
Tre Juleaftenes 
A: Vollmar. 

(Fottsat.) 
,Saa lad den staa,« soatedc Ftu Randel tast, og 

uden at betonte sig et Øsedlit sanilede hun Kassesetvicet 
samtnen os satte det ud i Ketteneh det nat dog sot galt, 
haledes at gengeelde al hendes Keetlighed, niedens Bilhelnt 
saa sotdaoset paa det totntne Bord; iaa sleint havde han itke 
ment det. san vat et Oseblik tvioltaadig, oni han stnlde 
site sin Utet god igen, —- nten han vat en regte Ssn as 
sin Moder — dan oilde ikke doje sig, han tog sin Hut, sagde 
hattigt Fatvel ttl sitt Moder og Sustet og sotlod Hinunter 

Nu oat det nieset ttyllendei den lille Stac, Ftu Ran- 
del sad lige og stiv som altid; men en morkSty, itte en 

saadan, sont dringet velstgnet Regu, nien en, der istet en 

oild Stotni ined sin, dvilede over hendes Ansigtz Getttud 
dpjede sig over sit Arbejde sot at stjule sine Taater, hoortil 
hun haode en endnu dybere Grund end den not oplevede 
Steue. De sidste otte Dage haode Justitgtaadindem sotn 
altid haode veetet soagelig, ligget til Sengs. En aatelang 
Lidelse havde langsomt teetet paa hendeö Ktæstey nu var 

hun btudt sammeln den Dag havde Husleegen ncetten ikke 

sotladt hende, og Gettrud lyttede etngsieligt til hvett Trin, 
hoet Lyd, det lsd ovenovet. Hun havde tun set fin Ben- 
inde en Gang i diese Dage; men hoot oat hun bleoen for- 
stttekket ovet den Fotandting, d(t nat stet med hende; To-« 
den haode alt sat sit Stempel paa det blege Ansigt, saa at 

Getttud intet Haab·havde mete. —- Endnu iDag set du 

Ageten prange i en gtgn chedning, men en vatm Sommer- 
dag kommet — og pludselig ere Atsene modne, de boje 
detes Hovedet, og den-s chedntng et visnet. Saaletses 
var Justitstaadinden modnet sot Evigheden, det udmattede. 
udtcetede Legeme lignede et tøtt Halmsttaa, hendes Sjael 
detimod vat sont et modentsNeg, det nu stulde indhøstes i 
de eoige Ladet. 

Heller ikke Ftu Randel var udens -Deltagelse, hun havde 
sstst lætt at agte, senete at holde as den venlige, altid tjenst- 
villtge Dame; men hun troede itte, at den alvotlige Time 
oat saa ncet, dun saa itte Evighedens aabne Potte, hun 
tæntte, at iotnecnkne Folk tlagede altid og gjotde en Myg 
til en Elefant, saa det var vel hellet ikfe saa slemt med 

hendr. Det vat en daatlig Trost sot den statkels Gettrud, 
hvis Hier-te næsten snotede sig sammen as Sorg, ncesten knur- 
tende saa hun op mod Gud og sputgte: 

s,Hootsot got du dette? Hvotledes kan jeg gaa vi- 
dete paa den smalle Vej udeu hende? Hoorsot, hvotsot 
Verteks 

Hun bleo pludselig teven nd as disse Bettagtninget 
ved en Bauten paa Deren, og Justitsaaadindens Pige kom 

gradende ind 

»Det et mod Slutningen, Ftoken Getttud,« sagde hun, 
»Ftuen hat lige spatgt estet Dein.« 

Det et mod Stutningen! Getttud sot op; men det vat, 
sont om alt dtejede iig tundt otn hende, det kunde vist itke 
veete sandt; hun vaktede tigdleg hen til Doten for at stynde 
stg oetop. 

