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Äpfeete utan; framgåtiig.

som
med 
icke

tjftt

; Men en tanke kunna vi ej underlåta att 
■ anföra. Vi minnas, att den store eröfraren 
' Napoleon frågade, då han uppmanades att 

genom en tafla föreviga en särskild hän
delse under sin segerrika bana, huru länge 
ett sådant verk kunde bibehålla sig. Man 
svarade, att det kanske kunde bibehållas 
två eller tre århundraden — under gyn
nande omständigheter måhända fem århun
draden. Men detta kunde ej tillfredsställa 
hans ärelystnad. Detta var ej det odödliga 
rykte, han bestämt åt sig sjelf; han måste 
hafva ett ännu varaktigare minne. Jemfördt 
med målarens duk, är bildhuggarens mar
mor i sanning långlifvadt. Dessa äro de 
varaktigaste af alla menskliga verk. Pharao- 
nernas stränga drag kunna ännu blicka ned 
på det land, som de för tre eller fyra tusen 
år sedan med jernris regerade. De bevin
gade lejon och oxar, på hvilka Salmanas- 
sars och Sanheribs samtida i Assyriens 
kungliga palatser hafva blickat ned, möta 
oss ännu i våra nationalmuseer med samma 
hemlighetsfulla blickar, oförändrade, ehuru 
allt annat förändrats, ännu bibehållna, fastän 
hundrade menniskoslägten under denna tid 
hafva blifvit födda, lefvat och dött.

Men tretio århundraden äro blott 
tre år eller tre dagar i jemförelse 
evigheten. Menniskan känner, att hon
skapades för att dö, hon vill icke gerna 
dö. Denna törst efter ett varaktigt rykte, 
hvad är den annat än ett eko af en evig 
sanning? Ja, hon skall lefva. Materialisten 
må säga, att när ögat och örat äro förvand
lade till gaser och stoft, är det honom det
samma, om menniskorna fira hans minne eller 
om de prisa hans namn. Han sjelf, eller det 
han plägade kalla sin personlighet, är upplöst 
och borta, säger han; men han har aldrig 
varit och skall aldrig blifva i stånd att öfverty- 
ga menskligheten derom. Menniskans natur
liga instinkt uppreser sig mot detta påstående,

’{är Simon Petrus detta såg, J 
föll han till Jesu knän, - 
sägande: Herre, gå ut

É ifrån mig, ty jag är en :■ 
fSC? syndig menniska.“ Lk.

5: 8.
För sådana, som ran- 

saka skrifterna, icke för J 
att få evinnerligt lif ge- ' 

nom dem, utan för att finna historiska svå- ; 
righeter, tycks denna berättelse om Petri 
kallelse gifva en viss anledning till mot- > 
sägelse. Berättelsen är i sanning i sig sjelf 
enkel och okonstlad: händelserna följa i 1 
naturlig ordning, karaktersdragen äro för
underligt verkliga och lefvande. Det hvilar 
onekligen en pregel af sanning öfver hela 
berättelsen, men huru, frågas det, kan denna l 
händelse öfverensstämma med den, som lem- < 
nas oss i Johannes’ evangelium? Der hafva > 
vi en helt annan historia om Petri kallelse. \ 
Hans broder, Andreas, är Johannes döparens i 
lärjunge. Johannes visar Jesus för Andreas \ 
och en annan lärjunge. De följa Jesus, ; 
de mottagas af honom, de vistas den dagen 
hos honom och blifva öfvertygade, att han 
är Kristus. Andreas för sin broder Simon 
till Jesus, och Jesus mottager honom. „Du 
är Simon, Jona son, du skall heta Cephas.“ 
Denna berättelse är äfven helt enkel, men 
huru kan den stämma öfverens med den 
förra? Hafva vi icke här två hvarandra ; 
motsägande berättelser — i sanning två \ 
olika beskrifningar om Petri kallelse?

Jag har mer än en gång märkt, att de 
skenbara motsägelserna i bibeln oftast äro 
dess mest värderika moraliska lärdomar. ’ 
Under denna motsägelse ligger en fin sam
stämmighet, som vid vår första hastiga un
dersökning icke af oss varseblefs. Dessa två i 
berättelser motsäga icke hvarandra, utan : 
den ena likasom fullständigar den andra. ; 
Läs noga berättelsen hos Lukas, så skall 
du få se, att detta icke kan ha varit Petri < 
första möte med sin herre.

Dessa fiskare ha arbetat hela natten; deras ? 
arbete har varit utan framgång, ehuru natten \ 
är den bästa tiden till fiske; och nu i mor- > 
gonsolens klara sken, då det efter nattens 
fruktlösa möda skulle vara en dårskap att 
vänta en fångst — nu uppmanas de att ■ 
lägga ut på djupet och kasta sina nät ut 
till drägt. Befallningen åtlydes. Det är dem \ 
emot, men det oaktadt lyda de.

„Mästare, vi hafva arbetat hela natten 
och fått intet, men på ditt ord vill jag kasta :> 
ut näten.“ „På ditt ord.“ Hvem är denne, 
hvars skenbart orimliga uppmaning så genast \ 
åtlydes? Är det möjligt, att han kan hafva \ 
varit en blott främling eller en tillfällig be
kantskap? Huru kunde hans råd så plöts
ligt följas, då han uppmanar en erfaren > 
fiskare att göra något, som denne vet vara 
ytterst dåraktigt? Berättelsen visar, att : 
Petrus förut måste hafva gjort bekantskap ■ 
med Jesus. Han skulle aldrig ha handlat 
som han gjorde, om han icke trott eller ; 
anat, att vår Herre egde mer än mensklig 
magt. Korteligen, berättelsen hos Lukas för- ; 
utsätter berättelsen hos Johannes. Jesus ; 
tilltalar Petrus såsom en, den der har rätt j 

& att befalla. Beskrifhingen hos Johannes om- ■ 
irt talar Petri personliga kallelse, den hos Lu-

mer du fick, desto mera ökades dina begär. 
Hvarje nytt bifall alstrade i dig en ny törst. ? 
Hvarje inbilladt förbiseende, hvaije liten 
försummelse var dig en smärta. Eller 
måhända har du hängifvit ditt hjerta åt ; 
mensklig kärlek, Guds största gåfva, om du ; 
ej missbrukar den, utan underordnar den ; 
hans gudomliga kärlek. Din menskliga till- : 
gifvenhet, din jordiska vänskap var dig allt. 
I din ungdoms öfversvallande hoppfullhet, 
under medelålderns fasthet och bestämdhet, 
förekom dig vänskapen såsom evig. Men 
snart insåg du den smärtsamma sanningen. > 
Du böljade mista dina medvandrare genom 
döden, en föll här, en annan der. Lederna ; 
glesnade synbarligen, och ingen intog den 
tomma platsen. Du förlorade måhända snart 
din moder, vid hvars knän du första gången > 
framstammade din barnsliga bön, sedan vän
nen, som delade alla dina råd, som var dig 
mera än en broder, sedan din hustru, hvil- 
ken du älskade lika mycket som dig sjelf, 
derefter din lilla dotter, hvars oskyldiga 
joller så ofta tröstat dig i sorgens timma. 
Sålunda försvann den ene efter den andre, 
och du lemnades mer och mer ensam. De ' 
lemna dig, när du bäst behöfver dem; och 
slutligen i din själs tomhet gör du den \ 
bittra upptäckten, att du, ehuru du arbetat 
hela natten, icke fått något.

kas omtalar hans kallelse till sitt embete. 
Vid det ena tillfället framställes han som 
en lärjunge och följeslagare, vid det andra 
förklaras han för en apostel och en lärare. 
„Härefter skall du taga menniskor.“

Men jag valde icke denna text för att 
afgöra några historiska svårigheter.

„Mästare, vi hafva arbetat hela natten 
och fått intet.“ Hvad annat är detta än 
en smärtsamt sann bild af mensklighetens 
sträfvan, möda och förtviflan, icke af en
staka fall af felslagna förhoppningar och 
oupphunna mål, utan af tusen män och 
qvinnor, som äro födda hit till verlden, som 
lefva och arbeta, lida och dö, utan att till
försäkra sig något varaktigt godt, helt enkelt 
emedan de lefvat och dött fjerran från Gud, 
den der allena öfverlefver tidens förgäng
lighet, och som ensam kan tillfredsställa i 
den odödliga menniskoanden?

