig.
Att utan dröjsmål lemna dig åt hans nåd 

och anförtro din själs salighet åt honom 
allena.

Först känna, att du behöfver honom. Så
i länge du icke gör det, skall du aldrig all- 
<: varligt söka, ej heller helt anförtro dig åt
j honom. Du skickar ej efter en läkare, 
j förrän du känner dig sjuk. Det var först 
j när Petrus begynte sjunka, som han ropa

de: „Herre, fräls mig!“ Så går icke hel-
j 1er syndaren till Jesus, förrän han känner 

sig vara förlorad. Det är ej nog med att
< du vet det, du måste äfven känna dig för

lorad.
i; Du säger, jag kan ej känna det. 0,
< huru eländig, hur blind du måste vara! 
i Dessa dina ord skulle fylla dig med blyg- 

■ sel och bäftan! Hvems fel är det, att du
ej känner din synd? Hur länge skall det 

> dröja, innan du lär känna den? Du kan 
1 likväl känna bedröfvelse, när en vän inför
< dina ögon kämpar med döden och slutli

gen dör, men du kan ej känna dig bekym
rad, när du tänker på den älskande Fräl
saren, hvars kärlek du, föraktat? Bäfvar 
du ej, när du tänker på den förfärliga 
dom, som du tillmötesgår? Skall du på 
den dagen våga säga till din domare, att

' du ej kunde känna ditt behof af en Fräl-
< sare?

Men du säger: „Jag känner visserligen 
till en del, att jag är en arm, förlorad syn- 

: dare, men — detta kan ej göra mig salig.“ 
Nej, visst icke. Tusende ha känt det och

- gått förlorade. Du måste äfven tro, att 
; han är skicklig och villig att frälsa dig, ja, 

att just nu frälsa dig.
Han är skicklig, ty han är allsmägtig.

! Du är visserligen en stor syndare, men 
— Ll™ är en stor Frälsare. Satan söker 
intala dig, att Kristus icke kan frälsa en 

? så stor syndare, som du. Detta är en lögn.
< Han är skicklig dertill, och om du ej tror
i det, skall du lika litet vara villig att förtro 

dig åt honom, som den är villig att från
j ett brinnande hus gå ned på den stege, 
i han vet vara ur stånd att bära honom! —

Du måste tro, att han vill frälsa dig. 
På mångfaldigt sätt har han bevisat det.

5 När du tviflar derpå, sårar och förolämpar 
du honom. När han så kärleksfullt säger:

1 „Den till mig 
tiga och innerliga önskan att se <: 1 

den besvarad? Är detta fallet, så passa då svarar: 
just följande ord för dig.

dem du sjelf till dig och lär dem att med j 
tårar söka sina själars frälsning. „I denna î 
natt skall din själ tagas ifrån dig, ho skall 
då få det du tillredt hafver?“ Ack min 
broder, vill du ej nu tänka på din själ? 
Skall ej budskapet om din frälsning i af- > 
ton nå himmelen? För många af er hafva ( 
varma böner blifvit uppsända. Din fader i 
har bedit för dig. Din moder har bedit ' 
för dig. Din hustru har bedit för dig. I 
Kanske dina kristna barn ha bedit för dig ? 
och likväl har du ej funnit Kristus. 0 Herre, ; 
fräls dem! „Nu är den behagliga tiden, 1 
nu är salighetens dag.“ Om detta tillfälle 5 
går dig ur händerna, kanske ett annat al- 
drig erbjudes. Det är en förfärlig sak att 1 
bedröfva Guds Helige Ande, ty det står i 
Guds ord, att den, som efter förnyade var- 
ningar nekar att ångra sig och förhärdar 

och j sitt hjerta, blir utan räddning förtappad.
1 Finnes det då ingen fröjd i himmelen? 
; Finnes det då ingen jemmer i helvetet? 
; Har korset ingenting tilldragande? Är do- 
; men ej fruktansvärd, emedan ej edra själar 
' bevekas? „Den som törstar, han komme“
< och betrakte den källa, som framqväller 
I från urtidens klippa! Om I än vandrat 
\ fjerran från fadershuset, om I än under förra 
> veckan besökt ställen, hvilka I ej viljen 
j omnämna för edra bästa vänner, om I än
< förslösat eder egendom, om I än under alla 
!■ dessa år vändt Kristus ryggen, kuunen I
< dock i afton emottaga Kristus och blifva 
j frälsta.

