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stc Dag. 

Hodedarnnken til, at dort Liv er stjult, er den, at 
Kristi Riae stal drei-e et Troens Rige en ydsnnsgende, 
trana da lav Port for Adam-Z stive Vern! at Flristus stJl 
i alle Tiber verre ,,til Dom i denne Verden«, at de, sum 
Vij sk, siat vokde blinde, og de, som nrjeg nied ille al se- 
stal blive seende, — paa del at innen and-en stulde lonnne 
i dette Riae oa tunde splae vor LIEde end de, som lader 

sia nøje nied, hvad del behaaer ham at anvende. Gideonz 
Hast udlaaredes itle ved fril Wahr men ved den hdiny: 
gende Prove, at de, sam ldnjede sia ned oa labede Vandel, 
srm en Hund, de flulde aaa nied Gideon. (Doin. Fl. 7). 
Zaun-der- oa her: Ten, som bojer sia sor Gndsz Rand- da 
lader det, soni han dil, alrlde Da dlivc fast, han erfarer, set 
cller fornennner nn hoad soni helft --— blot den lan følge 
Jesnn:. Ten derimod, som notwendig vil se, feile oa smaae 
txtan Liflialnsdx den, sont nøovendig dil have sit Lin i 
Nno tlart Da aabenbart, saa at all slal aaa vel oa rigtEgL 
hart-J Jndre altid date darnit oa gudeliat, hans Vandel 
altid da flirrt da l)ellia, hanc- Lad i Beiden velsianet; at 
alle tiristne ital viere aanste rene og uden Fejl, innen 
Elrølselighed innen Ueniahed, innen Mangel i Forstand 
eller Lednet, oni de slal lxoldeik for llriftne s— se, den som» 
stal have Linel i lttnd saalede-:-, oa ilte vil nøje sia meaj 
at del er sljnlt, nnderliden aldeles overdcrllct as Stind 
oa tflendiahea den vende naar som helsl tilbaae fra 
denne Hast. lian duer ille til dette Fellloa Ten lorsksi 

scrstekes Fall ital nnic sia Ined at dandre i Troens tylle 
Junian oste oa til alle Tider aldeles intel se oa føle af 
lltndg Rande, liaesom de var aldeleg odergivne Liaesosn 
Firistng dar fnrretnve Tage i Ørlenen, fastede« hnnaredc 
oa sristedeg as Ticrvelecn mer hang morderisle: »Er dn 
Gnds Zon? —- saa stal og di i den aandelige Zrlens 
Tørhed oa Tonihed undertiden sristes ai arueliae Snnder 
ca Djrroelens Jndslndclser, soin alt-d slal raabe i Hier- 
let: »Er du Gilde-« Barn?« Ja, en Kristen aaar oste saa 
lasnae i detle lnnae, ldalsnlde Marte, at han for Alvor 

lror, han er dcn allerdaarliaste, ja den ulnlteliaste Syll- 
der, midt under det, at han i al Hemmelighed er del lerreste 
Gndg Bam, betterdt ined idel Retsærdiahed oa Ynde il 

Armut-, saa at Gnd oa tfnalene srniler til hamx nien lrol 
ille, at han merrler det, tro ille, al han nn snler det.! 
Haar nøddendiat da, dnbl, rel dhbt at indpræae i sit Hierte 
Gut-S Ord, sont siaer, at dort Lio E Gud slal date sljul!; 
sljull, ille aabenbart; ·ljnlt slal del være i denne TidY 
Men naar Kristitg, vorl Liv, bliver aadenbaret, da slal oa 

vi aabenbareg med ham i Herliahed 
Dernæst aiver Anostelen paa Grund as et saadanl 

Lin den dyrebare Fornmning: Søaer det, som er orentil. 

Forst: Er J opstandne nied Rristus —- oa fiden: Thi J 
rre c-ode, on ederg Liv er sljnlt med Kristns i Gild; der 

ncrst sornianer han: Esterdi J er døde og opstandne med 

Kristus oa ved en saadan Dod og Opstandelse er lomne i 

en nn Verden, del er et nht Liv, et aandeligl Liv, i hvillet 
Kristns er eders alt i alle tV. 11), er eders Liv, eders 

eneste Trost og Ver-Immele eders Salighedshøvding,« 
eders Hoved, eders Ven og Broder, — saa søaer herefler 
det, iom er her oventil, hvor han er hos Faderens højre 
Haand Hvor Brudgommen er, vil jo og Bruden verre. 