„Vi hafva arbetat hela natten.“ Ja, vi 
inse det nu, då evighetens morgonljus visat 
sig för våra blickar. Vi hafva arbetat hela 
natten. Mörker rådde öfver oss och omkring ? 
oss, händer och hjerta mödade sig, der var < 
sträfvan att få vårt uppehälle, jagt efter rike- 
dom, ära och gods. Vi hade både våra 
nöjen och våra smärtor. Vi hade än neder
lag, än framgång. Men vi hafva ingenting, 
som kan undkomma grafvens käftar, ingen
ting, som kan gå igenom dödens portar. 
Vi stå ensamma, utan Gud, ensamma med 
evigheten. /

Du sträfvade efter rikedom och det var < 
icke fåfängt; du bestämde, att din bana J 
skulle bli framgångsfull och den blef så. Du 
omgaf dig med hvarje beqvämlighet, med allt 
slags öfverflöd och njutningar. Men hvad 
mer? Gaf detta dig den efterlängtade till
fredsställelsen? Nej, hoppet var bättre än 
verkligheten, utsigten bättre än målet. Du 
var orolig, missnöjd och tom.

Der rådde hunger i din själ, ehuru du öch ‘den kristne77Ä 
icke ville erkanna det — en själens hunger, en evig salighet — uttrycker i sanning 
som förkastade det der svindrafvet. Du denna menniskans instinkt. Hvad är det 
fick ara och storhet, hvilket du så ifrigt väl värdt att arbeta för denna verldens 
sökte, meii du var väl likväl ej nöjd; ju goda, att arbeta för rykte i kommande tids

åldrar, om vår utsigt begränsas af denna 
trånga horisont? Vi hafva liksom de be
svikna fiskrarna vid Galileiska hafvet arbe
tat hela natten och fått intet.

Men denna förändring — denna vänd
punkt kommer en gång ofta såsom svar på 
någon lydnadshandling eller någon upp
offring af vår egen vilja. Vi kunna klaga, 
knota och misströsta. Vi hafva arbetat hela 
natten och fått intet, men vi erkänna den 
gudomliga röstens myndighet och vi tvinga 
oss till att samtycka och säga: „Men på 
ditt ord.“ Befallningen är allmän, den har 
kommit likadan till alla: „Kasten ut edra 
nät till drägt.“ Men såsom Petrus lämpa 
vi det på oss sjelfva och svara: „Jag vill 
kasta ut nätet.“ Vi göra nu det som synes 
vara hårdt och obilligt, vi göra hvad vi 
aldrig förut ha gjort.

Och svaret — svaret på denna lydnad -- 
är ett ljus som lyser in i vår själ, en dubbel 
uppenbarelse, en uppenbarelse af glädje, 
blandad med smärta, ty det är en uppen
barelse af synden inom oss och af Gud 
utom oss. Guds nåds förunderliga rikedom 
bländar och förvånar oss, och i vår för
lägenhet utbrister det förtviflade ropet från 
våra läppar: „Herre, gack ut ifrån mig, 
ty jag är en syndig menniska.“
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i? @§tbd)«sk st^ifhande-l

Herre, ty huru - 
vid dig? I din 
glädje. Herre,

æ?7r Livingstone skrifver i ett af sina 
W senare bref följande: „Om mina 
V upptäckter angående det förfärliga 

slafveriet i Ujiji kunde leda till 
hämmande af slafhandeln på östra kusten, 
skulle jag anse det vara af långt större värde 
än upptäckten af alla Nilkällorna. “D:r Li
vingstone har lifligtbeskrifvit den förskräck
liga slafhandeln i Afrika, hvars förderf han 
under sina resor i så många formersett uppen
bara sig. Man har i sanning hans upp
täckter att tacka, att engelsmännens sam-

och att man verksamt arbetat för hr Bartie 
Freres mission i Zanzibar. Ön Zanzibar, 
belägen 4 mil från Afrikas kust, är slaf-

fångarna föras dit från det inre af landet 
och inskeppas derifrån till Arabien eller 
Persien. Stanley berättar i en bok om Zan
zibar och dess befolkning: „Den grönskande 
ön tycks ligga lågt, men utgör likväl ej en 
slätt, utan har små upphöjningar, som höja 
sig öfver kokosträden, hvilka såsom en in
hägnad omgifva densamma. I hamnen ser 
man krigsskepp, som tillhöra åtskilliga euro
peiska nationer, dessutom många arabiska 
handelsskepp från Indien och Persiska viken. 
Vid första anblicken af staden, som bår en 
arabisk pregel, ser man en tät massa hus 
med hvita, platta tak. I den snyggaste 
delen af staden varseblifver man krokiga, 
trånga gränder och gator, belagda med mur
bruk, i negerqvarteret en samling usla hyddor. 
Då Zanzibar dessutom är slafhandlarenas 
mötesplats, är det äfven nederlagsort för 

i elfenben och andra alster från det inre 
■ Afrika. Araberna, Banyarerna och de indi

ska köpmännen utgöra de högre- och medel
klasserna. De ega skeppen, egendomarna 
och handeln. Dernäst komma halfkasterna 
och slutligen fria och icke fria negerslafvar. 
Negrerna utgöra två tredjedelar af hela be
folkningen. Staden har nära 100,000 inne
vånare, hela ön omkring 200,000.

Den arabiske ståthållarens i Zanzibar 
besittningar omfatta den nämnda ön, tillika 
med några andra och utsträcka sig omkring 

har eviga lifvets 58 mil längs den motsatta afrikanska ku- 
Nej, det är de sten. Ståthållarens residens och sultanens 
ut ifrån oss, ty palats fins i Zanzibar.

Herre gack ut ifrån mig. Jag vet det handelns medelpunkt och drifhus. Neger- 
nu. Jag inser mm synd, emedan jag inser 
din godhet. Ja, jag har sett din helighet, 
din renhet, din sanning, din nåd, din kärlek 
och jag häpnar dervid. Det klara ljuset har 
gjort mitt mörker så mycket djupare. Herre, 
gack ut ifrån mig. Hvad kan jag hafva i 
gemenskap med dig? Jag, såsjelfvisk, så usel, 
så syndbelastad — emot dig, som är så barm
hertig, så rättvis, så helig? I sanning, dina vä
gar äro icke mina vägar och dina tankar icke < 
mina tankar. Herre, gack ut ifrån mig.“ Denna 
Herrans fruktan är i sanning vishetens begyn
nelse. Denna medvetenhet om synd är den i 
sanna vägen till himmelen. De heligaste men- 
niskor hafva alltid starkast känt och talat 
om sin egen syndfullhet. Styrkan i detta 
doras språk har retat verlden till hån, har 
kommit henne att tro, att de, oaktadt sina 
anspråk på helighet icke äro bättre än hon, 
utan kanske något värre. Men de veta, hvad 
hon icke vet, neml. hvad synd vill säga och 
hvad Gud är och derföre utropa de i sin 
ångest: „Herre gack ut från mig.“

„Herre, gack ut ifrån mig.“ Men han 
menar likväl icke detta. Äfven under det 1 
han talar, strida hans åtbörder mot hans 
ord. Hans läppar anropa Jesus att gå bort, 1 
men hans ögon och händer bönfalla honom 
om att stanna. „Icke så, 
kan jag uthärda att skiljas 
närvaro fins hopp, ljus och 
till hvem skola vi gå? Du 
ord. Gack ut ifrån mig.“ 
ogudaktiga, som säga: „Gå 
vi önska icke att erhålla någon kunskap , 
om Gud.“ Det är de orena andarna, som „  
rasa emot dig och ropa: „Låt oss vara i och lått rättigheten att föra slafvar hånen 
fred, du Jesus af Nazareth. Hvad hafva 
vi med dig att göra?“ Men jag har allt 
med dig att göra. Jag är skapad efter 
Guds beläte. Jag har en stråle af gudom
ligt ljus, ett utsäde af det gudomliga ordet 
inom mig. Jag längtar efter dig, derföre 
drages jag till dig, derföre sträcker jag mina 
händer upp till dig öfver den vida synda- 
afgrund, som gapar mellan oss. Gack ut 
från mig. Nej, blif hellre hos mig. Under
visa mig, afskilj mig, rena mig och styrk 
mig. Tag mig till dig, att jag må vara din 
— och din allena. Blif hos mig nu och för 
alltid och uppfyll ditt nådefulla löfte: “Den 
mig älskar, han varder hållande mitt ord, 
c------------------  ----
skola komma till honom och ^lifva boende 
när honom!“

< trakt af sitt område till en annan. Genom S 
fördraget af 1845 är hap likväl strängeligen 
förpligtad att förhindra utförseln af slafvar 
bortom Zanzibars område; men det oaktadt, 
vare sig med eller utan sultanens medgif- 
vande, idkas likväl en vidsträckt utländsk 

; slafhandel.
Sultanen har en betydlig inkomst af han

deln, och det ligger i hans intresse, att 
den fortsättes. Fördraget af 1845 är så
ledes blott en död bokstaf. Äfven om han 
skulle önska hämma den utländska slaf
handeln, hade han icke magt dertill, då han 
helt och hållet är beroende af sina rika 

  , arabiska undersåter. Sultanens rådsherrar
och min Fader skall älska honom, och vi hafva inkomst af slafhandeln; hans egen 

hofhållning, polis och krigshär uppehållas 
genom tillförseln af negrer från fastlandet; 
och alla äro intresserade i detta systems 
framgång.

