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(Fortsat.) 
Eafariacs rjjstede bedva vaa .devedet: lsan for- 

stvd tun altfor aodt, hvad lnnj njente. 
»Du vil da itte hen i ,.Fvlt«et—5 Lan-ZU s.Vc’arie?« 
»Da l)vad, vjn jea nu vilde,« snade Onftrnete »et« 

det Inaasfe itke dia selv, der lmr visj njia Besen derman 
Ovvrfvr sthlde sea itte liae saa avdt have nvaet at lsvre 
svjn dn?'« 

Maske :Vk’at«ie,« saade Zafariaszi vInt, »Du ved sv 
grde lmot lange det er siden, sea satte njine deder 
der. dllkaria Illkarie —- d1j, der er njia tatest af alt, 
nasst efter Inijj Und sea beder dia — aaa ikke derlten 
i Aste-IS' 

,,-83vvtsvr itte det.« svnrzjte Hnstrnen 1«-1«ed, »du 
vrnder die. euer-J itte saa Ineaet vnj at ante, ltvad jea 
tjeder dja mu. Jea tiaaede ou vad dies vnI at lade vasre 

at lasse i den Bog del-nenne se, vm dn asorde det.« 
»Im fnnde itte lade vas1·e, Marie jea Inaatte 

lasse i den fvr Inin Feelseii Eknld.« 
»Da lnmrfvr fknlde iea saa agre, ltvad dn beder nng 

can — fan dn siae Inia det? Man ica ikke trasjjge til at 
lmre nvaet. ligesaa vel sdnj dn«.-« 

.,!Vi’arie,« vedvlev Zatariasxy »det, seg gaar efter at 

bere, va det, jea lasset i den velsianede Vaa der — det 
taler til njia vle at blive en l1edre dlIkand sur njin dZIjstrm 
cn dedre Fader fvr njit Baru. Hut-, tllkaria tør dn sige, 
du last-er ltenne i »Halte I’.x311—5« at ljlive en vedre Hu- 
strn da :le’vder? Tor dn det, saa stal seks ikke siae et eneste 
er til, at dn Haar derlten.« 

Den nnge Hnsjrn lslev blngsende rød ved sin Mantis 

« 

Ord. 
»Du tør itfe sige det, s.llk’arie,« blev ban ved, »de dn 

vil deisvasrte itte aaa derl1en, ltvor dn fan leere det.« 
»3aa—aa?« aslwd Hnstrnen l)-a1n, ,,1nen det er 

Iige Ineget — vil du ldve njig ete Tina, Eak — vil dn 
lade den ng liage fvr Ftenttiden — jeg lvver dia, jeg 
st«al aldrig njere sastte jnine Ben i det anf 

»Nei, Marie, det tan jeg ikfe lvve dig,« svarede 
Vite1·s:-, »du ved ikte, hvad dn siae1·, ellersz vilde dn al- 
dria komme njed det.« Han vendte sig hart for at stsnle 
sine Taaretx 

»Ja, saa skal jeg dgsaa holde, ltvad jea har lovet,j 
og det er, at seg vil gan. seg antaaer ikke, du vil holde 
Inig tilljage med Msagt?« 

»Nei, Marie, det vil jeg ikke, det ved du godt. In 
skal ikke siae, seg nagen Zinde, siden seg koln til at kende 
den Bog, lsar lagt dig et Halmstraa i Vejen. sit dn 
Haa, san gan. Du kan ikke sorbvde mig at bede for dig, 
Marie, mens du er derbenne. Mte du vil da ikke have 
Biarnet med?« tilføsede han. 

»Du er maaske bange for, han skulde blive snjittet 
ltenne i Jolkets Hus’?« spurgte Marie leende. »Du skal 
ikke have nogen Vekymring for ham, jeg vil blot give 
hajn ind til Thompsons sacj lange« 

»Lad lmm blive her, Marie — seg skal ikke gøtse 
lmm Fortrwd — det bliver Vel sent, inden du kommer 
hjem ?« 

U
 

»Tag hant satt ltlot, hat« du Ltht til det,« svaredcs 
Hitstruen efter nogen Nølen Hnn rakte Burnet til sin 
Mand og styndte sig ned ad Tnappertte. —— 

Der gik flere Minntter før Zaksarias Eifers rørtet 
fig. ! 