—- Thi J er døde: — Fornden det, at Kristus er eders Livl 

oa lltlcrde og drager eders Hjerter til Himmelen, saa har 
J og ved den ny Fødsel as den Helligaand faaet en nn 

Natur, sont er saa død sra denne Verdens Liv, og Syri- 
dens Tjeneste, at J aldrig mere har No i disse- Og eders 
rette Liv, Livet i Gud, del er her stjnlt, lan ille ret nydes 
her paa Jorden, men er i sin Fornedrelsesstand Her er 

J ille hjemn!e, men som Pilegriknme og Vandringsmcend 
i et fremrned Land, ja et sjendtligt Land, hvor eders 

Herre og vorige aandelige Slcegt aldrig har haft sin Ro 
eller sine Ejendomme, men faret derigennern alene sont 
jagede Flygtniinger. Derfor maa alt godt, sont J lunne 

have paa Jorden, verre eder blol sorn et triveligere Nat- 
Herberge for en Pilgrim, hvor han ille standser og beseel- 
ter sig, han har et andet Maal for sin Reise end Ver-riss- 
huset. Sieger ester det· som er oventll, hvor Kristus er, 

tlte ester dei, sorn er paa Jorden. Enhver, sont ved med 

sig selv, al han er bleven en elendig Synder, udtrcettet, 
mislrsstig, ja dpd ved Loben, men har faaet sin Tr-ft, sin 
Retsaerdighed og sit Liv i Kristus og nu lever i en saadan 
Tro og i et saadant Liv, at han ille lan saa No i Ver-den 

og Shnden s-— maerl: du, fom ved saadant, dig aælder 
denne gode Formaning. Ssg det, sont er oventil, hvor 
Kristus er. Lad dig ille mere bedrage til at fort-ge paa 
at berede dig et Paradis paa Jorden. Det er lun en be- 

dragerisl Jndbildning, vni en Krislen her paa Jorden i 

noget jordisl haaher at sinde en stsrre Glade, stden han 
engang har sundet Glcede i Gut-. Nej, bliver noget andel 
en sttrre Gliede, saa lider strals del aandelige Liv. Vil 
du altsaa have et fredfuldl og saligt Lisv paa Jordan 
med Bibeholdelse as Faderens Kastlighed, saa spg blol al 

blive rnere og smere himmlsindet, mere og mere at glemme 
al anden Vinding og tht og alene jage ester det, sorn er 

oventil, der, hvor Kristus er, at intet jordislt indtager bit 

Hjertez lhi saa lange Gudö Sked dliver i dig, vg du lever 
del sande Liv i Gud, vil al jardist thle og Gliede søre 
dia baade i Nod ioa Fare og i Frygt; thi da faar dn aldrin 
Ro, saa lange du har mere Lyst og Gliede i noget andet, 
end i Gut-· Kan du have en starre Forli-vielse, en leerere 

Slat og Gliede i noget jordlst end i t-; cd oa hans Benstab 
og dog være rollg og glad, saa er del iIYHI vel med dtt Liv i 

Kristus. Arbejde og vandre hernede «maa du; have og 

beuge del jordiste maa du, men blol med Legemet. Viertel 
stal svære i Himmelem hvor Kristus er. Din Sjcelebrud- 
gonis Ntdlcerhed for din Kretllghed sordrer det. Naar 
Gud giver dlg noget gleedellgt, da modtag del med Tal, 
men og med Frhgt, at ille dit Vierte lndtages deraf. Alt, 
hvad sein ille er Gud selv og hanö Naade, maa ille vcere 

Hjettetz Skat og Tr-st. Et gpdt timeligt U-dkomme, 
Rigdom, Bekvemmelsighed, Anseelse og Ære, eller«aande- 
lige Gover, F-oestand, Erfaringer, god Vandel, Brødtes 
Tillid —- alt dette er dyrebate Gudis Gover, som du vel 
maa tatte sor, men —- msed Frygt, at ikte nagen saadan 
Gabe blidet Hiertets Lyst og Støtte. 