Den nuvarande sultanen i Zanzibar, Seyed ; 
Burghash, med hvilken hr Bartie Frere 
har att göra, beskrifves på följande sätt af 
Stanley. “Hans långa drägt bestod af mörkt 
kläde, med ett rikt svärdbälte omkring lifvet, 
från hvilket ett svärd med gyllene fäste 
nedhängde, inneslutet i en med guld smyckad 
skida. Hans ben och fötter voro nakna, 
men de senare voro instuckna i ett par 
„ watta“ (arabiska ordet för tofflor) med tjocka 
sulor. Hans ljusa hy och regelbundna drag ' 
förrådde den arabiske adelsmannen. De 
utmärkte likväl intet mer än hans höga 
härkomst och blod; inga karaktersdrag voro 
synliga, utom en pregel af godmodighet och 
belåtenhet med sig sjelf och andra.“ f

ej äro i enlighet med hans eget intresse och 
politik.

) Man har påstått, att det antal slafvar, 
) som årligen erfordras för att uppehålla både 
' det husliga arbetet och åkerbruket, uppgår 

från 1,700 till 4,000. 3,000 kunna antagas 
' vara den lagliga handeln, under det att åt

minstone 16,000 årligen bortföras till ut- 
; ländska marknader, såsom brott mot den 

lagliga bestämmelsen. Beloppet af dem, som 
årligen utföras, är 20,000. Man må likväl icke 
tro, att dessa siffror angifva hela antalet af

< offren för denna orättvisa rörelse. Så stora 
-, äro mödorna och eländet, som åtfölja den

långa resan till hafskusten, att enligt Li-
< vingstones tanke icke en af tre, ibland icke 

en af fem, stundom icke en af tio med lifvet
1 uppnå hafskusten.
j Vi vilja här anföra en berättares ord 

derom. „Slafhandlarne begifva sig väl be
väpnade inåt landet, försedda med varor, 
sådana som perlor och bomullstyg, mot

■ hvilka de tillbyta sig slafvar. Då de komma 
; till målet för sin resa, uppreta de och bistå 
S innevånarna af en stam att kriga mot en 

annan. Deras hjelp skaffar alltid seger åt
< den stam de understödja. Fångarna bli 
s deras egendom, antingen genom rätt eller

köp — och priset i senare fallet är blott några 
alnar bomullstyg. Under förloppet af dessa 
operationer dödas eller dö tusentals af sår 
och hunger; byar brännas, och qvinnor och 
barn föras bort som slafvar. Den fullstän
diga utblottning på folk i landet mellan 

-  kusten och det nuvarande fältet för slaf-
siafvërïet" är en af landets stiftelser, och ; handeln, visar den förfärliga arten af denna 

och sultanen har alltid gjort anspråk på \ handtering. Då de genom dessa och andra 
\ medel erhållit ett tillräckligt antal slafvar, 

resa Araberna till kusten. De fasor, som 
åtfölja denna långa resa, hafva fullständigt 
blifvit beskrifna af d:r Livingstoile och andra 
resande. Slafvarna marschera i flockar, 
männerna kopplade vid tunga, gaffelformiga 
käppar, hvilka om natten fästas i marken, 
så att de icke skola kunna undfly. Qvin- 
norna och barnen bindas med läderremmar.

. IIvarje försök att undkomma eller lösa bo
jorna, hvarje slags långsamhet eller mot- 
sträfvighet straffas med ögonblicklig död. 
De sjuka lemnas på- vägen, ty Araberna 
värdera dessa arma varelser endast efter 
det pris de för dem erhålla på marknaden; 
och om det ej kan löna sig att betala om
kostnaderna för dem under resan, röja de 
dem ur vägen. Följden är, att ett stort 
antal slafvar dö eller dödas under resan; 
och de öfverlefvande uppnå sin bestämmel
seort i ett tillstånd af det största elände

i och utmergling.“
Dr Livingstone beskref en gång i ett bref 

några slafhandlares mordiska anfall på ett 
fredligt samhälle, hvilket han med egna ögon 
bevittnat. Landresan genom det inre lan
det från deras hem till hafskusten är den 
första station de röfvade slafvarna måste 
tillryggalägga; den andra är den korta sjö
resan till ön Zanzibar, der den öppna slaf- 
marknaden hålles och den tredje är den

- slutliga sjöresan från Zanzibar norråt till 
Arabien, Persien och Röda hafvets hamnar. 
Den fordne konsuln i Zanzibar skrifver om 
deras korta sjöresa från Kilwa till Zanzi
bar: „Det är omöjligt att tänka sig en mer 

lauKbvr aw an, cu ciomanavu» — - —o  Seyed upprörande syn än landstigningen af de slaf-
ëeteiTslutligeii blifvit väckta ur sin shimmer Burghash är likväl en man af en fast, obe- : var, som komma från Kilwa. De fraktas i

" ■ roende kärakter, benägen för att uppehålla öppna båtar, så tätt packade, att de dag
slafhandeln, men hvars ord och löften olyck- och natt utsättas för sol, vind och regn och
ligtvis icke äro mycket att lita på, om de j få så knapp föda, att de med möda kunna
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undgå hungersdöden. Om båtarna råka ut 
för motvindar, blir det vanligen vattenbrist, 
så att törsten ännu mera ökar deras elände. 
Då de komma till Zanzibar, befinna de sig 
vanligen i det sista stadiet af hunger, så 
att de ej kunna stå: några falla döda ned 
på tullhuset eller gatorna, och andra, som 
de se icke kunna återställas, lemnas om
bord för att dö; deras égaré slippa då be
tala den tull, som de för hvarje slaf måste 
erlägga. Sedan de blifvit förda i land, hållas 
slafvarna för någon tid i sina égarés hus, 
till dess de återvunnit styrka och hull, hvar-

FOI.KVÄXNEN.

bord. Ett slafskepp, som fångades, förde 112 
flickor, hvilka blifvit utsökta för att till högt 
pris säljas i Arabien och Persien.

Slafvinnorna befriades, och några män 
skickades till skeppet för att taga de der 
befintliga förråder na; men hvarje man, som 
kom ned i lastrummet, svimmade. Skeppet 
var så orent och smutsigt, att det genast 
borrades i sank.

De sålunda befriade slafvarna hafva på 
senare åren blifvit skickade till Aden och 
derifrån till Bombay. Regeringens omkost
nader för underhållandet af de frigifna slaf- 

----------------------------------------- - --------------- äjf 
äro jemförelsevis lyckliga. Araben behänd- J 
lar i allmänhet sina slafvar väl. En af de 
sjöofficerare, som blifvit anstälda vid kusten, 
har sagt, att det värsta, som kan hända en 
neger, är att bli tagen af de brittiska krys
sarna, ty då har han nästan lika många svå
righeter att vänta, och i hela sin hjelplöshet 
kastas han på en oviss framtid. Men den 
orättvisa, grymhet och lifsförlust, som med
följer slafhandeln, rättfärdigar mer än till
räckligt alla de bemödanden, man gjort för 
att hämma den. De åtgärder, som vidtagas, 
borde dock utföras så, att de ej medföra

efter de säljas på 
auktion på slafmark- 
naderna. Araben an
ser slafvarna såsom 
sin boskap; icke den 
ringaste uppmärk
samhet fästes vid de
ras lidanden, ty de 
äro för billiga och 
för talrika, att de 
mycket skulle bry 
sig om dem.

Emellan Kilwa och 
Zanzibar förlorade 
en slafegare nyligen 
tredjedelen af de 
slafvar han hade om
bord. Nittio blefvo 
döde eller döende 
kastade öfver bord, 
många af dem i ett 
förfärligt eländigt 
tillstånd.“

Amiral Cockburn 
skrifver: „Jag besök
te slafmarknaden här, 
och en smärtsamma
re och vämjeligare 
syn har jag aldrig 
sett. Hundratals fat
tiga negrer af båda 
könen, några liknan
de lefvande bemän
gel, andra feta och 
välklädda, utpekades 
med en krokig käpp 
och undersöktes som 
djur på marknaden.“

Det förnämsta me
del, som vidtagits 
för att hämma slaf
handeln, har varit 
användandet af en 
del af engelska 
regeringens flotta, 
hvilken stationerats 
såsom kryssare, för 
att under slafhan- 
delsårstiden bespeja 
den ostafrikanska ku
sten. Under åren

Si®

»

«
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David H-viiigstone.

någon svårighet för 
d etta olyckliga slägte, 
hvars välfärd de vilja 
befrämja. Hr Bartie 
Frere ämnar försöka 
ingå nya fördrag med 
sultanen af Zanzibar. 
Häri skall han un
derstödjas af alla 
europeiska magter- 
nas medverkan och 
bistånd. En hufvud- 
punkt i fördraget 
skall troligen blifva 
att inskränka utför
seln af negrer från 
fastlandet till en
dast ett ställe på afri
kanska kusten, neml. 
Dar Selam, och att 
helt förbjuda deras 
utskeppning från an
dra platser. Antalet 
af de slafvar, som 
utföras från Dar Se
lam till Zanzibar och 
derifrån till andra 
orter af sultanens 
område, skall afgöras 
genom öfverenskom- 
melse mellan sulta
nen och den brittiske 
agenten. De skepp, 
som få drifva denna 
lagliga handel, skola 
förses med ordentligt 
pass och hafva be
stämda märken på 
skrof och segel. Alla 
andra slafskepp skola 
gripas. Man kan icke 
på en gång med våld 
helt afskaffa införseln 
till Zanzibar, fastän 
försök nog komma 
att göras för dess 
slutliga upphäfvande.