Det et tnod Slutningen! Det havde Ftu Randel ikte 

ventetz det kunde ikke viere inuligt, det vat jo tun otte Dage, 
siden hun haode veetet detnede, og der vat jo tngen Kugle, 
sont havde tamt hende dodeligt, hvotledes kunde da Lins- 
ttaften alletede vcete udtætet? Men sotn med magnetist 
Kraft dtogeg bun den til hende, sont altid havde bevist 
hende meget godt og aldttg noget ondtz hun reiste sig detsot 
ganste melanist og fulgte sin Dattet. 

Øjnene maatte sotst veenne sig til Sygeoætelsets dens- 
pede Sys, fst hun kunde kende den dlege Sktltclse, og da det 

dlevlhsete om hende, saa hun altfot godt, at dette Ansigt 
vat tettet mod det nye Jerusalem hist oppe, —- men Dude- 

engelen haode endnu ikke berøtt hende ined sine Vcngeslag. 
Den sygeg Ægtegcelle og Born stod dybt dedtooede 

otnkting Sengen, de gjotde straks Plads sot Gettrud, da 
hun sthndte sig hen til den trete syge, tog dendes wagte 
Haand og bedæktede den med Kys. Getttud havde ingen 
Taatet sot sin Sorg, alt Blodet standsede red Hjettet og 
iruede med at kvæle hende. Selv otn Justitsraadinden 
oat sotpint af Smertet. kendte hun dog jttaks den unge 
Pige, og tad hende sagte: 

,Sig mig noget, sont kan troste mig.« 
Getttud soldede sine Hcendet og soatede toligt: 

.Skal jeg end vandte til Oktnes Land 
Og gaa gennem Dodenö Skyggets 
Hoz migoandket t Styggen han, 
Lyset, hoot Radselen dygget.« 

Det rat dlevet stille i Vettelsetz ovet den syges Ansigt 
svcevede et saligt Smil, det var et hojtideligt Øjeblik, nien 

endna var Timen itte kommen; tlii noget estet skog Zeuan 
taadinden Øjnene op. og da hun fik Øje paa Ftu Randel, 
oinkede hun hende hen til fig; det saa ud, sont ont hun havde 
noget at stge hende, men hnn fit mojsotntneligt sagt: 

«Ssg doq Jesus og hans Frei-, 
Lan hos ham et Los og Lio.« 

Ins Randel gtaed heftign bun vilde oende sig bott, 
nien den svage Hoand holdt hende fast, og de dlege Leebet 
hoiskede endnu en Gang: 

.S·g dog Jesus og hans Frev, 
Kun has hant et Los oz Lim- 

Attet en lang Pause, Justitstaadinden slog attet Of- 
nene kp og saa alle sine tæte staa om Sengenz hun saa nile 
ud, ligesotn hun haode en lhtkelig Tanke, detpaa smtlede 
hun til Gerttud og sagde: 

«Kan du huske not Pilgrim, Getttud? —- -- Jeg et 

slet itte bange. « 

Jot tott Tid siden bavde hun og Getttud betragtet et 
Billede, det illusttetede den 23. Saltne. Tit høise saa man 

en seist, gtsn Eng, gennekntislet as rindende Kitdet og oins 

gioet af stogqesutde Troer-, det gtægsede en Faateflot, vog- 
tet as en Horde. Men tit oenstke vat en instt Dat, book- 
isennetn det gik en ensotn Pilgrim; oel et det Instit otn 

han, oel ttue de hoje Klippn need at satde samtnen og 

knuse darn, vel brsler sten dan i Mode fra sin hole, vel 
iniger Stangen flg freut at Klippespalternh —- Baum-inw- 
tnanden agter det itkr. Hans Ansigt er vendt ovad mod 
det herlige Many ingen Iwgt, ingen Angst, ingen Uro stcsks 
at læfe derpaa, tun den sikre Tro, det visfe Saal-. »Selv 
otn jeg vandtet gennent Bodens Styggedal, vil ieg dog itke 
srygtez thi dn er hog mig.« Hans Gang er fast og sikfer, 
Stav har han i Hat-nd. Guds Ocd trytker han vwd sit 
Vierte, og faaledeö gaar han frenIad, og man ved, at 

hans Endeligt er: »Jeg vil blive iHerrens Hus evendelig.« 
Dette Billede havde gjort et dybt Jndtryt paa Ju- 

stitsraadinden og Gertrad, de havde begge glædet sig over 

Pilgrimmens glsde Seit-, og de havde talt otn, at de aldrig 
vilde tunne glenune dette Billede, og nu i Dag gjorde der 