»Juki totnnter not igen,« ssaade ltan til sig selo. 
Han lyttede, nten formt-Deo Fodtrin fsernede sig, Fad- 
trin tnerntcde sig —- ltans Hnstrus var ikte mellem de 
sidste. 

Hatt drog et dttltt Zuk, gik ind i Stuen og lagde detJ 
soocnde Varn hen i dete« Senkt Saa satte han sig ned 
ved Bordet og skjnlte Ansiatet i sine Hcendetz som vilde 
hatt, at ifke engang Væggen sknlde blive Vidne til hatt-S 
Sorg og ltans Taarer. 

Den stakkels Mund ltaode tnegen Grund til Sorg, 
og hatt-z Taalntodighed ltleo tidt sat paa sen haard Prøoe. 
Hans Uttgdoms Huftrn var bleven hans Fjende. 

Hoor knnde hun ikke gasa og drille ham Astenen 
igennem, gøre Nar as ham for hans »Bibel-Galskab«, 
sont hun kaldte det; paa alle Innlige Maader søgte hun 
at forstyrre l)ant, naar hatt satte sig til at Iæse mine 
Ord. Mere end een Gang havde hun sin Haand paa ntig 
for at rive ntig i Stykker eller tiaste ntig i Kakkeloonen. 

Sakariias Vikeriz tnasatte i Sandhed gennent ,,dylte 
Vandc«, ltan kont til at prøoe, hvad det oil sige daglig 
at itage sit stors op for at følge Frelseren — hun kom 
til at erfare, at ,,en Mund-J Hin-solt skulle ocere hans 
Fjender« (M1attl). 1(), :3(j). 

Men sjwlden ere ,,:’l-andens Frugter« komne til 
Sync ltog nogen, sont de kom det hos ham — ,,Kt«erlig- 
hed, Gliede-, Fred, Langtnodighed, Mildhed Godhed, 
Trof·astl)ed, Zakstntodighed, Aflsoldenl)ed« (Gal. 5, 22). 

Ter var Jst-Mitte hoor Hnstrnens Hierte syntes at 
sntelte, nten saa bleo lnnt ltaard igen, og det vor ham ikke 
mnligt at faa hende til at laane Zre til ntine Ord. 
Toasrtitnod — hun osar begyndt med Vegærlighed at 
lytte til de Røster, hendeås Mund haode vettdt sig fra. 

. O I 

Ter· gik Tinte efter Time — forgoevess ssad Sata- 
rias Viters og lyttede efter sin Hnstrngi Trin. 

Tusmørket var falden paa. Plttdselig fo’r han op 
sont af Drøn11ne: Bat-net ltenne i Vnggen ltegyndte at 
grcede. Hatt gik lten og ttsssede paa det, til det atter saldt 
til Ro: saa tændte han Lampen. 

Hans thte saldt paa mig; hctn satte sig igen ved 
Bordet og begyndte at lede efter noaet, der knnde give 
lpans sorknytte Hierte Trøst: og hatt søgte ikfe sorgsameij 
Det lød til ltant med Prosetensjs Ord: 

»Don er iblandt Oder, sotn frygter Herren, og sotn 
adlyder hanss Tjeners Rost? naar lntn vandrer i Mørke 
og hat ikke Lysetss Stin, skal ban forlsade sig paa Herrens 
Navn, Elt, stolse fast paa sin Gnd« (Es. 50, 10). 

JVA sonte at nive linin nvt Mod, ooninntrende WUI 
til at ,,hede on itfe lilive tin-t« Nnts is, il: jen niindede 
linin oin nt »trnede fretn Ined Friinodinlied for Elinadenis 
Trone«, at linn knnde »in-i Bnrinlijettinlied Vg finde 
Runde til lietiinelin -85inslp« leelnc l, l(;i. 

Onn snldt vna sinke on ndoste sit Hier-te sor Okt- 
ren, lind nied Tanrer for liende, der var »Ben as liansjs 
Ven on Nod nf linnsJ mid«. 

