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Mach. ia Cap. 13 B : Men I ffal ftres
for Fyrster og Konger for min Skyld , dem
og Hedningerne tii etVidnesbyrd.

26, 27 8 Frvgterteefor ikke/ thi intet
er stiult, stm jo ffal aabenbares, og in
tet er wnligt, som man jo ffal faae at
vide. Hvad jeg siger Edn- i Merket, det
taler i Lyset, hvad I horeiQret, det
predike paa Husene ; og frygtsr ikke for
dem som slaaer ihiel Legemet, men kan
ikke flåas Stelen ihiel ; men ftygter heller
for dem, som kan fordcerve Siel og Lege
me i Helvede.

32, Z3,34., 34. W.: Derfor, hvosomhelst,
der vil dettende mig for Menneffene, den
vil jeg og beklende for min Fader, som er
Htmelen. Men hvosomhelst der Zvil
noegte mig for Menneffene, den vil jeg
nsegte for min Fader, som er i Himlene.
I ffal ikke meene, at jeg er kommen at
sende Fred paa Jorden; Jeg er ikte kom
men at sende Fred, men Sverd.



Til Lceseren.
<^)eg er dertil ftd og kommen til Verde», at jeg
stal vidne om Sandheden; hver den, som er af
Sandheden , h<trsr min R<sst. Dette var Jesu Svar
,paaPllatiSporgs!naal:lO. !8C. 37v. Om'han varen
Konge? hvilket Cyrisms M fragil, endstwnt hans Rige
ikke var af denne Verden. Men forn Pilatus ikke vilde
hsrc Gandhed, mengitud; Betenk dette gode L.«ser, at
detsaaledcs er endnu, og bliver saa ltrngeVezden ftaaer,
Mn!). io Cap. 23 V , h?ori ksgnens Aand regierer og
forblinder Vantroens Born, atEvaugeliiOplysning om
Christi Hcrlighcd, som er Guds Billede, ikke stulle stmne
for dem, 2 Cor. 4 Cap.; thi Sandheden er for dew det
haardeste at hsre- Me» da Christus vaz- kommen at vidne
Sandhed, saa maatte han derover oposre sit Liv for at
fsre Gandheds Liv i dem slun ham annamme, og som har
faact Magt til st vorde Guds Gsru, og ved Troen er
fsd af Gud, Joh. 1C.52 v Baabe i det ga«nle og nye
Testamentes Tider, har de for SanHheN Skyld maattet
udsiaae mcgen Foragt , ja stsrste Pinsier for samme. En
hver sand Chnsten bsr da sirii>e for Sandheden efter sine
Gaver, og igienbrivc Lsgnens Aand, modstaae de falste
Antichristnes Aander, der er i Verden, som Johannes
Apostel i sine Epistler klager over. Jeg haver af det be
troede Wdnesbyrd vidnet, af Guds Ord, Aand og Kraft,
skriftlig ved tyende Bsger; den fsrste under Tttel:
tragtning over Verdens Daariighed, de» anden:
Forsag ti! en Afhandling om Guds Viisdom, og
tillige mundtlig ved alle keyligheder; sg for den Skyld
blev jeg aresteret tredie Juledags Aften 1797. Hos en
Wen i M<rmmengGogn, hvor nogle ssere var samlet, og
jeg forklarede Pauli Ord til Tit. 2 Cap. 11 V-, hvorle
des den Gubs saliggisrende Naade stulde la?re os at for
sage det ugudelige Vcrsen og verdslige Lyster med mere,
hvor da Gognepra-stcn til Fredrichstad Hr. Feierman kom
med Garnisons.- Vagt og forde mig i Hovedvagten, hvor
jeg var i tyende Dage. Siden bles jeg sM i Bnens Arest-
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hms, og saa blev WdtForh»r, hvor nwWksgner bleve
igiendrevne. Og ds det kom til Amtet, lod det forkyn»
de Mg fri fra al Heftelse og Tiltale, dog vaaConditioner
at vme hieuune hos mm Fader, og holde mig fri fra al
Mistanke fra Svrigheden mod den forhm givue Advarsel,
der lydde : al jeg stulle vme inden Thune Gogns G» ivndset,
hvorpaa jeg svarede: at gisreHerrm Lofter og holde, ho
rer Christne til. Jeg har soretGud, at tiene ham og min
Mste, da er min Fader og tient, hvilket han ikke klager
over; men at holde mig fri fre. al Mistanke af Svrighe
den, var übilligt fordret og daarligt at love, daOndstabs
Lsgn mod sande Chrlstne altid har vmet som det og er nu.
Jeg troer at Christen Svrighed straffer det aabenbare
Onde og lader Tankerne vme, saa bliver det Gode beskyttet;
W den som har heftet mig, beviser siue Aarsager, saa det
bliver aabenbaret, hoilken Mand han tiener. Paa anden
Grund ganer jeg ikke af Aresien , end at have min Frihed
i det Gode. -^ Derpaa strev jeg til Amtetl fslgende :

Underdanigst pro,Memori«t.

