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FOLKVÄNNEN

m någon hade sagt till Sam 
Franklin, innan han gifte 
sig, att han skulle kunna 
spara undan något af sin 
lön, skulle han blott ha 
skrattat deråt, ty han hade 
aldrig något öfver, då han 
blott hade sig sjelf att sörja 
för, och när han nu dess

utom skulle försörja en hustru, huru kunde 
han väl då lägga något afsides? Men in
nan han många veckor varit gift, gjorde 
han den upptäckten, att hans lön, som förut 
endast räckt till för en, nu var mer än 
tillräcklig för två. Han hade inga midda
gar att be’tala för ute på värdshuset, inga 
långa aftnar tillbragta på klubben, inga 
tvätträkningar att betala. Han hade det 
långt beqvämare utan att behöfva gifva ut 
så mycket penningar.

När Sam fann, att en half krona åter
stod, sedan han gifvit sin hustru pennin
gar till hyran och hushållet, visste han 
knappt huru han skulle använda den. Hans 
eget hem var trefligt och han ville ej gå 
till värdshuset. Han och hans hustru bodde 
på nedra botten vid en snygg och stilla 
gata, mest bebodd af arbetare såsom han 
sjelf. De hade ett hvardagsrum och en 
sängkammare tillika med ett litet kök, så 
att lägenheten var tillräckligt stor för deras 
behof. Anna Franklin hade sin glädje af 
att ha allting snyggt och fint omkring sig. 
Förmaket, såsom hon gerna kallade hvar
dagsrummet, hölls nätt och trefligt, så att 
den man måtte ha haft en besynnerlig tanke 
om trefnad, som föredragit ett krogrum 
framför detsamma.

Hvad skulle Sam nu göra med sin be
sparade halfva krona? Denna lilla summa 
ökades mer och mer. Sam var en sluten 
och fåordig man, som kamraterna också 
sade om honom, och han var tyst som graf- 
ven angående sina egna affärer. Han hade 
icke en gång berättat för sin bäste vän, 
när han ämnade gifta sig. Icke heller hade 
han nu omtalat, att hans hustru födt ho
nom en son. Han föraktade män, som ej 
hade tand för tungan, utan pratade om allt 
hvad de gjorde och tänkte. Han var ord- 
karg mot sin hustru, fastän han ville, att 
hon skulle anförtro honom allt och icke ha 
några hemligheter för honom. Men Anna 
var ju endast en qvinna; en man borde 
mera kunna beherska sin tunga, tyckte han.

Sålunda sade Sam icke ett ord om sina 
besparingar, ehuru de växte såsom säd i 
god jord. Hvarje vecka fick hustrun de 
penningar, de först bestämt sig för att an
vända; hon hushållade väl med dem och 
omtalade, att hvarje öre gick åt Ofta ut
tryckte hon sin förundran öfver att grann
hustrurna kunde skaffa sig allt så mycket 
bättre än hon. Först tänkte han köpa henne 
en ny hatt eller sjal, men han ville icke 
gerna säga henne, att han undantagit några 
af penningarna. Denna svårighet blef all
tid större allteftersom penningarne föröka
des, och dessutom började de få välde öf
ver honom. Han var i hemlighet medve-

men då han fortsatte att sucka öfver sin 
svarade förlust och bekänna, att han dolt pennin- 

‘den lydde så: girighet är en garna för henne, började hon tro honom, 
och detta så mycket mer, då kan tog fram 
de öfriga penningarne han gömt, hvilka han 
nu i vild förtviflan kastade på golfvet.

“Och jag känner ej den der mannen,“ 
ropade Anna. “Jag har aldrig förr sett 
honom och han skall nog akta sig för att 

i åter komma hit. Ack Sam, huru kunde 
du alla dessa år hålla det hemligt, då jag 

S aldrig köpt så mycket som en bit band i

Sam FrwMhs gptrfeamk
(Af förf, till “Jessicas första bön“.)

synnerlig, oförklarlig fruktan att bli fattig ?. 
öfverföll honom. Han böljade tala om då- S 
liga tider, om de höga priserna på mat och < 
kläder, om utgifterna för familjen, hvilken i 
likväl blott bestod af hans glada, spar- 1 
samma hustru och hans lille son. Men ) 
denna förändring hos Sam Franklin skedde > 
så omärkligt, att hvarken han sjelf eller s 
hans hustru hade någon idé om hvad som é 
försiggick. Han tillbragte sina aftnar i hem- S 
met och gick nästan hvarje söndag till kyr
kan med Anna och John. Anna var myc- i 
ket stolt öfver sin vackre, ståtlige man, ( 
hvilkens kläder hon höll så väl i ordning, ; 
att han, åtminstone i hennes tanke, såg ut ? 
som en fin herre. Ingen hade ett ord att ( 
säga om honom, och ingen skulle heller ha \ 
velat säga något om honom i hennes när- ! 
varo. Han var flitig och stadig, god emot 
henne och gossen; och om hon måste ar- ; 
beta sträfsamt för att hålla dem båda ; 
snygga, var det ju icke hennes mans fel, < 
utan de dåliga tidernas.

När Sam hade hopsparat 10 pund (180 
kronor), ökades alltmera hans förlägenhet. < 
Han hade intet förtroende till de gamla : 
sparbankerna, ty hans moder hade der en ■ 
gång förlorat allt hvad hon insatt. Han \ 
vågade icke omtala detta för Anna, då han ; 
så länge hållit det hemligt. Penningarne J 
blefvo honom en börda, ehuru de voro hans \ penningarna, när han en afton, då han kom

: käraste egendom. Han tänkte mycket mer ; hem från arbetet, gick in i sängkammaren
; på dem än på Anna och John, ty hvar han \ ~'
: än gömde dem, voro de honom en orsak ;
; till bekymmer. Om han tog dem med sig j
: till verkstaden, var han rädd att förlora >
; dem; om han lemnade dem hemma, fruk- '
! tade han, att Anna skulle finna dem. Huru 

skulle det ej förändra sakernas ställning, 
; om hon upptäckte, att han var égaré till ( 

alla dessa penningar utan att säga henne det!
> Slutligen, när summan stigit till tjugo \ 
’ pund, fick han en dag en ljus idé. Han ;

stannade hemma följande söndagsafton och 
då han fick sigte på sin gamla bröllops- 
väst, som var försedd med ett godt, starkt 

; foder, sprättade han upp en af sömmarne, i 
hvarefter han stoppade in sedlarne mellan 

\ fodret och tyget på västen. Han kunde \ 
) visserligen icke sy ihop det lika bra igen, Ï 

men han hoppades att Anna ej skulle märka 
j något, ty det var en gammal utsliten väst. ‘ 
j När Anna kom hem, såg hon likväl genast ; 
; att han hade den på sig, fastän rocken var :

knäppt utanpå.
“Hvarföre i all verlden, käre Sam, har 

du tagit den der gamla västen på dig?“ ;
“Den är varmare än de andra,“ svarade 

han, läggande handen på bröstet, der sed
larne lågo väl förvarade.

“Den är så gammalmodig,“ sade hon miss
lynt, “men det gör ingenting, om du blott 
icke går ut med den. Män tänka icke på 
huru de se ut!“

“Hvilken text var det i afton, Anna?“
frågade han blott för att afvända hennes - blifvit skadadt i fallet och att han yrade; 
uppmärksamhet från västen.

“Ah, det var ingenting för oss,' 
hon gladt,
rot till allt ondt.“ Ingenting för oss, som 
du vet, ehuru pastorn sade, att man lika
väl kunde älska penningar genom att längta 
efter dem som genom att ega dem. Men 
jag hvarken har dem eller längtar efter dem.“

Sam kände sig illa till mods och gjorde 
ten om att han var rikare än hans kam- ingen vidare anmärkning. Han sade sin 
rater, hvilket en tid gladde honom; men hustru, att han alltid ämnade taga på sig 
slutligen försvann denna känsla, och en be- ’■ den gamla västen, då han kom hem från

för att tvätta sina händer. Genast såg han 
efter det afgudade föremålet bakom dör
ren, men — det var icke der! Spiken var 
tom och västen borta! Blotta åsynen af 
den tomma spiken fylde honom med för
skräckelse, men Anna hade väl lagt undan 
den i någon låda. Hans röst, då han ro
pade sin hustru, var bruten och darrande.

“Hvar har du lagt min gamla väst?“ frå
gade han. Han kunde höra henne slå 
vatten på thekannan i nästa rum och hon 
svarade icke, förrän hon lagt locket på 
kannan.