Tienesie mod en, sont stulde gaa gennetn Skyggedalen. 
Men dun stulde endnu ·ikke veere hjetnnie. Roget effkk 

» 

faldt hun i Ssvn, og Lesen onstede, at huu stulde vcere i 
Ro, derive git Fru Randel sog Gertrud. De tandte tun 

» 

modvilligtsLatnven, de tyttede til hvert Fodtrin over dem ; 
men alt var stille, de vare begge stærkt beveegede og tulte 
tun lidt kommen. J Dag var Gertrudö Hierte sag MU- 
at Monden maatte tie, det var derfor en Lettelfefor heade- 
«at hendes Moder giksptidligere end ellers i Sena. 

Sau var hun alene! Hun havde intet lille Verele ikte 
en lille Plet, sont han kunde talde sin egen, hvor hun tunde 
oære i No og bede Gud om nv Kraft. Og mete end no- 

genfinde behøvede hun den i Dag. Var det da muligt, at 
hun stolde forlade hende, sont hun elslede med sin Notatö 
ungdontnielige, vartne Hengivelse2 At· den stulde tages fra 
heade, der fra allerforft hat-de aabnet bendes Blit for et 

boiere Liv, der med loftet Finger havde vist hende den til 

hum, hos hvem Glæden og Fieden ene er at sinde. Alle 
andre Mennester, sont Gertrud tendte, forekokn hende saa 
fmaa og unnfeelige, hun behovede nogen, bun tunde se op 
til; hun troede tun at tunne bøje sig for et Menntste, sotn 
hun tunde etkende sotn staaende over sig. Af Justitsraad- 
inden havde hun taget mod alt, og ofte taalt at høre haarde 
Sandheder3 men vilde andre sige det samtne til hende. saa 
satte bendes Stolthed sig herimod, og hun stottede sin Bieg- 
ring mod at rette si; efter deres Formantnger paa disfe Men- 
neskers Ufuldkommended. Hun faa endnu itke hanc, der 
talte gennetn syndige Mennester til hende, hun vilde være 

ydmyg og adlyde der, hvor hun selo vilde, og Itke hvor hun 
statt-e Og nu blev hun, doem hun ene vilde adlyde og 
underokdne sig, taget fra hende, hun, fotn var saa nsdvendtg 
for hendes Sjæls Salighed· 

Hun tunde itke deetnpe de vilde Besitzer-, som rasede i 
hendes Jndre, men dun solle, at hun trængte til Hielt-. T 

derfor kncelede hun og bad atter og atter otn Hjcelp. Otn 
det var en Von om Helbredelfe for hendes Beninde, oIn det 
var et Nodstkig til Gud otn itke at forlade hende og hjælpe 
hende gennecn denne Stund, — ved jeg itke, maaste hun 
heller ikke selv vidfte det. Men den almcegtige Gud horte 
og forftod sin Stabnings Sat; han sagde et helligt Ja og 
Amen til hendes Bon, og faa hojt Himlen er over Jorden, 
saa meget bedre og herltgere var Bonhorelien end Bannen. 
Dersotn vi havde Øjne at se med, vilde vi ofte sinde i dort 
Liv, at en evig, vie Karlighed storer vor Gang, og at vi 
qldrig ere bedre hjnlpne, end naar det itke gaar, sotn vi bede 
og begeere afHerren. Naar vi staa ved StutningetLaf vort 
Lio og se paa det tilbagelagte Liv, da fotftaa vi, hvod tid- 
ligere var ubegribeligt for os, da er det lyft, sont for var 
merkt. Og naar vi en Gang ere naaede til Maalet, og vor 
Liv ligger klart for vort Blit, san stulle vi etkende, at der- 
var intet ovetflødigt, tungt Stridt for meget paa vor Vej, 
ingen unodvendig Torn i vor Lidelfes Krone, ingen Draabe 
for meget i vor Smertes Kalk, hvert Stridt, hver Ton-, 
hver Draabe var nodvendig for os, thi kun iaaledes tutde 
vi indgaa i den himmelste Stad vg modtage Livfens Krone. 