Hr Bartie Frere 
skall icke underlåta 
att söka stänga slaf
marknaden i Zanzi-

Medellängden af sjöresan från 
Muskat är trettio till trettio- 
Båtarna äro tätt packade, 

med föda och vatten samt så 
talrika dödsfall förekomma om

1867, 1868 och 1869
togos af dessa kryssare 116 slafskepp. inne
hållande 2,645 slafvar, men många skepp 
hafva naturligtvis undkommit.

Den långa sjöresan utsätter slafven för 
grymma lidanden och lifvets förlust. Om 
ett slafskepp är förföljdt, söka slafegarna 
på något sätt röja slafvarna ur vägen, för 
att undgå straff, i fall deras skepp skulle 
bli fasttaget. 
Zanzibar till 
fem dagar.

s illa försedda
Il smutsiga, att
t/o

varna i Aden och Bombay utgöra 3,000 
pund om året. Somliga hafva blifvit skic
kade till Mauritius, der plantage-egarne vil
ligt mottaga dem, andra till Seychellerna. 
Generalmajor Rigby, som besökt öarna, fann 
de frigifna slafvarna vid god helsa; både 
klimat och föda syntes bekomma dem väl. 
Seychellernas trettiosju små öar äro för
underligt fruktbara och der växa en mängd 
tropiska alster, såsom tobak, kaffe, socker 
och alla slags kryddor.

Man har påstått, och det med rätta, att 
de slafvar, som blifvit anstälda i Zanzibar,

bar. Det är icke 
otroligt, att man kan erhålla sultanens med
verkan genom att bevilja honom en ersättning 
för den förlust, den inskränkta införseln af 
slafvar förorsakar honom. Brittiska konsuler 
skola stationeras på kusten för att taga öfver- 
sigt öfver alla rörelser. Sjöexpeditionen måste 
äfven förstärkas. Allt detta skall troligen 
göra slafhandeln stort afbräck. Man kan 
i sanning icke betvifla, att utvecklingen af 
Ostafrikas handel skall mer än något annat 
tjena till slafhandelps fullkomliga utrotande. 
Alla uppgifter visa, att Ostafrika är rikt på 1 
materialier för en storartad handel. Ingen-
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ting gjorde så mycket för att hindra slaf
handeln på vestkusten, som inrättandet af 
handel derstädes. Lagos, som nu är en be
tydlig handelsplats, var fordom drifhus för 
den vestafrikanska slafhandeln. Med för 
minskningen och det slutliga utrotandet af 
den afskyvärda slafhandeln på ostkusten, 
som förorsakat så mycket elände, tillika 
med tilltagandet af handeln, utvecklingen af 
industrien och missionsverkets framgång i 
dessa trakter, hoppas vi att den tid ej är 
fjerran, då en ny framtid af hopp och ljus 
skall uppgå öfver Ostafrikas så mycket plå
gade folk.

Då några af söndagsskolans vänner samla
des i Hallsberg på sensommaren 1872, för att 
rådpläga om söndagsskolsaken och bilda en 
förening, hade ingen af dem, som då voro 
der, den ringaste aning om, hvilken hastig 
tillväxt denna förening skulle få och den 
vidsträckthet och mångsidighet den skulle 
utveckla. Men af det lilla senapskornet 
har blifvit ett stort träd. Föreningen bör-

§acttîadlt under 
resor i DaadJet 

Af T. T.
(Forts, frun föreg. n:o).

der skolor kunde tillhandahållas med pas
sande böcker för barnen. Under första året 
omsattes endast för 600 kronor. Vid förenin
gens första årsmöte, som hölls i Örebro 1873, 
hade föreningen nöjet att se hr M. W. 
Richards från Londons söndagsskolförening 
närvarande. Han uppmuntrade de försam
lade till nit och ihärdighet, lofvade att ut- 
öfva sitt inflytande i England för förenin
gens väl, hvilket han äfven gjort, och snart 
kunde en missionär utsändas och en egen 
tidning, Sondagsskolläraren, börja utgifvas. 
Boklagret blef alltmera anlitadt, och andra 
året omsattes för omkring 6,000 kronor.

; Under tredje året omsattes böcker för 11,000
> kronor, under fjerde året för 16,000, under
> femte året för omkring 25,000 och under 
<; sjette eller sistförflutna år för öfver 42,000 
’ kronor. Föreningen har nu tre söndags-

I
skolmissionärer, hvilka nästan ständigt resa, 
dels för att bilda nya skolor och dels för

; synas vara nvarauura nagor uima. ivra ue j 
; blott samverka i kärlek och söka motarbeta 
i det onda, som uppenbarar sig i långt flere i 
; olika gestalter än de många religiösa rigt- i 
Iningarne!

Jag nämnde, att söndagsskolföreningen ; 
skulle hålla sitt årsmöte. Detta hölls den * 
12 Juni. Men redam på e. m. dagen förut 
syntes mötesbesökare komma från olika håll, 

‘ både med ångbåt och hantåg, så att man . 
; på alla gator såg resande med nattsäckar 

ag lemnade på måndagsmorgonen ; söka efter personer, som kunde anvisa dem ; 
Kristinehamn; och då Söndagsskol- herberge, 
föreningen skul
le hålla sitt års

möte och sin konferens 
i Örebro, hvad var väl 
naturligare än att fort
sätta resan dit, för att 
se, höra och lära så 
mycket man kunde? 
Denna lilla stad synes 
vara en medelpunkt för 
en icke så liten andlig 
verksamhet. Här fins 
en vacker kyrka midt 
för torget, emot hvilken 
Engelbrekts ståtliga sta
ty står på ett hotande 
sätt med yxan i handen. 
Kyrkan är gammal, och 
hvad dess inre beträffar, 
vacker och majestätisk. 
Den öppnas någon gång 
äfven för icke prester, 
hvilket var fallet vid 
ofvannämnda konferens, 
då öfverste Broady der 
höll en kraftig predikan 
för temligen fullt hus.

Icke långt ifrån tor
get åt motsatta ändan 
ligger lutherska kapel
let, der de mera kyrk
ligt lutherske hafva sina gudstjenster. Något 
stycke derifrån på utkanten af staden ligger 
separatisternas kyrka, hvilken de för några 
år sedan köpte af baptistförsamlingen. De 
hafva egna nattvardsgångar, och, som det 
säges, börja de äfven sjelfva förrätta dop. 
Deras predikant år en ung, begåfvad man, 
hvilken i sitt sätt synes mycket lägga an 
på att härma lektor Waldenström. I förbi
gående sagdt, är detta vågadt, som många jade då redan att tänka på ett boklager, 
predikanter på senare tiden företagit sig 
att göra, liksom fordom åtskilliga, synnerligen 
i södra Sverige, sökte plöja med hr Ahn- 
felts kalfvar. Bättre är likväl att följa apo
stelens uppmaning: „uppväck den gåfva, 
som i dig är“, än att uppväcka den, som 
fins i Waldenström, Ahnfelt eller Broady.

Ett stycke väg ifrån ofvannämnda kyrka 
ligger på en annan utkant af staden meto- 
dist-episkopal-kyrkan — ett förfärligt långt 
namn — hvilken för några år sedan höll 
på att gå ifrån episkopala till metodistiska 

■ frikyrkan; ty äfven den har sitt hufvud- 
sakliga tillhåll i denna stad och räknar icke

att ordna och stärka de redan bildade. 
Under de sista tvenne åren har en läro
kurs hållits i Örebro, der söndagsskol
lärare och lärarinnor undervisats i sådana 
ämnen, som äro nyttiga att kunna, för 
att bli skickliga till att undervisa. Före
ningen är ej sammansatt af medlemmar, 
tillhörande något visst kyrkosamfund, utan 
både i styrelsen och i utskottet äro såväl 
lutheraner som baptister invalde och det 
utan afseende på hvilka åsigter de måhysa 
i kyrkliga frågor.