Naar en Kritten saaledes i alle Dele dog maa have i 
Gud sin højeste Lyst og Glæ«de, saa er det ikte meget værd 
at føge nagen jordisl Lytte og Glæde; thi vinder jeg den, 
saa er det min Farez vinder jeg den itte, saa er det min 

Plage. leisver noget jordjft en større Lytke og Gtcede 

for mit Hierte end den, jeg hat i Gad, saa er det min evige 
Ulyttez bliver det jordiste itte til større Glæde og Lykle 
end den, jea allerede hat i Gud, da lønner det ikke Møjen 
at iøge den, efterdi jeg før bar ftørte Glcede. Naar nu 

hektil tommek, at Eljtennestehjertet hat en ftot Tørft efter 
blot at faa nogen anden Stat og Glasde end Gud, saa 
maa man sande Prætoti Ord: »Die Kristnes største Lytte 
er ingen Lytte at have her paa Jorden;« saa maa den, 
der viktelig vil indtage Himmelen, snatt komme dertil,» 

Hat han elster Faktigdom mere end Rigdorn, Foragt mere 

end Ære, Lsidelser mere end Velgaaende, ja Døden niere; 
end Livet Dette maa vel hedde: »F er døde« og ,,torsf:«:-i 
ftede med Kristus«. —- O, et for Ksødet alt for bittert 
Forhold! Her stal enhver marke, hvor nødvendigt det cr 

for den, sont stal folge saadanne Love, forst at Vcere op-: 
standen med Ariftus, at have et andet Lisv end blot Na- 
turens, vcere født af Gnd og lyktelig i Gud, ja, have Him- 
mexisget i sit Hierte, saa at Kristus er vort Liv, vor Stat 
oa vor Glasde; thi ellers bliver det os for tungt, ja umn- 

ligt, i Sandhed og Bestandighed at tragte efter det, som 
er oventil, og ilte efter det, som er paa Jokden. Siger 
man det end med Munden, saa lyver man paa fm Sja-l: 
Hjettet tragtek doa efter det, som er paa Jorden »- eaen 
Afte, Vellyst, Rigdom — saa lænae man itke hat Glæde 
i Herren, eller Liv og Glcede i Gud. Rette Kristne bar ca 
et jordift fordckkvet Find fuldt af Lyfter og Begærliahe- 
der; men sde er dog torsfæstede med Kristus. Asasph be- 
lender i Sal. 73, at det gjorde ham ondt og stat i hans 
Nyretn at se de ugudeliae have al Medgang, medeng den 

retfærdige maa lide megetz ,,men«, lægger han til, »das 
ksliver jea stedse ved dia, Herre.« Niaar jeg har dig, sper- 
ger jeg hvetken efter Himmel eller Jord. Om end mit 

Legeme og min Sjcel fotstnæater, saa er du, Gud, dog mit 

Hjertes Klippe og min Del evindelig! Nu fortswtter Apo- 
stelen sin Formaning omtrent i folgende Mening: Da J 
nu faaledeg eftet Acmden er døde fta det jordiste Liv og 
lever for Himmelen, men eders Kød er fuldt af stadeliae 
Vegcetlighedet, saa varer faste og bestandige i at døde 
dette. Deler eder ikke mellem Gud og Verden; plager 
edek itke med at se tilbage til Sodoma Lader eder itte 

forføre til atter at søge Verdens oa Kødets Lyft; men lag 
der det vcere afgjott, at J er døde derfra, og nn som 
ilende Pilgrim-ne blot feiger eders Fasdreland! 

Efdde Tag. 

Zorn oprejste med Kristns og himmelsindede advarer 

leostelen de troende mod alle Slags Snnder og Laster, 
som hersler paa Jorden blandt Vanttoeng Born og er 

Lemmer i det aamle Menneste bos de troende; thi nat-r 

leostelen i Sol. P-, 5 sormaner til at døde vore Lemmer, 
saa menes dermed ikke Legemets Lemmer, men hvad strats 
efter, i V. 9, laldes »det gantle Mennesle nted dets Ger- 

ninaer«, nemlig selve Snndesordærvelsen, den as Adam ar- 

vede Natur-, med dens Lyster og Begeerligheder. Han 
siger: 

»J. Dnder derfnr eders jordisle Lemmer, Horeri. 
llrenhed, Blødagtighed, ond Lyst og Gerrtghed, som er en 

Asqudsdykketse. 
sk· For hville (Lasters) Slyld Guds Vrede korn- 

mer over Vantroens Born, V. 7, blandt bvilte ogsaa J 
sordnm vandrede, da J levede i hine (La«st«er). l 

8. Men nu aflcrager J oasaa alle disse Ting: Brede,» 
Hidstghed, Ondslab, Bespottelse, slem Snal asf edeJZH 
Mund. ! 9. Lyver itle sor hveran«dre, J, sont har assørt det» 
gatnle Menneste med dets Gerninger (V«. 10) oa ifsrt dets 
nn, som sornyes til Ertendelse efter hans Billede, sstnj 
ktulste det. » 

Her ser jeg først, at de Kristne itle et fuldendte Oel-T 
gener, i hvtlle intet ondt eller urent findes, esterdi de» 
endnu behsver en saadan Formsaning! Apostelen forma- 
ner her de ,,opstandne med Kristus«, ,,Guds- udvalgte, 
hellige og elstelige«, til at døde og aflægge saci gruelige 
Sager, som jeg mente aldrig stulde spørges am eller Indes 
hos de hellige. Mærl: Forst fortlarer han, at han vi! 