Jag har under dessa år undrat, hvarföre 
så många komma att höra mig predika, 
fastän jag ej sett genom fingret med något. 
Jag tror att I önsken blifva frälsta och jag 
tror att I äfven i afton längten efter Gud 

j och himmelen. Fast jag på ett enkelt 
s sätt säger er dessa sanningar utan några 
i jordiska grannlåter, veten I dock att hvad 

jag säger eder, är sanning. I haften odöd
liga själar, hvilka en gång skola framträda 

■ inför Gud; det finnes en himmel och det 
finnes ett helvete; det gifves endast ett sätt 
att undslippa mörkret och endast en utväg 
att vinna kronan. Må den allsmägtige ge
nom sin Ande låta det uppstå i kraft, som 
i afton blifvit utsådt i all svaghet, och när 
alla jordens scener äro förbi, när I ej län
gre sitten under evangelii skugga och jag 
ej mera här glädjen att predika för er, 
måtte vi då få förenas med don frälsta 
skara, som omgifver Guds tron! Ingen sorg

• ^er-
; Måtte det bli vår sälla lott att få instämma Kristus ä 

i de
en enda af er skulle saknas i himmelen!

Om en menniska, som är frisk och väl
mående, skickar bud efter dig, uppskjuter 
du kanske och tänker: „Äh, det är tids 
nog, det är ej så brådtom!“ Men om hon 
är sjuk och behöftande, säger du: „Jag 
måste skynda mig. Jag måste gå nu.“

I afton utsträcker Jesus två sårade hän
der emot dig och ber dig komma. Gå till 
honom, så får du lefta. Blir du borta, skall 
du dö. 0, att vi ville egna hela vår tid, 
alla våra böner, all vår framgång åt ho
nom, som köpte oss! Jag önskar att vi ej 
tänkte på annat, att vi ej kunde göra nå
got annat än att komma till Kristus. Han 
är så skön, så älskvärd, så deltagande, så 
god. Jag önskar att vi alla kunde slå våra 
armar kring hans hals och säga: „Din, 
Herre, vill jag för alltid vara.“ 0, att I i 
afton börjaden älska honom! 0, om jag 
kunde taga hela denna åhörareskara < 
linda den omkring Jesu Kristi hjerta!

När den atlantiska kabeln år 1865 gick 
förlorad, utgingo skeppen Great Eastern, 
the Medway och the Albany för att söka der- 
efter. Trettio gånger sänkte de änterdrag- 
gen två och en half engelska mil djupt ned i 
yattnet. Efter en stund funno de kabeln 
och lyfte honom upp till vattenytan, då de 
uppgåfvo höga jubelrop, men den föll åter 
ned i vattnet och försvann. I två veckor 
undersökte de sedan haftet med sina än- 
terdraggar, hvarefter de funno kabeln och 
togo den upp under tystnad. Denna gång 
fastgjorde de den. Deipå förde de den 
ena ändan af kabeln till elektricitctsmaski- 
nen, för att se om det verkligen fans lif 
deri, och när de fingo se en gnista och 
visste att budskap dermed kunde sändas, 
lyftes hvarje hatt från hufvudet, raketerna 
flögo och kanonerna dånade, tilldess de andra 
skeppen, som voro med om företaget, visste 
att verket var fullbordadt och att fastlan
den åter blifvit förenade. Nåväl, mina vän
ner, söndag efter söndag hafva vi sökt ef
ter edra själar. Vi ha pejlat häftet med 
evangelii änterdragg. Gång efter annan 
hafva vi trott er vara räddade och vi bör
jade glädjas öfver eder frälsning, men plöts
ligt sjönken I åter ned i synden och verl- 
den. I afton komma vi med detta evan
gelium för att söka efter edra själar. Vi 
gå till Kristi kors och undersöka, om det 
fins något lif i eder, under det folket un
drande ståi: häromkring för att se om ver
ket är fullbordadt och englarna böja sig 
ned fiir att bevittna det. Om vi nu blott 
finge se en gnista kärlek, tro eller hopp 
hos or, skulle vi uppgifta ett jubelrop, som 
skulle höras uppe i himmelen, och två verl- 
dar skulle jubilera, emedan gemenskap vore 
öppnad mellan Kristus och själen och eme
dan eder förut i synden sjunkna natur blif
vit upplyftad i ljuset och till evangelii 
fröjd.

