
Det, der bestand 
Bot Gut-s Ord bestaat evindelig, 

Ni. szU, so. 

Troens underfulde 
Erfaringct. - 

Af N. I. Wambktg ! 
i «Mm. Sbl.« 

Som der lød til Augustij 1 deT 
Wie Dage, Taalodes lyder der nu» 
til dis, min Las-ser: »Tag og lasle 

wag idin Bibel og ilaa op kMatrhs 
9, 18——27) og læis om Jesus-, der 

hell-redet den fmfkels, blodsottjgc 
Avisntde og givek den dedrswede Fai- 
rus hans lille Pige tllbage til Livet. 
Nam- du saa hat læst der, flaa saa 
ikte det hele shen ved at sige: «Mirat- 
Ietl nei, dem kan jeg umuligj tro 

paa.« Thi jeg tør trøstigt fige til 

dig med Jesu Ord til Nachanaeh 
»Du skal se swrre Ding end dis·je.«' 
(«Joh. öl, 1), ysvis da felv du viL 

Pi, »der trot, hat set stsrre Ting 
end disse. Mirakler som de, der 

her fortælles, vikde kwis vi 7aa dem, 
M sog fior sig hjcelpc os til Gub. 
De vilsde kun winge os til at tro 

paa MS Mast; men tror vi kun 

paa Gusds Magi, da er der Eving 
derneö Evigshed og llendeligshsedernes 
Umdeliqhed endnu imellem ogsp og 
Gad. Nei, vi hat set Guds sinkt-. 
Ijgshed aubenbiart i spät-z Krämer-,- 
og den er større end hans Magus 
Eihi den er Tau stor, at en fartig Sons« 
der, hvis Zynd er hart-J for-sterbe- 
ligie Plage i Minde og i Mem-ke, kanl 
visit-e helbkedet spk denue Piagex at! 
msnttig Swdey dekek dsd i Sim- 
Dem kam fødes til et nyt Liv. Dette 
et wrt Livs dyrelmre Erfinme 

Og vil du fpørge, worledes vi 
hat faaet denne Erfaring, Taa vil 
jeg pege ma, tworledes swinsden og 
Svmgogeforstandcren fjk deres dy- 
rebare Erfaringer. 

Den bbodsostrige .x«windsc havde m-- 
vet mange Læaer, kmn havde troet 

poa dem; men de havde skuffet heu- 
ede Hun blev fattigere og futtigerse: 
Hi sde tog fva »den-de i Stedet for 
It W W. Da bitte hun om 

sehs, og nu troede hun wa bang 
sinkt Men Eint-n skammesde fig ved 
of gaa awbenlyft til bam — for de 
andres SNELL da fm sue-g kam sig 
hsmmeligt til hasm og rat-te ved bans 
W. Der var Ovektw i ben- 
des Tro: men Jesus forftod det faa 
Odi, at del Bunde ikke være ander- 
Wx og faa lod Jesus en M 
udqsaa fra fiq til shewde, og hun blev 
bothrcdet for sin Plage. 

Maasse gis der sdig fault-des i 

monge Aar, a-: du Eøgte alle andre 
end Jesus: men du blcv kusn fattiges 
re ma Glas-sie og futtigere paa Kraft 
Nu harrt du om Je7us, fun som et 

M; mea hoch om du km pa- 
vede at gaa til han« Selv vm du 
ikke Mr mäenlyst goa til hasm vedH 
at gca i Kirke i Dog, san bøj dig 
nu. ver, hwk idu svddek, i B-» til! 
W. Det got intet, at din Irr-« 
Me er stot, blos sdu længes efterw 
HjEm Og sig «ham Ton hele Sand-: 
beden, iom Kvinden gjorde, betend 
-dine Sywdet fsok dam, fom du aibdrigj 
for shar kunnet vdet for nogem Saa! 
M du W, at der udgaar en 

M fa- hren: det uwdek vi! ske. 
at du er paa Frdssens Vei. 