De bidrag som inkomma till föreningen, 
användas till att löna missionärerna; och 
i den mån boklagret kan utvidgas, ämnar 
äfven föreningen att tillhandahålla obemed

lade skolor med böcker 
samt att till skolor i all
mänhet lemna litteratur 
till billigt pris. Om
kostnaderna för bedrif- 
vandet af verksamheten 
har varit ganska liten. 
Så t. ex. har den, som 
sköter boklagret, endast 
haft 500 kronor om året 
och sj elf släppt till rum 
för expeditionen. Re
daktören, som redigerar 
föreningens båda tid
ningar, har haft 600 
kronor. De styrande 
inom föreningen hafva 
alltid sökt handla efter 
det kungliga rådet : “den 
största sparsamhet bör 
iakttagas.“

Årsmötet var talrikt 
besökt, och från de när
varande ombuden för 
skolor, representerande 
omkring 6,000 barn, in- 
gingo glädjande under
rättelser, bland andra 
den, att öfver 300 barn 
under årets lopp hade 
blifvit omvända till Her

man ej annat än ha skäl

få medlemmar. Om den kommer att bygga 
sig någon kyrka, derom får framtiden döma. 
Ännu har den blott en liten sal vid en inre 
gård, icke långt från stadens torg. Nära intill 
ett af stadens torg ligger baptisternas nya och 
vackra kyrka. Icke fins det brist på religio-

ren Jesus. Hvem
till att utropa: “lofva Herren min själ,“ då 
man tänker på frukten af denna verksam
het för det uppväxande slägtets väl? Sön
dagsskolan har varit medel till att framkalla 
och upplifva gåfvan hos de troende, sprida 
kristlig kunskap i hemmen, uppväcka läs
lust hos barnen och föra många af dem till 
Herren. Söndagsskolan bidrager till att bi
beln nu blir mera både läst och studerad 
än någonsin förut. Mission ssinnet väckes 
hos barnen, offervillighet och försakelse hos 
de äldre, och många domnande krafter an
vändas till stor välsignelse i Herrens vin
gård. Innan jag lemnar föreningen, vill jag 
bedja läsaren, att, om Örebro besökes, han 
äfven måtte gå upp till torget och der titta 
in uti Söndagsslcolföreningens Ijolcexpedition, 
som är i Enskilda bankens hus på nedra 
botten, nära hörnet. Men föresätt dig ej 
att icke köpa någon bok, icke heller att en
dast köpa en. Den besynnerlige biblioteka
rien, som lefver för föreningens väl lika 
mycket som den girige för guldet, har den
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takten att så tala för saken och framhålla i 
värdet af den ena eller andra eller alla > 
böckerna, att man vanligen går derifrån med 
ett helt paket böcker till barnen.

Konferensen hölls dagen efter söndags- 
skolfiireningens årsmöte. Inbjudarna till 
densamma hade säkerligen haft till sitt mål < 
att söka närma de olika lokala föreningarna > 
i landet till hvarandra och åstadkomma en 
gemensam förening för hela landet, hvilken ; 
skulle verka för böckers utgifvande och mis- ( 
sionärers utsändande, samt bistå smärre ; 
föreningar och fattiga skolor. Hvarje lokal
förening skulle då upptaga en årlig kollekt < 
till moderföreningen samt lemna uppgift ' 
om sin verksamhet och vid årsmöten skicka ' 
ombud, som vore berättigade att rösta vid , 
alla påkommande förslag. Dessa lokala före- ï 
ningar borde alltid beräkna att få minst ( 
40 % rabatt på alla böcker, som moder
föreningen utger; och i följd af att det funnes < 
endast en förening, som förläde böcker, 
kunde större upplagor tryckas och böckerna S 
utgifvas långt billigare, än om hvarje lokal- ? 
förening skulle börja utgifva sådana på sitt ( 
förlag. Moderföreningen hade likväl aldrig 
någon rätt till att ingripa uti eller ändra 
de enskilda föreningarnes angelägenheter, , 
ty dessa föreningar voro hvar för sig lika ; 
fria och oberoende som hvarje skola är f 
inom de olika föreningarne.

Huru mycket konferensen bidrog till att ; 
klargöra dessa tankar för de församlade, 
det får framtiden utvisa. Allt hvad som 
der kunde göras, var att tala om saken och 
sedan utse en komité, som skall utfärda 5 
inbjudning till de olika föreningarna inom 
landet och genom svar från dessa utröna, > 
om de önska ansluta sig till en sådan större, 
gemensam förening för hela Sverige.

Att döma af den mening, som gjorde sig 
gällande vid mötet, syntes alla vara för en ( 
sådan allmän förening. Alla voro äfven ense ; 
om, att i söndagsskolverksamheten kristne > 
af olika trossamfund kunna samverka. Endast : 
två yttrade sig häremot, och den ene af dessa < 
var dr E. Nyström, sekreterare för den < 
svenska grenen af den Evangeliska allian- ; 
sen. Men som hans öfvertygelse ibland i 
brukar vexla något, synnerligen om han mär- ( 
ker att något flertal har en uppfattning, som ; 
är lika med hans egen, så väntar jag att 
innan komitén afgifver redogörelse för re- ( 
sultaterna af sitt uppdrag, skall dr N. kunna <: 
inleda en fråga af liknande innehåll med j 
den han på konferensen inledde, i en mera < 
frisinnad anda och mera till deras belåten- ■; 
het, som verka i söndagsskolan, än hvad > 
denna gången var fallet. (Forts.) Ï

så
Agp!?. lycklig som en prins,“ sade Joseph 

Clarqvist, då han första gången 
varsamt höll något på sina knän, som såg 
ut som ett stycke ylletyg, men hvilket i 
sjelfva verket var hans förstfödda barn.

I fem år hade Joseph och Lisa Clarqvist 
varit gifta och haft allt hvad de önskat, 
utom en sak — solskenet af ett litet spädt 
barns leende — för att fullständiga den 
husliga lyckan i deras anspråkslösa hem. 
Nu voro likväl deras käraste förhoppningar 
uppfylda, och på denna söndagsafton, under 

Mt® ©r© om ditgtnu
’ ~L yu Martha, min älskade, är jag

det vindarna tjöto omkring deras lilla bo- ) 
ning, satt Joseph med barnet framför eld- i 
brasan och betraktade än detta, än sin ; 
hustru, der hon låg på sängen med ett 
gladt leende på sitt bleka ansigte. Han ( 
yttrade härvid de ofvan anförda orden: ; 
„Nu Martha, min älskade, är jag så lycklig ) 
som en prins.“

„Ja, vi ha fått hvad vi så länge önskat; < 
lille Joseph har ändtligen kommit“, svarade é 
Martha, ,,jag är så glad, att det är en gosse.“ s

„Men“, sade Joseph begrundande,, jag vet ; 
icke om han skall heta så. Jag skulle nog > 
vilja uppkalla honom efter mig, men jag j 
tycker att vi borde kalla honom Samuel; ' 
ty tror du icke, att Gud gifvit oss honom { 
såsom svar på våra böner lika som han j 
gjorde med Hanna? Så tycker jag, Martha.“ S

„Nåväl, jag samtycker dertill,“ sade Martha ' 
efter några minuters begrundande, „det är 
ju ett godt namn och en from mansnamn, ? 
och det önska vi ju äfven att vår gosse J 
skall bli. Gud välsigne honom!“

„Just det,“ återtog mannen; „och han skall 
få en god uppfostran, hvilket jagsjelf aldrig < 
fått, men gossen får väl växa och bli stor, i 
om Gud vill.“

Nästa morgon, då han gick till sitt arbete, 
tittade han under täcket för att kasta ännu 5 
en blick på det lilla barnet, som sof så 1 
lugnt vid den lyckliga modrens sida. “Adjö, < 
lille pilt“, sade han muntert; “du skall, när J 
du blir stor, också gå med till arbetet.“ <

„Jag hoppas, att han slipper det, Joseph“, ? 
sade hans hustru, i det hon gaf honom af- ? 
skedskyssen.

„Hvårföre så?“
„Emedan jag önskar, att han skall bli ' 

något bättre än hans fader,“ svarade hon ) 
allvarligt, „om Gud vill, så skola vi låta ; 
honom lära ett yrke.“

„Ett yrke, Martha, hvarifrån skola vi taga S 
penningar dertill?“

„Det blir väl tids nog råd för det, Jo- <; 
seph.“

„Ja, men nu måste jag gå, tag vara på 
dig och den lille, till dess vi råkas,“ hvar- 
efter Joseph Clarqvist begaf sig till hrr 
Erikssons och Lundströms fabrik, belägen 
ett stycke från deras hem. Han hade i ; 
tre eller fyra år arbetat för samma herrar, ’ 
och hans lön, ehuru liten — ungefär 16 : 
kronor i veckan —, var lika för både som- < 
mar och vinter; så att han förestälde < 
sin hustru, när hon ofta knotade och tyckte j 
att det var för litet, att de hade det bättre ) 
än deras grannar, som under en del af året 
fingo högre lön, hvaremot de ofta hela den ! 
öfriga tiden voro alldeles utan arbete.