Jag 
den i 
bjudit

Jag 
själ, 
inför 
der? 
östan 
skara, tiotusen gånger tio tusen. Skall jag 
vara der? Skolen I vara der? Skola vi 
der göra räkenskap för denna aftons sam
man varo? 0 Herre Jesus, tag fatt i deras "o 
själar genom din nåd denna afton, och om 
jag aldrig mer kommer att predika, kalla

Hvad med tro
I®® KHstus?

äre läsare!
Har du någonsin gjort dig sjelf 

' äga? Ar det din upprig-

Ar detta fallet, så passa ;
Må Gud låta : 

dem bli till välsignelse för din själ! —
Jag antager, att det var en tid, då du 

var bekymrad för dina synders skull, då ' 
du, om än ej i ord, dock i tankarna frå
gade: „Hvad skall jag göra för att blifva 
salig?“ Du erhöll samma svar, som Paulus <
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dagar med bön, gråt och bättring. Var ; 
säker på, att själafienden önskar, att du 
alltid måtte tänka så. Men du kan ej 
bättra dig. Under det du vägrar att emot- 
taga Kristi inbjudning, gör du intet för att 5 
vinna hans gunst. Så länge du icke tror, j 
att han genast kan göra dig salig, kan du ' 
icke heller blifva det. Djefvulen fröjdas, 
när du uppskjuter härmed, vare sig en 
vecka, en timme eller en minut; hans än
damål uppnås då lätt, ty din själ är i fara 
att gå förlorad.

Men du frågar: „Känner sig ej syndaren 
värdigare att undfå förlåtelse i den stund 
han verkligen gifver sig åt sin Frälsare? 
Är ej Kristus då mera böjd att förlåta ho- ? 
nom, än förut? Nej, käre vän, nej. Hvarje ; 
kristen skall svara dig, att, så vidt det är j 
fråga om Kristi beredvillighet att förlåta, \ 
hade de många år förut kunnat finna honom 
lika villig att förlåta dem, blott de sjelfva j 
velat komma.

Det sista vi här hafva att vänta af dig, ? 
är: Att du gifver dig åt hans nåd och an- j 
förtror din själs salighet endast åt honom, j

Detta innebär, att du uppgifver alla tan- ■ 
kar på att göra dig sjelf salig, eller att på ■> 
annan väg bli det, än genom Kristi rätt- \ 
färdighet. Har du någonsin tyckt dig ha j 
gjort allt hvad du kunnat? Har du försökt j 
uttänka något, hvarigenom du kunde er
hålla hopp och förlåtelse? Då har du verk- ■ 
ligen beträdt en mödosam väg.

Upphör nu härmed; börja att anförtro j 
Kristus allt och du är i säkerhet. Engång J 
rodde en man i en båt helt nära ett för- j 
farligt högt vattenfall. Strömmen började 
draga honom ned. Äskådarne på stranden < 
uppgåfvo honom redan som förlorad. „Han j 
förgås,“ ropade de alla. Dock, i nästa 
ögonblick kastades ett rep till honom; — 
det föll i vattnet helt nära båten. Hvad
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på sin egen väg aldrig kan bli bättre, och 
att han flyr till Kristus. Så snart han 
märker, att marken sjunker under hans 
fotter, så snart han inser hur eländig han 
är, säger han med publikanen: „Gudmiskunda 
dig öfver mig syndare!“

Hans bön blir hörd. Jesus är strax be
redd att välkomna honom, hans armar ut
breda sig mot honom. Han får höra denna 
vänliga helsning: „Var tröst, min son, dina 
synder förlåtas dig!“

Syndaren tror ordet, faller i hans armar 
och är i säkerhet! — —

Nå, käre läsare, nu är din fråga besva
rad. Är det ej ett sant svar? Är det ej 
tydligt? Inser du ej ditt misstag? När 
nu allt är färdigt att mottaga dig, hvarför 
vill du längre dröja?