Jujrus saa’ Oekhjemttus. a: oetj 
gchkdx Läv euer Tøix Zna drogj 
hin-. ud at finde Mus. Hat-. kendte- 

hmn tun fra :)ingtet; men, Da hcm1 
trwngte til, m det Rygte var Tannys 
san troede hon Rygtet kae hole-« 
des-, at det var en fuldfærdig Tro, 
nei, det var paa der Uvisse, ban drogi 
nd, ud efter seh-T Men Joiruszj 
Mik, at det gjaldt Liv eller Did; 
og twds sin Vantw gik hem. nagst 
for Mien, lidende uwdek Tviw 
Ten, keenwensde tmsod Tvivlen. Saa- 
Iedes ksom han til Jesus. »Er-An 
ikkel tro kun!« Tag-die Jesus; og nu 

W hatt Jesus med fig, og da op- 
lwede Jcirus det underfulst fordi 
hcm hokdt nd i«Tw. 

Hm cdu kkke aplwet noget Im- 
tdmtt endnu, men bbot set Vette, at 
M W Liv eller Did, Frelse el- 

letsortobelfe spgmwefterses 

Livet wißt, begondensde hetnode i 
Kmnp og Striid fkal idu non grauem 
Tvivl til Tro, til W og Frist-. 

Og km du, jom Iror, og wtset i 
Twen oed Kristenlbets underfulsde 
ErfakmgeL dsu ins-l Dag til Opmuns 
tri ng og Trsst og Kraft fige til din 
Bebel, nam- du læser vort Evange- ( 
limit: 

» 

Zig mig iden gamsle Sage, 
Den hie-Ists som jeg ded, 
dset Budskab uden Magi- 
om Jefu Kcerlighedl 
Fort-XI den san enfoldig, 
som var jeg Barn end-m, 
den ejer Tvtst annahle- 
vg jea er sog i Hu! 

Sig den paa laws-out Monde, 
san det til Hier-te sum-, 
den under-quR Gawdet 
Gud læqte Sywdens Saat-l 
M den mange Gange. 
den spinder dort jeg ded, l kosm Morgensdug i Range-, i 
noar Solon brænder hebt 1 

1 

i 
! 

Sig mig den qumle Sage. 
forkmd mig alle Tage 
stt Wb when Mage 
om Jefu Kerlighed 

Der vil haard Bringe-i 
til en ond Kande. 

Der var Grovimisden jeg liqe 
nævnede iidst, og hans mxttige Ar 
beide-, og jeg hat tasnlt paa de ie- 
nedc Umw, Haar-de Nil-ver og Lunge 
Slag. Dei iynes imisdlertid, at von- 

Fcedre hat lagt merk Mærke til 
Brcmddohuggeren Hon ftider nu 

og da paa en haard Inn-de osg hvis 
shan er en dygtig Arbefder, gam- 
han zkle uden osm vden, Tom M 
om Rundetaorn, springe-r ikke over 

den, ilosm Fynboen over der iamme 
Daamx men hatt flaar sig igcsnnem 
den. Misn han wh, at- vege Vasgs 
get trcrnger ikfe igemiein, de man 

vcere hour-de og surrte Han ved ogs 
san at »T:i-l en haatsd Knabe ital en 

stærk Nitdde«,sog fide-z »Mit Krudj 
slaar ingen Man-d af HeitenT saa 
bruger han vægtige Sing. 

Dei Wider ikke sjæl-dent, ast den, 
der Wer et oandeligck Arbede nma 

tage Brætrdchuggeten til Eis-anmel, 
tlyi ellers bliver hanss Ilnsstrckngcslic 
som at »ian Band paa en Ganz-C 
Der mm flaas t;l om dct flal »hei- 
12« M Men med alt dette ligger 
bog den haavde Vægge, den haatdc 
M og den senede Arm, —— den 
gvsde Villie Hvis den Hinsic- mang- 
ler, bliver det kflc til nie-get Lg 
faa vikal der Forstand til, tlij om 

ikke Linn-den tages M rette Led, 
sprang-es den illa Sein i dei: legetn 
Tige, Tau i det wandelige Arbeide 
Og det er 19 det, vi her har for 

Øje Fast lidt om Jndeiigten 
Man man foritaa den eller dem, 

man vil flach og man man visdc-, 
shvot Singt-i ital onbringeT Hvig 
der finde-s Max-v i en Kunde, man 