Middagsklockan slog ett, och Joseph hade 
just börjat sin enkla måltid, bestående af Î 
bröd, ost och en mugg öl, när den äldre <; 
kompanjonen i firman kom in för att säga ? 
honom några vänliga ord.

„Nå Clarqvist, jag hör att ni fått en son 
och arfvinge,“ anmärkte han med det lätta, < 
godmodiga sätt, som gjorde honom allmänt ; 
omtyckt på fabriken.

Joseph steg upp, lyfte på mössan och ; 
sade: „Ja, min herre, och han är en dug- 
tig pojke skall jag säga!“

“Det var roligt att höra. Jag hoppas 
han växer upp till bådas eder glädje; vi 
skola nog finna arbete äfven för honom.“ <

“Så tyckte äfven jag, min herre; men 
Martha säger: ’Låt honom få lära ett godt ; 
handtverk’, och jag tänker: 'Hvarifrån skola S 
vi få penningar dertill.“

„Spara det der,“ sade husbonden godmo
digt, men allvarsamt, i det han med sin 
käpp pekade på ölmuggen bredvid Joseph.

Mannen rodnade och sade: „Jag är ingen 
supare, min herre. Jag tager endast denna 
mugg öl till middagen; aldrig något om af
tonen, ej heller om söndagarna. Det är 
blott åtta öre om dagen jag använder på 
drycker.“

„Lugna er, min vän,“ fortfor hr Eriksson 
vänligt. „Jag vet, att ni icke dricker; under 
de fyra år ni varit hos oss, hafva vi aldrig 
haft en så nykter och pålitlig arbetare som 
Joseph Clarqvist. Men kunde ni icke be
sluta er för att försaka det der ölet; fastän 
det blott kostar er åtta öre om dagen, skall 
ni, om ni för hvar dag inbesparar dem, vid 
den tid då gossen är stor nog att lära ett 
yrke, hafva penningar dertill. Jag vill låta 
er tänka på saken, gif emellertid er hustru 
det här med de bästa lyckönskningar för 
gossens framtida lycka,“ sade hr Eriksson, 
i det han stack 4 kronor i Clarqvists hand 
och gick ut.

Hr Eriksson hade talat sanning, då han 
sade att Joseph var en nykter man. Han 
hade aldrig varit rusig; det enda han för
tärde, var sin mugg öl till middagen, hvil
ket han ansåg nödvändigt för att stärka 
sig till arbetet, och detta var allt.

Men hr Erikssons tanke, att åtta öre om 
dagen snart skulle växa till en vacker sum
ma, hade aldrig förut fallit honom in; och 
hela den eftermiddagen begrundade han sin 
herres ord, till dess han slutligen kastade 
sina verktyg ifrån sig, grep tag i ett stycke 
krita och började göra underliga figurer på 
väggen i fabriken. Joseph hade, som han 
uttryckte sig, ingen uppfostran fått, men 
han hade sin egen metod att uppgöra rä
kenskaper; och följden af hans nuvarande 
beräkning tycktes betydligt förvåna honom. 
Han skakade på hufvudet, tänkte efter och 
räknade igen, men alltid med samma på
följd. När han lade bort kritbiten och åter
tog sitt arbete, var hans beslut fattadt.

Nästa lördagsafton användes icke de åtta 
örena till att betala hans vanliga mått öl 
på värdshuset „Röda lejonet;“ de lades i 
hans ficka för ett helt annat ändamål.

Veckor, månader och år förgingo, och 
den lille Samuel växte till både kropp och 
själ; han bief en verksam, men frisk och ihär
dig gosse, så väl som möjligt uppfostrad af 
de ömma föräldrar, hvars enda barn han 
ännu alltid var. Joseph hade hållit det löfte, 
han gjort på gossens födelsedag, att han 
skulle få en god uppfostran; och vid elfva 
års ålder var den unge Samuel en snäll 
skolgosse, kunnig och läraktig.

Men nu beslöt fadren, att Samuel, som 
var lika frisk och stark som mången äldre 
gosse, skulle börja göra något för att för- 
tjena sitt uppehälle, och han fick följakt
ligen en plats såsom springpojke i en ansedd 
kryddkrämares bod. Joseph antog för sin 
son en mycket mindre lön än vanligt, på 
det han fyra aftnar i veckan skulle få till- 
låtelse att bevista en aftonskola i grann
skapet.

Gossens goda uppförande och stadighet 
tillvann honom hans herres förtroende, och 
i nära två år fortsatte han att vara i. hr 
Engströms bod.

Det fattades blott två eller tre dagar till 
Samuels trettonde födelsedag, när han en 
afton kom hem från dagens arbete med ett 
moln på sin eljest klara panna.
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„Pappa,“ sade han, då han hängde sin 
mössa på spiken, “hr Engström tycker, att 
det ar häst jag lemnar honom.“

„Huru då?“ svarade hans fader med upp
rörd röst, “du har väl ej förgått dig på 
något sätt, pojke?“

“Nej pappa; husbonden säger, att han 
kan gifva mig ett godt vitsord, och gossen 
rätade upp sig vid dessa ord, „men han 
tycker, att jag nu är för stor till att vara 
en springpojke och att jag borde hörja något 
bättre. Han säger, att han är ledsen att jag 
skall flytta, men han vill ej hindra mig. Han 
skulle nog vilja ha mig qvar, men det vet jag ju 
ej kan ske,“ och en tår stod i gossens ögon, 
hvilket han dock var för manlig att vilja visa.

“Hvarföre kan han ej bli det,“ frågade ) 
madam Clarqvist, seende upp från sitt ar- <; 
bete.

„Jo, han säger, att han ej kan taga ) 
mindre än 180 kronor för en lärgosse; för 
det mesta får han ändå mera, men hvar- , 
ifrån skola vi få det?“

„Skulle du vilja bli lärgosse hos hr Eng-

i „Jag tittade in hos hr Engström på hem-
j vägen,“ fortfor fadren, „han har nu fått sig 
J en lärgosse, vet du hvem det är, Sam?“

„Nej, pappa.“
„Det är en vän till dig. Kan du inte 

gissa hvem det är?“
Sam såg upp. „Är det John Berglund, 

pappa, han var i dag hos hr Engström?“
„Nej, gissa återigen.“
„Jag kan ej gissa det, pappa,“ sade gos

sen missmodigt.
„Då skall jag säga dig det: det är du.“ 
„Pappa!“
„Ja, det är du, och här äro penningar,“ 

ropade Joseph full af förtjusning och glädje, 
„räkna dem, min gosse, de äro alla dina 
egna,“ och han lade i detsamma en penning
påse bredvid gossen.

Sam tog den ifrigt och hälde ut dess 
innehåll — der funnos flera guldmynt bland 
de andra penningarna. Det var en angenäm 
tafla — den stolte, lycklige fadern, den 
ifrige, upprörde gossen — den älskande hu
strun och ömma modren, som stod med sam-

ström, Sam?“ frågade fadren.
„Ja, det ville jag hellre än

) manknäppta händer och betraktade dem 
någonting ) båda med en min, uttryckande den största

annat.“
„Hellre än att vara i fabriken?“
„Jag hatar fabriken, pappa, då ville jag 

hellre —“
„Sagta, mitt barn, du har alltid varit en 

god och lydig gosse, och om jag vill att 
du skall arbeta på fabriken, så lyder du 
naturligtvis, men,“ tilläde han, då han såg 
att gossen ämnade svara, „säg ingenting mer 
om saken nu. Om torsdag är det din fö
delsedag, då blir du tretton år och det är 
tid på, att du blir någonting annat än spring
pojke. Du kan då komma hem genast efter 
arbetet och vi skola tala derom på aftonen, 
ty du kan ju låta bli att gå till skolan för 
den gången.“

„Men pappa,“ invände gossen, “om jag 
kan få ett annat ställe med bättre lön än 
hos hr Engström, slipper jag icke då, att 
gå på fabriken?“

„Du kan ju höra dig om, i fall du har 
lust.“

Torsdagsaftonen var inne, och Joseph kom 
till sin hustrus förvåning en timme senare 
hem än vanligt. Samuel var hemma, och 
qvällsvarden stäldes just på bordet, när han 
visade sig. Huru trefligt och behagligt det 
lilla köket såg ut, så rent och snyggt, och 
den goda hustrun i sin vanliga rena drägt 
stod färdig att välkomna honom!

