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Klar og usvigelig 

Vejledning til Fred. 
Udvalg i tro Oversættelse as C.O. Roscniu5’5 Skrifter, 

ordnede til Betragtninger for hver Vag « 

ito 2Naaneder, med Bistand af Bistop N. J. Leutche- 
k Gortsat). 

Om Guds OrdS Brug. 

10de Dag. 

Man tan itte uden stot Belymting tænle paa ellet 
tøre ved denne Materie, naat man dels tender dens- 

Vigtighed, og dels ded, hvotledes det gaar i denne Hen- 
seende. Hjettet lan btiste i en Kristen, naar man be- 
tcenler det; men hvad tan man gøreZ Herte Gudl du 
alene et Faarenes Horde, du et alle Sjæles Bistop, 
hjcelp du! 

Vi vil først se de Farer, vi staat i med Hensyn til 
de mange, de utallige og forvildende ist-steh som omgivet 
cg — ellet med Hensyn til Valget as Lastere og Bxøger. 
Vi arme Menneskcbøtm vi et sont Faar i en vid og vild 
Tttem hvor man sra hvett Vejt høtet Roster, sont siger: 
Kammer bit-, her er Vejen lMen Vejen et en). »Der er 

ingen Ende paa at sttive Boger«, og iscrt hat vor Tid et 
Had as Religicnsbøger, btnsende as mange Lardomsi 
reit. Men, »tror itle hver Aand, men ptøvet Aanderne, 
am de er as Gud«, siger Apostelen ilte uden Aarsag; thi 
matt, at vor Velscerd, vor chelstilstand for al Evighed 
aihcknget oste as de Bogen di hat last, as de Lctrete, di 
hat elstet. Betrenl detsor, at 

det er stadetigt at lcrse -—— alem det ej, 
det er sladeligt at hete, 

nemlig naat det ille et fund Latre, di lasset ellet l)øtet; 
tt)i det gaat ind i dEn Udødelige Sjerl sont Gift i dit Le- 
geme og sotdtrivet det Dyrebateste du ejer for Tid og 
Evighed 

»Men sot den, sont ded, at den hellige Bibel et Guds 
Ord, et der ingen Fare«, vil nagen mene. Tette er paa 
en vis Maade sandt. Den, spm benntter Bibel-Ord» 
fom Guds Ord« i Guds Frygt, i et ndmngt, lydigt og 
om Gudg Aand bedende Batnesind — sont Guds Ord 
irrt-ver —- slal Disselig der sinde det rette Livsens Band, 
cg Ved Gudg Trosasthed bevates sra dødelig Vilfarelse; 
men al! vi ded, at Bronden er dyb, og at vii behøver Kat 
csg Bastete, Tollete, som ftetnføret i Lyset Bibelens hel- 
lige Heitnnelighedet, og da —- da lunde Fatet opstaa vg- 
saa for os, som ttv Bibelenx thi Fortolketne et mange 
Stags. Djavelen selv tilegnet sia Bibelsptog — som 
ncat han stistede Kristum —- og Djævelens Apostle eller 
chrttete got ligesaa, hviltet et Luthers Mening, naat 

han siget, at ,,Bidelen er en Rattetbog«, der nødes til at 
laane sme hellige Otd ogsaa til Kcrtteten. Men at, hvad 
stal man her gere? Hvothen stal man her vende sig? 
Det Forste og Nødvendigste er, at du i en saa ocgtig Sag 
itte stolet paa mennestelig Bedømmelse; thi alle Men- 
nester lan sejle — og hvordan ved du, hvis Bedømmelse 
du mest lan tro? Hettil lommer ogsaa din egen Bedøm- 
melese, som let lan vcere den satligste, vg naar du synes 
gvdt om en Bog, en Laret, saa dømmet du, at den et den 
bedste. Men til Lylle hat vi en Regel for Valget as Boger 
og Latete, ved hvilten vi hat et højere Vidnesbytd end 
alle Mennestets. Regelen et denne: Søger du Kristi 
Late, saa se estet Kristi Leeres Team 