“Ah, den samlade ju endast dam,“ sva
rade hon gladt, “derföre gjorde jag en god 
handel och sålde den för sex pence till en 
uppköpare af gamla kläder.“

Slaget kom så häftigt, att Sam vacklade 
som om han erhållit en svår stöt och föll 
till golfvet. Ilan förlorade likväl icke helt 
och hållet besinningen, ty han kände, att 
Anna försökte lyfta upp honom och hörde 
henne fråga hvad som fattades honom. Ef
ter några minuter steg lian upp och satte 
sig på sängkanten, men han var likväl yr 
i hufvudet och utom sig af ångest.

“Hvar är den?“ utropade han, snyftande 
som ett barn, “hvar är den?“

“Den gamla västen?“ frågade hon, tro
ende att han blifvit rubbad.

“Ja,“ sade han. “Jag hade gömt fyrtio
fem pund deruti.“

I början trodde Anna, att hans hufvud

arbetet och han fortsatte att en tid göra T 
det, hvarefter han sedan endast tillfälligt
vis nyttjade den. Den hängde emellertid 
på en spik bakom sängkammardörren och 
togs endast ned en gång i veckan af Anna 
för att borstas. Då och då lade han en 
ny sedel till de gamla; och han blef så 
skicklig uti att öppna och sy till sömmen, 
att han ej fruktade, att Anna skulle märka 
något. Ibland begagnade han den någon 
regnig söndag och kände en djup tillfreds
ställelse öfver sin goda plan att dölja och 
förvara sina besparingar.

Månad efter månad och år efter år be
varade den gamle västen hans hemlighet. 
Han var det första hans öga om morgonen 
betraktade, och det sista som fängslade 
hans blickar om aftonen. Den hängde der 
bakom dörren liksom om den skolat hänga 
der för alltid. Sam blef snålare och snå
lare och knotade mot hustrun öfver de små 
blå och röda bandbitar, med hvilka hon 
sökte göra sig fin. Han nekade t. o. m. att 
skicka John i en bättre och något dyrare 
skola än den småbarnsskola der han nu 
gick. Han längtade efter att kunna samla 
femtio pund; han hade redan fyrtiofem lig
gande i västen, men huru mycket bättre 
vore det icke att ha femtio!

Han hade just hopsparat de återstående
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“Utbyt ordet ’god’ mot ordet ’sann’ och > 
ni skall icke längre våga säga: ’alla reli- ' 
gioner äro sanna.’ Och om de icke alla 
äro sanna, äro de icke heller goda. Vi ;

tro, att han hellre velat mista henne eller 
John. Hon satt tyst och harmsen, under 
det han var utom sig af vrede och sorg. 
Anna talade icke till honom följande mor
gon, innan han gick till verkstaden, ehuru 
hon visste, att han så väl som hon sjelf 
hela natten legat vaken och icke förtärt 
en enda bit mat till frukost. Det var en 
kall vinterdag, och en fuktig dimma fylde 
luften. Sam var våt innan han kom till 
verkstaden och kunde ej få torka sina klä
der. När han åter kom hem, var han äf- 
ven genomvåt, men inga torra kläder voro 
utlagda åt honom. Han kunde ju passa 
upp sig sjelf, tyckte Anna; det skulle vara 
nyttigt för honom att se skilnaden mellan 
en god och en dålig hustru. Han ville ej 
sjelf söka upp andra kläder, utan satt hela 
aftonen skälfvande framför den varma, tref- 
liga brasan. (Forts.)

smyg? Jag kan hvarken förlåta eller glömma 
det!“

Hon kände det mycket svårt, att Sam 
ej hade förtroende för henne. Förlusten 
af penningarna var hård, ty de kunde 
ha kommit John till pass. Men att hon 
måste förlora sin tillit till sin man, var tio 
gånger värre. Huru kunde hon nu någon
sin lita på honom? Huru kunde hon vara 
viss om, att han älskade henne och hade 
förtroende för henne?

Det var en pinsam afton. Sam sörjde

'WD® ar® g®d)a.‘’<’

En resande skulle 
den de penninga

måste välja mellan religionerna såsommel- ; “Ah, icke så långsamt som ni tror, bli 
’ ■ ■ ° -• ------- ----- ------- ’ vet ju, att kristendomen är de civiliserade

s ländernas enda religion. Ni vet, att den 
< är vida spridd, att den för hvarje dagvin- 
i ner mer insteg, att den i Indien, Kina, Tur

kiet, Australien och Afrika gör nya eröf-
■ ringar. Sedan 1800 år aftager icke kri- 
s stendomen, utan går framåt, under det att 
? muhamedanismen och de hedniska lärorna 

alltmer försvagas. Denna stora framgång
; är ju ett tydligt bevis för dess sanning. 
Ï Märk sedan, att öfverallt der kristendomen 
s framtränger, der sprider sig upplysning, 

,  ï konst och sedlighet. Äfven detta visar,att 
klangen, hvilket som har minsta blandnin- Kristi religion är sanning. Jag tror, att 
gen af annan metall. Gör nu på samma • 1 1 r 4'4’1
sätt med religionerna. Om ni tycker, att i 
det fins sanning i alla, så välj den, der det j 
fins mest derutaf, eljest skall er likgiltighet ?
afslöja er otro.“

“Men det som är falskt i religionerna, är : 
ju icke det vigtigaste. Det vigtiga är ju 
sedoläran, och en sådan fins ju i alla reli- Ï 
gioner?“

“Sedoläran synes er vigtig, emedan den < 
befaller edra resande och grannar att icke 1

> göra er orätt; emedan den skyddar edra j 
’ rättigheter, försvarar ni den och anser den ;
> god. Men är då det öfriga ingenting? Är < 
; det säkert att sedoläran efterföljes för det ; 
j att den predikas och emedan alla religio- 
< nens förkunnar© anbefalla den? Att pre- 
; dika sedlighet är ett intet, men att gifva 
; menniskorna kraftiga bevekelsegrunder för

att följa den, det är det vigtiga; med ett 
j ord, på det att denna sedlighet må utöf- 
j vas i lifvet, måste man ega en sann tro. 
; Hvilken är nu den sanna tron? ÄrdetMu- 
j hameds eller Kristi religion, är det Buddhas 
'■ eller judiska religionen? Det kan icke vara 

allesamman, ty dessa religioner äro hvar- 
j andra motsägande. Om Jesus är Guds Son, 
: är icke Muhamed hans profet. Sanningen 

kan icke motsägas.“
“Ni tycker således, att jag borde lemna 

hus och hem och löpa kring verlden för 
kande den till värden, sade han: “ni kan att finna hvdka religioner som aro falska 
ju läsa den här på lediga stunder.“ Var
den betraktade den och svarade: “åh, min 
herre, alla religioner äro gocla.“' Utan att 
svara, hemtade den resande en låda, i hvil
ken han hade åtskilliga gamla medaljer 
förvarade. Han framtog en bland dessa, ■> 
och kastande den på disken, der den åstad
kom ett besynnerligt ljud, sade han till j 
värdshusvärden: “vill ni vexla denna me
dalj mot dess värde?“ Värden, förvånad i 
öfver dess matta klang, tog myntet mellan < 
sina fingrar, undersökte det på alla sidor < 
och sade: “nej, det vill jag icke.“

“Hvarföre icke?“
“Emedan denna medalj är falsk.“
“Äro då icke alla mynt äkta?“
“Nej.“
“Ni skiljer då mellan äkta och oäkta 

mynt?“
“Ja, utan tvifvel.“
“Ni kallar de falska dåliga och de an

dra goda?“
“Ja, visst.“
“Hvarför gör ni då icke samma skilnad 

mellan religionerna? T~- —
1 icke den dåliga falsk och den goda sann?“ 
F, Värden svarade icke.

detta bör vara er nog, för att bestämma er 
för att på närmare håll undersöka den.“

“Jag har icke tid dertill.“
“Hvad? Ni har tid att arbeta för att bli 

rik, tid att äta tre gånger om dagen, tid 
att hvarje morgon läsa tidningen, tid att 
spatsera, att tala med grannarne m. m. och 
ni skulle icke ha tid att pröfva om den 
religionen är sann, som erbjuder er him
melen och hotar er med helvetet! Säg då 
hellre, att ni icke vill sysselsätta er der- 
med.“

“Nej, nej, men jag säger allvarsamt, att 
jag icke kan egna så många timmar åt re
ligionen.“

