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Undec nahen Himmel. 4 
l 

En Swdie over Ap. Get» 14 Kap» 
12—15 Vers. 

Aif A. Fioig», Pkæst ved 1 
Sit. Max-ice Kikkesax i Minosan 

Pan-lus, Herren-Z stsore Apostel,i 
var itke bleven ulydig mod det hint-? 
Titel-sie Syn. Dem havde han haft 
munge af lige fra den Dag, Jesus 
anbenbarede sig for ham paa Vejen 
til Parnassus-, og senere hen msange 

andre, blandt andet nu ogsaa dette, 
at en makedonisi Mund i et Syn 
om Ratten havde vist sig for ham 
og sagt: kom over og hjælp os! Ap. 
G. 16. 9. 

Og lydig mod det himmelfle Syn 
svog Paulus stralg med sine Led- 

sagere, hvotiblandt Lukas, der for- 
tcellet os dette, over Hellesponten 
og lom til Filippi. 

Dei var det forste Steh, Guds 

Riges Evangelium i Jesus Kri- 

stsus blov forlhndt i Europa. 
iMlange af os, sorn hat veret ovre 

hos vore fivenste Naboer hinsides 
Sau-det, hat bagl Meer-le til, at der, 
hvcor man gaat i Land i Helsing- 
borg, staat der en Mindest-tie, fom 
fortæller, at paa dette Sted satte 
Ndatstail Betnadotte, Prins as Pon- 
let Corvo, førft sin Fod paa svenst 
Grund fom Kwnptins. Og det, der 

stete hin Dag i Helstngborg, btagte 
jo store og noksom kendte For-an- 
dtinger over de nordifte Lande. 

»Al, i Filippi i Makedonien, hour 
Paarlsus fti Nawde til at ftifte den 

faste kristrie Menighed i Europa, 
der sinsdes ingen Mindest-ite! J 
mange Aarhundredet hat Mahom- 
danernes Halvmaane berstet her, 
hvor Krisis Evangeliums Sol for 
fpvfte Gang stinnede ind i vor Bet- 
densdell Og faa eller ingen af dem, 

der nu fcerdes dernede, tenker del 
nu paa, ast der blev Kotsets Ord 
prediket fstst i Europa. 

Og dog var det, der siete hin 
Dag, da det lille Reisefelstab dtog 
ind gennem Filippis Stadspott, af 
langt ftprre verdenshiftosrist Be- 
tysdninsg, end det, der stete 1810 i 
Helsingborg. Thi Ringene sfra den 

Sten, der hin Dag kastedes i Van- 
det, forpslantede sig med en mægtåg 
Bølgebovægelse uimodstaaeligit fta 
Land til Land, faa Kristi Koks nu 

et rejst og plantet i samtlige entse- 

pæifke Lande — und-tagen netop dei 
ene, hvor Goangeliet fsvst blev for- 
kyndtl 

Og lau del end smerte ttoende 
Msmnestet at tænke paa dette, saa 
vil vi dog heri se et nyt Biwas- 
byrd am, hvor forfærdeligt del er, 
naat Gud flytter sin Lyseflage fta 
et Land og Falk-, og vi vil bede 
Gud om i Naade at forbarme fig 
ogfaa over det danste Fell, hvor Ly-l 
set del stinnet paa Singen; men 

hvor saa munge dog i Vantto hat 
sforkastet den Hette og Fräsen der 
kpbte dem saa dyrt med sit Blod. 

Og gik det end galt siden lyen1l 
med FkläppL saa hat-de dog ogsaaI 
den sin Nandes Bespgelsestid — man- 

ge Sjcele detfra tnsodtog i lydig Tro: 
Ksorsets Evangelium; mange af dem; 
gik frelistr hjem ved Lasmmels Blod« 
og melletn den fsrste Menighed det» 
Og dens aandelige Fader Paul-us,? 
udviklede frg et faa stønt og index-« 
ligt Hjertefovhold i den sptsie Korr- 
ligshodenö Vorwe, ast ingen af alle 

de Menigheder, Gud stden brugje 
Paulus til ast grundlægge, tom ti! 

at staa hans Vierte san nær som 
Menigsheden i Filippi. og — som 
vi kan se asf Pauli Btev til Fili- 
penserne, denne stpnne Perle, en 

« O af de almindclig fotekommende Soqdomme bit-roter 
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ken Keulighedserklæring — var 

Menigheden der den eneste, fra hvil- 
len Apoftlen vilde msodtage Fee-erlis- 
·hedsgaoer til sit Underhold 

En as de fau, vi lender Nonnen-: 

paa fra denne Menighed, var cn 

Kvinde, Purpuvtræmmeristen Lydich 
Im hoem Lukas fortceller os i Ap. 
Ger. 16. 