Kristi Lake hat altid hasvt sine Tegn, og deres 
Vidnes«bytd et hsjere end Mennestets. Disse Tegn et 

iscet tvende. Det forste er: Hvor Kristus gasat frem 
med sin Late, der vindes altid nogle Sjcele svr Himme- 
len, som bliver sorvandlet sra silre, ugudelige Ver-dens- 
menneslet til gudstygtige, troende og i Kristus lyllelige 
«Sjæle; ja, der nceres og underholdes saadanne Sjale 
as dans Ord. Det andet Tegn er, at det begynder Sa- 
tan og hans Otd og hans Hat at storme, den ugudelige 
Berden bliver utolig og anset Læten som en Nyhed, en 

Forargelsse og Galstab. Vogt dig for den Late, sont 
ikte i mere eller mindre Grad hat disse Tegn, hvor god 
den ellers set nd. Er der Spotgsmaal otn Sltistset, 
saa raadlpprg histotien om disse Tegn, da trcksser du 
sittett de gode og sunde Stristet sorn de, der er strevne 
i Reformationstidem as de Mand, onttring hvtllet det 
stormede. Den Later, som hat Berdens Mal-, de 
Strister, som Berden elllet, got itle stot Stabe soc 
Mptlets Rige. Rom vel ihu Bette. Beltcsdelser sot 
denne Regel lceses i hele den evangeliste Distvrie og i alle 
Tibers Kirlehistvrir. 

Ved di dette nu, saa vel os, orn vi reitet es devestet 
og ille dummer om Latere og Strister ester egen M 
esterdi der lan vcre Fejl i vor Smag, der ogssaabst 
bedsmmeö efter Kristi Leeres Tegn. Om denne Leere 
ille stralö smager os, saa er den dog sund, og vi bliver i 

Omgang med den sorvandlet ester dens Billede, saa at 
den snart bliver os den behageligste, shviltet oste hender 
med Lutshers Sltister. De behager ingen Nybegynder; 
men bliver de ret anvendte, da dlivet ogsaa de dnrebare. 
,,«Sasadanne man orngaaes med, saadan bliver man.« 

Omgang med evangelisle Strlster gsr evangelisle Kristne, 
og omvendt. 

Men ladet oö nu sor det andet betragte den rette 
Maade at læse Gunds Ord paa med Nytte. Du hat 
lanste hsrt og liest det ltastigste Guds Ord i Vetden og 

hat dog lagen Nytte deras og itte blot tngen Nytte, men 

endog Stade. O, hvor stote og mange Farer smgider 
os — og vi ved det ille. Bedenk da, at det er sladeligt 
at læse og at here Gudg Ord, naar det ilte slet paa en 

ret, men paa en forvendt Mande. Ligesom en starsp 
Kniv, vel anvendt, got stor Nytte, men ilde anvendt, 
lige stor Stade, saa og Guds Ord. Det er »Livsens 
Lugt til List-et, eller Dedsens Lugt til Alten« JIet er 

saa alvorligt dette, at Guds Otd aldtig Gliver uden 

Virlntng, naar det trænger gennem Sindet; det vitker 

til sin ejendommelige Velstgnelse eller msodsat. Det er 

ltg Satan Solcns Lys er sor alle Dageng Stadninger 
et Middel til Trivsel, Gliede og Virtsomhed; men Nat- 