“Så många timmar, säger ni?“
' “Ja.“

“Men om ni icke kan egna många tim- 
: mar deråt, så säg mig huru mycken tid ni 

redan offrar derpå? Om ordet ’timmar’ 
förskräcker er, så säg mig huru många mi- 

; nuter ni dagligen använder jaå att begrunda 
religionen? Och om det ännu år för myc
ket, huru många minuter i veckan ni der
till använder? Ni tiger. Erkänn då, att 
ni hvarken litet eller mycket, hvarken ofta

Î eller sällan sysselsätter er dermed.“
“Ja, när jag ser så många olika menin

gar, så många olika samfund och kyrkor, 
vågar jag icke börja en dylik ransakning.

j Jag tänker vid mig sjelf: hvem har rätt? 
Är det katolikerna eller protestanterna, är

j det lutherska eller calvinska läran?“
“Jag föreslår er ett medel, som kan be

fria er från de der frågorna. Alla dessa 
kyrkor, huru olika de än må vara, påstå 
sig vara lika med den Kristus grundade. 
Nåväl, vädja då till Kristus och hans apost
lar. Nöj er med att studera den bok, som 
ligger till grund för alla dessa samfund, 
tag nya Testamentet och döm sjelf. Hvad 
kan vara mera enkelt, mera rättvist?“

“Men jag fruktar, att jag ej förstår den 
boken.“

“Har ni försökt läsa den?“
“Ja, jag har läst igenom den, då jag gick 
skolan.“
“Tror ni att en tvångsläsning i barndo

men under fruktan för aga skulle kunna 
■ sätta er i stånd att lära känna denna bok?

Nyss sade ni, att ni är rädd att icke för- 
; stå den och nu, då ni är en man, anför 

ni edra barndomsstudier som en förevänd- 
! ning att undslippa denna profiling.“

“Jag skulle behöfva hjelp till denna läs- 
j ning af bibeln.“

“Nå, hvem hindrar er derifrån? Icke äro 
förklaringar öfver bibeln så sällsynta! Och 

> är då bibeln i sig sjelf så dunkel? Lyssna

■ lan mynten: vi måste anamma sanningen
> och förkasta villfarelsen. Likgiltighet i detta 
j afseende visar, att man icke anser alla re-
> ligioner goda, utan fastmer alla dåliga; och 

denna tanke är i grunden intet annat än
; otro. Sanningen framför allt!“

“Men finnes det icke sanning i alla reli- 
sina penningar så bittert, att Anna började . gioner?“

■ ” ’ ' ■ ’ ii—i “Finnes det då icke guld eller silfver i
alla falska mynt, men antager ni dem för 
detta? Nej, ni vill ha dem helt äkta, för
sedda med den lagliga guldvigten. Ni sö
ker efter hvilket af mynten, som har mesta

gång, men ni är icke kristen af öfyerty- 1 
gelse. Hvad ni framför allt måste göra, är 
att allvarligt ransaka kristendomen.“

“Men det blir ju ett långsamt arbete!“

i betala värdshusvär-
penningar han var honom skyl- 

(^® dig för mat och logis. Värdshusvär-
* den hade noga undersökt de guldmynt

♦ den resande lagt framför honom, räk- 
' nat dem och kastat dem mot disken

för att af klangen höra, om de voro 
äkta. Slutligen sade han: “ja det är rätt.“ 
Innan den resande gick sin väg, tog han 
ur sin ficka en liten bok med titel: u0m ■ 
den kristna religionens sanning,“ och räc-

; och hvilken som är den sanna?“
; “Innan jag svarar, vill jag göra er en 

fråga: har ni hört talas om Californien?“
> “Ja, jag har till och med tänkt på att : 

resa dit.“
“För att uppsöka den sanna religionen?“ 

; “Nej, men för att söka guld.“ j
Ï “Hvad? Ni har ämnat göra en två tu- < 
Î sen mils resa, att taga spaden, att arbeta j 
j som en slaf med fara att dö af febern blott 

för att få litet guld, som snart försvinner; 
och ni tycker att en dylik resa skulle vara 
för besvärlig, om ni derigenom kunde finna 
en religion, som kan frälsa er för evighe
ten? Detta visar, att ni alldeles icke tror 
på att kunna upptäcka en sann religion.

? Om ni hade detta hopp, ginge ni till verl- 
dens ända. Men lugna er, ni behöfver ej 
göra någon resa för detta ändamål. Ni 
kan undersöka religionen i det landet, der 

Î ni bor, hvilken religion ännu icke är eder 
tillhörighet.“

“Hvad, är hon icke min religion?“
’ “Nej, om ni ansåge ert lands religion 

Hvarföre kallar ni ' vara sann, skulle ni icke säga: ’alla reli- 
! gioner äro goda.’ Saken är, att ni blott är 

namnkristen, ni litar på dop och nattvards-
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till några rader, tagna här och der ur denna j 
hok! ’Salige äro de saktmodige, ty de skola ; 
besitta jorden. Salige äro de barmhertiga, ? 
ty dem skall ske barmhertighet. Salige äro > 
de renhjertade, ty de skola se Gud. Sa
lige äro de fridsamme, ty de skola kallas J 
Guds barn. Älsken edra ovänner, beder : 
för dem, som göra eder skada och förfölja 
eder.’ Sedan ni hört sådana föreskrifter, : 
känner ni icke då, att ni är långt ifrån att 
hafva uppfylt dem? Darrar ni icke inför ■ 
Guds ord? Jag kan fatta, att ni detta gör, J 
men lugna er och hör dessa Kristi ord: ’ 
’jag är kommen att uppsöka och frälsa det 
som förtappadt var. Kommen till mig, I 
alle, som arbeten och 
ären betungade, och jag

heten om domen: om vi kunde vara vissa 
om en evig salighet, skulle vi redan nu vara 
lyckliga. Nåväl, det är just detta som evan
gelium förkunnar och skänker er; det upp
manar er att icke lita på en menniska, utan 
på Gud. Evangelium erbjuder förlåtelse 
för det förflutna, kraft att handla annor
lunda, himmelens glädje, evig salighet och 
allt detta för intet; ty priset är redan en 
gång betaladt genom Kristi död på kor
set. Ni behöfver blott mottaga och förtrö
sta på denne Frälsare. Hvad kan ni väl 
mera önska? Andra hafva mottagit denna 
frälsning och derigenom blifvit lyckliga och 
heliga. Att denna frälsning verkat helgelse

jQhnj B:u n yatus w«

ohn Bunyan berättar i sin bok med 
titeln “Öfverflödande nåd“ histo
rien om sitt tidiga lif och sin om

vändelse. Såsom yngling, säger han, hade 
han få, som kunde mäta sig med honom i 
att svärja, ljuga och häda Guds namn; och 
han var anföraren för de kamrater, som 
tillsammans med honom lefde i laster och 
ogudaktighet. “Men Gud lemnade mig icke 
helt och hållet,“ säger han, “utan följde 
mig ännu med sina domar i samvetet, hvilka 
likväl voro blandade med nåd. Jag föll 

en gång i vattnet och 
var nära att drunkna.

skall gifva eder hvila.’ 
Om ni sörjer öfver edra 
synder, tillägger Jesus: 
’gack i frid, dina syn
der förlåtas dig. Min 
frid gifver jag eder. Va- 
rer vid godt mod, ty 
jag har öfvervunnit verl- 
den. Den som tror på 
mig, han hafver evin- 
nerligt lif, och jagskall 
uppväcka honom på yt
tersta dagen.’

Lyssna nu äfven till 
hans lärjungar. Paulus 
säger i detta nya Te
stamente: ’så är nu in
gen fördömelse fördern 
som äro i Kristus Je
sus. Om han gifvitoss 
sin Son, skulle han icke 
gifva oss allt med ho
nom? Denna tidens ve
dermöda är icke lika 
mot den härlighet, som 
på oss uppenbaras skall. 
Om detta vårt jordiska 
hus nederslaget varder, 
så hafva vi en bygg- 
ning, af Gud byggd. Af 
nåden ären I frälste och 
det icke af eder, Guds 
gåfva är det.’

Jag vill göra ett kort 
sammandrag af bibeln, 
och ni skall sedan säga 
mig, om det är sanno
likt, att den är ett men- 
niskoverk.

Bibeln antager, att 
menniskan törstar efter 
salighet, och det första 
ord Jesus säger till lär- 
jungarne är: “salige.“
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John Uunyan liisande sin t>ii>el.