Hun var ille engang indfpdt der 
i Studen. Hun var fra Byen Thyai 
tim, en lille Stad i Lillecpsren Der- 
vvre havde hun vel gennem Fami- 
lierne leert Purpurfarvningens højt 
flattede Kunst, og nu var hun bo- 

sat i Filippi. 
En alwrlig og oprigtig Sjcel har 

hun væretz thi der staat orn hende, 
at »hun dyrkede Gud«, d. v. s., 
hun var en af de faataldte Profe- 
«lyter, Tilhcengere, sorn hervde stut- 
tet sig til deedommew Den almin- 
delige Afgudsdyrkelse hat ille kun- 
net tilfredsstille hendes Hjertez 
Længfel og der-for havde hun stut- 
let sig til Jodernr. 

Her, som overalt, søgte Paulus 
forst Forbindelse med deernr. Maa- 
sle disse vilde modtage Evangeliet 
km Jesus, den forjættede Messing, 
der var en af deres egne — og 
Paulus vidfte af Gefecht-U at tun- 
de en Jede vindes for Jesus-, dlev 
der itte bedr- Missionærer end af 
dette rnævlelige, thtbegakvede og 
rigt udrwstede Folk. 

Mange Jsder hat der dvg naeppc 
verret i Filinpi. Derpaa tnder i alt 

Fald den Omstændighed, at de ittc 

fyneå at hape haft nogen Synagsoge, 
Forsamlingsbygning, der. Saa pleje-i 
de de at samles under anben Him- 
mel og da ofte helst ved rindende 
Band, og der forrettede de saa deres 
Gudstjeneste med Læsning i der 

gamle Testamenteö Boger og Bon. 
Derhen spgte da ogsaa Paulus 

med sine Ledfngerc. 
»Og paa Salsnthsdagen gil v? 

udenfsor Staden Ved en Flod, kwor 
vi mente, at der var et Bedefted 

»(Rørdams Oderscettelfe), og vi satte 
’os og talede til de Kvinder, fon! 
var lomne sammen«. 

Underlige hellige Forsarnling! Der 
sad de i Sandhed ,,undet aaben 
Himmel«, og der lsd for for-sie Gang 
Vidnesbyrdet om Jesus, det Guds 
Lam, i de hellige Sasbbathstimen 
Ied de sagte rindende Bande under 
Sydeus lslare Sol og blaa Himmel. 

Der sit de mange Friluftsrnsder, 
der siden er holdte i Europa, i Rang 
og i Stoy, deres forste Jnd.-ielfe 
oed Pauli Mund! 

Og dernede, fjernt fra Stadtns 
Lam, saldj Evangeliets Scedelorn 
i villisge Hier-ter; der blev Purpur- 
lrcemmerflen vasltz der leerte hun den 
salige Sandhed at det purpurfar- 
rsede Blod fra Golgathas Kot-s han«- 
de fonet ogsaa hendes Synd; der 
forftod hun, at der var nvget, der 

Hm bedre end — sont den rige 
qund —- at »llcede sig i Purpur og 
tosteligt Lintleede« her i Tiden og 
lau en Gang staa fasttig og npgen 
for Gud og smeegte evig i Heldede 
efter en Deckt-be Band: her greb 
hun i Hiertetg Tro Forjcettelsen 
lEs. 1., 18), »at om vore Snnder 
end var rede fom Purpur, stulle de 
dog blisve fom Sne« —- her inddeat 
hun Evangeltet orn dam, om hvern 
der staat: »Og de flettede en Krone 
as Torne og afllædte harn og taste- 
de en Purpur-habe om harn.« 

»Hendes Hierte ovlod Herren«, 
staat der, »saa hun holdt sig til det, 
der blev talt asf Paulus.« 

Ja, Herren oplod hendes Hiertel 
Han, hvem Paulus netop i Filipen- 
serbtevet gbver del Bidnesbyrd at 
»den hat begyrrdt den gode Ger- 
ning i o3«; han oplod Lydiag’ Hier- 
te for Mangel-M og hun, som mau- 

ste var reist fta sin Fiedel-m Thou- 
ttra for at bkwe rig og tjene Benge, 
bun fcnsdt herude ved Flodens Rand 
under aalsen Lümmel sin Gud og 
Irelsetz been sit Gud NUM, den 
Bist san stra, som gsr os evig eige! 