suglene bllver af dens Lys blinde. Solenö Barme get 

Voxet mygt, nien Leret haardt. Ssaa ulige virter og 
Guds Ord. Jødrne, s. Ets.var nistnot haarde ogsaa 
før Kristi Ant-ornst; men da han kom, da Solen stod paa 
Middagshojdem da sblev deres Blindhed, Haardhed og 
Ondstab sorstrcettelig Og Forræderen Judas! Man 
man sorstrættes, naar man betænter hans Til-stand. 
Jesus sorudsagde harn hans Farr, advarede sham og 
sagde: »Ve det Menneste, ved hviltet Mennestens Søn 
forraades;« men Judas frygtede itte, og dog havde 
Judas i sine tte Difcipel-Aar de rigeste Anledninger til 
at stne, hvorledes intet Ord as Jesu Mund git tabt, men 
altid suldtoinmen opsyldtes. Sagde han til Figentrceet 
»Jngen rede as dig,« saa sortotredess det; sagde han til 
Vejret: »Bitte stille,« saa blev det stille; sagde han til 
den allerede stinkende Lazatus: »Kon! ud«, saa stod den 
Dsde op. Alt dette havde Judas set og desuden hørt 
de sortrcrsfeligste Praditener paa Jorden, og maaste 
havde han selv sagt:.hvad Herren stger, det ster; men se 
— en Gang i sit Liv gjorde han en Undtagelse, da det 
gjadlt ham selv. Saa gor et sorblindet og sorhcrrdet 
Hytlerhjertr. Nu sp»ørges: Hvorledes var denne istores 
Forhaerdelse kommen til Modenhed i Judas’s HierteZ 
Jo, Judas var en as de tolv, havde set, hørt og erfaret 
meget, men ilde anvendt det, havde itte hart ret. Saa 
gaar det endnu i Dag. Vi ser, at mange ved daglig 
Lassning tan næsten den hele Bibel udenad, men er so- 
Vende i Snnd og Sitterhed Andre, lig Judas-, hat 
gaaet i Krifti og hans Disciples Selstab, smen har mistet 
alt Naadelio i .Hjertet, al Kraft og Bevis af Naaden i 
sit Levnet, uagtet de fortsætter at bruge Ordet. Disse- 
er itte blot saa døde, som om de intet Guds Ord havdez 
hort, men sno Gange værre, sotn Striften siger. Satt-F danne Frugter toinmer as Guds Ord, naar de itte bru-l 
ges ret. 

Men spørges nu, tworledes Guds Ord betragtes 
Paa den rette Mande, saa vil oi ved Gudg Bistand spare, 
flont tort, dog saa fuldstcrndigt, at om du giver Aat 
derpaa, stal du atdrig betragte Guds Ord uden Nytte. 
Mart da, at dertil fordres blot, at du annammer det, 
som Guds Ord, i Frygt, Lydighed og Tro, som den 
store Gud cnaa fordre. Guds Ord vil naturligvis ittc 
blot høres eller lcrsses, tnen og lydes, efterledeH og troes. 
Gør tun det, og du stal itte staa tilstamme. Det er den 
sørste, alm«Endeligite og sarligste Misbrug blot at lade 
prakdite for sig og da at annamtne Ordet tun med For- 
standen uden at begynde at leve derefter. Dette var Jn- 
das Jscharioths Vej til Forhærdelse. Dersor maa du 
strats iverrtscette det, du ser, du stal gøres Du ser, f. 
Ets» at du mangler aandeligt Los, søa og bed da ftrats 
deron1; du fer, at du bør aflcrgge en ·Synd, gør det da 

strats; tbi ved blot at høre og itte gøre, sorhærder du 
dit Hinte. Og naar stal det ste, om itte nu? Og hour- 
til stal Guds Ord tjene, om itte for at efterleves? Du 
tan da heller strats ophøre at lasse og here Guds Ord 
og give dig til chevelen, hvis du aldrig vil efterleve det. 

Lg hvem stal aøre det, om itte du, som jo ogsaa vil ind- 
gaa i Himmels-m Se, det er just Fortabelsens Vej at 
lade andre tage det til sig, lade andre gøre det og selv 
samle det blot i Mindet. Men siger du, at du ej sormaar 
at gsre Guds Villie, saa sporgesx Hat da Gud sordret 
for meget? Er han da ubillig i sine Bud? Er det itte 

billigt, at du elfter ham over alt, eller at du elster din 
Neste som dig seit-? Mere begcrrer han itte af dig. Og 
— hat du da alvorlig anstrcengt dine Krcester i at gøre 
Guds Villie? Eller —- maaste du endnu hat ganste li- 
det bempjet dig, men været sitter, haard, ligegyldig og 

lgioet dig Synden med Letsindsighed? Er det itte billigt, 

Iat du da sordømines, som Guds Lov truer med? Se- 

som du saaledeg betanter og lyder Hererns Ord, da stut- 
Jde du snart begynde at gøre derester eller forssge dine 
Aræster paa dette Arbejde, og da —- da stulde snart 
Usbsofceridighedens Stolthed falde, du stulde vættes as 
Syndeslumtneren og komme til en velgørende Følelse as 
Synden, en Sorg ester Guds Sind, som virter Om- 
vendelse til Saligkyed Naar du saa i din Nod og As- 
magt sthgteslsst anstrcengeri Ldine Krustey stulde du 