Inn satte lian sin inen ved Vordet on benvndte nt 
lasse isinin. Men lisan var t1·n"t, linniJ Line lntkede sig 
i, on lian fnldt i Zoin nied sin Onnnd pnn inine anlinc 
Blade 

— — —— Ved Sllkidnatszitid nik Toren snnte op, on 
Onstrnen trnndte ind. 

Lende-J :’lxlfiat lilnsksedch linn san sin forvildet om· 

Tel« snd lsendeszs THE-nnd on sov, Lampen sind on brwndte 
ixina Vorder, on linnii dZoved livilede vnn en opilanet 
Vog. 

Hnn liitede sin lien til linin, lioiede sin forsintin over 

linni on tinnede ned. 
Med eet for linn snnnnen, soin var lnin liidt ns en 

Elanne Inn sfsnlte lnin Ansintet i sine Hwndetz sant 
ned pan en Ztol lienne ved Bnrne Vnnne on ln«nst i en 

ooldsoin birnad 
Illcanden sov sindin: der lna linesoni e Einil over 

von-J Ansint 
Onslrnen snd lienne i snnnne Ztilli11n. Endelin 

»reine lnin sin ov, listede sin ntter lien til sin Mand on 
lioiede sin oint ned over lianL 

Jnen nit tinn dort fra lintn, ton det sovende Vorn 
op as Vnnnen on nit ined det ind i Eovekninnieiet —- 

Linsider onnnnede da Zatnriatz Bitt-Hi op, on ester 
nt liaoe liøjet Knie for sin Nnd nif onsaa linn til Ro. —- 

J de folgente Tnne var der nonet nnderlint over 

Onsrrnen Onn vnr inild on oenlin mod sin Mand, sont 
linn itte linvde vieret det i lnnne Tider, linn liad linnt 
Wann efter Wann oin endelig nt komme lsieni onI Aste- 
nen, saa tidlin linn t«nnde, on niedensJ linn var horte, 
lsvilede der et nnderlint Titnnsind over lsende bun 
liavde slet ikte Lust til sont for sat nan rnndt og sladre 
nied anmerne: Inen ifke san snnrt var Satorian Viters 
nde ns Toren, før linn lnttede den i Lan-I, nt innen 
stnlde sorstvrre l)ende. 

Ena kunde lnin sidde i Timevisis og grwde — knn 
den nlvidendeis Lje san lsendess Jst-id. 

Sand-an nik llne efter llnex lidet nnede Saknriasz 
Vite1·-:-, lsvilke gxdninpe der Tngen inennein førtesö i lianszs 
Hinten-:- Sjnslx onI Jlfteneih nnnr hnn tom -'.«,je!n, mod- 
tog lsnn liani gerne med et fiedigt Einkl, nien talte al- 
drin til linin oni de EpørnszniaaL der rørte sin lioLJ l)ende. 

Onn snnde altid et liesteint Nes, naiar l)-an lind hende 
ein nt lvtte til inine Ord, Inen Møderne i »Folkets 
Hin-« sønte lsun itke siden l)in Asten 

Og vnr Entnriasz Vikers bedrøvet over det første, 
var han desto mere glad over det sidste — ,,l)an takkede 
Gnd og fnttede Mod« (9lp. Ger. 28, 15). lInn vnr jo 
kommen til at se, livad der kom ud as diese Moder: Z,Lige- 
som de ifke lsoldt for godt at have Guds Kundskab, saa 
gnv Gud dein hen i et Sind, som duer intet, nt gøre deti 
usømmelige« (Rom. l, 28) —- hnn sola, fisk· Isidei 
Mennesker og Bedragere sare srenc til det værr-e, de 
sorføre og forsøre·:i« t2 Tini. s, 13) —- det stod nu klart 
for lnnn, hvad Ende det vilde tane nied dem, der var 
,,f2«ei11111edgjorte fra Gudks Liv« (Epl). 4, ls). — 

Mnrie Vikers hnvde ikke vovet at loegge Haand paa 
mig siden den Dag, l)nn havde skinlt mig for sin Mand. 
Hnn havde sendt Inig inange vrede Blikke og sagt mange 
forngteline er oin mig; d et var forbi, nn kastede hnn 
tiste nyikgerrine on langselsfnlde Blitte hen til mig. 