Der var langt over Midnat, da den knælende Gerttud 
mærkede nvgen ved Siden of fig, og hun for forfkrættet op. 
Det var heades Moder-, sktn fiod ved Siden af hende, 
hun var vaagnet og sau, at Gertrud endnu itke var i 
Seng. 

»Hm-d gar du?« fpurgte hun. 
»Jeg beder,« svarede Gern-nd og bojede sit Hooed, 

frvgtende for, at Moderen stulde blive vred orer saadan 
»Overfpcendthed,« men denne tav ganste stille og gik tilboge 
til Sovevceretset uden at sige et Ord. Gertrud gik nu vg- 
saa i Seng, nien da hun ilte kunde falde i Sevn, opdagcde ; hun, at heller the hendes Moder sov. z 

Nceste Morgen var den sorste Eftetretning, hun sit, at ! 
Justitsraadinden var dod,"oni After-en var hun salten i ! 
Sovn sokn et trcetBatn og ikke voagnet igen: henimod Klot- 
ken tre horte Aandedraettet op, og Hiertet stod stille. Alle 
Forng oaa at talde hende til Live vare forgcevesj bun var 
sooet ind uden egentlig at smage Bitterheden ved STIMM- 
fen fra Ægtefalle og Born. 

«Uden Hvedekornet ialder i Jorden og dor, bliver det 
eve; men dersoni det dor, brerer det megen Frugt.« 

VII. 

Ved Jlden smeltes haatde Gutb, 
Ved Krudtets Kraft der fpkcena es Steue; 
Men haarvete end Sten og Guld 
Er et iotstenet Vierte ene. 

Tand Jlden op, kasi Sten paa Sten, 
Du kan det bog ej overvindr. 
Guds Kerligbed og Naade ten 

Alene Hinten Ttodö kan binde· 

Gennem Ded til Liv! Gennem Mstke til Lys. Det 
er en alvorltg Sag, naar der ianet er et Lig man bar 
haft kcett i Live; men endnu alvvtligete er det, naar den 
blege Mund hat givet os et Hvetv, som vi ssulde udfsre, og 
som m ogsaa gerne ville, vide blot ikke hvotledes. Fru 
Randel kunde ikke blive Oedene: 

»Soz; bog Jesus og hans Frei-, 
Kun hos ham et Lys og Liv« 

Init. Var det mon den Jesus, Gern-nd undertiden talte 
one? Og hours-r stulde hun søge hom? Behsvede hun hom? 
Ak jo, dumm-In not behsve nogeu, som knnde gsre hende 
gqu og lykketig, der kunise give hende Fred og Giebe; ihi 
heut-es Liv git endfotmigt og keheligt used Beim-.- og Ar- 
beit-e dvet Dag. — Kunde non demee Jesus give sende, 

bpad hatt manglede, saa vor det jo nok Untagen værd nt 
ssge hatt-· Men bvot? ande Gern-nd snndet dam? Bel 
var hatt bleven en andeu, og det var tet at merke. at der var 
en bsjere Drivsjeder, sont styrede hendes Liv. Men kunde 
Moderen gna til sin Dotter og heute Rand og Belcertng hoc 
hende2 Nej nmttligt3 hun bsrte not paa Asstand de levende 
Bandkitders sagte Rtslem men hnn var ikke tsrstig nvk til 
at goa ben og sse as dem. 