nsdes til at bede om Guds Aand, -og da as harn i ind- 
vottes Ersarings Stole faa det rette Lys i Guds Ord 
-— Lyset ovensra. Uden Erfaring er selv de Hojlcerde 
og Striftlærde stærblinde i aansdelige Ting; og uden 
Guds Aand tan Guds Ord aldrig opsattes, hvorom Lu- 
ther siger: »Jdet Gud gav os sit Ord, sagde han: Jeg 
stal lade det tydelsigt strive og predite, men dog altid ord- 
ne det san, at det stal bero paa min Aand, hvem der stal 
satte det. Dersor ser vi og, at de, sont mener, de tan 
opfatte Ordet (og den saliggorende Leere) af sig selv, de 

sorbiver lige saa lcrnge i Mortet.« 

i L 1 1 ie D a g. 

, Pan samtne Monde, fom du iom til Vettele nein- 

lig blvt ved at agie Ordet iom Guds Ord, paa femme 
Munde slal du og komme til en fand Tro, naak di! i din 

spSyndensd ej lan hjælpe dig felv og da hprer det glave 
Budsiab om uforfiyldt Naade i Kristo med den Agtelse, 
at du ladet deite Budstab gælde mete, end alle Jndven- 
dinger og Modsigelfer af din Fernqu Detie gelber i 
dsii hele Liv. Lad Guds Otd raade over din Fornuft, 
dit Hsjetie og dit Levnet, og i den Hensigt bed alvorlig 
om Guds Aand, hver Gang du sial høre eller læse Guds 

Ord, da ital du. aldrig bruge dei forgceves. 
Endelig stsal vi nu berste Nytien og Notwendigk- 

den af Guds Otds Brug. Men vi belender, at just her 
er dei Punkt, hvor Haanden fynket i Afmagt ved Tan- 
ten om Umuligsheden af at tale, som det sig bsr, forme- 
delst Materiens Bigiighed og de mcegtige Modstandere, 
iom her møder frem, nemlig del trage Kod, den fængq 
flende Verden og den artige Satan. Her butde Or-. 
tene sitives med Jld «i hvert Hierin Hvem betænlet 
nemlig, at det er Guds Ords Ists-mittelst, som er extent- 
lig Aal-sag til al aandelig Elendighed i Verden, al Svag-l hed i Kirlen og hos dens enlelte Lemmer, og at Guds Ords 
i Verden2 Det er sandt, at Mennesiet er faldei, og Fal- 
dets Folger er bedrøvelige — Vanito, Synd, Motle, 
Sitte-het-, Haakdhed m m. Men an dem kund- b-ves.· 
Guds Batmäjeriighed og Retfærdighed lunde ikke lade 
Menneslet i denne Tilstand uden Middel til Opreisning. 

J 

Han gasv os derfor et HjælpemiddeL en himmelst hel- 
lig Sud, som, nedlagt i Hjerterne, stulde genoprette det 
tabte Guds Billede — Lys i Forstanden, Hellighed i 
Vilkien og nye aandelige Lea-isten Du er blind, haard« 
usalig og bunden i Synden; men alt dette tan bødes ved 
et HjcelpemiddeL hviltet Gud har givet os af Himmelen 
Du kan blive feende, bøjelig, troende, salig og frigjort 
i Kristo ved dette Middelz men uden du bruger Midlet, 
er det dig umuligt at vversvinde det Onde vg at faa Op- 
rejsning, om du end paa det hjerteligste beder Gud om 

Naade dertOiL otn du end vaager og strider dig tilde-de 
imod dei Onde; det er alt Mgævez Syndefloden bryder 