Vrcrndeljugeken tin-bringe jin Kilc 
i Flugt med Tlslaroen Ten »der 
gemt i Midmy men den er det sm- 
me Stad. Der findes et tilivarende 
Punkt i Menneskchjettet, neinlig 
Zaum : Im uI le its-un Dir-wirke 
et Menneske Ernst-ten vjl jo helft 
imm- kyam onmksxxdt Tict Or un du«-is- 
Gcsrning for End Tau inaa han 
via-, Dis-»Ur Zanlvttixrhckwn siddCL 
og han sum finde Vejen til don. 
Iris jffc. slaar lmn kun Zlag T 

Luften Sykoioger hat haft Tvtkrt 
ved at finde dens Pfad-Z Noqle fin- 
det, at sden htret til de intellektuell-e 
Evner, andre findet den i III-leisem 
og after awdre mener, at den er 

noqet for Eig "elv. ch hylder den 

sidste Anfkuel7e, fksnt Mcktighes 
den mmrligvis staat i allem-feste 
Forbindelfe med thele Sjælelivet, ja 
make, den fett-er dette i Fackindelfe 
med Gub. Hom- er det Wäg, at 
man bestemmet hvad, »der et Net- 
osdadJererUretJJSamvittigi 
heben Hvor W den nwracste 
Umfass-lequ J Samittighsdem 
Men for hvom et man ansparliqf 
Fritænteren vil spare: for Min- 
det Jeg harte en Gang Bimtstjetsx 
ne Bjtknson Me, M M 
tiMm er. M W FdcklakM 
er Eben AnWchen wer for dat, 

den-re hans »Ja-re nok jkkcs til Og 
5anledess er det vist th flere af de 
saakaldte Ema-viere Men shvasd faa 
disse, der vol Este fornægter Gusd 
i Ord, nwn sont dog Ievek, fom om 

han ikke var til? De udgør en lang-i 
talrigerc .n«1i1-Jse. Men jro mig, deres 
Sawittighed er fkke wlig. Derfok 
vaander de fig, nam· man roter vesd 
den. Men den Kristne ded, at Vejen 
til Gnd gaar gennem en grundig 
31)nd-:sc:-kendechs. Men hvnd er 

Syndiserkendelfe ander end en vakt 
Sanwitttghed Samvittigsheden fin- 
des altisd, og Ursoen derinsde fiwdes 
ogsaa als-d, thi »den ugudelige hat 
ingen erd«. Hon vibde gerne bilde 
sig selv og andre ind, at Fteden fin- 
des der, og til en Tid kan det se 
ud, jom om det lytkes ham —- men 
Hin t.i en T-«c7d. Den Kristne ded, 
at tun Troen paa Guds Zins ren- 
sende Blod kan bringe Freden der- 
ind, og at denne Tw kun gives den 
wagne Smnvittighed Der gælsder 
alt-san oim fsrit ast faa Samvittighei 
den vatt vakt til Vevfdstyed otns 
Mennesskets Anspar for Gad. Det 
er der, Kilen skol drives ind» Men 
san blxvek SMgsnmalet, world-des 
man faar den derind Her man man 

ogsaa bruge den as Guids Aansd oplys 
str erftnnd Den mibde Fokcyndelie, 
sotn de saakaldte Grundwigicmeke 
valck saa maget am, naar den We 
lon rot mange. Zmnvittigcheden fin- 
de- viel heg- ethvm Mennejlcn men 
den er desvcvrre shos de flcste am- 

qiven af on saa haarid Skal, at alle 
de niflde Ord i Negelen virler iom 
Slag af en gammel Nathan-. Men 
selv om man flaat haavde Flag, 
Tau nytter de: lidet, -l1vi5 mcm slaar 
l Zlasng Man maa kende Avnen 
i Trakt, og man uIaa Lende del 
Mennelkes Sjæleliv, jom man vil 
vinde for .ilri-"slus. Alti.d her at fil- 