I ydmig Underdanighet) maa jeg underskrevne andrage
for det bsye Amt, da^jeg i Dag fra Dem igicnnem Fog
deriet er forkyndet Lssladelse fra min Arest, nåar jeg vil
vme roelig hiemme hos min Fader og hslde mig fra al
Mistanke mod den forhen givne Advarsel ; men da denne
bar usand i , at jeg var Fredens Forstyrrer. Naar jeg
ba bestyldes i Ord, kan jeg mindre holde mig fra falste
Tanke, , hvorforc jeg ikke kunde motnage samme; og som
Arcste» ikke er fra Dem, saa er det billige, at den be
gyndte Fuldftrer med Bevmnmger over sine Bestyldnin
ger eller ig.enkalder dem. "- Jeg vil da tilkicndeqive det
hsye Amr densandhed, som her i Livet kan bevises, saa
det ikke stal gaae dem, som der staaer i den kongelige
Forsrnning af 174 r 8 Art. , paa det at de ikke efter an
dres Snak og tit urigtige Relationer kan tale og demme
ret om Oaaen: thi Barnet siger af hvad det faaer, og
ikke hvad dei bryder. Da ieg var paa Forhsret blev e»
Klage 'Spwst. fra. SogNMwsten Hr. Feierman , hvorudi
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mange Usandheder var, forn af mig og hans Vidner bleve
igicndrevet. Men da Forhsret ikke blev opltrst , saa veed
jeg ikke, hvormcget det blev Dem pckiendt- Jeg erindrer,
at i Klagen siod,!at jeg vil have vor Forsamling hemme
lig, hvilket ikke svarer til den sande Christendom, ude»
for at undgaae Opl«b og Forhindringer i vor Ovbyg
gelse, som da Hr. Fcierman sidste Aar den 19de Febr.
i Niels BsrjHes Huus i Fredrichstad tilladte at holde
Forsamling, om der end var 400 tilsammen, nåar ikke
Oplsb steede. Siden haver vi haft Gamling i Stilhed
adstillige Steder i hans Sogn indtil han selv stog til med
Uroe ; ligezom det ffeede i vort eget Sogn , da vi mange
Gange meldte det fur Posterne og bade dem til os ; men
de har afmist os med Vrede og Uvillighed, indlil vi paa
Haarden Graalum, hvor vi var samlet, og vore Pmster
med Hr. 'Foged Radik kom, og det varroeligt til vor
Opbyggelse var stuttet , da kom Sognepresten Hr. Urdahl
med Fogden ftem og forbod vor Forsamling, hvor jeg
da spnlgde, om der var noget mod Guds Ord, saa vilde
de ikke svare derpaa, men bleve vrede, siielte, og selv
oprsrde Almuen til Bekjendelse: at Ovrighcden vil for
styrre det Gode og lader det Onde blive ustraffet. Og paa
nesten samme Maade stcedc det med Ryge og Mchtstad
Pmsterne, hvilket alt, nåar fornsdiggisres , kan med
mange Sandheds Vidner bevises ; ellers taler Sandheden
sely ien retftrrdig Sag , og saa faaer vi see om de , forn
forst stulle holde ve kongelige Befalinger , ere reenc til at
faste de fsrste Steene paa tmn , som vil Guds Lw ved
Jesu Kierlighed forst ffal opfyldes og derefter Kongens,
Jeg har siden forrettet mit LErende til de begierendeVen
nec i Stilhed, med Formaning til dem at giore det sam
im, og vme enhver uchristelig Svrighed lydig i lcMmlig
FMgfcl, og flye fra Overfald efter Guds Ord, samt
bede for dem, at faae Made eller Tid til Omvendelse
at Lyset maatte opgaae i deres formerkede Forstand, da
stulle Sandheden foreene os til de bedste Venner i Ehrrsto.
Jeg er hver christen Svrigheds underdanigste Tiener.