„Du har varit sent ute i afton, J oseph,“ sade 
hon, då hennes man satte sig vid elden och 
värmde sina händer vid den muntra brasan, 
ty den kalla östliga vinden, som tjöt utan- 
före, gjorde vädret nästan så strängt som 
midt i vintern.

; förvåning.
Î „600 kronor!“ utropade Samuel, då han ) 
; hastigt räknade öfver det glittrande myntet. >
> „Pappa, hvad betyder detta, hvad vill det ) 
; här säga? Sade du, att det är mitt?“
• „Hvarje öre, mitt barn,“ återtog den lyck- \

lige fadren, och han skyndade att på sitt j 
; enkla sätt berätta det samtal han haft )
> med sin husbonde — den dag Samuel föddes, ? 
; och det intryck hans ord gjort på honom. ) 
\ „Jag insåg då,“ sade Joseph till slut, “att >
> litet försakelse å min sida skulle skaffa mig ? 

penningar nog till att låta dig lära ett godt j 
yrke, när du blef stor. Jag beslöt attför-

- saka ölet utan att säga något derom och > 
; jag har sedan dess icke smakat en enda \ 
; droppe. Jag har som vanligt sparat 90 öre > 
' i veckan, men de gingo ej som förut till > 
: värden på „Röda lejonet,“ utan till hr Eng- 

ström, som stoppade dem i denna påse och <
> som allt sedan gömt penningarna för mig. i 
; Jag har ofta känt mig frestad, Martha, att Î
i använda dem till saker, som du kunde be- .

höfva när du var sjuk, men jag gjorde det ) 
: ändå icke. Jag arbetade öfver tiden i stället, >

> och du har ingenting saknat, hustru. En > 
gång, Sam, då du var sjuk i feber, trodde ? 
jag, att penningarna endast skulle bli an- ! 
vända till din begrafning, men Gud sparade j 
ditt lif. Du har varit en god och lydig j

> gosse, och penningarna äro dina. 180 kro- ; 
; nor skall jag i morgon betala hr Engström; :

du skall också få nya kläder, men det öf- ■ 
’> riga skall jag sätta in på sparbanken för ■’
j din räkning; och om Gud viil, skall du så ; 

■ länge jag lefver få de der åtta örena om
“Ja, jag har varit sent ute,“ sade han mun

tert, då han satte sig vid det dukade bordet, 
,,nå Sam, i afton skulle vi ju tala om en 
annan plats.“

„Jag har ej fått höra talas om någon,“ 
sade gossen dystert.

“Nå,“ svarade Joseph med en skälmaktig 
min, ,,då får du väl om måndag gå med 
mig till fabriken, der du kan förtjena dig 
4 kronor i veckan.“

„Måste jag det, pappa?“
“'Måste' säger du, „kan icke du vara nöjd 

med samma arbete som din fader?“
Gossen svarade icke — han var så ledsen, 

V att han icke förmådde tala.

■ dagen, så att det blir en bra summa för ; 
| dig. Gud välsigne dig, min gosse, och måtte ■ 
' du bli en god och nyttig man, det är allt
< hvad jag begär af dig.“
? Gossen snyftade, då han kastade sig i ) 
‘ sin faders armar. „Pappa,“ sade han, ,jag 

kan ej tacka dig som jag borde,: men jag ’
< lofvar, att du aldrig skall behöfva ångra,
> att du för min skull försakat ditt öl. Jag ■
; skall med Guds hjelp försöka att bli en lika
> god man som min pappa och då skolen I j
< blifva nöjda med mig.“
$ Gossen höll äfven sitt löfte och blef slut- ) 
? ligen en välbergad kryddkrämare, som ofta j 
j samlar sina barn omkring sig och berättar > 

dem om sin barndom och huru hans fader för- -

sakat för honom och genom åtta öre om 
dagen lagt grunden till hans nuvarande 
framgång.

”©Ht©!? rated) dlerat serra gråta t”
Rom. 12: 15.

u, som Kristi namn bekänner, 
Gråt med dem som sorgen tär. 
Och bepansra ej ditt hjerta 
För den nöd dig möter här.

Kan du dig väl kristen kalla, 
Om du hjertat sluter till? 
Om med vrede du bemöter 
Sorgens barn, som tröstas vill?

Om i sjelfviskt Cainssinne 
Du framlefver dina da’r, 
Icke liknar du då Jesus, 
Som sig villigt offrat har?

Du af „tro“ dig städs berömmer, 
Delta’r oek i verksamhet
För Guds sak — du anses nitisk — 
Men hvad hjelper dig väl det?

„Den, som gör min Faders vilja, 
Är min broder,“ Jesus sagt.
Och på lärjungarnas hjertan 
Har han kärleksbudet lagt.

„Ett nytt bud jag eder gifver, 
Att hvarann’ I älsken“ — och 
„Derpå alla skola känna, 
Att I hören till min flock.“

En apostel äfven säger: 
,,0m vår tro än under gör, 
Om vår kropp vi läte brinna, 
Ack, hvad hade vi derför?“

„Intet vore vi, om kärlek 
Icke funnes i vår barm.
Blott en malm, en liflös bjellra.“ 
Själen vore död och arm.

Se, när Jesus var härnere, 
Gick omkring och gjorde väl, 
Hånade han ej den sorgsne, 
Utan tröstade hans själ.

När vid Nains port han mötte 
Sorgetåget med en bår, 
Tog han del i enkans smärta, 
Sökte torka hennes tår.

När till vännens graf han kommit , 
Följd af sorgsna systrar två, 
„Jesus grät\“ — tänk hvilka tårar! 
Ljuft att härom läsa fa!

Mins du se’n hans stora ömhet
Mot den arme lärjungen, 
Som förbannat och förnekat 
Honom, denne Frälsaren?

Särskild helsning honom sändes 
Genom engelen den dag, 
Han uppstånden gick ur grafven. 
Tänk dig, hvilket hjertelag!

Och att offra sig för verlden, 
För en fallen mensklighet. — 
Hvilken kärlek häri ligger! 
Kalla själ — besinna det!

Tina upp då, hårda hjerta!
Låt hans kärlek värma dig;
Haf ett vänligt ord att gifva, 
Strö ut blommor på din stig!

Ty „ett vänligt ord, — det liknar 
Äpple uti silfverskål.“ 
Och det kostar ej ett öre, 
Men det blir ej utan mål.

Liksom- vredens ord och blickar 
Målet träffa, sarga, slå, 
Skall det milda, lilla ordet 
Som ett balsam målet nå.
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Sanningen

ni du egde en påse med guld, vore 
det ganska illa att förslösa detta 
guld på det, som är onyttigt och 
skadligt. Men ett sådant uppfö- 

skulle icke vara så dåligt, som om

hädangången. Det första, som fadren gjorde 
efter sin dotters begrafning, var att köpa 
sig - ett nytt Testamente. Han läste det, 
lät sig undervisas af den Hel. Ande och 
blef fortfarande en mild och ödmjuk Her
rens lärj uiige.

hafven utvalt, vid hvars slut, de, som I veten, 
måste sjunka ned i den kulan, der ingen

; botten är. Om I än uppmanen dem att 
< handla annorlunda än I sjelfva, om I än 
$ skicken dem till söndagsskolan eller till böne

möten, skall det tjena dem till föga nytta, 
; då I med hela ert lif uppmanen dem att 

ej bekymra sig om dessa ting.
Bland alla vårdslösa och ogudaktiga för- 

; äldrar, tror jag, att sådana mest skada sina 
barn både för tid och evighet, som äro 

i osedliga och omåttliga, som tidtals eller stän
digt dricka till öfverdrift. „Flyn äfven det 
som ondt synes!“ O, I föräldrar, som ären 

i osedliga, önsken I, att edra söner och döttrar 
skola blifva lika eder sjelfva? „Tjufvar eller 

$ giriga eller drinkare eller hädare eller röf- 
vare skola icke ärfva| Guds rike.“ 1 Cor. 
6: 10. Öfvergifven edra dåliga vanor, hvilka 
tjena till edra barns förderf, ty det är en 

; förfärlig synd att förderfva ett barn.
I namnkristna föräldrar, låten mig äfven 

■ säga ett ord till er. Om I försummen 
att göra allt hvad I kunnen för edra barns 
frälsning, så synden I emot deras själar. 
De äro lån, som Herren lemnat er, och han 

\ skall på domens dag kalla er till ansvar 
derför. Han värderar barnen och skall då 
vilja veta, om I vårdat dem som en dyr
bar skatt. Bedjen I för edra barn? Under
visen I personligen edra barn ur bibeln? 
Bedjen I med barnen, tagen I dem afsides, 
knäböjen I bredvid dem och låten I dem 
veta, att I kämpen med Gud om deras fräls
ning? De må gå bort i synden, men de 
skola aldrig glömma sådana stunder; och

> när ingenting annat kan röra deras hjertan, 
skola de minnas en from moders eller fa
ders böner.