Hun kunde itte glennne de Ord, hnn havde læst den 
Aften over sin Mands Skulder, de sad fast som en Pil i 
hendes Hierte Men hun vild e ikke viere ved det for 
sän Mand, hun vil d e ikte ydinyge sig til at læse i den 
Bog, l)nn snn tidt hiavde l)nanet. — —- —— 

»Nei, nu knn jeg ikte lcenger holde det ud,« sagde 
lsnn en Dag til sig selv, ,,l)vorsor skulde jeg itke se ester, 
ljvad der stnar i den Bog ?« 

Hnn tog Inig ned ns Hylden. Med en henimelig 
sFrygt lutkede hun mig op. Mon hun skulde have lcest 
stigtig den AftenF 
i Dag efter Tag søgte hun ester det Ord, der hin 
Aften hnvde vragt llro og Frygt i lJendeS Hjetste — hun 
tunde itte sind-e det. Men hun fandt andre Ord, og jo 
mere hun læste, desto mere bekymret og bange blev hun. 

i Ssatarins Viters hnvde stadig ingen Anelse om, 
livad der foregik nied hang- Hnstrn Hnn miantte døje 
Ineget ns sine Ranimemten de gav ham daglig Stikpiller, 
sordi han ikte inere tom til deresz Moder-; de havde ikke 
veeret sene til at opdiage Grunden dertil. Men Sakarias 
ViterLi lind Herren oni Styrte til at biere deres Spotte- 
gloser og Dritter-ten og Herren gsav ham den. 

Det var Aften; Sakarias var lige kommen hjem 
frn Fabrikken. 

Døren gik op, og tre Arbejdere traadte ind. Uden 
videre Formnliteter lngde de et Papir pnn Bordet fornn 

»S·akarias og bnd ham om at skrive under paa det. 
i »Du var i gnmle Diane en iaf dein, der vnr sørst pac- 
;Listen, nanr det ginldt noget,« sagde den ene nf Arbei- 
"derne — den samme, der liin Asten lsavde vieret ined Sa- 
tarins Vitersis inde i gninle Davids Butik, »jeg trenker 
lbeller ikke«, dn vil Isade ogs i Stiften denne Gang, skont du 
llJolder din lovlig Ineget sor dig selv i den senere Tid.«' 

Satarins saia et Lieliljt pna Unpiret; san skød lmn 
det rolig til Side. 

»Jeg fnn ikke skrive under, Venner,« sagde han. 
»Nun sondan — sasa du vil vcere en Skriielircekker?« 

svnrgte en nf de andre vred, »du hnster manske ikkede 
naiule Dnge da var du ellerss ikke bange for at tordne 
løs mod de Slnbberter, der ikke vilde gaa nied deres 
Raimnernter.« 

»D- u var ikke den sidste til at gøre Strike nanr 
Tiden var god dertil, som den er nu,« sagde den tredie. 

»Venner,« svnrede Snkarin-5s, ,,jeg er ikke den samme 
nu, jeg var dengang — Gnd ske Tak dersor. J mua 
kalde min, hoad J vil — men jeg ka n ikke skrive under 
vna det der. J innnge Heiiseender har jeg skistet Mening, 
men J maa tro, jeg er ikke lileven dnnrligere Knmmernt 

« for d e ts.« 

Ebrikkerna lmiö krabiifeierne ifte gik iiid paa voie »or-» 

JVej —- 

» Jvmfor iaa ikke strine iiiidei « spuqu de 
» 

,,Foi«di iea im lWUd o Okisna iiiaa se, lioics V iiil 
— dem im nil tiiii note oiidt va·i·ri·. Tirnk do«I, ist«-« 

Erm- al du« Nod ins Ema, J Iiil bringe ouck kAIijdHHez 
Hieni: ia-«ai J feie-: Mann sat i«iennein, oil O tqgc Bus- 
det iid aI klIiiiiideii PAA TllfilldCL « 