Aresihuus den 23de IHnuarii i798.
Hans Nlslstn Hauge.
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Den 29de s. M. blev jeg udfsrt fra Arcsten, og da jeg
vel mcd Paulo, AposiZ.G.iS Cap. 37 , paastod, at den
som bestyidte mig siglde beviise og ndzore mig; men som
det forste steede mrd Vold, saa stecde det sidste med List.
Jeg vil da ikle rcvanchcre mig; lhi jeg er vant til Slag,
Oprsr, 2Ere, Vanare, ondt og godt Ryate, 2Corint.
6 Cap., og er bcstyidt af adstillige for Horlarl, Tyv og
Dranker, etc, ja som vor Frelsere for en Dicvel, Joh.
BCap. , hvilktt jeg gZa-dcr mig over, Lue. 6 Cap-; thi jeg
ved det er for le-n Navns Pckiendelfc Skvid,, som paa
Pm Dag stal bliv? aabenbam. Vclgrmdet Lcrsere! be
tragtcr det anfsrte; og da aliing er recnt forede Rene,
Tit. i.C. lF v., saa indseer han selv i Sagen; men forde
Urene er imet recnt, saa vil de Onde dsmme, at jeg har
snfsrt dette af Had til mine Modstandere for at bcbrcyde
dem, og af Gtolthed til egen VEre. Ja Synden hader
jeg suldkommelig , I Z9 Ps. Men vil de omvende sig , da
bliver Ficndstabtt ude, Apost. G. 9 C> , og da jeg ikke
af Mig selv er dyatig til at tmcke nugct a^dt, 2 Cor. 3 ,
faa horer iugcn LEre mig til, lncn lesum, der er Troens
Begyndere og Fuldkomnere, Ebr. 1 2 Cap. Jeg agtcr det
for det mindst? at demmes af saadanne Mettnestcr, fordi
den Aandclige donuner alle Ting og dsmmcs af mgcu, 2
Cor, 2. Gode Lasere l svervcy disse eftcrsslgende Blade
i Folge Bibelens hele Grund , som de selv kan soge. Vil
de adlyde Ordet, faa ffal de forstaae Sandheden, og den
stal ftiaiore Eder, Joh. 8. Jeg taler Me med Tmsthed
Mr fsrfalste Guds Ord; thi er rort Evangelium stiult,
da blir det for dc Fortabte, 2 Cor. 4C. 3. Men er der
nogen Feyl mod Guds Ord i denne korte Forklaring , da
er den mig «vidende, og takker dem, som vil rette til
Gude 3Ere , hvortil jeg ndbcdcr vor Faders Naade i Jesu
troe Tmeste ved den Hellig Aands Oplysmng og Kraft at
bliv? ved at stride for Sandheden til vi medChrisioogalle
hans Salvede erlangcr den himmelsie Krone.

Hauge dm 7de Februam 1798.
H. H>

Fss-



Forklaring over Lexcien,
j Aabenbaringcns Bog 7 Cap.

5^
Elstelig?! kroer ikks hver Aand, men prs

ver Aandems om de, ere af Gud; thi manZe
falffe Prophem ere udgangne i Berden; derpaa
kiender I Guds Aand, Hver AanZ, som be
kiender den Hens Christum at vcrrs kommen i
Kisdst, er afGud ; den det ikke gior er Antichri
ftens Aand, om hvilken I horde at han kommer og
er allerede i Werden. Disse Apostelen Johannes
Ord i sit 1 Brevs 4 Cap. er nsye at bmagte;
hvor mange falffe Aander er ikke nu, der gior
store Tegn med ftrvendte Ord og Gierninger,
at de Udvalgte ffnlls og forfores om det var mus
ligt, saa Christi Ord hos Mare. iz C., klarlig
opfyldss ; thi mange stal komme i mit Navn og
raabe Herrs Herre, Mach, 7C21 v , men sr
Antichristens Aander eller Ateister , der vil raade
sig selv , og ikke ved hans Lwelse og, Dsd dsds
fine Lyster og BegierinZer, I vor Lcxcie er fire
Slags onde Engler, der staasr paa Jordens fire
Hwrner og holder de fire Beir, som er Guds
Dragelser, der'blcrstr ind paa alle Menmsters
Hierter, med legemlige Velsignelser lokker, ogsaa
msZ aandelige Gaver, og truer med tlmelige