»tale alene til dem, som er rette Kristne, sigendet »Er J 
saltsaa oprejste med Kristus,« og »Kristus er eders Liv« 

to. s. v. tV· 1, 3); derpaa lalder han dem udtryltelig (V. 
19). »Gut-s udvalgte, hellige og elskte«. Og nu form-quer 
ban disse hell-irre at døde, binde og lvæle sradanne Ting 
som Horeri. Urenhed, Blpdagtighed, ond Luft« Gerrtghed, 
Vrede, Hidsighed, Ondslab, Bespottelle. Løgn. O, her 
ser jeg noget underligtl Jeg mente, It de, som var rette, 
alvorlige og evangelisle Kristne, som en Apostel tnnde er- 

tende, stulde være langt stilte fra saasdanne ubngaelige 
Ting, at han vel aldrig stulde behsve at advare dem for 
saadant. Men her ser jeg, at det er en aldeles salst Ind- 
bildning, en aldeles urigiig Slutning om de hellige at 

mene, at de ved Guds Aands Virlning er blevne i sig selv 
fuldt hellige, rene og uden Stand. Jeg ser her, at de itke 
blot har et ondt Red, med Lyster og Begcerligheder, men 

staar og i Fare for at salde i de verste Synder og Laster, 
esterdi Apostelen her advarer dem for saadanne. Ja, her 
ser jeg, at det er sandt, hvad Luther siger over Ps. 51, 
,,at det er et aldeles grundlost og opdigtet Ord, at man 

siger, at noget Mennesle er helligt — lsigesom det var et 

aldeles opdigtet Ord, om nagen sagde, at Gud havde 
saldt i Sond, hviltet er Umuligt. Dersor maa man 

lcegge bort den gamle thdfarelse og salste Jndbildning- 
at f. Ets. Petrus eller Paulus har været uden Synd; 
tht de hat været li sig selv) Syndere saavel som andre 

Mennester; alene Gud er hellig, som Menigheden synger2 
Heilig er Gad, Herren Zebaotl — Men vi oa alle Trom- 
de laldes hellige derfor, at Kristug har helliget siig selv 
sor oö og stanlet tos sin Helligbed Den bodfærdige Nover 

paa Kot-set er, ligesaa helltg i Kristus som Petrus; og 

det beror ingenlunde derpaa, at Petrus og Paulus bar 
gjort større Gerninger end Reveren og du og jeg; thi vi 

er fra begge Sider af Naturen Syndere, men i Kristus 
shellige 
i Her ser vi, hvorledes disse to stridige og ulige Egen 
siaber forener fig, at be Troende i Colosfæ er saadanne 
Syndere, at de behøver Advarsel for gruelige Singen som 
her nævnes, og dog paa samsme Tid er Guds Udvalgie, 

lhellige og elstte. DU, soin gaar og tier i din Blusel og 
«mener, at ingen Firiften kan vcere saa elendig en Synder 
som du; lom frem, du har mange Brødre i den Lidelse, 
og inærk, at du endnu kan være Guds Udvalatechellige vg 
clslte· At du føler Synden i dit Kob, betyder Jniei, 
naar du tun itte lever deri, itte tan blive i Synben, nien 

opftaar i Troen paa Firiftitg, om du ulylkeligen har for 
aaaet dig, oa vender tilbaae til bin rette Vandrina· Saa- 

lcenae er du altid i Firistiis, og da kan inaen Geld-Z Vrede 
droebe dia. (Roiit. 8, 1). Se og her, hvorledses Apostel-en 
taler derom lnenilig de opregnede Synder): For hvilte 
(Lasier5) Sikyld Guds Vrede tommer over Vantroens 
Bern. Mart: Gilde Vrede for Syndens Stnld lotnnier 
blot over Vantroens B-ørn. Troens Børn derimod er 

befriebe fra Verdien, er ikte under Loven, inen under Nasi- 

den, hat en eviq Forladelse, endslvnt de itte er ganste rene 

fra Synden Men, saa er og Forslellen den, at Vantro 
eng Børn baade lever oa vandrer i Synden, som en Fisl 
i Vandet, inen ilte som de Troende. Derom ftaar iaen 
i V. li: blandt hvilte ti hvilte Synder) J og forduni 
vandrede, da J levede i bine Laster. Meerk: Det er ct 