Hfrem med uimodstaaelig Magi. Alt dette Ibetræfter og 
Erfaringen. Der gives Steder og Menigheder, som hat 
troende Lærere, der uophsrlig pløjer og saar og vandet 
Sceden med Forbønner og Tsasarerz men der staat dog 
jammerlig til blandt Folket, der spores ingen varagtig 
Kraft og Bevisning af Kristen-dion1n1en, ingen Øvelse i 
Tro og Gudsfrygt; der er tun noget løit Forftand5- og 
Følelses-Pral. Hvad er Aarsagen? Undetsøg, og du 
stal finde, at Foltet har ej begyndt selv hjemine at be- 
tragte Guds Ord, og saalcenge dette itle ster, bortflyver 
alt, hvad de hører fra Prædikeftolem sog batr ingen Fragt. 
Der gives Egne og Tider, paa hvilke der ster triaftige 
Væklelser, meget Folt er i Rørelse, der begynder at 
grønnes og blsomsftre over alt, og man glæder sig i Haa- 
lset om riae Frugter as denne stønne Herrens Plantelse; 
men, nogle Aar gaar forbi, du besøger Egnen, men gen- 
tender den itte. Du stuer det øde Land med Sorg, du 
fer tun Tidsel og Torne, for-get Frcekhed og Ugudelig- 
bed. Hvad mener du er AarsagenZ Jo, en Arbejder i 

Qrdet ail hjem eller flyttede bort, og der bar Jugen, 
fom antoa sia Foltet, og ser var de ikvke lomne ind i 
Ordet Derimod tan du finde andre Ekzne, hvor ingcn 
ifin bar staaet ledende i Spidsen for Herr-Ins Vcert; 
men Foltct felv havde beanndt at opbygge fia af Gudg 
Ord indbyrdes. Der glaedeg og forundres du ved at se, 
at Herrens Vært ilke alene er bibeholdt, men og merke- 
lia forøget, udvidet og m«odnet. Dis-se Fioreteelser er saa 
sædvanlige, at enhver, som har nogen Jndfigt i Guds 
Niaes Saa, tan stue det. Oa hvorledes skal vi fortlare 
DS dem? Jo, tcenl spaa din egen Erfarina, om du er en 

Kristem fotn har gaiaet i Gnds Aands Stole; hvad hat 
du at rose dig af siom Middel til det aandelige Livs 
Optiold oa Fremvcetftie Hat du været saa itært, sac- 
troende, saa aarvasagen, saa oplyst, at du derved ha- 
staaet fast i alle Provelser? Nej, intet andet end Gile 
Trosfafthed vil du benomme; men nu er Gud lige trofast 
mod alle; det dar ilte af Mangel Paa Guds Trofaftbed, 
at diristenlivet døde her og der. Nei, Forftellen er den, 
at hog bine er Naademidlet forspmt, men boz dig be- 

nyttet. Saa tryg og glemst du end er, har du dog un- 

Vertiden betragtet Guds Ord, gerne hørt og lceft det, 
endstøndt du og heri har megen Forfømnielfe at bebrej- 
de dia. Du bar og i den Del erfaret, at Velsianelfen har 
fvsaret til dit Forhold Har du itle erfaret at du un- 

dertiden efter langt Sasvn af Ordet eller Torspmrnelse 
deri er bleven bedrøvelig told oa død oa habt Ulnst fcsr 
det indre Mennefte, er bleven svag for hver Fristelse, 
derdslig og todeligZ hvorimsod du i de Tiber, da du ein«- 

gittes flittig med Ordet, har følt dig mere fund og 
frisl paa dit indre Menneste? Videre: Var det itte ofte, 
at du var ncer ved at falde i Stynd og Silterhedz men 

et Bibelsprog, cn Prcedilen eller noget Guds Osrd vatte 

dig af Slummeren og frelste digt Var det ikke ofte, at 
du var lold og ded, hele Verden var dig mørt etc.; men 

du tom til at lcese et Vers i B.i-belen, et Kapitel, et Styl- 
te af en god Bog, eller du traf en Ven, som havde Guds 
Ord i sin Mund, sog du sil nyt Liv, ny Barme, og det 

lyste op for dig igen. Hat du ilke Davids Erfaring og 
Betendelse: »Herre, shavde itte dit Ord været min Trost, 
da var jeg otntommet i min Elendighed«. Saa ser du, 
hvorledes Ordet hat været et Middel, hvorved Gusd hat 
opholdt dit Naadeliv. Ligefaa er det med Kirten, d. e. 

med alle andre Kristne. Guds Ord hedder ilte forgsæsves 
et Naademiddel. 