»Du tager feil, « sagde den ein af Ilrlicjderniy »I«i 
Uii sziie dein Nod i :lI«iinden, der liooi d-; fu« Im Wurm 
Mij med de Vi Iiil liaoe F«iln·it·li«·ri«eriie hmgt til 
Forniiit eiiteii de san Iiil eller ej. Te sfal ifke liaoe du«-H 
fric Epil IIIed o: liklli101«c·« i 

Viteig smsiede isaa Oooedet 

»L?«I selii oni J iiii kniide bringe dem til Nimm-« 
sum O falder det — Tiiisler on ixksidrejelsei af Zaud- 
lIedeii «Iaon«·i· itte nor Zusi, Da det er dei- iiok af pim dct 
Stntte Papir d«·I·. Veniieiy lier i denne Von staar dei- 
fli«·I·et: »c«n Mandts Brede iidretter ikke det, sum Isk Uit 
foI Mild« (JUt·.1’-?U). 

,,Je«1 t«I·iit«te det iiot«,« s«i«Idi· en af de freinniede til 
de andre, ,,Vifei«-:s oilde lilinc kauclimskkkkz« 

Te liegnndie at tale lIoit o«I Ui·«·dt, skieldte Zahn-kai- 
Viferii iid for en sirnsier o«I anler og wuchs hum, HI- 
det skiilde liaii not« faa betalt. 

Gan stod ganste roli«I. 
nieii knnde ittet toinnie til Lide for de andre. 

»V koiiI itke lierlieii for at diipiiteie ined di«I,« 
saade lian dei saa nd til at Ineie der-Je eriiirris »Hu-« 
for at se, oin dii oilde oane en god Kiaiiiinerat foin i fin- 
diinisis Tid. Vor sidfle Gang —- Iiil dii skiiIie undck t-« 

Vikersk saade atter Nei: de tie aik sk«i·l dende dei«·-«ts 

Hnn Iiilde foiioaite sin, 

l 

i 
l ,,.Voad stod dei paa detPaIIir1-« spiiiate liaiits Lin-I 

stin, der liaiiae liaode staaet on lnttet til i 
,,.lt oi Var eiiige oin at nedla·«I«Ie Vlilieidet paa »a- 

di·iii«Ier,« saade Zakarias Vikei«d. 
»Wind vil de aore dia, foIdi dn ikfe streo iiiidei·?« 
»Alt, hnad der staar i dere: Mant, kliiariic 

ikte lsave iioaet at bestille ined nii«I incre. Jea vil lilioe 
det sorte Faar iblaiidt dem. Te vil ikke tale til nii«I. 
Kisanjke Vil di· en stønne Tag «Ienneini1r1)«Ile iniiI — inaa- 

ste er der Fare for Lin og Leininei«. Men ieg vil ika 
gaa og tirnle Iiaa det,« føiede lian til, da lian laade 
V icrrke til hoor forsfrceftet liaiics lxZiistrn saa ud, »je«I 
sioler paa, at Herren itke uil lade niiiI fristes over miii 
Foriniie Aa, Marie, lmoi vilde sog iiiiffe, dii tioed«·, 
livad der sinai i deiine Vo«I!« il Cor. 10, 1:3). 

»Men lioorfor Iiilde dii ika strioe under, 3af?« 
»Fordi jeg itfe ti«oi«, der tmi koiiiine iioaet «Iodt nd 

of at Abre, liviid der ei« oiidt. Lin der sna var nok saa 
niegeii Uret pasa Llrbejdtsaioernet Side, jeg taii allige- 
vel ikke Iiirre nied til at liriige de N «idler. Sasa ineget 
har da Bibelen leert inig — og mere end det, Marie.« 

»Hier-re Sat«,« iidbrød Hustruen pludselig, ,,det er en 

nnderlig Bog, Bibelen der; dii er bleven en bel anden, 
siden du fik iat i den.« 

»Jeg takker inin Giid, Miarie, at ieg da i nogle 
Stnkker er bleven en anden, som du siger,« fvarede Sa- 
kariasy »asa, kunde du blot fsaa dig til at lirse i den —« 