En annan gång föll 
jag från en båt ned 
i Bedfordfloden, men 
Gud förbarmade sig öf
ver mig och lät mig 
lefva. Vid ett annat 
tillfälle, då jag var på 
fältet med några kam
rater, fick jag se en 
huggorm på landsvägen 
och sedan jag slagit den 
öfver ryggen med en 
käpp och bedöfvat ho
nom, öppnade jag hans 
mun med käppen och 
ryckte ut hans tunga 
med mina fingrar. Om 
icke Gud nu förbarmat 
sig öfver mig, kunde 
detta* ha förorsakat min 
död.

När jag var soldat, 
måste både jag och an
dra gå ut till en viss 
belägring, men just när 
jag skulle gå, önskade 
en af kamraterna att 
gå i mitt ställe, till hvil- 
ket jag äfven samtyckte. 
Han intog min plats och 
då han blifvit använd 
till skildtvakt vid beläg
ringen, träffades han en 
tid derefter af en mu
skötkula och dog.

En tid härefter gifte 
jag mig med enqvinna, 
hvars fader ansågs vara 
gudfruktig. Ehuru hon 
och jag båda voro fat
tiga, icke egande så 
mycket som en sked el
ler en tallrik, egde hon 
likväl för sin deltvenne

Ordet “salige“ upprepar 
han åtta eller nio gån
ger inom några rader. Och jag frågar er: 
önskar icke äfven ni, att bli lycklig och 
salig?

Evangelium säger äfven, att källan till 
våra sorger ligger hos oss sjelfva. Orsa
ken till vår lycka eller olycka ligger icke 
i en finare eller tarfligare bostad, i ett ri- 

hos dem, som mottagit den, är ett gudom
ligt bevis på sanningen af detta evange
lium. Att detta evangelium i alla tider 
och i alla länder kan förändra och helga 
menniskan, är det skönaste och starkaste 
bevis på dess sanning. Hvilka andra bevis 
kan ni väl fordra? Käre herre, jag tror

böcker, som hon fått af 
sin fader när han dog, 

nemligen “Den enfaldiges väg till himme
len“ samt “Gudsfruktans utöfning.“ I dessa 
böcker läste vi stundom tillsammans, ty jag 
fann saker der, hvilka jag tyckte rätt bra 
om, men likväl kom jag ej till någon för
ändring.“

Sålunda fortsatte han, under det han ofta
kare eller tarfligare bord, utan i vårthjer- 
tas tillstånd. Vi lida af synd och fruktan 
mer än af något annat. Om vi kunde bli 
befriade från våra farhågor både för detta 
och det kommande lifvet, om vi kunde sätta 
ett odeladt förtroende till en allsmägtig va
relse, om vi kunde bli befriade från sam- 
vetsqval, från fruktan för döden, från oviss-

mig likväl icke hafva sagt er allt. Jag j kände syndens börda och beslöt lemna den; 
uppmanar er att läsa detta evangelium; och j men han återvände snart till sina gamla 
då ni förstått det, då ni smakat dess kraft \ syndavanor.
och mottagit det i ert hjerta, skall ni få ; Slutligen kom likväl hans omvändelses tid. 
lära, att endast deruti finnes sanningens “En dag kallades jag genom Guds för
religion.“ _ syn till Bedford för att arbeta i mitt yrke,

och på en af stadens gator fick jag höra 
; tre eller fyra fattiga qvinnor sitta i solen
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framför en port och tala om Gud och hans } 
rike, och då jag önskade höra hvad de sade, ’ 
satte jag mig bredvid dem. De talade om 
den nya födelsen, om Guds verk i deras < 
hjertan och huru eländige de voro af na
turen. De talade om huru Gud genom Jesu 
kärlek besökt deras själar samt med hvilka 
ord och löften de blifvit tröstade och styrkta : 
mot djefvulens frestelser. Jag tyckte att ! 
de talade såsom drifna af en inre glädje; • 
de talade så gladt om bibeln, att det före- j 
kom mig, som om de funnit en ny verld, < 
som om de voro främlingar i verlden, helt 
olika sina grannar.

stus var så dyrbar för min själ den nat
ten; jag kunde knappast ligga i sängen af 
idel fröjd, frid och seger genom Kristus. 
Jag kände det icke lika ljufligt på morgo
nen, men Ebr. 12:te kapitel har länge va
rit mig kärt sedan den dagen.“

B©r-®tt©8s©ni Nebu- 
ktåhe?®!?.

“Wrl\etta är uttydningen, herre konung, och 
sådant den Högstes råd går öfver 

min herre konungen: Man skall drifva dig 

> den till oss med Guds ords myndighet och 
? sålunda såsom verkligen sann. “Sanningen
< är underbarare än dikten.“ Ingen roman 
j har varit intressantare än denna historia.
j Dessa verser innehålla förklaringar af 
; Nebukadnezars märkvärdiga dröm. Det 
j stora trädet han såg i drömmen, betydde 

konungen sjelf; nedhuggandet af trädet be- 
j tydde, att konungen skulle störtas från sin 
; höga ställning och drifvas bort från men-
< niskor; och det öfriga af drömmen, att 

stubben skulle lemnas qvar i jorden och
> bli våt af himmelens dagg, skulle noggrant 
? uppfyllas derigenom att konungariket till

När jag en stund lyss
nat till dem, gick jag 
min väg till mitt arbete» 
men deras tal följde mig 
öfverallt; äfven mitt 
hjerta dröjde hos dem, 
ty jag var djupt gripen 
af deras ord, både eme
dan jag insåg mig 
sakna de sanna känne
tecknen på en from men- 
niska och emedan jag 
såg huru lyckliga dessa 
deras åsigter gjorde 
dem.

Nu började jag läsa 
bibeln med andra ögon 
och såsom jag aldrig 
förr gjort. I synnerhet 
blefvo Pauli epistlar 
mig kära, och mina tan
kar voro aldrig ur bi
beln, antingen genom 
läsning eller begrun
dande, under det jag 
anropade Gud att lära 
mig känna sanningen 
och vägen till himmel 
och salighet.“

Med läsningen af 
Guds ord följde frid och 
tröst för hans själ, ehuru 
han såsom kristen på 
vägen från staden För
dert, måste kämpa med 
tvifvel och fruktan. Vid 
ett tillfälle, när han var 
sjuk till kroppen och 
nedtryckt till lynnet, be
rättar han: “sedan jag 
i tre eller fyra dagar 
varit i detta tillstånd, 
ljödo följande ord i mitt 
hjerta, då jag satt vid 
eldbrasan : ’jag måste 
gå till Jesus.’ Vid dessa 
ord försvann mitt förra 
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sist skulle återgifvas 
konungen och genom 
den behandling han un
der mellantiden rönte. 
Att säga en stor och 
stolt konung sådana sa
ker om honom sjelf 
måtte mycket hafvapröf- 
vat Daniels trohet; och 
det var ej underligt, att 
hans tankar oroade ho
nom, när han insåg 
drömmens betydelse.

Men hans trohet gick 
ännu längre. Han till- 
lade ett varningens ord: 
“derföre, herre konung, 
låt mitt råd täckas dig 
och gör dig lös från 
dina synder genom rätt
färdighet och ledig från 
dina missgerningar ge
nom välgerningar mot 
de fattiga, såhafverhan 
tålamod med dina syn
der.“

Huru tydlig denna 
varning än var, följde 
konungen den likväl 
icke, ty allt öfvergick 
honom såsom det blif
vit förutsagdt. En dag 
tolf månader derefter, 
då han i sitt hjertas 
högmod gick omkring i 
sitt palats, kom en röst 
från himmelen, som sade 
honom, att konungari
ket skulle fråntagas ho
nom och att han skulle 
drifvas bort från men- 
niskorna.

“I samma stunden,“ 
d. v. s. genast, blef detta 
uppfyldt. Han förlorade 
sitt förstånd, blef van
sinnig, som vi kalla det,

mörker och min otro, 
och jag kunde åter se 
de himmelska tingen.
’Hustru’, sade jag, ’fins det något ställe i 
skriften som säger, ’jag måste gå till Je
sus?’ Hon sade att hon icke visste det; 
derföre tänkte jag sjelf efter, om jag kunde 
minnas ett sådant ställe. Jag hade icke 
suttit längre än i två eller tre minuter, då 
jag mindes något ur Ebr. 12:te kapitel, der 
det talas om den otaliga englaskaran och 
om berget Zion.