sgis Tastnmc Metode vil, om den iM 
-ek kavsgaL naa nogle, men den vil 

fikke naa alle dem, der tun-de ums, 

yom man bar Fig mer-.- forsvanidigt 
ad. Aeh, hvok her udktasves megen 
Visdoml Man laster her som alle 
Vegne mest af Jesus. Han foritod 
disn sinnst til Gavn En Oder hatt 
at saslge alt, ihn-ad han ihar og nge 
del til de fartige; en anden liebrei- 
dksr chan, at han spng Tegn og Un- 
sdergerningen over for en tredie 
bøjer han sig og strivet i Saqu 
en fjetlde faar ikte LOV at gaa ihjem 
og begmve («forsnodentlig tagt Tiq 
as ham paa de gamle Dage) jin 
Faden en feknte bydek han at gaa 
stille hie-m og oveweje ofv., sasv. 
Her findes ingen saltslaaet Membr- 
sog dog er der Matt-der : der alt 
sinkt-men- Men Mehr-den beslaar deri, 
at tmn ved at ramme det stmne 
Punktv Das nsogle er et Drd not, 
ofte mildt, men altisd afgjort, kam- 

mensde has andre ved han, at der 
beshchss mange og tun-ge Slag. Læs 
for Eli-. Marth, 23. Kot-steh Ipot 
Lan Wer at naa gennem den haar- 
de Ekel bog Farisævrne; hvor doa 
de Lunge Zlag der regnet nedl ellcr 
Johannes det S. og det l(l.: Jst-er 
ne siger. at de er Abrahoms Vorn, 

sGuds Born: Jesus lägen at de er 

Iijlens Bttn Men han Ilag 
Title i Flasan han sandte sinc- Falk 
Jn. ihm Midn- f: ROT. Jänn- akt- 
skucsnde Vle saa the Ztilljnacsn : et 

nu. Tom-« nåtsfmsndc Mit bar l) W 
ikfc. men vi hat dng c: Zir, Zank 
War Ict er Tal-Jst .-n(-d Handele 
stc-115nlvis, fer m TisL Her lasimerc 
est-d til Ta«-:deme. Og de flcste Men- 

nesfcsr er sank-des innrem-L at de 
gerne for cller TDden clv blotter dtst 
online Punkt. Nogle gar Der imm, 
andre sent-re men det kommt-r gerne 
for en Tag. Den, der da hat zor- 
stvwd, vil vide at benytte sig dems- 
vil vide, hvor shan Etal rette sinc- 

Steg. Men got han det nu pao en 

ma, Welscle og teitet Monde, 

iqq skræmsner chan blot den fra irg, 
fom han fkulde hjælpe, og saa blev 
intet vuwdat, men en gunstig Lei- 
lighod gik tobt, og for saa vidt en 

Sjæl gik tobt Maasse den siden 
Inn findes, men sdet er dog mmske 
vonskeligere at finde Lejligsheden 
MM Mekdehatvifaar 
M for Wen ca den kast- 
Isse W, Tom vi talstes vsd 
om fisdst Men saa vom-mer vi til 
bei endet M, sden qode Linie 
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dcr an paa, at den, der kam-mes- 
masrker Kærligsheden Mætkcs den 
ist«-, saa loher han snart fin ch, 
lukker sit Hier-te til. Pan den andcn 
Erde, nurrker han Kaskligshedem san 
k.:n han ofte male forbavscnsdc mis- 

arL ja maoskcs kan non male sei-o 
Mka Stag. Tkt san enidogsaa 
hænde, at dct sitt-os- Slng rannncr 

pim rette Etcd, newp ford-. han ded, 
m det var sewrligycden der flog. 
Saawn en underng Mogt er Kask- 

1izrhcden Mcn er Kasrlikrhcsden san 
snrrk no? oq udcholsdcnde nos, da vi! 
den, smrt under ZiniL innrt under 
Tanten blive ved at «laa, indtjl 
Skallen er sprwngt, og Zaaret liq- 
ger der aabent Men faa snart den 
nam« derri1, faa skyndet den sig at 

onbringe dct fre17M Blvds Læges 
dom. Hvilket fwnt AkbejdeZ Den- 
dek shar faaet Lov at M det, glom- 
met det aldrig· Det var nogle as 
de lykdeligste Unter paa Jord. Otn 
der nu var en gammcl assældxg 
Kone eller en blomsttrnde Mi-, en 

grau Oliding ellcsr en stærk Ynglina, 
en resvettabel Mund eller en Druks 
Yenbolt, ja Morden det hat ikke 
M meget m bewde i Fiel-listed FI- 
lelsjen as og Bevidshcsden om, at den 
gode Horde fandt sit Lam, at, en 