A 4 Trsngs
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sier og msd Heldedes Angest. Det er de sirs
Bcir At d« ckke blaser paa Jorden; det er de
unvones VErbare, der har nogen Kundffab og
Godheds Byder, men ikke overgaaer til den
fullkommen RetsmdiZhed, og Havet den store
Mcrnade Wankundiqe, og Trcrerne ds grove U
gude iae; lhl d«n tyrste EnZel ere de, der lever
frek hen efter Kwdns Lyst , hvilket Salomon i
Ordsprogs BoZ zCap siger: at dem har ingen
Vpperlighw, Menlnffens Aand og Kreature
nes; thi som Kreamrem soger allens efter Bu
gens Fylde og Sammen efter Naturen , saaog
det kisdellge Menmste i Horene, Lathed, Vel
lyst, Fraadser eo^ Drukkenffab m m D'sse
elffer meere Morket end Lyset for dens onde Gier-
Vingers Skyld, Joh zCap. De er med Cain
og bar hans herdige Sind, der vil myrde a^dre
med onde Ord og Gierninger, Joh i Ep Z C.
22 v Den anden Engel er de udvorces ZErbare.
De er vel Jomfruer, mcn daarlige, der ikke
har Olie i deres Kar, som er Jesu Kierliahed,
der stulde brande til deres Ncrste, del modstaaer
de og soger sin egen Mre, Nytte og Fornoyelse,
og som Paulus siger lil de Philepcnser z Cap.
om sig: ustraffellg efter de Ting i Lovens udvor»
udvortes Fordring, men de Ting, som er dem
«n Baade, at kiende sin indvortes Fordcrrvelst,
det agter de at vstreSkam og Skads for Christi

Skpld.
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Skyld. Be rense Bayerne udvortes og vil sig
nes deylige for Menmstene, Math 25 Cap men.
de Tlng, som svare ere i Loven, som er Barm
hiemghed og Troens Renselse indvortes ved den
nye Fsdstl, det gaaes forbi. Den tredie onds
Engel ere diffe, der gior en god Begyndelfe med
Bedrovclfe efter Gud, som er den belligAands
Mrk; og da de faa stulde henvenoe sig til Jesu
Fortteneste at faae Bederqvagslst , og lfore sig
hans Skikkelse md Sagtmodighed og Dvmyq
hed afHiertet, Malh 11C.29V., og deri bars
hans Byrde med arfornagte sig selv og alt det ds
haver, ja sit eget Liv, Lue. 14 C 26 v , nåar det
Zielder til Guds Mres Udbredelst og vorNastes
Salighed; men her kommer Satan imsllnn i en
Lysets Engels Mikkels, og forestiller demChnsti
Lidelse og Dsd, hvoroverde grader, men lkke
over dem seiv, Lue 23 C 28 v, at betcenke han af
Kierlighed til os opoffrede sit Liv, fordi vi igiey
stulle opoffre ham vort gandffe HKrte,. Siel/l
Sitw og al Kraft til hans Beneste. De, som
irM dette vil g sre, piner sig, nåar de betrag»
ter hans Lldelss. Andre kager og lager sit do
delige Saar med falst Trost, og ikke kommer
til Fornagtelsen med Had til al Synd , og Kis.
dets Dodelfe med Kraft af Christi Kors til M
korsfaste sig selv og Werdens Begierlighed, Gal.
6C. .14. Disse kan Guds Aand give nogle glan

A 5 delige
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delige Folslssr, for at de ikke aldeles stal gaae
fra ham, hvilke Dragelser de agttr for Maden
selv og indbiloer sig, at dtz ere rige Guds Born,
endstiont de blanDer d^res jordiffe -Syndelyst i
denne Mn, saa det blivtzy ul BErnu , Ps. 75;
de n lunkne , og derfor bliver udWde af Guds
Mund , Aah I C Nogle kommer og tiz For
nagtelsen og bliver mdpodet i Viinuaet, men
ikke barer Frugt med Kierlighed til sin Nasts,
derfor bliver Grenen boynaget, Joh iZ C.; thi,
de udslukker Loven, under Paaffud, at de ikke
bliver retfardige af dens GierninZer, men ved
Jesu Chrlsti Troe, hvilket er fandt; men vi af
ffaffe dog ikke Loven formedelst Troen, det vars
langt ira ; thi ikke een Tytte! dems stal forgaae,
Lue t6C , for Evangelii Kraft stal opsylde den;
thi der ligger ingen Loves Forbandejft paa den i
Issu rstfardiggiorte Siel, men paa den Ngude,
lige siger Paulus, i Tim 1 C-, og 2 Tim. 2C.
om noMl strider og han ikks strider efter Loven',
bliver han dog ikke kronet; thi som Loven forst
er Tugremesteren til Christum og draber vor egen
Oodhed, Rom ,7 C , viser sin aandeligs Kraft
og vor Kists Fordarvelse; saa bliver den efter
Omvendelsen vor Lyst msd Paulus efter det ind
vortes Menncste; og David priser dem salig >
som grunder paa Herrens Lov Nat og Dag;
MM her sr Mmmster, dtt med sme Lardomms