Betænt da, hvor tyrannisi de behandler deres Sjcele, 
fom tilsidesætter denne ihimmelske fis-de, deres enefte Leer- 
dvm og Livssbrød, Guds Ord· Gud hat i Naade givet 
os af Himmelen et synligt Middel, hvori han selv bor 

og virker, og paa hvis rette Bsrug den evige Salighed 
beror, — og nu fer man, at itte blot den blinde og grobe 
Verden foragter og nedtræder disse Perlen men, hvad 
der er langt vertre, ogsaa de, som »har fmsagt Guds go- 
de Ord«, — de ladet ofte Verden og Kødet forhindre sig 
i Guds Ords Betragtning, saa at maasie hele Dagen om 

ikte hele Ugen gsaar med, uden at en eneite Stand an- 

vendes til Ssjcelens Bespisningz — eller om de for et 

Øjeblil sætter sig ned ved Ordet. saa er Tankerne og 

Hiertet iaa npfnldt af Verdslighedey at man, lig et bru- 
fende Han, umulig lan vpvarmes af Solan Straaler, osg 
liele Frugten af saadan Omgang med Ordet blliver kun 
en starre Ulnst «dertil. Guds Ord maa annammes med 
en stille betragtende Aand, om det stal opvarme Hinten 

12te Dag. 

Mange ladet sig hindre fra Guds Otd ved de miange 

jordisle Ting eller det, sosm Jequ mente med »Form« 
fom kvceler den gode Sæd«, nemlig ,,L-i·vets Vellnst og 
timelige Qmsorger«, kedelig Ttæghed sog de mange Fo- 
retagender og Bekymringer, hvillet alt er for den for- 
blindede Sjcel vigtigete end det himmelsir. Nu heddek 
det: »Jeg hat ikle Tid til faa flittligt at betragte Guds 
Ord; det og del maa vgl-km gpres.« Men dette, som 
maa gøres, er nsoget jordist, og det, som bedst lan und- 
lades, er det himmelste, der altsiaa er mindre vigtigtl 
Saa for-blindes er Sjceslen. Men, siget du, vore Kale 

Pligtek er Thellige og lan ej forfømmes; thi hvo, som ille 

sørget for sig og sinc, er vertre end en vantro. Bel; msen 

Jesus siget: Det ene skal du gsøite og ille forspmme det 

andet. Om du pasfer dit Kald og dit Hus paa det fuldi 
lomneste, men ladet Naadelivet «bvrtdø, saa lan dit vels 

rygtede Kald sog Hus ikle frelfe dsig i Dsøden og Dom- 
men. Men den, som foregiver, at dit Hus eller Ksald 
lider de Stunde-, du anvender til Von sog Guds Ords 

Betrag ning, er lun Forblinderem den gsamle Slange, 

.- 
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sog Hedningen i dit Bryst, dit Hjertes Vantro, som ils 
ved as Guds Velsignelse, som ikle agter det himmelslh 
som hellete bortleger og bortsnaklet ti Stunder end alt-( 
render een til Andagt. O, en stor hedenfl Foragt so- 
Gud -og din udødelige SjceU Du hat Anledning til des 
salige, høje og cetefulde Omgang med Himlens og Jor- 
dens Herre, din Frelser og Saliggørey ved at there hats 
tale — hoillet sier i Ordet —- og at tiale til ham --·« 
hvillet ster i Bønnem men du siger, du hat ikke Tis 
Vertil; — men at here og at tale Fotfcengeligheder blsands 
Menneskene, dertil hat du Tib. Dette maa vel hedde as 
viere forblindet af chevelen. Du hat itke Tid til es 
anvende til Sjcelens Næring een Time asf Døgnets sitt 
og tysve Timer; men taenk, om Gud slaar dtg og liades 
dig ligge syg et Aar —- Vetden staar nol enddal Mel 
da hat du tun lidt Tal saf det sverdsslige, som du sas 
trolig passede; det kan nu ikke hjeelipe dig. Men Gus 
vg hans Otd hat du foragtet; du vil nu vel ilke vents 
noget af dette fotagtedeZ Men da nu Folg-en af GUU 
Otds Fotsømmelse bliver, at det indsvortes Mennests 
afmattes, Trer sotduntles, Gudsftygt sog alle Naades 
trcester svælkes, da llager du maasie rwer Fristelser os 
Ssvagshed, som du itke lan overvinde; men hvorledel 
lunde du vente det? At du tan overvinde det onde i dis 
uden Naademiddel, venter hverken Gud eller Menneskeq 
men benytter du derimod dette Naademiddel, stal intetg 
som tjenet til Liv og Gudssfrygh være dig umuligh 
Men siger du, at du hat fotsøgt at betragte Guds Ord- 
men er dog itke blevet bedte, saa er et af to Aarsag der-i- 
Enten fsorstaat du ikke din O·mvendelse, idet du msenetz 
at du i al Hast skal opnaa en vis Hsøjde og Kraft- 
Fromhed og Hellighed, og ved ej, at Vejen hertil gaar 
igennem Fornedrelsens og Fattigdommens Tal, hvorth 
heter, at du ikke kan se dig bedre og bedre, men want-. 
imod; — eller og er det san, at du endnu et en virlelis 
Slave under Synden, endnu ikke hat faaet nnt Lin, nlI 
Lyst, ny aandelige Kur-steh og hat da ikle btuat Gudl 
Ord tettelig. Du hat t. Ets. forvendt Gudå Ltden og 
søgt føtst at sovervinde det onde i dig, fotinden du siulde 
tilegne dia Kristi Fortjeneste, d. e. føtst villet bære Ftugk 
og detpaa indpodes i Vintraeet Kristus. Beannd nu TO 
lyde Ordct, som siget: Fly først til Jesus on bed one- 