»Ja, nn er alt sorbi,« sagde paa Begravelseddagen den 
gamle Frederikke, Justitsraadindens troiaste Pige, der bnvde 
banret dende sont Born og senere vctr sulgt med til hendes 
nve Hjetn som et kostbnrtStykke Udstnr, »nn er alt sprbi, og 
yun kan hvile nd sra stne store Ltdelser.« 

»Nun, bun bar vel ikke lidt saa meget,« svarede Fett 
Randel, »hun blev kun svagere og svagere, men hun hat 
neeppe hast store Summa « 

»Da nor jeg heller itte,« svarede Frederikke; »men de 
Smertetz det stakkels Born maatte udstaa her (hun pegeve 
paa Hjektet), have vel egentlig drwbt hende.« « 

»Hvad var det, sortæl mig det.« 
« »Ja, det er ingen Hemmelighed,« sagde Frederikke og 

tsrrede en Taate as de gantle Øjne. »Seit De, Fru Ran- 
-del, hnn var den celdste as site Ssstre, og hendes Moder 
dsde, kort ester at bnn varlileven gilt. Snnrt ester sin 
Husmts Dsd lærte Obersten en ung Kvinde at tende, der 
helt bebaarede,hnm med sine sntukke Oer og sine ssde Ord, 

« 

—- xnen det— var knn Obetstens Penge og Titel, hatt vilde 
have. Naa, bnn blev ogsaa Oberstinde troos alle Zustim- 
raadindens Foresiilltnger og heades Søstres Starb Og 
den tloge Kvinde sorstod saaledes at lede Obersten med sine 
sorte Dive, at han ingen Vtllie bnvde mere. Justitsraads 
inden vilde tage sine Søstte til sig; Ihi det Liv- spm UU spr- 
tes i deres Hiern, pagsede ilte sor dem, og da hun en Gang 
gav sin Feder Vink otn noget bedre, sit Oberstinden bragt 
det san vidt, at Faderen kaldte sin celdfte Datter en vanartet 
Dotter, hvorestet han gjotde hende arveløs, svrbsd hende 
Adgang til Hjemntet og asbkød detved al Abgang mellent 
heute og Sestrene, og det varede heller ikke ret lcenge, sør 
de satte et ligesaa slet Liv sont deres Stedntoder. Jttsttts- 
raaden kont saa sor at tnle Svigetsaderen til Rette, men 

denne viste hant Døren, og det var sitkert kommet til Duel 
mellent dem, om ikke min Ftue havde været saadan en En- 
gel og bervliget sin Mand. Alt dette var Grunden til 
hendes Sygdontz thi sra den Tid sygnede hun hen og var 

aldrig rast.« 
»Og vibste hendes Fader, at hatt var ved nt dø?« 

spntgte Fru RandeL 

«Hnn baode skrevet til dam, men intet Svar faaet.« 
»in-or det nn ntaa vcere sorscerdeligt svr yam, naar 

han bpret, at hans Dotter er ded, « sogde Fru Randel. 
»Don var en Engel,« svarede Frederikte, »endnn den 

sidsle Dng bad hun sin Mond at bringe hendes Fader bendes 
sidste Hilsen og bede hant tilgive hende, hnn havde tilgivet 
ham vg sin Moder alt.-« 

,Har hun giort det?« udbrød Frtt Randel sorbavset. 
»Ja, hun var altsor god sor denne Verden,« bevidnede 

! 

Frederikke, »httn bar hast et tungt Kors, men nu er hun 
hoö vor Heere Jesus, som nun har elstet sra Bam« 

Det var sor Frn Randel, som havde nogen holdt et 
klart Lys sretn sor hende, i hvis Skcer httn saa sit eget as 

" Synden vansirede Ansigt. Her var en, der var bleven 
kranken bedrønet og det tkte as Usorsigtighed. nten sorseetlig, 
det Stag, sont sik Datterens og Sesterens Hierte til at 
sngne heu, var vel overvejet. Og hvorledes havde hnn 
bautet det? Naar en kold Vind blceser paa et snndt Legente, 
vækles den i dette iboende Varnte, — Trcengselens Blæst, 

» 
Fjendskabets isnende Kulde havde vakk Justttsraadindens 

’varme, ttlgivende, alt taalende, alt haabende Karlighed, 
og Kerligheden er stærk som Døden og kan ovetvinde 
alt. 