gwr
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Zisr Guds Bud til intet for deres SkiksSkyld,
Mach. lZ C 6, hvorfore Kierligheden bliver borte
li! deres Naste; og derfore kan deres Troe om
Jesu Forsoning ikke hielpe dem, da de trader
Testamemet.s Blod under Fsdderns, Lue 14 C.,
Ebr. iO. C. Og herved er det andet Dyr i Aa
benbanngens izC. ir, som opsteeg af Jorden,
det er: tog igien sit jordiffs Sind mcd Werdens
Begicrlighed, og havde to Horn lige med Lam
met, hvilket er Omvendelsen og Troen paa Lam
mers Blod, ligesom hans sande EfmfvlZere har.
Men saa taler de som Dragen eller Dievelens
Born om de jordiffe Tmg, og truer sig frem
uden Kierlighed; thi de har lidt Skchbrud paa
Troen, 1 Tim. 1 Cap ; dog kan de soN Peder
siger, 2 Per 2 Cap , tale stolte Ord, som intet
er hos, og lokke formedelst Kiodets Begierlig
hed i Uteerlighed, og lover andre Frihsd, endog
ds ere selv Forkrankelighedens Tienere, og for
fore dem, som lettelig vare undfiysde Vildfa
relse i det de falde fra de hellige Bud og stldne
sig i Solen; og de gior efter det forst e Dyrs
Myndighed, hvis dodelige Saar bliver lagt,
Af det forste Dyr, er de uomvendts Mennesker;
Og da ds lager sit dodelige Saar, som ffal pines
ial Eoighed, Aab 14 Cap. n. Saadan falst
Trost tager og det andet Dyr; og det gior, at
Ild falde ned af Himmelen, som er Guds Vre-

de,



de , paa de jordiffe Mennester, og angster dem,
for de ikks vil afstaae Synden. Og disse Falsts
gor Dyret st Billede ; det er den Herre Jesus,
hvilken de tager i Tanker og Beffmlse med den
van:roe Thomas , og ikks omgaaes ved Troen
at ifore sig Christi salvede Aano og Kraft. Og
der blw gwtt Dyrets Billede en Aand nl at tale;
det er: de u^sanker Dprog af Skriften, som
dm snedige giords for Christns, der ftsy
over det, som ikke pafftde sig pan hans Snediahw,
og sagoe , at Englene ffal bare ham paa Han
derne, Mach 4 Cap , saa og dzsse, nåar de
holder sig ul den Herre lesum, saa kan de gims
hvad de vil. De som da irks vilde tilbede Dy»
Ms BlUeds, stulle blive ihielstagen, det ste vi
om de Leyeds i Biingaarden, at de blev vrede
paa dem, som fordrede Frugt, og sioge dem ihiel,
Mach. 21 C. 3tv. Og disse gior, at en kan ikke
handle noget, som faaer Fremgang i Berden, de
som ikke vil tagedets Kiendemarke; Men saa kan
vi fte i Aab. 14 Cap,, at de stal vines med Ild
for Lammets Aasyn og de hellige Engle. Den
furde onde Engel ere de, forn pradtker Guds
Ord for siem Binding, ere kivagtige, penge
gierrigs, som ikke engang har begyndt paa at
blive en Christen, men er falden i Dievelens
Snarer, i Tlm. Z Cav., for de ere overdaadige,
hofmodige^l Pespytters, JoraMe ulydiae, u

hellige,
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hellige, nkierlige, som mere elffe Vellyst end Gud,
haver Budftygngheds Sk:n og nagte dens Kraft,
som låre altid og kan aldrig komme til Sand
heds Erkiendelfe, 2 Tim 3 Cap. De har la
det Bogstaven dodet sig i det te, fra Ungdom
men af har randsaget i Sknften, og mener, at
de haver det evigr Lw i den; og disse ere ds, som
vidner om mig, og vil ikke komme ti! Mig, at ds
kan have Livet; thi I haver ikke Guds Kierlig
hed i Eder, og ikke ssger Guds, men Eders egen
V3re, siger Jesus, Joh. SC. Dog kan saadanne
ved deres Ovelse og historiff Kundstab tale gode
Ord, endog de ere Ogleunger og -Dyenffalke,
der vil drage Skicven ud af sin Broders Sye,
og har ikke draget Bielken af sit eget, Malh ?C>
Nu kan man klage med Propheten, Jer. 2Z C ,
anlangende Prophcterne: mitHierre er forstyr»
ret inden i mig: alle mine Becn bave for Her<
rens hellige Ords Skyld; thi Landet er fuld af
Hoerkarle, og sorger forForbandelst; thi deres
Lob er ondt, og deres Magt er ikke Net, da
baade Prasten og Prophemne ere Syenffalke,
Jeg har og funden deres Ondstab i mit Huus',
siger Herren ; de giore Eder forfangelige, og
siger stup til dem, som foragte mig; Herren has
ver taler: I stal have Fred, og de sige til hver 5
som vandre i fit Hicrtes Stivhed, der stal ms
gen Ulykke komme over Eder; Jeg sendte ikks