,,«fordum« for de Troende: de dar »fordnm« levet i 

Synden, da Stinden var deres fri Element, da Sxindet 
var kødeliat lRocn 8, Ri, oa de derfor uhindret vandrede i 

Svnden liaescm i t ordentlia Kald Saa er det itte nu, 

nien nu er de døde fra Synben, faa at de aldria Inere tun- 
de blive i dens Tjenesie, fom før sagt, men deres rette Liv 
oa Lyft er Netfcerdiaheo Fred oa Glæbe i den Helliaaand. 

Men at de dog trænaet til Formaning til stedfe at 

døde Kødetg Gernknger ved Aanden, det kommer deraf, 
at det aandelige Liv oa bet rene Sind ikte er soin et Ur- 

vasrt, der, en Gang stillet, siden aaar sin jcevne Gang, 
men er Liv, oa derfor er underlastet niangfoldig Form- 
drina, LivS·fare, Syasdom oq Dad, ioin Apostelen fing 
oin sine Troende i Corintl). »Jeg har trolovet Eber med 

en Mand, for at fremftille Kriftus en ren Jomfru; men 

jea frnater, at liaesom Slangen bedroa Eva med sin 
Trassthed saaledes stal Ebers Sind fordcerves fra den 

Enfoldighed som sprer til Kriftlts.« l2 Cor. 11, 2, 3.). 
Denne ,,rene Jomfrn,« ,,Br11den oa Lammets Huftrn«, 
er de troende Sj-ce-le, fom efter Samvittiaheden er dode 

fra dereg aamle Herre, Loven, og efter sit Hierte og Lev- 
net døde fra Synden, faa at de lever i Krisius og vandre 
efter ham, oa vil ej andet vide end Jesus og liam imst- 
ftet —- hviltet er ,,Enfoldiahed i Kriftus«. For saadanne 
frnater doa Apostelen, at de skal forvendes fra bet rene 

Sind. Dette var oa allerede itet rned manae af dein, til 

bvem ban flrevz det rene Sind var iaa befladiaei, at de 

itte en Gang toa det ilbe op, at en as dem havde taget 
sin Faders Huftru, og var dertil fitre og opblcefte 
H Cor« ,1 2.). En faadan Sindets Forvendelse tan tte 
endnu i Dag. chevelen sover itte, har og god Tid »Ja 

manae Misdler. Naar Evas rene Sind tunde forvendes, 
maa innen viere litter. Derfor behøves vel Forrnaning 

sog AdvarseL samt at enhver lceager sig dem paa Hierte 
Deder derfor eders jordisie Lemmer, Horeri, Urm- 

hed, Blødagtighcd, ond Lyft og Gerrighed som er en 

Asfandsdyrtelie Her naevnes egentlig tun to Syndsar- 
ter, Utydsthebens og Gerrighedens, to grnelige Afgrunde, 
hvori mange til Guds Rige hørende Sjozle, »foni vare 

virlelig udsriede« og »havde undflyet Verdens Urenhed« 
l2 Cor. 2.), er igen nedsuntne og fortabte. Disse to 

Syndsarter er heri ulige, at den ene er grosv og vede1-- 
ftygaelig, vlejer at bedrøve og angste Sjaele; den anden 
derimod vil ncesten intet Mennefle ertende for hvad den 
er. Den forste lan Menneflet bittert betlage og angites 
over; men over den anden derer man sjelden nogen spr- 
ger og angstes, hoorimod den sædvanligere faar et bedre 
Navn og undstyldes f. Ets. faaledes: Jeg maa jo sorge 
for mig og mine, og det er ikke Gerrighe«d, inen ,,nødven- 
dig Husholdninasomsorg.« Dog tan den gamle Slange 
saa rent forvende Synet, at ogsaa Utydstheden, som i 
sig selv er saa grov og vederstyggelig, kan i Fristelsens 
Stund aldeles itle snnes farlig, men gansle ustyldia. 
Dette er dog for en Kriften det tydeligfte Tegn paa, at 