Vg san blev hun dtbt, staasr der, 
hun pg her-des Dus, pg der l Flo- 
deni sagte rtnidende Bande blev hun 
ved Waben et Grads sarnz der 
saa W over Wen Oudi W- 
tm Im Men- ils-tm det Mc- 

ja, det var jo not begyndt n-oget; 
men føtst i din Daab begyndte det 

fot dig, der hat Evig-heds-vætd. For 
den Tid var du jo, som man siget, 
en tille ,,Betdensbotget«; du var 

»tommen til Vetden«; men da du 
dlev døbt, ble du gjort til en lille 

Himmelbotget5 thi ,,vott Botgetltab 
et i Himlen« —- da sit du Sonder- 
nes Fotladelse og Batnetet hoI 
Gusdt 

Jeg hat en god Ven, der er Ptcest. 
Han et meget ivtig for, at et Guds 
Batn itte bot holde sin deselsdag, 
som vi plejer det het hjennne; men 

detimod bot fejte sin Daabsdag. Og 
han hat da ogsaa sttevet et Stett- 
te i et Vlad osm det. Og han ptat- 
tifeter det ogsaa ttoligt ovetfot sine 
Vennetz de faat itte mete Fødsels- 
dagsbteve fta ham: men Daabs- 
dagsbteve. Men om han faat Held 
med sig til at gennemfpte denne Re- 
fotm -—— som det j-o fortesten stet f. 
Ets. i den tussiste Kitte (hvilten 
Ksbenhavnet huftet itte fta steifer-- 
dagene i den gamle Konges Tid, 
hvilten Fest det vat, naat det vac 

Keffet Alexandets Navnedag, itte 

Fsdselsdaxy — ja, om han faat 
Held med sig, ved jeg itte. Jeg hat 
i hvett Fald hort, at hans Husttu 
siget, at det et, met-get tossset no- 

get«, og at ham holder paa Fødsets- 
dagen. —- 

Ja, vi hat ogsaa nogle Smaaput- 
tet her hjetnme, og jeg maa tit- 
staa, at det et delelsdagem de 

svcetmet fot og længe i thvejen 
tcellet Dagene til, og paa den Dag 
bat Mor vætsgo’ at tytte ud med 

Chvtolade og Ktingler. 
Naa, men det sit jo endda ogsaa 

at væte med Chotoladen — det er 

vift itte den, msin Ven hat noget 
imod, ttot jeg; men deti hat han 
jo nu alligevel Ret, itte sandt, at 

selv om vi faat de Kringlet paa vor 

Fodselsdag, saa siulde det jo dog 
bete saasdan fot ethvett ttixftendpbt 
Menneste, at vi but-de vide og tende 
den Dag, da vi blev dpbte, —- itte? 

Oa det et da allerede adsttllige 
Aar siden, at den Dag min Daabs-- 
dag, sit sit tsde Krde i min Al- 
manat. og det butde veete faadan 
med dig ogfaa, at den Dag stut- 
de sinde os to paa Knce i vott Len- 
tam-met, tasttende og ptifende Gud, 
som paa den Dag tog os i Favn og 

gfotde os til sine Born fot Jer 
istyld asf Naasde 

) Og runde det sie ved det spm her 
let sitevei, at du, Guds Batn, sont 
leset dette, sit fat i din Denk-B- 
attett og sit htcendt det ind i dit 

Hjette, naat det et din Daabsdag 
— det et maasste i Dag! —- og faa 
sit en ny Tat og Lovptisning lendt 

op til Gud for, hvad han stæntede 
ldig i din Daab, da vat jo meget 
wundet da sit i hvett Fald du en 

ny Betigetse og Betsignelse ind i dist 
Gan-Mc —- —-— — 

Men du, sont blev dtbt, lad mkg 
saa ogfaa fpstge dig: Et du faa et 
levende Guds Batn? — Hat du med 

Pnttutttæmmetssien Lydia oplevet 
dette, fom hun aplevede, at Gud hat 
kpladt dit Hjette til at se, hvad Gud 
lhat stæntet dig i Daaben og i Waa- 
de bestemt dig til. 

Thi ellets hjaetpet din Daab og 
sdens Naade dig jo itte det bitterste! 