Men hvorledeå stvd det sig med Frn Randel? Meget 
oste var den Tanke som et Spøgelse kommen srem sor hendeg 
S·tel: 1 

.Maaske har Majoren slet ikke med Forscet stadt din 
Mand, ntnnste nn dtn Forbandelse iager ham fra Sted til 
Sied, og linn er ganske nstyldig, Waaske har hatt aldrig no- 

gensinde naeret Mordtanker i sit Hierte.« 
Men bun bragte den sagte Stemme til Tavshed med: 
»Nei, han bar hadet ntin Mand, og selv om han ikke 

gjorde det, san har han dog drcebt min Lylke, derfor for- 
tjener han heller ingen Ro at have; Øie sor Øje, — Tand 
svr Tond, — der er kun skct bunt hans Ret.« 

Dog i Dog vilde den strassende Stemme ikke tie, det 
var, som havde den saaet ny Lioskrast ved Justitsraodindens 
Billede; i Lyset ses alt klart. J et ntørkt Vcerelse kan der 
ligge meget uopdaget Støv, men aabnes Vinduet, saa So- 
len stinner detind, ses sttaks Støvetl Frn Randel saa 
pludselig, hvad bun itke sør vilde se, sin egen Sond. Det » 

drændte sont Jld i hendes Ben, og hendes egen Forbandelse 
drev hende hvileløs ontkting; hun talte ilke om den Snterte, 
der nagede bende, men hendes ellers saa slittige Veender bot- 
lede oste i denne Tid fra Arbeidet, og den ellets saa slittige 
Karte sad hensnnken i dybe Tanter. 

Sondagen kont. Moderens Bresen i den sidste Uge 
bavde vieret pansaldende sor Gertrnd, skønt dennes Tanker 
sor det nieste dvcelede i Himlen bog den hientgangne Ven- 
inde, og httn erfarede, at jo sattigere Jorden bliver for os, 
des rigere bliver Himlen. Httn havde gjort sin Moder 
mange SpsrgsntaaL nien knn sanet korte Svatu J Dag 
hat-de hnn ordnet, hvad der var at gsre i Huset og spurgte 
san venligt: 

»th du ikke gaa med i Wirke, kcere Moder?« 
Denne for samtnen. 
-Jv- is-« 
Manske hun der knnde blive fri for sine anklagende 

Tanken 
De gik ind i Kirkenz ellers var Fru Randel kommen 

der saa srit og siklertz men i Dag var det— som om Stenpils 
lerne rykkede samtnen for at tvcele hende, hnn blev angst og 
bange til Mode. Der laa en tung Byrde paa heades Sjcel, 
og der paakont yende en Længsel ester, en Trang til at blive 
sei sor denne Byrde, atter blive, sont httn havde været før. 
Dog ikke som i de sidste ti Aar, nei, en Lcengsel ester at 
blire lyklelig og sor at blive det, maatte hun tænke longt 
tilhagr. Og hnn saa sig selv for nogle vg tyve Aar siden 
kniete her som Varu, ved det Alter havde hun sornyet sin 
Daabgpagt og lovet sig ser til Gad, og bag ved hende stod 
heudes gamle Moder, hnn lagde Daanden paa heudes ho- 
Oed os sagde alvotligt: 

.Ssg bog Jesus og hans Ind, 
Knn has hant et Lys og Lip.« 

Disse Otd ssrte hettde attet tilbage til Institstaads 
indens Dsdsleie, og med denne Erindting stod vgsaa hele 
hendes Liv, hendes Had og Bitterhed sot hettdes Sie-L —- 

ak, hvotledes havde han holdts sitt Daaböpagt7 
Attet lagde Centnetbhtden sig paa hendes Hiette, 

han lnnde godt sttige hast« — sen Taatet havde hnn 
ilke. 

