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Med de Ord: «·hvis Skotvingejeg
bekom, et ingen fand Kristen.
er
itke vcerdig at opløfe» bekender
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Men Johannes den Daher
Johannes-, at Jesus er fand Gub.
bekendek ikke blot, at han ikke
Vor Gubs Okd besiaak evindelig,
at
bekendek
Thi den, som et Guds Born ikke er
han
ogfaa,
Kristus, han
M. 40, 8-.
til at gøre den ringeste
værdig
ikke er et fuldkomment MennejkeJ
den
Dobers
Tjeneste, han er den fande Gud. Og
Johannes
»Er du Elias?« fpurgte
de spurgte saaledes, fordi de med de Ord, at Jesus hat W
, og
Vidnesbytd.
Malakias, som for hont, vidner han, at Jesus et
CPrædiken paa 4. Zondag i Advent.); misfotftod Profeten
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Küsten Den, der ikke
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evfg Gad.
erntdeics figek Johannes, at Gud
staat midt iblandt dem. Gud vor
Fressen som er kommen for at frelfe
Men Jesus er i Gaar og i
dem.
til evig Tid den Samme,
og
Lag
non staar ogsoa iblandt us i Verden

,S-e,, jeg sendet eder Elias
tum! Profeten, sper Herrens Dag
den ftore og den forfasrdelige«.
Kære Guds Ords TilbørcrriNaaZ mer,
De
det, som ocn Elias bogforftode
de være med edcr og Frcd fra Gnd
stavelig jkulde aabenbare fig, mevor Fader og den Herre Jesus Kridens Johannes jo tun kaldtes Elias.
stuå Amen!
fordi han fkulde gaa from i Elias’
Johannes den Tobers zremtræs
Aand oa Kraft, Tom vi set af Enden, hans afholdcnde Levemaade,
gelens Ord til Zakarias (Luk. 1,17).
hans mægtige Prasdiken og den
Men naar Johannes svarer Nej
Mængde, som samledcs om ham for
paa dette SpørgsmaaL saa bekenat here hom, alt dette havde vakt
der han tillige, at han ikke er et
Jede-me
Opmærksomhed blandt
syndefråt og fuldkomment Menrneske
Dei-for sendtc Jsmels Menighed sine
Thi dersom Elias havde aabens
Reprwseutanter ud til ham for merbaret 5ig og atter vandret omkring
meke at undcriøge, hvem han var.
hernede, faa havde han ikke mete
Men hermed har Jødcrne afgivet
om
vandret
i den fyndefnlde og
et godt Eksempcl for Kirken til alle
Skikkelfe,
han med alle
Tider. Vi bør mulig ikke uden vides skrsbelige
Adams Vørn hande, da han levede
re anerkende enhver, der træder op
paa For-den Thi denne af Synden
som Laster iblandt os og samler en besmittede Skikkelse
havde han med
Tel omkring fig: thi Striften læker
alle Guds Born aflagt, da han foras, at der i Kirken kan fremtræde
lod Jordelivet. Dei-Tom han der-for
baade Iande og falfke Profetcr; og
nu kam til Sarden igen, maatte han
Herren Tiger: (Matth. 7, 15.) »Vogvcrre fri for Sond. Tersom Johanter eder for dse falske Profeter, og
nes deckt-r bogftavelig havde været
St. Johannes jiger: ,,J elfkelige,
Elias,
havde ban været ski fok Synd
ttor ikke hoc-r Rand, men prøver
oq Ekrøbelighed
Icanderncs, om do ere af Guts; tbi
wen neue var yon me, og ogma
mmme falske Profetcr ete udgcmgs
derfor sagde han nej.
ne i Vetden.«
Johannes vedtendte sig altsam at
Men anerkende en Laster gør man
han havde Synd og Strohclighed
ikke blat, naar man bevidner, at
Dei gjorde ogjaa St. Paulus: »Im
man money han taler sandt, men
at jeg hat allen-de grebet det eller
ogsaa, naar man tier til hans Laste;
et allerede fuldkommenx men jeg fathi den, der tier, han iamtykker. Vil
Vg:
ger dereftet« Phil. Z, 12.
man nu itke udicette iig for at fremvil
itfe
rofe mig
jeg
»Af mig felv
ine en falik Leere, iaa maa vi prss
2 Kot
uden
min
af
Zkrøbeligheder«
ve, livad der kommer frem, saa vi
12, 5.
Og alle Tande Kriftne becan forkaste det urette
kender
med
Johannes og Paulus
Mcn et ftokt Onde i Tiden er, at
»Vi
Tynder daglig nieset og fortjene
man mange Siedet taaler alleZlags
vel idel Straf«. Hekaf set vi da
Laer og Lærere Af hvad Aakiag
ogfaa, hvor de faker vild og leder
tm end Jederne iendte deres Reprevild, som leerer, at et Mennefke
sentantet til Johannes, faa handleikke alene kan gsre saa mange gode
de de kigtig i at underiage hvetn
Gerninger, Tom han stal i dette Livhan var. Og herved kom Johannes
men saa mange, at han kon meddele
til at aflægge et Vidnesbyrd om iig
andre af sin Ovethod.
Fremdcles
selv og den Heere Jesus-. Ladet os
kan
et
at
Mennefke
leerer-,
dem, Tom
derfor hjre am:
i
betteIinve fulsdkommet og jyndefrit
Johannes den Däcts Rhea-Mk »Li,v. Slemt er det at viere en Syns
Tekst: Joh. 1,
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Jedernes Udfendinge
den tunge Dom at
Johannes
faslder
ikke
de kender
Herren.
Dom
smntne
Ten
junge
falder over
nmnqe den Tag i Dag.
Maatte det ikke siges om dem til
Irre-Z Tages Ende.
Og maatte det
om hvem det
om
dem,
aldkig siges
ikke san siges i Dagl
Amen i Jesu Navn Amen!
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