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War barmhertig!
~Mitt är allt willebräd i skogen och djuren pä tusen-

tals berg" säger Men huru sällan besinnar
menniskan dessa ord. Hon styckar jordkretsen, skiftar mar-
ken och uppkallar den efter sitt namu, förgätande att hon
har den blott till läns af sin Herre. Pä samma sätt för-
glömmer hon äfwen att Herren Gud sagt: mina ö.ro dju-
ren, Jag har skapat dem!

Ja, betänker incuniskan i sitt öfwermod hwilka an<
sprät pä barmhcriighct djuren äga gentemot oss! De sta
fullkomligt wärnlösa, kunna ej meddela osö sina känslor och
tiena oss i de flesta fall troget och wäl. Se blott pö hus-
djuren! Äro de icke helt och hållet i menniskans mald? Kan
hon icke reta, pläga, misshandla, ja döda dem, utan
att de waga sätta sig till motwärn? Qch tycker du, min
wan, hwars öga faller Pä dessa rader, att ett sädant hand-
lingssätt är rätt, är kristligt? — Ack nej! det ligger aldrig
nägon ära och berömmelse uti att missbruka sin styrka till
den swages förtryckande, Sädant är redan menniskor emellan

och strasfwärdt. Men huru mycket »ner dä det
gäller dc anna djureu! Derför skrifwer äfwen apostelen
Paulus att: ~lrca>uren högeligen «stunda att warda fria
af föigäuglighetens träldom," tilläggande: ~ty wi weta att
hela skapelsen suckar anda tiil nu." Djuren känna djupt
sin trälaude, rättslösa ställning och wcta äfwen uppskatta dä
menniskan genom godhet emot dem söker mildra deras
härda lott.

Derfare ges der heller icke i skapelsen en ömkligare
ftn, än dä den högt begafwade menniskan, som är danad
efter ~Ouds b, läte", en ljusets ädle son, plägar och miss-
handlar fina förswarslösa wänner, djuren. Dn bewisar dig
dcrigenoiu, o kristen, wara en större syndare an turk och
hedning, ty hos dessa i allmänhet förekommer intet djur-

', utan de älffa och omhulda djuren pä det ömmaste
?a i gengäld af dem den mest rörande kärlek och

trohet. Det är endast i kristna länder som djurplägeriet
') Ps. 50: 10.



förekommer. Testo större är skammen och desto bättre borde
wi beflita oss om att aftwa den. Kom ihäg, djuren kunna
ej föra sin egen talan, de blott lida och fördraga, utan att
någon hjelpcr dem. Men mäste detta fortfara? Är det
icke afwen din pligt, min wän, fäwäl att sjelf wara barm-
hertig mot djnren som ock fota wäcka fainma känsla hos
din omgifmng? Styrkan har ingen skönare prydnad än
barmhertighetenZ dygd, som är den förklädda ödmjukheten.
Ty du erkänner derigenom att du fjelf är en felande wa-
relse, hwilken behöfwer barmhertighct, säwäl har i tiden af
dina medmenniskor, som härefter af den allwetandc Guden.
Lät dilt hjerta widga sig! Tillät ej härda ord och tillmä-
len undfalla dig; afstyr alla wrcdesutbrott; häll tillbaka din
arm dä den lyftes för att slä och sök att behandla djuren
med ömhet och godhet. De skola, war wiss derom, älska
dig tillbaka. Det sinnes otaliga exempel pä huru ge-
nom wanligt tilltal och goda ord, olita slag af husdjur,
lärt att, fä otroligt det än förefaller, första hela mcuiugar
och willigt handla efter dessa sina milda husbönders önsk-
ningar. Menniskor som lefwa genom att förewisn den
konstfärdighet djuren kunna uppua, weta mycket wa! detta.

Innan jag slutar, ett litet »vältaligt bcwis ~« >.'"

kärlek och trohet intill döden, ett djur kan wifa fig mäktigt
af. — Jag stod för mänga är tillbaka i wcrlossiadcn
Berlin; der i dess ofantliga Djurgärd förckommo alla slag
af djur ända frän höga nordens isbjörn till söderns wäl-
diga elefant. Mannen som förewisade ofs elefanten, sade
att det största exemplar af dessa djur hwilkct prydt sam-
lingen, nyss dött. — Och huru? Dess wärdare hade en dag
glömt djuret utan föda; dä han följande dag infann sig,
war hans elefant hungrig och ledsen, samt tryckte honom
med sin kropp fä härdt mot wäggcn att han qwäfdes. Men
dä djuret märkte att han war orörlig och död, lade det sig
ned wid mannen, stönande och jemrande. Sä lag det i sinsorg flera dagar öfwer fin döde wän, försakande den bästa
föda man erbjöd detsamma och en morgon fann man ele-
fanten död — död af hunger och forg. Djuren forma
zänna, älska och dö med oss. — ~Mtna ärL djuren pä t»'
sentals berg."
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