Säger då ditt hjerta: „Herre, jag tror, 
hjelp min otro?“ Vill du ej taga Jesus på 
orden? Vill du anförtro honom hela din 
frälsning?

Om så är, så kasta dig ned till denne 
efter dig längtande, länge bortstötte, kär
leksfulle Frälsares fotter; uppenbara för 
honom hela ditt hjerta, så skall han för
låta dig, frälsa dig och gifva dig sin frid!

Yp Lek ej med. elden l
JuÄille Leonard var en munter fyraårig 
(i?5 gosse. En afton, sedan barnflickan 
T lagt honom till sängs, märkte han att 
5 hon stälde tändsticksasken på kakel- 
' ugnen, och sedan hon lemnat rummet, 

föll det honom in att det skulle vara 
roligt att tända en tändsticka och låta den 
brinna. Han hade ofta sett pigan tända 
stickorna och han tyckte sig kunna göra 
detsamma. Tanken efterföljdes snart af 

nu? Ropade åskådarna nu att han skulle 
blifva qvar i båten och ro, att han skulle 
bemöda sig att uppnå stranden, under det ‘ 
båten för hvarje årtag uppenbarligen skyn
dade nedåt fallet? O nej, nej! Högt och 
enhälligt ropade alla: „Släpp årorna! Upp- 
gif dina mödosamma försök och tag fast 
repet?“ Men mannen fortfor att ro och 
efter några minuter försvann han och om
kom. Han skulle ej ha satt sitt hopp på j 
sitt arbete med årorna, utan på repet, ty j 
så länge han fortfor att ro, kunde han ej ; 
fatta tag deri. Så beror syndarens fräls- 
ning icke derpå att han bemödar sig, utan \ 
derpå att han upphör att göra det, ty så j 
länge han väntar att sjelf frälsa sig, vänder ■ 
han sig icke till Kristus att få hjelp!

Men säger du: ,,0m allt hvad jag har 
att göra består deri, att jag upphör att ; 
försöka frälsa mig och att jag låter Kristus ‘ 
allena göra det, hvarför uppmanar du mig 
då att bli en kristen och att bry mig om 
något alls? Hvarföre vill du ej låta mig 
sitta,stilla och vänta, tills Kristus kommer ' 
att förlåta mig?“ — Hvad skulle väl ha < 
blifvit af mannen, om han upphört att ro, 
men likväl med korslagda armar blott vän
tat att repet af sig sjélft skulle rädda ho
nom? Det hade då ej gått honom bättre 
än nu, då han genom att fortsätta att ro, 
störtade ned i förderfvet. I ena fallet hade 
det gått lika illa som i det andra. Han 
måste gripa tag i repet. Så måste synda
ren omfatta korset, — icke så att han vän
tar tills han blir bättre, utan så att han 
framför allt kommer till den insigt, att han

j handling; han gick upp ur sängen, tog tänd
sticksasken oeb lade sig åter, hvarefter han 
tände en sticka. Den flammade upp, och 
under det barnet betraktade den sköna lå
gan, tog det eld i sitssängomhänget om
kring hans säng. Då sprang han skrikan
de ur rummet och ilade förskräckt nedför 
trapporna.

Emellertid fingo menniskorna ute på ga
tan se lågorna genom fönstret, hvarefter 
de af alla krafter började bulta på dörren 
för att underrätta om faran. F adr en, som 
slutligen hörde barnets skrik, sprang nu 
upp för trappan, bragte gossen i säkerhet 
och ryckte ned sängomhänget med sina 
händer. Han lyckades att släcka elden, 
men i det han gjorde detta, brände han 
sina händer så svårt, att han många dagar 
kände plågor deraf.