,,Siak, Sak!« raubte Hustruem hnn slyngede Ar- 
inene om hans Hals og brast i Grund. »Hvad Vilde dni 
sige, bvis jeg bar læst i den Gang efter Gang, naur diii 
ikke var hjemme?« i 

,,.stad jeg oilde sige?« iiidbrød Ssakiirisass ined Tan- 
rer i Øjnene, »jeg vilde si«Ie, det var det kitereste, jeg 
havde hørt i lange Tider, Inin egeii lille Kone, og —« 

»Jeg kan ikfe l«1·ngere holde det for niig selv, « ded- 
Ililev Marie, ,,ie«I er saa bange for, de skal gøre di«I »or- 

itrced Men, Sak, Sak, jeg tør ikke se dig ind i Øjnene, 
Iør dii bar sagt, at dii tilgiver nii«I.« 

Hun trykkede sig hnlkende iiid til l)ain. 
Marie, kcere P«arie!«' 
»Det var den Aften, den sidste Gang jeg var i »Fol- 

kets Has«, « vedblev den unge Hiistru, »jeg havde be- 
stemt, jeg vilde aldrig se dig og Biarnet inere, aldrig 
mere komme hieni. Men jeg kinide ikke andet —- jeg 
mautte liieiii og se ier endnii eng-ang, før jeg gjorde 
Ende paa det lIele. Tit sad og soo, Bibelen laa opslaaet 
soran di«I. Jeg bøjede inig ned over dig for at se, hvad 
det var, dn haode siddet og l«1·st. Og faci, Sak — din 
Pegefinger lsaa piaa de Ord: ,,J-arer ikke vild: Giid lader 
sig ikke spotte: thi hvad et Meinieske sei-ar, det skal han 
og høste« (Gal. 6, 7). De Ord aik mig lige gennein 

Te oil 

Hiertet Du liavde siddet og tcrnkt paa mig. Var det 
med Tanken pasa mig, du lagde din Finger paa det 
Sied?« 

»Nei, n j, Marie, jeg kan slet ikke huske, hnad jeg 
sad og læste den Aften Mine T anker har nok vceret hos 
dig — jeg lJar not siddet og iiiisket og bedet oiii, at diil 
ogsaa inaatte san Tel i Herren-J dyrebare Forjiettelser.« 

»Forja·ttelser! Det var ingen Foricettelse, ieg 
lwste.« 

»Jeg ksan ifke l)iiske, jeg sad og livfte de Ord. Det 
vssar da i hoert Fald ikke iiied Tanken pau dig.» Kcere 
Marie, lsad os iiii glemnie alt det, der ligger bagved Til- 
give dig? Der lIar ieg giort for lange Tider sideii. Men 
velsignet oære Herren, der lod dig se de Ord!« 

«Sideii den Ilfteir Iied du, bar jeg ikke sat Inin Fod 
i»Folt·et-:- Onzs ved bleo Hiistriien hurtig og alIiorlig, 
«jeg har liikfet mi«I inde Ior Veiiner og J« aboer men jea 
lan ikke faa No Jeg lIai set efter Bogen der, ieg bar 
ledt og ledi, inen jeg liar ikke funnet finde de Ord, jeg 
lieste den Aften Alt, lIoad iea lIar lieIt i den, fordøiic-» 
iner mig. Jea fan itke faa Ro· Aca, Sak, Sak, ieg er» 
saa uliIkkeli«I, saa slet ——« i 

Hun græd liittei·lig, inedeiis lInn stod og fortaltei fin Mand, boorledess niiiie Ord var «Iaaet bende ,,i«Ien-· 
nein Hjertet« («)lp· G. 2, 37i — hoorledes hiin ikke tiirde 
tro, at der var Nasade for saadan en som hende. 