Dsbt et du tit Shndetnes For- 
ladelsez men hat du aldtig omvendt 
dig og med et opladt Hjette gtebet 
din Diaahs Naade, ja, saa bliver 
det en sprgelig Sandhed fot dig, 
hoad Vith. Beet paa sin drastiglte 
Maade hat sagt, at, »der et mange 
Mennestet, der siddet i Hetvede med 
detes Syndets Fotladetse;« thi de 
var dsbte dett«tl; men de vilde itt: 
teve deri, og derfot tunde de, ttdds 
detes Qual-, itte hlive freiste. ; 

Nu fast du se eet — itte det ene-» 
fte — men eet wf de Kendetegsty 
det fslget need at veete bleven et 

ftetst Mennesie sont Lhdia, et leben- 
de Gitdi Laut 

Der staat: Osg da hun vat ble- 
ven dslik Vg Wdes Hut bad hun 
vs og sagt-e- dersom J agte tntg 
at vcte tto ntod Demn, faa tem- 
ntet tnd i mit has og bitt-et det» 
Da W ums II Mik« ( 

Dettandule—ogdettandu 
dem dig few vvetfot —- det et 

Lin-W tsll de Wt — «Bi 
»Es-«- siges W Wust M 
Uetepaasdeovetfradsdenttl 
LIM« txt-i M btot ,,W det; 
whiuddet, est-vorah— Jhi 
UMW1«(1M.3,14.) 
—M siat alle tot-de (det et 

et W), at I ese set-e Meg- M M MU- tst M MS 
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’ Wdetfom J have indbyrdes Aæklig 
bed « 

E Ptøv saa dig ser —- elstet du 

Brpdkene? ster du i ,,de Helltges 
Vamfund « for det er jo netop no 

get af det, du er døbt til? Hat di 

tlakt og agfgjort din Plads blandt 
Guds Born? Staat dit Vierte g 
dit Hjem aabent for dine Brødre .-g 
Ssstte i Trom? Er det dine ldedfte 
Venner? Er det dine Omgangs- 
fæller2 — Sig mig, hvem du um- 

ga»1s, on je» stal sige dig, hvem ch 

et! 
Du lan vcete bis paa, at ltge 

med det femme ble det klatt for 
alle i Fillippi. as hvad Slags Ly- 
dia nu var blevenS Apostlen og hanc- 
Vennet boede jo hos hende, og de 

bellisge git ud og ind i hendes Hai- 
Der tom ogsaa andre Dage sur 

den lille Flot of Jesu Venner i 

Filippi. De blev ikle altid ved :.t 

leve under nahen Himmel med sivfri 

lsol og ved sagte kindende Vandel 
Verden Eggedes til Modstand, sont 
den altid got, naar Flaget bliver» 
bei-st, smældende i Sty, og Flodens» 

yVande pisledes til Storm og stecz 
med mægtig Btufen, til Oprsts- l 

»b-lgen styllede hen over Staden. Ogs 
Im den aabne Himmel gil Turenl 
ind i Slutteriet, — Paulus og Si- 
las lom til at fmage hudstkygnings- 
pisten og kom til at gøre Belendt-« 
stab med de mete, ltintende Ferng- 
sler i Filippi. 

Og dog er jeg vix paa, at Lydia 
vg hendes Venner ftod fast. Ligesonc 
Paulus og Silas tun-de sidde med 
londerpislede Rygge, ltumsluttede i 
Bliollen, og synge Gud Lovlange i 
Fængslet, lom vl leset om det i 
Stutninqen af det 16. Kapitel, fan- 
ledes lan vi ogsaa viere vtsle paa,, 
at de hellige i Lydias Hug holdt 
fast ved den usynlige, sotn om de saa 
dam, og innen af dem hat siktert 
svillet bytte tilbage til det tidlsigete 
Liv, om de lau havde kunnet las-( 
al Vetdens »Mit-pur og Ltnllæde« l 
Polte- 

Oold fast ved det, J hat« ind- 
ttl ieg kmmer,« siger Herren t Me- 
ntghedibrevet ttl Thyattra, Wabenb. 
2, 25), vg det hae Lydta fta Ma- 
ttva not faaet Nasade ttl fra den 
samme, twfaste Iteller —- i lyvert 
Fald vtdnee det langt leneee Veev 
fw Paulus ttl thenseme ven, at 
Mgbeden der M t Wen-de 
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