Detta gossens uppförande kunde hafva 
haft mycket allvarsamma följder, dock kan 
man ej så mycket klandra honom, (‘medan 
han var liten och okunnig om eldens far
lighet. Det samma kan dock ej sägas till 
ursäkt för dessa många, hvars hela lif i en 
mycket djupare mening blott är en enda 
fortsatt lek med elden, ty hvad äro dessa 
laster och brott, i hvilka menniskor lefva, 
annat än eldar, hvilka, om de ej qväfvas, 
skola kasta själen i en evig eld? Såsom 
exempel på några af dessa må vi nämna:

Starka drycker. Äro icke dessa en eld, 
som, om den får taga öfverhand, skall för
störa både kropp och själ? Har den elden 
icke förstört tusende och tiotusende själar? 
Är någon lefnadsbeskrifning förskräckligare

än drinkarens? Har ej Gud sagt i sitt 
ord: „Vin gör lösaktigt folk och starka 
drycker göra buller, den som deraf låter 
sig bedraga, är icke vis,“ men huru många 
äro likväl icke de, som deraf låta bedraga 
sig! Störtar icke dryckenskapen många 
menniskor i en för tidig graf? Är det icke 
skrifvet: „Ve dem, som hjeltar äro till att 
dricka vin och kämpar till att dricka.“ 
Men bereda och dricka icke menniskorna 
likaväl denna flytande eld, fast de tydligen 
förspörja dess verkan både på sig sjelfva 
och andra? Leka de icke med denna eld, 
genom att gifva sig in i frestelsen i stället 
för att undvika den? Låtom oss betrakta 
en annan eld, nemligen:

Den otyglade tungan. De ord, som bi
beln begagnar om denna oregerliga lem, 
äro ännu i dag sanna: „Så är ock tungan 
en klen lem och kommer stora ting åstad; 
si, en liten eld, huru stor skog han upp
tänder! Och tungan är ock en eld, envcrld 
full med orätt. Så är ock tungan ibland 
våra lemmar och besmittar hela lekamen 
och upptänder all vår umgängelse, då hon 
upptänd är af helvete.“ Detta är en för
färlig beskrifning på den otyglade, oheliga 
tungan. Tungan sjelf säges här vara en 
eld och det är sant, ty den skada, jemmer 
och sorg den förorsakat, står ej till att 
räkna. Huru mångens husliga lycka har 
icke härigenom blifvit skadad! Döden och 
lifvet sägas vara i tungans våld och det 
fins få, som ej ha lidit af dess inflytande. 
Väl kunde den gamle psalmsångaren fråga: 
„Hvad kan den falska tungan göra dig?“

Afgudadyrkan. Detta är en eld, som 
förstört myriader menniskor. En af Guds 
folks synder, för hvilken de så strängt straf
fades, beskrifves af Jeremias med dessa ord: 
„De hafva byggt Baals höjder i Hinnoms 
sons dal, på det de skulle uppbränna sina 
söner .och döttrar för Moloch,“ och fast vi 
nu icke hafva afgudar af trä och sten, hvad 
äro dock alla dessa uppfinningar, hvilka van
ställa sanningens ursprungliga enkelhet, och 
förvrida det ord, som skall frälsa själen, 
annat än eldar, hvars rök döljer Kristus 
och lemnar själen att förstöras af menni- 
skornas vidskepliga eld? Käre läsare, ak
ten eder för att leka med denna moderna 
afgudadyrkan, att Gud icke nödgas säga 
om er som om Israels barn: „Hvad skall 
jag med edert myckna offer? Jag är mätt 
af vädrars brännoffer och hafver ingen lust 
till oxars, lams och bockars blod?“

Stolthet och sjelfrättfärdighet. Dessa äro 
eldar, som dödat tusentals själar. Huru 
många äro ej de, som, om de genom gni
storna af några få inbillade dygder och goda 
gerningar, kunna upptända en liten eld för 
att nedtysta sina brottsliga samveten, der- 
med låta sig nöja! Men Gud skall säga 
om alla sådana bemödanden och om alla 
dylika gnistor, huru mycket än menniskor 
må leka med dem och tjusa andra med 
deras skimmer: „Min själ hatar edra ny
månader och årstider; jag är ledsen der- 
vid; jag orkar icke lida dem!“

Må vi då akta oss för dessa gnistor, 
hvilka alla skola släckas af dödens natt 
och hvilka endast blända menniskorna för 
att förstöra dem!
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