Då utropade jag: ’ack, nu vet jag detf 
Den natt, som härpå följde, var ljuilig och 
stilla; jag har aldrig haft någon bättre natt. 
Jag längtade efter Guds barns sällskap för 
att meddela dem hvad Gud visat mig. Kri

Nebukadnezar toortdrifveii.

bort ifrån folk och du måste blifva med 
vilddjur på marken och man skall dig låta 
äta gräs såsom oxar, och du skall ligga 
under himmclens dagg och varda våt, till 
dess sju tider öfver dig framlidne äro, på 
det du skall besinna, att den Högste haf- 
ver våld öfver menniskors riken och gifver 
dem hvem han vill. Men det som sagdt 
är, att man ändå skall låta stubben af trä
det med sina rötter qvar: ditt rike skall 
blifva dig, då du känt hafver magten i 
himmelen.“ Dan. 4: 21—23.

Nebukadnezar berättar sjelf sin historia; 
men då den framställes i skriften, kommer

och var det i hög grad. 
Han behandlades efter 
den tidens grymma sed,

< drefs ifrån menniskor och fick lefva som 
ett djur. Lifvets vanligaste beqvämhgheter 

> förnekades honom, som nyligen haft allt 
j hvad jorden kunde skänka, honom. Han 
'• hade intet tak öfver hufvudet, han åt bland 
* boskapen, hans hår växte såsom örnafjä- 
’ drar och hans naglar såsöm fögölkloE

I detta eländiga tillstånd förblef han till 
■ dess sju tider, troligen sju år förflutit _

detta var den tid, som i drömmen och dess 
uttydning blifvit angifveu. Nu blefhan åter 
förändrad, ty hans förnuft kom tillbaka och 
med förnuftet en vidare förändring. Han 

; var icke längre den samme. Hans högmod
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' i dad med domen. I drömmen lemnades trä 

sjukhus. En soldat med ädelt 
der, gripen af en tillfällig

vilja tala med er i religion,“ 
jag stod vid hans säng. “Jag 
beslutat att börja tjena Gud 
pligt och detta icke med en

Han sade mig hvad han äm
nade göra, han omtalade alla sina planer 
och föresatser. Allt handlade likväl om 
honom sjelf, icke ett ord nämndes om Fräl
saren Kristus.

Då jag en stund lyssnat till honom, sade 
jag: “har ni nu då lugn, min vän?“

“Ack nej, min oro endast tilltager.“

ll/T ©en) feist®
l<f|if mig ett glas af er bästa dryck,“ sade ;

en drinkare häromdagen, då han kom 
£ in i ett magasin. Köpmannen fylde 
Æ ett glas hvilket han räckte honom. , 

I Drinkaren hälde det i sig utan att 
vidare märka huru drycken såg ut, 

men han började sedan känna efter sma
ken och syntes då icke vara helt nöjd.

“Hvad fattas er?“ sade köpmannen, “vär
det oickc godt?“

“Åh jo, det var godt rrog, men det var 
just ej starkt. Hvad slags dryck var det?“ 

“Kallt vatten“ var svaret, “det är den 
bästa dryck vi ha här, och jag tror, att 
det är den bästa i staden. Vi hålla mga 
andra drycker nu mera, ty jag har för en 
tid sedan slutat med att sälja starka dryc
ker. Nu har ni sparat edra penningar och 
skall känna er må bättre derefter.“

“Nåväl,“ sade drinkaren, “jag tror att ni 
har rätt. Och då ni icke tager betalt för

denna dryck, har jag lust att bli er kund 1 
och se till om jag icke kan bli fri från min ; 
hufvudvärk och mina dåliga ögon.“

Köpmannen, som var en varmhjertad kri
sten, så väl som en ifrig nykterhetsvän, upp- i 
muntrade honom vänligt att aldrig i fram
tiden dricka annat än den bästa drycken. 
Guds sköna gnistrande vatten var drycken 

lustgården Eden.

J)©su§ ©BC©r fw©s®t§©d 
Hvilket gifv©r sj©l©n. frid?

Jesus.

“Ack,“ sade jag, “när Guds barn äro 
nära dödsskuggans dal, räcka de handen åt 
Jesus, och han leder dem öfver densamma.

Hans käpp och staf tröstar dem och de 
frukta intet ondt, ty de skola blifva i Her
rens hus evinnerligen.“

Han nickade med glädjetårar och med 
det mest himmelska leende jag någonsin 
sett, sitt bifall härtill.

Föresatser.
Då jag lemnat den ofvannämnde solda

ten, blef jag anmodad att besöka en annan 
man i samma 
utseende låg 
sjukdom.

“Jag skulle 
sade han, då 
har allvarligt 
och göra min x „ 
gosses svaga föresats, utan med en stånd
aktig mans.“ IL

stubben qvar i jorden, och i förklaringen 
fick konungen höra, att han skulle återfå , 
sitt rike, när han lärt känna magten i him
melen. Menniskorna tänkte kanske, när de 
sågo konungen bortdrifven och behandlad 
som ett djur, att det för alltid var förbi 
med honom; men så var det icke, ty Gud 
ämnade att ännu en gång göra honom godt. 
Om han blott ödmjukade sig inför Gud, så 
skulle han ännu finna nåd hos honom.

Så handlar Gud ännu i dag. Han blan- ; 
dar domen med barmhertighet. Han för
ödmjukar, men förderfvar icke, utan gifver 
tid till ånger.

5). I detta fall förlänade Gud ett godt 
slut. Slutligen lyfte Nebukadnezar ögonen 
till himmelen, hans förstånd återvände och 
han prisade himmelens Gud. Huru olika 
var icke nu hans språk mot hvad det va
rit i hans högmods dagar! Då hade han 
gått på taket af sitt palats, sett sig om
kring och sagt: “detta är det stora Babel, 
som jag uppbyggt hafver till ett konungs- 
hus genom min stora magt, min härlighet 
till ära.“ Hör nu deremot hans ord: “han 

' gör allt såsom han vill både med krafterna 
i himmelen och med dem, som bo pa jor-

- den, och ingen kan stå hans hand emot 
eller säga till honom: hvad gör du?“

När de högmodige, (det må nu vara sjelf- 
rättfärdiga eller verldsliga och vårdslösa

5'“ 70 _____________ _________________ __

var krossadt, han var nu ödmjuk och un- ! 
dergifven. Han hade lärt känna Guds kraft. > 
Han prisade nu himmelens Gud, utan tvifvel i 
förtryckte h.aii icke heller längre folket, såsom 
Daniels ord utvisa, att han förut gjort. Han 
fick sitt rike tillbaka; hans rådgifvare och 
herrar samlades åter omkring honom; han 
blef stadfäst i sitt rike och blef större än 
någonsin. . .. , <

Denna träffande historia ar full af iai- $ 
domar. <

1). Se här en tafla af menskhgt hogmod 
i dess dårskap och efivishet. Uppblåst i 
känslan af sin egen storhet, glömde, van
hedrade och nästan trotsade Nebukadnezar 
Gud, stod hans vilja emot och försummade 
hans varningar.  j

Det fins många slag af högmod och det • 
råder bland olika samhällsklasser. Det är , 
icke endast de rikas synd, utan en som är : 
fattig, kan äfven vara högmodig i hjertat. , 
Det fins högmod öfver rikedom, öfver rang, 
öfver lärdom, skicklighet, styrka och inbil
lad godhet. Det fins högmod i viljan, som 
yrkar på att gå sin egen väg, högmod i ' 
sinnet, som icke vill erkänna egna fel och ‘ 
att man sjelf har orätt. Högmodet har 
många former, men är i alla fall högmod.

2). Högmod är misshagligt för Gud. Un
der det alla menniskor prisade Nebukad- \ Xr, var Gu<l »»nöja U honom. Han räWMiga oll« verl«^. oon v—. 
känae hans stolla hiortaa hemligasto kan- personor) oamjakss nfor 1.0.1, d& tast

komma de till ett ratt sinnelag. De voro 
förut förblindade, förblindade af denna verl- 
dens Gud: men Gud har nu genom sm 
Aude gifvit dem förstånd och förnuft; de 
känna nu sig sjelfva och äfven honom.

Det är lyckligt, när de högmodiga bhaf 
Gud förödmjukade, när de börja se på Kri
stus, åsidosättande all sjelfförtröstan och 
önskande att såsom syndare frälsas genom 
hans dyrbara blod! Detta är verklig vis
dom, sann, himmelsk visdom, detta är för
nuft och ett rätt sinne. En sådan menni-

på sin fordna högmodstid och prisar Gud < besvarade han mina ord endast genom en 
tacksamt, under det hon ödmjukar sig in- Varm handtryckning. Då jag lemnade ho- 
för honom. Huru smärtsamma än de me- nom, slog han armarne om min hals och

ett rätt sinne, ångrar hon det icke !^ Det 
är henne nog, :
nu

att besöka en döende man, som 
knappast troddes kunna öfverlefva 
natten.