Prophtterne og ds lobe : Jeg rålede ikke til dem,
og ds spaaede, og dersom de havde staaet i mit hem
melige Naad, og ladet mit Folk hore mit Ord,
da havde de omvendt dem fra deres onde Beys. —
Disse Herrens Ord kan enhver forstaae, der
stieller imsllem Bimtraet og Torncdusten; ach!
hvorledes kan den ene Blinde lede den Anden?
Mon de ikke begge falds i Graven? „saa og en u
gudelig Prast, der er det varste Kreatur paa
Gudslord", siger Luther, thi de kan ikke give
nogen anden Livets Aand eller låre andre det,
de ikke selv har lårt, saa ere disse fire Slags
Dragens Engle, der strider imod Michael og hans
Engle, Aab 12 Cap , som er, at de vil forfore
ds Gode, der vandrer paa Livsens Bey.

Men saa kommer en anden Engel fra Solens
Opgang, hvilken er den Herre Jesus, der er
Berdens aandelige Soel eller Lys, Joh 8 Cap.
I fra ham opkommer hans sande Efterfslgere,
som.havde det levende Guds Segl, det er: Chris
sti levende Ord, der er et starpt Svard,Ebr.
4C. 1 2. v, som hugger igiennem alle Kisd-Hier
ter, hvor Scuans.Forhardelse ikke for starkt
herster; disse som forer et helligt Levnet' og ere
fuldkomns, som dsres Fader er suldkommen,
Mach. 9 C. 48 v., til at eiste deres Fienderjmed
Guds Klsrlighed, at fore dem fra det Onde,
yg har alle et Sind i Christo, hvorfor de reg
nes som sor sen; thi Jacob siger i det ZC. r v.:

Bor?
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Worder ikks mange Larere, at vi ikke sta! faas
des storre Dom, forn ere de falsts Lardomme,
der ere saa mange af; thi han siger i det Z Cap.:
at den som haver omvendt een Synder fra sin
Beys Biidfarelse, han har frelst en Wcl fra
Doden; og da maatte vi onste med Mo?cs, ar
alle Herrens Folk vare Propheler, 4 Mostbogs
Ir C 29 v. , som Christus og alle Apostlerm, og
vilde allens ot de skulde blive est i Jesu Lardom
og Levnet, at agts andre hoyere end sig selv, for
at time dem efter Jesu Befatning, Job i z C.
Han raaber med stor Rost: vender alle deres
Krafter imod de Onde, at de ikke stal stadene
forom forklarene. tre Slags Mennester, indtil
de simer beseglet vore Guds Tienere i deres Pan
der; det er: den aandelige Fodsels Kraft nl at
modstaae det Onde : og derved blive lost fra de
Falffe, som der staaer i Abr. 9C 4v ; og i

Cap. 12 v.: at den stette Engel udoste sin
Skaal paa den store Flod Eupbratts, og Ban
det deraf bortwrres for de Konger, som kommer
fra Solens Opgang, og i Aab 5C 9,?Gv. Du
er slagtet og har kiobt os til Gud med dit Blov
af hver Stamme og Tungemaal, og du haver
giort os til Konger og Praster for Gud, at vi stal
regnere over Jorden. Dette er: at nåar Jesus
Christus haver med guddommelig Kraft friawrt
»s fra Syndens Magt og Henedomme, fta cZ

vi
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vi salvsd med Christi Salvelse af Guds Kierllgs
hed, der er Olien i vore Lamper; oa dette es
Skaalen, som udoses paa det store Syndens
Hav, at Guds Kierligheds Ild bortwrrer det
Onde, saa hans sande Stridere overvinder ved
Lammets Blod og deres Vidnesbyrds Ord; thi
de elste M deres Liv indtil Dsden, Aab. 12 C.
i 1 v. ; sua ere vi da giorts til Konger og Pra
ster, som have Guds Aand, til ar regiere over
de jordiffsind.de Mennester. Skulde vi da ikke
prcediks hans Ord og beklende hans Billie end
og for den hocragtige og sendige Slagt? Mare.
8C.38 v. Det er og Lulheri Bidnesbyrd,
Naar han siget: „Skulls vi ikke bekiendelesum
i dette Liv, nåar han vil beklende os i det andet
Liv for sin Fader, thi nest en Synders Benaa
delse i Jesu Blod, er ingen ypperligere Gier-
NlnH, end offentligen at bekiendelesu Navn, thl
Dievelen antaster os ikke saa haarr, fordi vi har
den sande Troe, og lever hemmelig gudelig hos os
selv, Men nåar vi uttreder dn til andre, ardet
stal komme deM lil gooe, da bliver han r r vred."
Men lad os derfor betanke, ar de Beseglede som
Var for Guds Stoel og havde toet deres Kiortler
hvide i Lammets Blod, var kommen af oen store
Trangsel Lad os derfore st lde Troms g^de
Strid, som vor Frelser stred indtil Blodet, sag
stal vi faae Livets Krone. Amen.