Da lukfede Sakarisas mig op og liegyudte Ut for- 
tcelle hende om »Ja-in Kristi Giids Søns Blod«, der 
»renser fra al Sond« (1 Joli17 — Om at »Ktiftlls 
Jesus toin til Verdeii at giire Syndere salige« (1 Tim. 
1, 15); lian sa«Ide liende nied Davids Ord, at ,,Offt’l'e fM 
Gud er en iønderlirndt Rand: et søiiderbriidt og føndep 
ftødt Hierte skal du, o Giid, ikke fovagte!« (Ps. 51, 19). 

Til sidst knielede Mund og Hiistrii ned oed hinaiidens l 

»- 

Eide, on Entnriags Vikerks had Herren om at lede haus- 
Hnslrn til Tro paa Gndsjs Zon. 

Ein Fritid tilhragte Zatariaii nn sor det nieste 
lijennne hoszi sin Hnstrn Men en Asten tog han mig 
ned, svøhte mig ind i et Ztlthe Papir og sagde til sin 
Hustrm 

»Im slal not« konnne igen, san snart ieg tan, Marie; 
Inen sen nina hen at se til nanile David, han ligqer sor 
Toden, hlev der saat min; sen har itte Ilio, for seg hat 
voeret hende ho-: haln.« 

»Du vil da itte nd vaa denne Tid as Aftenem Eak 
— dn ved, de lnrer paa at got-e dia Fol«trked!« ndhrød 
Aantrnen angest- 

»Im vilde ikte gore det, Marie, var del itte soc 
nantle David-J 5t1)1d,« sagde Bill-ris, ,,nien sen maa hen 
on se hani endnn engang og tatke haln for alt, hvad han 
har viel-et for niia — sor o—:« hegge to, Marie. Havde 
han ifke saiaet nliq til at tane denne Bihel 1ned hient den 
Alsten, hnvde det not set ilde nd sor o-:- to. Te siaer, han 
har itte lnnat inen, lnaaste itte Inange Tiiner.« 

»sa, 1nen hviszs de andre nn snar sat i dig, Sak?« 
tndvendte Oustrnen 

«Vcer ikte hange, Mai-je — de vil itke got-e Inig 
noget. For en Sitterheds Etnld vil seg gaa en Lnivej, 
svor innen kender Illin, og hold dn saa Toren laaset, tii 

jeg tonnner igen.« 
Satori-ac- fnstede sin Huftrn og git. 
Hustrnensz Frygt var itte helt ngrnndet. Eiden 

den Tag, de tre Arhejdere var ovve hoszs Zafariaszs Viter5. 
var der llleven Uro i Fahrikvnen Vlrhesdsaivere og Ar- 
vejdere stod haardt iniod hinanden Tllkanae as Fabrik- 
eierne hnvde erkl(eret Lock-out og lnktet del-es Fahrikter 
heller-e end at nive ester sor de Fordringer, de ansaa sol: 
ubillige og urimelige. Hundreder as Arbejdere havde 
erklceret Etrite on nedlaat Llrvejdet sor at tvinge deres 
Villie igennein 1ned Mant; de var snlde as Raseri Inod 
dem as deresz Kantine-raten dcr vilde »in-beide i Stilhed 
og rede dereszi eget Brod« Cz Thes. Z, 12). 

Det havde i den sidste Tid vieret et dagligt Zanc- 
taleenine Inelleln Satariais Vikerss og haan Hnstrm de 
stritende Islrvejderesi Oad havde sierlig vendt sig ntod 
h a In — de havde ventet, han vilde viere en as deres 
Ledera og saa vilde han ikte engang viere 1ned at steife- 

Maatte dog den Tid engang oprinde, at Her- 
rerne heviste dereLs .Tje11ere, hvad ret og billigt er, 
vidende, at de og have en Herre i lLIiInlene Gol. —l, l), 
og Tjenerne gjorde alt, hvad de soretog sig, as Hierteh 
som for Herren og ikke sont for Mennestene, ikte 1ned 
Ljentjeneste, sont de, der ville nettes Mennestene, men i 
djjertetsz Ensoldighed, srygtende Gud lCoL Z, 22—23). 