Da lom Pteeften paa Ptædilestolen, knndehan hiaelpei 
Lengselgsnldt saa hnn op mod ham og thttede til Telötem 
»Se det Gndö Lam. sont bietet al Vetdens Sind-« Ftn 
Randel for sammen og slngte hvett as hanc Ord. 

»Hvilket et Otd,« beghndte han« «han bmtet Berdens 
Spuk-. Der givee Ord, sont ete lette at sige og dog inde- 
holde de Ting saa state, saa dvbe, at intet Menneske lau 
tcenke sig det. J et Nu er Ordet Dsd ndtalt, og hvot 
sthgtelig tan itke Dadskampen verre. Ligesaa et det snatt 
sagt »Vetdens Synd,« vote Tanler gaa hurtig hetsta,"og 
hvot stygtelig er den saa sot Gad. Hvem lan hesktive den? 
Hvens kan ndtsmme Havet —- en Spand eller nejeEBjergene 
paa Vægtskaalet?« 

Og estet at Præsten havde talt am Sandeit og dens 
« 

Sold, vedblev han-. 
»Men ieg ail ilte ptcedike om Gnds Btede, men ont 

Gnds Batmhjettighed: »Se det Gnds Lam, som bietet 
Vetdens Sand-« Hele Shndebhrden, som tunde nebst-de 
Vetden indtil Helvedes Asgtnnde, ligget — hdot? Pan 
Jesus, paa det Guds Lam, som bæter al Vetdens Shnd. 
—- Man set underttden i Biergegne, at en hej Biergtop 
kan dtage en Masse Sther om sig, disse samles saa om 

Biergtoppen og blive til Uveit, men alle Lynene, som ellete 
lunde have tamt Hnse og Mennesket i Dalen, tamme alle 
den ene Tap. Saaledes hat Kristus dtaget al Berdens 
Synd og al Gut-S Vtede over fig, ja sandelig, han blev 
saaret sot vote Ovetttædelset, og Straffen blev lagt paa 
ham, at vi sknlle have Fred, og vi have saaet Lagedom ved 
hans Saat. Han stiede os sra Lonens Forbandelse, det- 
ved at han vlev en Forbandelse svt os. De Sendey soin 
J have bigaaet as Uvidenhed, ogsaa de, der ete gjotte i 

s Vtede, hele edets sortabte Liv, for hvilket J aldtig med 
i Taatet have sagt om«Naade, al eders Uttoskab vnganttm 

—- alt-— att er flettet nd og sotsonet. Gnd set ned sta 
Himmelsalen og findet ingen Skhld hos dem, sont ville ant- 

vende sig ag komme bott sta deres Shndet, hans Vtede er 

sotbi, von ladet Naade gaa sor Ret. 
Tag imad denne Batmhiettighed, o Menneskei Fast 

dit Blik silkert og fast paa GudssLammet; mange vende sitz 
iDsdsangst til ham, da kunne de iite andet; men se paa 
ham, nu medenö du lever. Asvtg itle hans Kcetligheds 
Blikl Og Lammet, der hat seitet, vil ogsaa hiælpe dig 
at seite, Lammet, der hat baatet al Vetdens Shnd. vtl vg- 
saa bcete dig.« 

Ptæsten havde sotlængst hatt np med at tate; men Gnds 
Aand talte videte med Ftu Rats-et Det var en tragtelig 
Kamp. sst den-te stcetke Natur vitkelig brsd samtnen sot sin 
Shnds Stertelsr. Httn lieste i Gnds Ord, vg han hvetken 
asstnmpede dette statpe Svcetdö Eg ellet satsøgte at ·gaa«,» 
ndenom. Alt, alt, han hidtil havde ststtet sig til, saldt 
samtnen, hnn saa knn sin Sand, sin Bantto, sin Seit-ket- 
fætdighed, sit Had, og hin sotsætdelige Forbandelse, der 
tnt vendte sin Brand mod hende. Da knielede han tilsidst 
og bad den 51. Salmez hnn havde ersatet Sandheden af 
hvett Otd i den, dens Angst gik gennetn hendes Sjæl. 