Forklaring over Evangelium,
i Mathsum 5 Cap. fra i til 12 V. -

Valige ere de fattigs i Aanden, thi Himme
riges Rige er deres. Salighed er den Guds
Gave, som den kiere Fader stianker alle Fattige
af blotNaade udenForrieneste ollene for sin kiere
Ssn Jesu Clmstl Skyld; thi i ham er al Gud
doms Fylde, saa den, der har Salighedens Feste
gave, er forvisset ved Troen om de Herligheder,
som Himlen har i Eye. Skulde vi da ikke Mod
tage dei? Hvorfor maa da den gode Giver klage
at han vil forsamle dem, og de vil ikke? Mach.
23 C 3? v. Han noder os til sin Nadmre, Lue.
14 C. ; men de ft?sts foragtcr det, og det fordi
de har for meget af Berden ; thi det er vanske
lig for en Rug at komme i Guds Rige, Mach.
19 C.; dog er det ikke ummlig fot Guds Kraft
og Herlighed, nåar de vilde agte den hoyere, og
boye sig under ham. Men den ringe og fattige
lesum, Math 8 C. 20 v-, vil de fieste foragte,
og forarge sig paa; thi blandt bans lille Jord,
Lue. 12 C 32 v., bliver ikke mange viist efter
Kisdet, matztige, velbyrdige, udvalgte, i Cor.
1 Cap. Som da Berdens Herlighed hindre de
Hoye og Rige, saa er Sora og Knur moh
Gud d; Rings og Fattiges Afhold, ar de ikke

B kom-
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kommer til Hemn, som Jer. 5 Cap. klager over:
nåar han siger : Dine Oyne see efter Sandhed ;
dusiogdcm, men de folede ingen Smerte; du
foncerede dem, men de vegrede sig ved at annam
me Tugt; de forhardede derss Hiercer mere end
en Klipe, ds vsgreds sig ved at vende om ; men
de kiende ikke Fredens Bey, saa er de ikke hel
ler paa Saligheos Bey, fordi de ere ikke aande
lig fattige; lhi stal det stee, da maa Jesu forste
Pradiken til, som er Anvendelsen, og afiagge
det gamle Menmsts, Ehp. 4 Cap , eller afstaae
fra Syndens rtze Magaz ncr forst, som det
kiodelige Menncste er opfyldt med ; thi Biisdom»
men kommer ikke i en arrig Sicl, ey heller boer
den i et Legeme, som er Synden Undergiven,
Bi sd Bog r Cap. 4v. Derfor maa vi bede
Gud om den Hellig Aands Overbeviisning, Joh.
36 Cap. 8 v.; om Guds rerfardige Dom over
Bamroen med alle dens Frugter, som er Gier»
righed, Had, Brede, Hoffardighed, Mydst
hed, Fraadserie og Drukkenstab , etc. At låre
at Ående disse Synder, det maa stee ved Guds
Buds alvorlige Vetragtning, da kan de bru
ges som et Lys ien Legte. Men kommer Guds
Lovs Lns hertil, at Aanden striver den i Hier
ttt, hvorledes den ÜbodsardiZe, der ikke har
Chnsti Nttfardighed, men ligger under Lovens
Fsrbandslse, da bliver han syg og soger efter