Sjæl frelses, qiver fanden en Gliede 
s Sjceiem at alt endet blwek Simo- 
Ws J- M in M m sw- 
tieSIUnidethmvileverienVers 
den fulsd af haarde Kunden og der- 

for sbliver sdet nieste Arbchde, syncg 
det mig, at shamre los paa dem. 
Det er tmstten«de, men srwrligiheden 
og Aussterben manet veddlivende tä 
nye Acritrængelien ,,V(- mig, om 

jeg fkke vtasdfker«. figer Paulus-. 
Man nagen M lcrngc kan ston i 
Herrens Geming, usden m den FI- 
Iech Aste Vxl tranme fig jnd Imo 

hom? ZU mmkisr demw Man 
kjaqer over tmsms Lismmed men de 
sinkst Um wirst rnläg Zova Tct 

aør der trasms Find im- nltid. Misn 
maaske M afsøder were og bedrcs 
VIII. Der burde da vift qøns Oct! 

Men der finde-s jo Arn-den fom 
:kke kan sprænges. Maasse de kan 

tin-fes »Der?om du vilde støde 
en Dame i Morteten med Jst-deren 
midt iblandt Grym ffasl bans Dam- 
skæb dog ikke vige fra lymu«, siger 
Salt-man Man kommst nvilkaars 

lig til at smile ved at læke det ozz 
M: den hastig-er fast ved hanc. 
Men beayndet man f-:ft paa Arbei- 
det- h Minder Smilet let for Sved 
og sure Miner. Men der kan doq 
komme noget ud etf det. Det hjæls 
per altfqa ikse Doaren selb, at han 
bliver Inmit- men det san hjælpe an- 

dre, hvis man knuser htms Jasdflys 
delfe over dem. Oq mac- ogsaa faci- 
Wamsnisddettemsinwthi 
»Ist-, der elsstek TtODr. elsket Oder- 

synger gamle Grumdwig ch fom 

for« Efasde at nasnncs de jaakaldte 
Grun«dwjgianere, der altid vil have 
dir mit-de Ord. Men mmn de husieh 
at gomle Grundwig selv kendtc ban- 
dcs bot knuste Hist-te i sit eget Bryst, 
sog tendte det at skm drøje Stag? 
Ja, det gjordse hnn nu. ch hol-te 
et Fiorødrag i Damm-f for tre Aar 
siden af Holger Begtrup — som in 
udgchr Grundwigs Vaskker —- over 

et Affnj i hans Liv. Grundivigs 
var da ved at forwivle for-di han« 
wivlesde om sin Zwist-, hasn iovnedel Freden. Men den tout omsisder. oa 
da blev den dejlige Batnekammeksoh 
me fødtt »Im ssdm Butnelille«.l 
Den et mild, det et sandt, men dest- 
cr Stute efwt Iwane-L Og wardl 
er dens Grund-warr? Ja det er; 
Kotsct, Jesus, Kjdet og W. 
Men ellers ncwnes ogsaa bcmdel 
Dfævelem og Tvivlen og Stktden 
Nei, der er tun een Vej insd i Guds 
Nige, og den hor to Zwer, ncmlig 
Angri- og Zw. An Vej gis alle, 
som gis derart-, einen de san kaldte 
iig sdet ene eller det ander At fac- 
-d(-m til at gaa der-inb, Tom endnu er 

udenfot, se det et Kunsten. Her 
hjælper hverken Müde als-ne eller 

Strasnghed alone, men vel bcgge til- 
fammeth og det var det, sont skulsde 
W. Dog, det We er silbqu 
nemüg at leve det. Dei et dem-ske- 
ligeke end at Eckive mn det. Men 
Bei ljnnet sig at we fis i det: Lwd 
ois gøxc det. 