Naade; siden stal det blive Raad for Ssyndens Magtp 
lad den dybe Egentetfcetdighed fare, og last dia, som da 
er, med alle Brøst eg Jndvendinget i Naadens Tum, dss 
stal du erfate, at hvot Synden et bteven ooetslødigp 
der er Naaden end overflødigere, og se, nu ital denne 
overflødiae Naade saaledes glæde, smelte og forandre diiss 
arme Hierte, at det ikke mete findet Smiag i det ondez 
fom lfør holdt dig fangen, — og det gode, som du ej 
formaaede, fkal nu blide din Lyst. Saa lcerer Ordehv 
Ansvend dettc i Lydighed, saa et intet umuligt, som et 
nødvendigt til Saliglhed «-« 

Siaer du, at du ofte hat høtt og lcest Ordet udets 
noaet Jndtryk; at du var lige kold og følelsesløs, fast 
svates: Er du tilfreds med, at du hører Guds er meI 
Aulde og Ligegyldigshed saa er dette Tegn til et ubod- 
særdigt og forhærdet Hjette —- mark dette. Men er d! 
ntilfreds med din Kulde og søget at høre Ordet meI 
Agtelse og Følelse, saa er del Kulden syndig, men din 

Bekymting derover et et Tegn paa et redeligt Discipels 
ZSind. Og vid, at du under en saadan bessvcerlig Kulde 
ikke heiter Guds Otd uden Nytte; thi først bliver du 

detaf mere ydmyget og misfvrnøjet med dig selv end af 
den kraftigsste Ptcediken om Ydmyghed, og for det andet 
bliver en og anden god Sced lagt ned i den tørre Jvrdt 
for paa en anden Tid ved indttcedende Regnvejt at fceste 
Rod, spire og bcere Frugt. Med andre Ord: Om dt 
blot i Forstanden ifatter og i Mindet gemmer de Ord; 
som nu er dig mindre vigtige, fordi du maaste itke staat 
paa det Standpunkt, at de Ord passer paa dig, siac 
stal de dog, just naat de behøves og passen blsisve ligesott 
sopvakt til Liv og Virksomhed as den trsofaste Aand. 
Saadant mente Jesus, da han sagde om den Helligsaands 
»Es-an slal minde eder om alt, hvad jeg hat sagt eder,« 
Joh. 14, 26. ISaa git det og Disti-plene. De forstos 
ikle alt, da Jesus talte det, men siden, naat noget traf 
ind, ssom det passede til — »du lotn de i Hu, at Jesus 
hasvde sagt det·« Saaledes f. Ets. smsager det ilke den 
sorgfrie og glade at høre en Ttøsteprcedikenx men da 
sogsaa han tommer i Nod sog Sorg, kan den hørte Trøstes 
cptaedilen komme til Nytte. Ligesaa med alt Guds Ord; 
Ordet Shøres saldrig uden Fragt, om det ret høres os 
gemmes. 

(Fortscettes). 
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