Jag tog en lykta med mig och då jag 
kom till hans säng, började jag tala med 
honom om Jesus.

“Ack ja, Jesus!“ utropade han med dju
paste känsla. Han har bevisat mig stor 
nåd och uppfylt min själ med fröjd!“

“Men har ni inga plågor?“ frågade jag.
“Jo, stora plågor, men jag är så lycklig.“ 
“Hvar har ni edra vänner?“
“Långt härifrån, men Jesus är min vän 

och han är här.“
Mannen var en soldat, som låg döende 

långt borta från sina anhöriga, bland främ
lingar på ett sjukhus, der lidande och död 
öfverallt omgaf honom. Han utropade med 
bruten röst: “jag är så lycklig; jag är icke 
rädd för att dö, ty Jesus har frälst mig, 
och jag litar på hans blod.“

Jag kan aldrig glömma denna scen. Då 
jag talade om de många boningar, som Je
sus gått att bereda honom, fattade han if- 

  rigt båda mina händer i sina, som nu voro
ska ser med förundran och skam tillbaka kalla, och när han icke längre kunde tala, 

tacksamt, under det hon ödmjukar sig in- varm handtryckning. Då jag lemnade ho- 
för honom. Huru smärtsamma än de me- nonii slog k— - 
del äro, genom hvilka hon blifvit förd till omfamnade mig.

att hon, som förr var blind,

der det alla menniskor prisade Nebukad-

kände hans stolta hjertas hemligaste kän
slor, så väl som de ord de framkallade och 
de gerningar, till hvilka de drefvo honom.

Högmod är alltid Gud misshagligt. Han 
står emot de högfärdiga, men ger nåd åt 
de ödmjuka. Han näpser de stolta, under 
det han uppmuntrar de ödmjuka. “Han 
griper de visa i deras klokhet,“ (med visa 
menas här sådana, som äro stolta öfver sin 
vishet) men gifver vishet åt dem,sombedja 
derom. Högmod är så misshagligt för Gud, 
att det fullkomligt utestänger oss från Guds 
ynnest. Vi måste vara ödmjuka, om vi skola 
få del i hans välsignelse.

3). Huru lätt kan icke Gud krossa hög
modet! Betrakta den stolte konungen. Han 
är i ro i sitt hus, han frodas i sitt palats 
och spatserar på dess tak. Staden, den 
stora och folkrika, utbreder sig under hans 
fotter; så långt ögat kan nå och vida mera s 
tillhör honom. Hans magt är oinskränkt, 
man lyder hans minsta vink. Hans vilja 
är lagen der. Men ett ord från Gud 
och allt förändras! Hans förnuft blir ho
nom fråntaget, han beröfvas sin tron och 
drifves bort från menniskor; han, som nyss 
behandlades såsom mer än en menniska, 
tvingas nu att lefva bland djuren. Det var 
en grym och barbarisk behandling, men 
seden på den tiden var sådan, och menni
skorna, som så behandlade honom, upp- 
fvlde blott Guds vilja, ehuru de icke visste 
det.

Gud kan inom ett ögonblick på tusende 
olika sätt krossa högmodet. Genom sjuk
dom, genom en olyckshändelse, genom en 
stor förlust, genom frestelser, ja, t. o. m. 
genom syndafall, och antingen genom men- 
niskans eget fel eller genom en omedelbar 
Guds hemsökelse kan han låta den hög
modige störta ned från sin höjd, ödmjuka 
honom i hans egna och andras ögon, visa 
honom hvad han egentligen är och huru 
han helt måste böja sig under Guds magt 
och vilja.

4). Men vi se här barmhertighet blan- 
1 clacl meci domen, i umnnuun -a-
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Den

vän,

Vikingsson.

Sänd budbärare ut, 
Så att frälsningens ljus 
Ifrån hus och till hus 
Omotståndligt till slut 
I hvart hjerta och sinn’ 
Öfver Bohusläns kust 
Tränger fridfullt med lust 
Ibland klipporna in!

O, med lifskraftig farg 
Brusa sångernas ljud 
Upp till himmelens Gud! 
Ibland Sveriges berg 
Böner stiga mot höjd 
Och predikares röst 
Bjuder syndare tröst 
Genom Jesus med fröjd.

Men till Bohusläns skär, 
Till oss, redlösa flarn, 
Kommer intet Guds barn, 
Fast så nödigt det är 
Och predikar Guds ord; 
Icke skrifvet, men så 
Det i biblen ses stå, 
För en trängtande hjord.

Räds, du fridsbudets tolk, 
Ej för “syndares här,“ 
Ej för skumhölj da skär 
Eller Bohusläns folk.
Men kom hit till oss du 
Och predika med magt 
Såsom Kristus har sagt — 
Det är tid på det nu.

> och frågat mig, om jag öfverträdt det eller 
det budet? Har jag eftersinnat, att jag kan

> öfverträda lagen såväl genom tankar som
< genom ord och gerningar? Har jag någon-
> sin besinnat att lagen är andelig, att den 
1 sträcker sig till hjertats tankar, föresatser 
j och afsigter och att hvarje orätt tanke är 
: en äfverträdelse af lagen? Har jag tänkt

på, att “menniskan på domedagen måste
> göra räkenskap för hvarje fåfängt ord hon 
i talat?“ på den förskräckliga dagen, då Gud,
< som pröfvar hjertat, skall döma våra hjer- 
: tans hemligheter? Ack, huru många onyt- 
$ tiga tankar ha icke gått genom min själ,
< utan att jag betänkt, att hvar och en af 
; dem varit syndig! Huru många onyttiga 
<; ord har jag icke hvarje dag talat utan att
i betänka, att jag måste göra räkenskap der- 
\ för! När har mina onda tankar och ord 
S framtvingat detta ångestrop ur mitt hjerta: 
; “Gud, var mig syndare nådig!“ Om synd
< är det samma som öfverträdelse af Guds 

lag, d. v. s., om saknaden af den fullkom-
j lighet som lagen kräfver i tankar, ord och 
j gerningar lika mycket är synd som sjelfva 
s öfverträdclsen af det Gud förbjuder, huru 
; mycket har jag icke då att svara för, på 
i hvilket jag kanhända aldrig förr tänkt; jag 
; har försummat det jag hade bort göra och 
:■ det finnes intet helbregda hos mig. Ack,
< jag har ju skrymtat inför Gud, då jag med
< läpparna bekände, det jag icke kände i hjer- 
; tat! Herre, måtte mitt samvete nu vakna,
■ på det jag måtte inse hvad synd är!

höge skördarn ilar öfver jorden, 
Som vinden snar och mägtig är haus gang. 
Ej någon resa är för honom lång, 
Bland palmer stod han nyss, nu högt i norden 

(S® Bland snö och isar sträcker han sin fård;
Ty skördefältet är den vida verld.

Han sänker handen, och för lien falla 
Fullmogna ax, som hvitnat på sitt strå, 
Och många som ännu blott gröna sta 
De skäras ofta, fast det tyckes alla 
Förunderligt, att de ej lemnats qyar, 
Då morgonstunden ännu fjerran var.

Men skördarn går sin väg och mejar neder 
Så mången blomma i sin fulla prakt, 
Om skoning för den höges grymma magt 
Förgäfves man för späda knoppen beder, 
Den hugges af, förvissnar, blifver stoft 
Och fick ej vecklas ut i glöd och doft.

Så går han fram igenom alla länder, 
Med lyftad glafven, fruktad öfver allt, 
Ty i hans spår det blir så tomt och kallt, 
Och ingen men’ska band ännu hans händer;
Ty Skördarn, Död, är himlens sändebud, 
Försedt med fullmagt af all verldens Gud.

Är blott förstörelse hans mål, och gömmes 
Ej några frön i det han sköflar ner, 
Som då en himmelsk vår i strålglans 1er 
Uppväxa ur det stoft der nu de glömmas ? 
Och har ej skörden något himmelskt gull, 
Som Skördarn icke bäddar ned i mull?

Gack ut och skåda jordens blida vårar 
Du men’skobarn, som växer, knoppas här! 
Och se, hur på Guds vink, som mägtig är, 
Vid solens kyss, vid molnens ljumma tårar, 
Den döda, frusna jorden vaknar opp, 
Och lifvet sväller i hvart strå, hvar knopp.

En högre växt än jordens plantor alla 
Du är och oger evighetens frö, 
Guds andes lifsflägt, skulle den väl dö, 
Om än för Skördarns hand du måste falla 
Snart eller sent? Lär dig hans värf förstå! 
Du vid hans ankomst ej skall bäfva då.