Hafven I hvarje dag husandakt? Gören 
; I hemmet sålunda till ett Guds hus och

- bedjen I, att Gud skall omgifva eder som 
en eldmur? I, som försummen detta, haf
ven mycket att svara för.

I namnkristna föräldrar, ären I orenliga 
och slarfviga i ert hem, hastiga och ovän
liga i ert tal? I synden mot edra barn, 

f ty I lären dem att likna er och att bli olika 
Gud, som är kärlekens, fridens och ordnin- 

l gens Gud. I uppfostren dem icke för him- 
? melen. Huru hållen I sabbaten? Minnens 

1, att den är helig? Gån I till Guds hus? 
Tagen I edra barn med eder dit? Huru 
betrakten I den kristliga verksamheten?

< Uppmanen I edra barn att bistå i denna
> verksamhet! Hafven I något intresse för 

söndagsskolan och skicken I barnen punkt
ligt och ordentligt dit? Frågen I efter hvad

; de få lära, uppmuntren I deras begär att 
; få veta något om den sanne Guden och 
<; Jesus Kristus, som han sände; ty detta är 

„evigt lif.“ Läggen allt detta på hjertat.
- „Såsom man vänjer ett barn, så låter det 

icke af, då det gammalt varder.“ Ordsp. 
22: 6. Att försumma detta, är att ådraga

; sig ett allvarsamt ansvar. Besinnen, att 
: edra barns eviga ve eller väl beror deraf.

Om 1 försummen något medel, som kan föra 
; edra barn till Frälsaren, synden I mot bar- 

l nen och Ï måsten inför den store Guden 
! : svara för er synd, ty Kristus har sagt: 

j „låter barnen komma till mig och förmener 
’ dem icke, ty sådana hörer Guds rike till.“ 
, Mk. 10: 14.

Rättelse: I förra numret stod i uppsatsen om ,,mennisko- 
hjertat“: ,,pund blod“; bör vara ..skälpund blod“.
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rande 
en fader eller moder försummade de barns 
själar Gud gifvit dem. Hela Californiens 
guld och Golcondas alla diamanter äro i 
Guds ögon icke en tiondel så dyrbara. Ett 
barn måste lefva för evigt, antingen i him
melen eller i helvetet.

Föräldrar, hvad hafven I gjort för edra 
barn? Hafven I fört dem till himmelen eller 
till helvetet, ty till endera af dessa platser 
måsten I hafva ledt dem?

Huru grymt skulle det icke vara, om en 
person toge ett barn vid handen, och sedan 
hon vunnit dess tillgifvenhet, förde det bort 
till en enslig plats, der hon kastade det i en 
djup grop att förgås i elände ! Barnets försök 
att undkomma vore förgäfves, dess rop om 
hjelp och befrielse kunde icke höras. Fäder 
och mödrar, I, som försummen Edra egna 
själar, I gören det samma med edra barns. 
I, som sägen till Gud: „vi fråga ej efter 
din Son, vi bekymra oss icke om bibeln, 
vi gå icke till ditt hus, vi akta icke din 
dag, vi böja icke våra knän —“ hvad gören 
I? I tjenen djefvulen och gören hans vilja. 
Edra barn älska er, och I uppmuntren 
dem dertill; men ju mer de älska er, desto 
fortare följa de er på den breda väg I

Hans dotter var ganska skön, men 
till själen väl bildad, talade flera språk 
vann allas kärlek genom sitt uppföran- 
Men hennes fader var en ifrig jude 
uppfostrade henne helt och hållet i den

Efter kort tid ;

Sw —
' «4

Man
Med
Men — ______
Och klart dess ekon ljuda kring vår verld.

En tid försökte alla påfvens magter 
Att tysta ned den med sitt vilda skrän; 
Men lik vulkanen under bergens schakter 
Den steg, ur djupet, bröt sig fram, och hän 
Utöfver verldens alla riken Ijödo 
Dess klara ekon öfver berg, i dal, 
Fast mörka ligor utaf ilska sjödo 
Och etter sprutade i skrift och tal.

Men fram stod Luther, och i Sachsens dalar 
Han sjöng den tonen, så Gehenna skalf, 
Och påfven fnös i VatikanenS salar, 
Men uti Sverige — sprängdes klostrens hvalf! 
Man lika gerna kunnat vinden binda, 
Orkanen hämma, släcka solens ljus 
Och blixtens strålar uti molnen linda 
Som qväfva sanningen i lögnens grus.

Nej, fram den flyger uppå starka vingar 
Som solens strålar genom luftens sky. 
Och omotståndlig, hvarje motstånd tvingar 
Att ned sig lägga eller undanfly.
Den är en flod, som intet stängsel binder, 
En röst, som menskoord ej tystar ner, 
Den svingas öfver alla ondskans hinder 
Och tränger genom som en sol och 1er!

Vikingsson.

GÄfn harpoton går genom menskors hjertan, 
Hvars ekon ljuda ifrån trakt till trakt;
Den stillar sorgen och den lindrar smärtan 
Och fram den strömmar med gudomlig magt. 

har försökt väl att den tonen qväfva 
stridens åskor och med blodigt svärd; 
vid försöket hämnarns magter bäfva

g;©rän©8s© af era Acraerikarask

®jOQs§n amerikansk tidskrift berättar: “En 
gammal vördnadsvärd predikant i 
Nordamerika predikade en dag för 

’ ett stort antal åhörare, då hans 
uppmärksamhet fastades på en man, hos 
hvilken han trodde sig märka alla en judes , 
kännetecken. Han var ganska väl klädd och 
hade ett ädelt utseende. Han satte sig och 
åhörde med största uppmärksamhet predikan 
och ofta såg man tårar rulla ned öfver hans j 
kinder. Efter gudstjensten gick predikan
ten fram till honom och sade: „min herre, 
om jag ej bedrager mig, så talar jag med 
en Abrahams son?“ — „Ja!“ — „Men huru 
kommer det sig, att jag träffar en jude i en 
kristen församling?“ Derpå berättade juden 
för honom sin omvändelse-historia. Han 
var af en ganska aktningsvärd familj, hade fått > 
en sorgfällig uppfostran och genom handel j 
förvärfvat sig en betydlig förmögenhet. Efter 
sin makas död reste han med sitt enda barn, ; 
en 17-årig dotter, som utgjorde hela hans 
lycka, till Nordamerika och köpte sig ett skönt 
landtgods vid floden Ohios fruktbara strän
der, 
ock 
och 
de. 
och
judiska religionens läror.
blef hon sjuk, och all läkare-hjelp syntes 
fåfäng. En dag, då hennes fader full af 
sorg irrade omkring i en skogspark nära sitt 
hus, lät den döende dottern kalla honom. 
Med beklämdt hjerta inträdde han för att 
säga ett slutligt farväl åt sin dotter, hvilken 
hans religion endast gaf honom ett svagt 
hopp att efter detta lifvet få återse. Med J 
en redan iskall hand fattade dottern sin fa
ders hand och sade: „min fader, älskar du 
mig?“ Tre gånger frågade hon så, och tre 
gånger försäkrade fadren, att han älskade 
henne mer än hela verlden. Derpå sade < 
hon: „du har alltid älskat mig, du är den 
ömmaste fader, vill du bevilja mig en bön? 
Det är din döende dotters enda bön, vill 
du uppfylla den?“ Fadren svarade: „0, ? 
min dotter, bed hvad du vill, och om det 
kostade hela min .förmögenhet, vill jag upp- j 
fylla det.“ „Nå, min älskade fader, så 
beder jag, att du aldrig mer säger något ; 
emot Jesus af Nazareth.“ Fadren var 
utom sig af bestörtning. Dottern fortsatte : ; 
“jag visste endast litet om denne Jesus, i 
ty man har icke lärt mig känna honom. 
Men jag vet nu, att han är Förlossaren och 
Frälsaren; ty han har uppenbarat sig för ; 
mig, sedan jag blef sjuk, och det till min 
själs frälsning. Jag tror, att han vill göra . 
mig salig, ehuru jag förut aldrig har älskat ■ 
honom. Jag känner, att jag kommer till , 
honom och jag skall alltid blifva hos honom.
Och nu, älskade fader, bevilja mig denna : 
bön: jag beder dig, att du aldrig mer talar 
något emot denne Jesus af Nazareth. Jag / 
besvär dig, att du köper ett nytt Testa
mente; och att du, då jag icke mera lefver, 
skänker honom den kärlek som du hade ‘ 
för mig.“ — Denna bön hade mycket an
strängt hennes svaga kropp ; hon måste tiga. 
Fadrens hjerta var för fullt för att kunna 
gråta; han lemnade kammaren under dju
paste rörelse, och innan han hade fått kraft 
nog att återvända, var hans dotters själ
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