Et Jesu Kristi Vidne hat sagt: 
»Davtd hat itle digtet denne Salme siddende ved et 

Bord, ellet sangen den ved en Hatpe, men paa Knce ellet 
liggende paa Jotden, sortcetet as sitt Sorg. Han hat ilke 
sta søtst as«sttevet den med Blat, men med Taatet, itke med 
Guld- elletiSslvgriffeL men med Angetens statpe Staat, 
itle paa Papit ellet»Petgament, men i sit eget sandetbtndte 
Hjette.« 

Saaledessgik det ogsaa Ftu Randel. 
Denne Modetens Kamp kunde ikke sotblive stinkt for 

Getttnd, i Beghndelsen shldte den hende med Gliede, men 

senete medxAngst Hendeg egen Omvendelse var kommen 
saa stille, Herren havde sagte dtaget hende til sig, langsvntt 
havde-han givet sig hen til ham, detsot havde hnn ingen 
Etsating for sin Moder. Men Herren hat lmange Bese, 
ntsgle behandler han sont en Johannes, andre sotn en San- 

» 

lus, nogle som en Maria Magdalene, andre som den kann- 
næiske Koinde.«— Ttlsidst gjortse Getttud det bedste, han 
knnde gøtez hun gik hen til detes trosaste Sjcelesøtget, den 
samme, sont havde holdt den tystende Ptædiken — og han 
koni til Ftu Randel vg sandt i hende en bttiet, sendetknnst 
Shnderinde. Han talte til hende om Guds Rande, men in- 
gen Treit, ingen Nantessotsitting vilde hjaeipe. 

»Jeg er settabt, sorltandet tot evigt!«« udbrød hun. 
«Jeg·har bedet Dage igennem: Bottkast ntig itke sra dit 
Ansigt; tnen jeg hat ingen Trost sundet, og jeg Mer. at jeg 
er sortabt, evtg sotdsmt og botttastet. Min Stand er starre 
end den tan tilgives.« 

»Men et Detes Shnd end stot, er Guds Naade dog 
endnu stette,« svatede Ptæsten mildt. 

»Nei, nei,« raubte Ftn Randel, «gøt Dem ikke mete 
Umage sot at overbevise mig, det hiælpet dog intet. Hin 
uthksalige Forbandelse tommet over mit Hoved, den kan itke 
tages sta mig ag aldrig tilgives.« 

Ptæsten saa medlidende paa hende, hendes Haar var 
blevet mete gtaat i diese saa Dage, bettdeet Ansigt ndtthtte 
Fortvivlelse, eg dog saa han detunder en estetsTilgivelse 
totstende vansmoegtende Sjæi. 

Han reiste sig. 
»Im Randel,« sagde han højtideligt, «saa sandt jeg 

staat her sotan Dem, saa sandt vil Gud tilgive Dem Detes 
Forbandelse og Detes Synds Forbandetse, saa sandt jeg 
staat het, saa sandt stal De ille gaa sortabt.« 

»Nei. nej,« taabte httn vg tejste sig ligeledes, medenz 
hendes Btik tullede vtldt omtting; paa Botdet ved Siden as 
her-de stod et Glas, det tog han« kastede det mod Gulvet og 
ndbt-d: ,,Jeg er sattabt, saa vist sont dette Gtas gaar i 
tnfinde Sinkt-»F 

Men Glasset laajhelt uden en enesie Revne ved hettdeg 
Fsdder. 

O, stor et’Gnds Batmhjettighed, der ontqaaö saa var- 
sotnt med ftne spageste Bitte 

(Ipttseettes. ) 