Hans mening är att dig få omplantera 
I Herrans lustgård, som i himlen står,
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får, som känna hans röst och 
rulla sig i verldens track. Nej, 
ni vet, att ehuru ett lam kan 
i smutsen, tycker det ej om att 
dess natur har afsky derför och 
genast bli rent. Men svinen äl-

Syrid är o ra tt
Q 1 Joh. 3: 4.

jOyndare, har du någonsin frågat hvad 
: Qa synd är? Har du någonsin forskat i

S; Guds ord för att få en rigtig före- 
? ställning om detta det största af allt 

elände. Om du aldrig undersökt denna 
sak, så är ditt tillstånd dåligt, ja, 

l mycket dåligt. Din själ är i stor fara. 
Betrakta texten allvarligt. Höj ditt hjerta 
till Gud och säg: “Herre, lär mig känna 

; min synd.“ Synden är lagens öfverträdelse. 
Hvilken lag? Jo, den helige Gudens lag. 

; Hvar finnes denna lag? Den finnes i de 
tio budorden. Har jag någonsin läst den 
med bäfvande hjerta och darrande stämma

“Hvarföre? Har ni icke hållit edra fö- < 
resatser?“

“Nej, jag kan icke, “svarade han hopp- ; 
löst.

“Är det icke bäst att åter göra ett för- ; 
sök,“ frågade jag, “eller kan ni icke tänka Î 
ut något annat sätt att göra upp räknin- ; 
gen?“ • <

Han skakade hopplöst påhufvudet. “Jag [ 
vet icke hvad jag skall göra,“ sade han. ;

Jag kunde icke låta bli att tänka på i 
huru olika denna scen var mot den jag ; 
kort förut bevittnat. Der talades endast 
om Jesus, om det han hade gjort och der > 
rådde fullkomlig frid. Här tänkte den arme 
syndaren endast på sig sjelf, på hvad han 
skulle göra; och ingenting annat än för- i 
tviflan blef följden deraf. >,

“Min vän,“ sade jag, “upphör med edra , 
föresatser. Satan har lockat er in på ett 
af sina flygsandsfält, der ni lätt kan stör
tas ned i afgrunden. Ert hus är bygdtpå 
sanden. Ni kan hvarken till en del eller j 
helt vara er egen Frälsare. Lyssna blott j 
till Guds sätt att frälsa syndare. Jesus 5 
Kristus, den sanne Guden, den sanna men- ; 
niskan, Gud uppenbarad i köttet, kom hit '• 
till verlden för att frälsa syndare, icke för 
att hjelpa dem att sjelfva frälsa sig. Hans ’ 
verk fullbordades på korset för 1800 år 
sedan, och ni har intet annat att göra än ; 
att taga emot hvad han gjort för er. “Den ? 
som tror, har evigt lif.“ Tro på Herren Je
sus, så blir ni salig.“

“Men skall jag då ingenting göra?“ frå
gade han. “Kan jag tro på Kristus, bli ett j 
Guds barn och 1 morgon gå tillbaka till 
de andra soldaterna och lefva såsom de? < 
En lätt väg i sanning!“

“Stanna min vän,“ utropade jag. “När < 
ni får se ett lam vältra sig i smutsen så
som svinen, då, men icke förr, kan ni säga, 
att Kristi 
följa den, 
min 
falla ned 
vara der; 
det söker
ska orenlighet och trifvas deruti. Tag blott 
Jesus på hans ord och lita på honom som 
er Frälsare.“

“Men ni säger ’tro blott.’ Huru kan jag ' 
veta om jag tror?“ frågade han.

“Icke genom att se ned i ert eget hjerta ; 
och rigta alla edra tankar derpå,“ svarade ; 
jag. “Se på det ljus, som skiner från kor
set på Golgatha och betrakta Jesus, er 
Frälsare, er ställföreträdare, som, fastän 
han af ingen synd visste, offrade för våra 
synder i sin lekamen på trädet.“

“Jag inser det nu,“ utropade han med 
stor glädje. “Jag har haft helt orätt, jag 
har grundat mitt salighetshopp på mig sjelf, 
på hvad jag gjort och icke på Kristus och 
hans verk. Ja, han är en Frälsare, icke 
blott en hjelpare. Han kom i verlden för 
att frälsa syndare. Jag ser det; och Guds 
ord är en klippa, som ej kan rubbas.“ Jag 
omtalade för honom en glad kristens svar, 
då han af en fritänkare tillfrågades om den 
rätta vägen till himmelen och huru många 
steg den innehöll: “tre steg, min herre; ut ur 
vårt eget jag, till Kristus, in i härligheten!“

Jag såg denne soldat ännu en gång före 
min afresa. Den Helige Ande hade fört ho
nom till Kristus. Han hade trott Guds vitt- 

, nesbörd om sin Son och hade sålunda blifvit 
k ett Guds barn.

n Raster frånj ©©femsBitit.
iJl, jag tycker mig höra ett gny, likt en 

på afstånd mullrande åska, ett sam- 
1 fäldt rop ur hela den bohuslänska be- 
* folkningens innersta hjertedjup, en 

I brinnande tårebön, som går från själ 
till själ från Hallands gräns till Svi- 

nesunds bråddjupa dal, hvilken bön jag 
dristar mig till att med följande ord tolka:

“Men hvart hän, ja hvart hän 
Skola vi väl då gå 
För att lifsvatten få 
För vårt törstande län?
Jo, till Frälsaren Krist, 
Till hans kors och hans blod.
Han är öm, han är god 
Och han hjelper oss visst.

Vi ha länge nog gått 
Utan frälsningens bröd; 
Men vi känna den nöd, 
Hvarati vi ha stått. 
Oeh vi önska att få 
Från Guds härliga bord 
Något lifskraftigt ord, 
Några brödsmulor små.

0, vi veta det väl
Huru Gud i vårt land
Ifrån strand och till strand 
Gett mång’ törstande själ 
Lifsvatten och bröd, 
Och förlåtelse, frid! — 
Se, 0 Fader, då blid 
Ock till oss i vår nöd !
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ligen flitigt eftersökta. Han är en allvar
lig kristen ocli såsom ordförande i nykter- i 
hetsföreningen der i socknen en ifrig och 
verksam nykterhetsvän.

Som jag någon tid vistades påherregår- Î 
den, hade jag ofta tillfälle att få resa ut j 
i sällskap med hr Gustafsson, dels för att i 
predika och dels för att hålla nykterhets- s 
tal eller besöka kringliggande ställen. Na
turligtvis måste jag äfven bese Vingåker; 
och för att dess bättre kunna få betrakta < 
dess mycket omtalade folk och deras dräg- i 
ter, reste jag med till ett af “mötena,“ d. ; 
v. s. en torgdag vid Vingåkers kyrka. Fol- < 
ket här i socknen är liksom smålännin- 
garne ett krämarefolk. Nästan hvarje men- , 
niska synes idka något slags handel an
tingen hemma eller ute på bygden. Vid 
“mötet,“ som hålles en gång i månaden, 
samlas köpare och säljare i den mest bro
kiga skara. Männen, som vanligen äro stora 
och långa, äro klädda i höga stöflar, knä- ( 
byxor af skinn, långa hvita vadmalsrockar, 
som räcka till midt på benen och höga \ 
hattar. Qvinnorna äro brokiga i ordets ful- < 
laste mening. De hafva röda strumpor, S 
hvita kjolar, gula förkläden, svarta koftor < 
och rutiga hufvudbonader, knutna i entre- j 
kantig form, med hårflätan hängande nedåt s 
ryggen. Somliga hafva hvita strumpor, röda ( 
kjolar, svarta förkläden, gula koftor, myc- j 
ket höga kragar och hvita hufvudbonader. 
Andra hafva åter på något annat sätt om- i 
kastat färgerna, men brokigt måste det vara, i 
liksom hade det beslutats, att de skulle ( 
tillhöra Jakobs hjord och icke Labans. Kyr- i 
kan är mycket stor och liknar till utse- < 
endet en vingåkersgumma i sittande ställning, < 
Sakristian med sitt koppartak kan anses som ( 
fotterna med de röda strumporna. De stora ( 
hvita väggarna och en del af tornet utgöra : 
kjolen, det röda taket förklädet, den svarta ( 
bröstformiga utbildningen på tornet utgör • 
den mörka koftan; den höga, hvita afsat- : 
sen, som är emellan den svarta bröstfor- ; 
men och sjelfva toppen utgör den långa < 
halsen och uppstående kragen; och till sist 
kommer den utvidgade formen vid sjelfva 
spetsen och bildar den stora hufvudbonaden.