Sakariaö Vikeris skulde genneni umnge Gader, sør 
han uaaede gamle Davids Boplei. Tet var let at unerke, 
sat der var Gæriiig i Byen; paa Gadehjørnerne og soran 
Zlkasldrene stod der Flotte as stritende Arhejdere, og 
mere end een Gang hlev der kostet Skældöord og Tru- 

sler efter Satarias. 
Han svarede ikte derpaa, men skyndte sig us Sted, 

og endelig naaede han da gamle Davids Butit. 
Den saa Ud som altid, men en ung Mund havde nu 

taget David-S Plade Saksarias gik gennein Butitten og 
opad nogle Triapper. 

Der laa den gamle i Sengen; der var tydelige 
Tegn paa, at Toden tiærniede sig med stierke Stridt 
Det var let at se, at gamle David itte havde meget as 
det, sotn Møl og Rnst kan sortære 1nen der straalede 
en nndsigelig Gliede nd sra han«-·- 1nagre, ryntede Ansigt. 

Da Satarias Vikers traadte hen til Zeugen, sagde 
»den gsamle med svag Stennne: »Saa dn vil virtelig 
stumme hen og se til siaadan en gammel Stymper sont 
mig, Sat. Det skal du ellers have Tat sor. Naa, scet 
dig ned og sortæl Inig saa, hvordan det gaar.« 

Sakariaszi satte sig ned og lagde sin Hsasand paa den 

gsamleii tolde Hænder. Denne gav haln ikke Tid til at 
komme til Orde- 

»Nun, saa du er begyndt at nnerte til, at et Guds 
Born itke kan komme igenneni det uden diamp og Strid. 
Fyrstendømmer og Illiagter — Verdens Herr-er, sont re- 

gere i denne Tidd Mørte —- OndskabenS aandelige Hast 
under Himmelen — som Apostelen Paulus siger (Eph. 
6, 12). Det gaar ikke saa glat.- Du fortalte mig lidt 
om det, sidst du var her, og det er vel ikke bleven ander- 
ledes siden den Tid·.8« « 

»Nej, David, det er tidt svcert not. Men jeg vil ikke 
klage, det er alligevel Smaating, jeg maa døje. Jeg er 

nndertiden Iiæsten bange for, jeg er altfor glad over at 
have sundet »den kostelige Perle«, dn engiang talte din- 

lsOg nu min Hnstru ogsaia har snndet den — na, David, 
lhvor er vi lyfkelige, vi to.« 

»Altfur glad, sagde dul« ndbrød den-Tuge. »Nei. 
du — du tun uldrig blive for glad over, at dn er forløft 

.,,ikke mcd forkrænkelige Ting, Sølv euer Guid — men 

Inn-d siristi dyrcbare Blod som ct ustrsafscligt og lydeløst 
Lands« (1 Pet. 1, 18—19). For gladl du kan aldrig 
blivc glad nok, Mund. »Herran: Glæde, den er cders 
Styrke« (Nel). 8, 10). Og dcst er Styx-ke, du trængct 
til, Sak, lwer engste Dag. ch sagdc cngung til dig, 
at du nmatte bede, bode, Vede -— nn vel jeg sigc til dig: 
du nan wage-, ikke blot bede. «Va-ager og beder, at 
J ika falde i Fristclse!« (Mt. As, 41). Du maa tage 
End-J fnldc Rnsrning pau, sont Paulus siger» »at J 
funnc gøre Modstand paa den onde Tag og bestan, ·cfter 
at have oucrvundct alt« (C-ph. H, 13—18). Ja, Sak,' 
vedblev den gnmle, »du maa ikke qlennnc Sandbcdens 
Bæltc og Retfccrdigbedens Pause Trucnsis ckjold, Sa- 
Iiggørelsens Hielm og Aandcnsis Zum-d, sont cr Guds 
Ord, og sau sat faa Fødderne ombnndne Ined Færdiqbed 
i Frevens Evangelium — Hnsk det, Sak, »l)cdende til 
infwer Tid i Aanden mod al Bøn og Vegccring, nar- 

vasagnc til det siantmc med al Vanagtighed«. Du vil ikke 
tunnc bestem udcn Rustnincht, Suk — det er en Osnds 
Lykke for dig, at du ved, hvor dn skol fasa den. « 

(Fortfcettes.) 