Z Ovdfpkogencs Bog i den Hellige 
Skrifj jin-des ellets InangzeOrdfpwy. 
fom gaat i Rettung af det her am- 

hansdlode Jeg ital ans-re wgle as 
"d(-n1:»·c;)vo Tom elsker Tagt, elsker 
Musik-Stab: men wo, Tom habet Ren- 
«s·elie, er nfornuftig«. Tet ilaok vist 
til beaae deim man Lan jo bmH 
de mge og qjvcs Revis-Ue »31reng 
Tugt Denker den, 501n sorlader Exi- 
cn: den, sont kndek Jrcttesastxclxy 
flal M«. Tisrsor er dct bebst lmade 
at lage og give Medisincsth naar M 
er nøsdvendigt »De: Lus, sont 
Don-r cfms Jretwsasttclse til Liver, 
han tager Bo midt iblandt de vlie. 
Den, som ladet Tugt fate, foragtor 
fin Ziel: men den, som hoc-et efter 
Iristtisfasmlscn fcsvtwerver sig For- 
sfnnsd.« »Zum Spottet-ein m den 

uerfarne maa bljve foritmrdig: og 
jrektesæt den soc-standng iaa vil han 
ande Kunsdsiab«· »En Salvetse for 
den onde er Stribek af Saat og 
Slag, sder ttænge sdybt ind i hæns 
Krau« Dei set ad, som om det 
wer for visfe Falk gældet mere om 

at «s1aq godt til end at lægge Fingre 
imellem. »Duer et kmttet til 
Den ungeö Hirt-m Tung Ris fiel 
sdrive den lawgt fra han« Maasse 
her bbivet nogen Uoverenssshemmelfe 
med Oden Inn-derive W- —- 

Mennwndeckikkeewdnuerenqod 
Ting at bruge Bibelen wm Leere- 

bog i fin Wstf Og Dis 
den et god over for Varus-, W 
hu Ist W vi andres III-. M- 
M hat et Einst lklle W, M 
nasses W iad da- sss Ist sp- 
M N: 

Eu Faden- Intellin 
Jeg glatt-mer aldrig Ipor den Dyst 

var ward, 
den Gang miu lille havde M 

hoffe! 
Jeg lyusker alst, som om det M i 

Gaar — 

mcd Zumaking Tom, m Hasmxelqms 
pen ofus 

ch Tek min lille Piges wide Geng, 
Skcermbrwdtets Ewrkeben — og 

Billcdtttappml 
Jst-g hoer Tngetj vor KOM, 
og Oregon-Z —- Ncsdningsmandets —- 

Trin pao Treppen. 

sog glmnnesr ej heut-es M- 
de underlig bmdte Lyb, —- 

·den fung mig længe i Stdn-, 
da alt hat-de dende iig til FO. 

Tor var tun et engste Middtl 
om Var-net skulsdc am fri· —- 

i Ztmtbcsn maotte iyun sitt-kei. 
« de tat-der det Trachle 

Hsrer du, siækes fkulide hun- 
og ieg fkulsde se derma, 
skulbe holde hensdes Hasndets 
de spdc velsiqnede fman! 

Jeg fkulide hol-de shende tot-is, 
dot gjatsdt fo Bat-new Liv, —- 

jsg set endmt W Rats-c 
for Lægens dünkende M. 

Im set endnu hensdes HAij 
disk- mabte mig imodI 
dwr kan du være sao grub-. 
Ou, som er mig Toa godl 

Jeg funde sdet fkke male 
og vendte dort mit Blit, —- 

men fast jeg sholdt heudes Wiss-c 
Tom ien Stute-fris- 

Ak, do dst saa vor ovre. 
oq Not-et var bragt ind, 
og atter knm kunde mnde 
oa fange Smil wo Kind 

da brast den Taarvkildn 
jeq havde sanket paa, —-—- 

mit elfkcsde Var-n, min lise, 
frefst mod min Skulder lau. 

Nu er htm stor oa vom-m III es 
flink- 

og herrdess Blit, det tmlet fes U 
m-de, 

—- men tw mig, Knivens Od, fast 
ftk den« Blink- 

fik ogha Rades-hierbei til at M! 

Tidtdariegtænktom Momqu 
holst-tub- 

mælminMsdthdeuÆ 
SM- 

faqqrufomernwd inwierqu 
Gut-,- 

WMMCQEWL 

II »Squer Elfter ones-( 
mis,mdqsstspgk 
AND-. Wen tmhatvivssinck 
UUMMWM,V, 
Ins Mut 

s s. sei-sus- 