I närheten af denna kyrka hölls försälj- ; 
ningen. Både köpare och säljare syntes 
hafva ett mycket utprcgladt födgeni. Vid 
uppgörandet af sina affärer vaktade de 
hvarandra med den spändaste uppmärksam
het; och beröm och klander angående den 
ifrågavarande saken uttalades fritt å båda 
hållen. Jag stälde mig i närheten af en 

; skomakare, som synbarligen ej tvättat sig 
på åtta dagar, hvilken hade strött ut sina 

, artiklar på marken och stod och väntade 
på kunder. Två qvinnor och en man kommo. 
Det gälde att köpa ett par fruntimmers
kängor. Priset var fyra kronor. Efter myc
ken prutning och tal om saken uppgjordes 
köpet, men i samma stund upptäckte kö
paren ett hål på den ene kängen och på
stod att det var fusk. “Nej,“ bedyrade den 

< andre, med en ed, “detta är annat slag.“ 
$ “Jo, se, här ä e höl.“ “Höl! nej visst icke.

Jag har inga höl på mitt arbete.“ “Se här 
} då.“ Och ett hål upptäcktes, hvilket på

stods vara skuret i följd af slarf. Men 
skomakaren fann sig qvickt nog och sva- 

; rade: “å der, dä ä la inte mitt fel, dä ä 
endast e bromsahöl.“ Men icke kunde sko
makaren lura sin kund den gången.

I midten af hela försäljningsplatsen låg 
ett utskankningsställe. De marknadsbe

Allmän Svensk Nykterliets-Tiilning, 
efter anmodan af 1876 års Allmänna Svenska 
Nykterhetsmötets Utskott, utgifven af C. G. La
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December 1877. Pris 50 öre, postarvode 10 
öre. Om prenumeration sker direkte hos Re
daktionen, lemnas hvart 6:e ex. gratis. Bref 
adresseras: Redaktionen af Allmän Svensk 
Nykterhets-Tidning, TJpsdla.
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sökande förplägade sig rundligen med rus- J 
gifvande drycker, så att den ene efter den 
andre började stoja och uppföra sig min
dre anständigt. Det var bedröfligt att se 
hustrurna stå i långa rader utanför kro
gen och vänta på sina män och sedan taga 
dem i armen och leda dem i väg till åk
donen för att få dem med sig hem. En 
man sågjag, som troligen ej haft “ena hjelp 
den sig till honom hålla måtte,“ ligga i ett 
dike vid vägen. Någon bekant till honom 
kom der förbi och sparkade till hans fot
ter under utrop: “dra bena åt dej“ och 
gick sin väg lika bekymmerslöst om sin 
nästa som presten var, hvilken gick förbi 
den i röfvarehänder fallne på vägen till 
Jericho.

Nämnandet af ordet prest kom mig att 
tänka på presten inom Vingåkers socken. 
Han synes visa mycket nit för starka dryc
kers bibehållande, hvilket följande kan be
visa. I luterska missionshuset hade ett nyk- 
terhetstal hållits, och åtskilliga låtit inskrifva 
sig som nykterhetsvänner uti en blifvande 
nykterhetsförening. Nästa gång dessa skulle 
sammanträffa, för att upprätta stadgar och 
bilda föreningen, kom presten med läkaren 
i sitt sällskap och tillkrånglade så saken 
för nykterhetsvännerna, att de hvarken då 
bildade ej heller hafva de sedan bildat nå
gon förening. Ett af de talande skälen han 
anförde, hvarföre han ej kunde bli nykter
hetsvän, var : “jag blir ofta bjuden till grefve 
Bonde och han har vin att bjuda på, som 
är så godt, att I aldrig smakat så godt 
vin; tycken I då, att jag skulle förmena 
mig att dricka när han bjuder mig?“ I 
sanning ett ganska starkt skäl! Läkaren 
påstod, att skulle man försaka vin, måste 
man äfven låta bli att förtära fruktsoppa, 
ty deri blandas ofta vin.“ Man talar om 
ytterligheter, men om detta icke är det, 
hvad kan då vara det. Båda försäkrade 
att dricka måttligt var ingen skada; och 
häri instämde högt en stackars man, som 
varit hvad man tror omvänd till Gud, men 
hvilken genom måttligt supande blifvit en 
arm drinkare: “Ja, det tycker jag äfven.“ 
Och många drinkare skola säkerligen göra 
detsamma. Om presten i socknen med sitt 
inflytande hade då bidragit att göra lika myc
ket för nykterheten, som han verkat emot 
densamma, skulle man säkerligen ha slup- 

: pit att se så många druckna personer vid 
; Vingåkers möte som nu var fallet. Väl 
> vore det om presterna vaknade upp till att 

se dryckenskapens stora elände oeh sjelfva 
j började verka för dess afskaffande, ty ge- 
; nom sitt inflytande kunde de uträtta myc- 
s ket i denna sak. (Forts.)

Smàploçk sam-tsKlt undar 
resor | Banidlet.

W Af T T ■ -a
JL| om med middagståget, jag väntar vid 
(5^ Vingåker med skjuts. Gustafsson.“ j 
£ Så lydde ett telegram, som jag er- 
T höll i Örebro och hvilket patronen 
I på Regnaholm, två mil från Ving

åker, hade sändt mig. Jag efterkom 
inbjudningen, och kl. 7 på e. m. anlände ? 
jag till nämnda vackra herregård. Innan , 
jag beskrifver den, vill jag nämna aided- ' 
ningen till mitt besök; detta gälde att vara ) 
med på ett missionsmöte, som skulle hål- ■ 
las der på stället. Nu för tiden kan man < 
inrätta kyrkor hvar som helst både inom 
och utom hus; ty man har börjat tro på 
katekesen, som på fråga: “hvar finnes den ( 
sanna kyrkan?“ svarar: “allestädes, der Guds ! 
ord rent och klart predikas;“ följaktligen 
hade egaren på stället låtit sitt folk in
rätta en stor “torkrya“ till kyrka, klädt den Ï 
med löf och gjort i ordning säten, så att 
der var både vackert och ändamålsenligt 
för de besökande. Dagen efter min ankomst 
samlades folk från när och fjerran och 
snart kunde de räknas till tusenden. Många 
vigtiga frågor behandlades, som rörde inre , 
missionen, bland både yngre och äldre och 
på aftnarne höllos kraftiga predikningar. 
Mötet räckte i två hela dagar och var, ef- i 
ter hvad jag sport, till stor välsignelse för 
folket i trakten. En stor andlig väckelse J 
har egt rum der i orten under vintern, och ; 
de nykristne blefvo mycket uppbygda, syn- ; 
nerligen vid behandlandet af den frågan: ' 
“huru skall man på bästa sätt kunna fostra ; 
och vårda de nyomvända?“

Regnaholm ligger utmärkt vackert på en ; 
holme i sjön Regnan, inom Östergötlands 
län. Ilola säteriet med underlydande utgör . 
sex hela hemman omfattande en areal af ; 
3,700 tunnland, hvaraf en stor del är be
växt med vacker skog. Vid egendomen 
finnes såg och qvarnar och god tillgång 
på fiske och jagt. Naturen har så rikligen 
slösat sina vackra gåfvor på hela den trak
ten, att äfven om konsten aldrig gjort det 
ringaste till att försköna den, skulle läget 
vara ett af de vackraste i hela vårt land. 
Egaren deraf, sjclffödd och uppfostrad bland 
allmogen, har i unga dar delat dess mödor, 
men genom gudsfruktan, företagsamhet och 
ett ordentligt lif, har han ständigt gått 
framåt, och allt synes i lekamligt hänseende 
ha gynnat honom. För tretton år sedan 
kom han dit och tog stället på arrende, 
men egde då ej ett tusen kronor. Efter 
några års förlopp köpte han det i kompani 
med en annan och har nu betalt det, så 
att han är égaré af minst 200,000 kronor.

Han är en kraftfull man med god prak
tik i allt hvad som hör till skötandet af 
ett sådant ställe. Såsom sjclf hafvande va
rit arbetare, förstår han mycket väl att be
döma både huru mycket en person kan 
uträtta och huru en sak bör göras. Han 
är allmänt aktad i hela trakten, och hans 

ï omdömen äro vanligen sunda och följakt-

/

I herrlig, skön och oförgänglig vår, 
Der aldrig något vissnar, sköflas mera. 
Men blif en ädel Herrans planta här, 
Om du en himmelsk ros vill blifva der!

Freja.