Djævelen er nær og Farens Stund forhaanden. Sande- 
lig naar den Synd, som er dig forfcerdelig, naar du er 

ved fund Sans, nu synes dig ganste ringe og ustyldi·a, 
da ved du at Fristelsens Stund er der, at det er den gam- 
le Sianaes Aand og Miørkets Magi, som saa forvender 
dit Siynk Der-for vogt dig, vogt dig; da gcelder bei 

flyndsoint at fly ellet —- falde! —- ert Styndsomt 
at fly eller falde i Fjendens Bald. Begynder du blot at 

overlaegge ,faa er du fangen. At Eva blot indlod siig i 
JSamtale med SIlangen, og saa paa den forbudne Frugs, 
ldet svar Vejen til Faldet. J denne Strid sejrer man mere 

svcv Fluat end ved Kamp! —- Saa ital du og vide, at 

idet er chevelens Raad og det allerede bestulne Sinds 

Bedrageri, at du del itke vil falde i Synden, men blot 
vil forspge, hvor neer Bredden du tan gaa uden at styrte 
Dybet. Naar Sindet er sundt og vaagende, feiger du he- 
lere at komme saa langt bort fra Kanten som mulia.. 
Her gælder i Alminbelighed, at den, som vil undfly Syri- 
den, stal begynde med at fly Fristelsen, fly Anlednsingen, 
fly den ferfte Tanle og faa vidt mulsigt fly Sted og For- 
inaal, sotn medfører Fristelse. Hid heiter Kristi Ord: 
Om dit hsjre Øje forarger dig lforsfører .dig), da riv det 
ud og kalt det fra dig; d'et er dig gavnligt, at et af dine 

ILemmer tabes og itte dit ganste Legeme stal kaltes i 

Helvede. (Math. 5, 29). ngaa det, som i sia selv et 

ustyldiat, ogsaa Øjet, maa dog fltjes, nsaar det ved Sons- 
bens Mellemtomst bliver til en Fristelfe. Og om det er 

dig leert som dit Øje, og Forfagelsen deraf sasa bitter som 
Udrivelsen af Diet —- fly det dog, fly med din Sjeel losn 
med et Bytte. Det er dig bedre nu en liden Tisd at lide 
det bitt-esse og dog redd«e din Samivittigheds Fred i TI- 
den oa din Sjcel for Esvighedem end her en liden Tid at 
have Lyft i Synden og Kval i Samvittigheden og Hel- 
vedeö Jld i Evighedenl 

Men for at ovvælke Kristne til Aarva—agen«hed, ja 
til Forfoerdelfe for denne Synd i alle denB Grader, fra 

sden blotte Tanke sog Begæring til Un at -- 

kan intet kraftigere auf-US, end hvad som læfeii I-. 
6,15—20. O, et tænkevcetdigt Sttfle. ApostrIen stgktx 
»de J ikke, ui edel-s Lege-»ei- ek miß-. Lemmexe M 
jeg da tage Krisis Lein-mer og gøre dem til Skøgelemmpers 

« 

Det være langt fra. Flyr Skørlevnetl Al Syn·d, foll- 
Mennesiet g-ør, er uden for Legemeiz men l)vo, fom bedtts 
ver Skørlevnet, syndser mob sit eget Legeme. Eller des 
J ikke, at eders Legeme er den Hell"igaands Tempel, sollt 
er i ever, hvilke J har af Gud, og at J ikke er eders egnez 
thi J ere dyrekøbtex ærer derfor Gud i eders Legeme os 
i eders Rand-, hvilke høre Gud til.« Mscvrk bette! I 
er dyrieføbte med Kristi dyre Blod; J er ikke eders egng 
san at J kan agre, hvad J vil med cders Legeme og eders 
Annd, eders Hierte og ederg Tanken Men iror J pas 
Krifius, faa er ehers Legemer ogsaia den Helligaands Tem- 
pel Sau hemmeligt dset er, ja, saa urimeligt, ai Guvs 
Aand sfal bo i eher, faa er det dog saa sandt, som Gud et 
sandru: thi hvo, som ikke har Krifti Aand, den er ikke 
bang (Rom. R). Zkulde jeg da tagie Kristi Lemmer og gsrs 
Ekøgelemmer af! —— ligesom det og staat i 1 Cor. Z, Ils- 
17.: »Ved J ikke, at J er Guds Tempel, og Guds Aans 
bot i eher? H«vo, som fordckrsver GUDB Tempel, skal GUS 
fordckrve: thi Gndg Tempel er helligi, hvilket J er«. 

(Fortsættes). 
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