W-



Lagen, thi saa foles Dsdms Braad. For at
kiende dette, maa vi bede med David i dsn 139
Psalme 21, 24 v.: Randsag mig Gud og prov
mit Hiene, og kiend om der er nogen Bey som
gwr Smerre, og leed mig paa en evig Bey, ja
giore, som Herren befaler hos Ezechiel 8 C 8 v :
BrydHul paaßeggen, saa ssal du see Ormene
og a!K Dyrs Lignelse, og Aft-uderne, ude paa
B.'ggcm. Bryder vi saaledes ind i vorr Hier
tes Tempel, saa sinder vi vor egen ZLve, Nytte
og Fornoyelse, og stal låre at kiende vor egen
Rcffardiyhed, at en har Blade at ffiuls sig un
der, med Adam og Eva; thi her har der onde
ElangeblUede,med Stoltheds Mod, saa mange
Indvendinger, ja' og paamger sig er Skin af
Vomyghed, og anstiller sig for Mennestene un
der en Lysets Engel, 1 Cor il Cap l4v, og
bekiender, at han er en arm Synder, og ollene
troer paa lefum, mm er dog en Antichrist,
hvilket kan sees af de andre hans Frugter, rm
han har den suldkomne Guds Kierlightd og
Kraft til at hade alle Synder, Rom 12 C 9v.
eller ikke; nu fra en Synd kommer tit flere med
Bsmerlighed til de jordiste Ting, og Afguder l
Kreaturene saa og Menmstene, hvilket maa prs
ves nsye, om de er over eller lige med Gud,
der ikke taaler at have nogen Ting ved Siden,
men kraver det ganste Hime sin Begierlighcd

B 2 og
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»g al Krast; thi her ex mange, der gior, som
Jesus siger hos Lue. i t Cap : Givcr Tiende af
Myndt og Dil, og gaacr Troen og GudsKier
lighed forble. De hsklsr for sig selv og sine kie
reste SkisVs- Synder, som den onde Begierlig
hed er til. Ja Samn kan og tags Sprog af
Skrzften, som Fornuften dryer efter Kisdets
LMelser til at mwstylde sig med, og vil da
tanke, <n de ere rige og veed ikke, at de ere sat
rge, elendige, blinde og nsgne, Aab. 3. C. 17 v.
Og saalange de da modstaaer al vil omvende
sig, saa ligger Syndens Skiul paa dem; men
dersom de omvendte! sig, da blev Skiulet bort
taget, 2Cor 3C. 15, r6v. Og disse er ikke
heller ledige. Derfor kan ds ikke komme i Christi
Biingaard; lhi at fole det i sit Hiene med den
forlorne Son, at det ikke er Mast for hans Siel
i Berden at faas, og blive forstrakker over Syn
den med den bodfardige Rover paa Korse-, at
tiende vi ikke andet har fornent end Guds Bre
de, Unaads og evig Fordsmmelse, og med den
arme Tolder at sigs i Scmdhed : Gud vare mig
Synder naadig! Der vil meget til for det
haarde Hiene at blive saa fattig og elendig i sin
Aand ; og da kommer strår der andet Salihheds
Tegn : de som sorger , stal husvales. De som
ikke haver iMer, er bekymrer om at faae; saa
og den fattige Siel soger efter Rigdom med den

Be-
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Bedrsmde efter Gud, som mor Omvendelse til
Salighcd, men Berdens Bedrovelst gisr Ds
dcn Mange , nåar de blive bedrovct om sin
Sal'(ched, san begyndcr og Werdms Bedrovelse
Md Omsorg for Livs Nwring, og derved kom
mer i store Anftgminger af Dievelm og deres
eget Kisd; og da ds ikke vi! stappe den Sorg,
bliver de stm haacdt frestet, al den Haabes Gnist
slukkes ud , og den evige Dods^Angest opgaae i
dsns Siele; mm de, som allene sporgex med
Slokmesteren, hvad de stal Zwre for at blive
salige, Ap. G, 36 v-, og med Ven bssvse
rede Syndebyrde kommer til lesum, de bliver
mderqvager. Og der bliver det tredie Kienoe
legn, at de ere saglmodigs og lade sig ilke re
giers af Brede uden mod Synden, men har
Christi sagtmodige og ydmyge Aand; og der
paa folger det fierde Tegn, at de hungrer og
tsrster efter Relfardighed. Saa elffer ds ikke
mere Synden, men idelig onstcr, beder og stra
ber med Paulo, at de kan mibe den fuldkomne
Retfardighed i Jesu (hristo, som overgaaer al
ph msaist Rctfardighed, Malh. , saa
at han aandelig foreemr sig med lesum, og bli»
ve? i ham et nyt Kreatur, og derved faaer haus
Skikkelse i sit Liv og Levner; thi faa faaer han
sine Syndns naadige Forladelse, og m.'d Tol
veren gaaer retfardig ned i sit Huus, dg bliver
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ikks Synden herstende over dem, som er under
Naaoen, Rom. 6 C , hvorpaa det ferme Tegn
folger: Salig ere de Barmhjertige, nåar Gud
forlavec os den store Meid, og vi ikke forlader
vor Medbroder, da bad vi forgieves den fenne
BZm Men her er en sand Christen saa velvil<
lig til ar forlade, at han gior dem godt, som
ham gisr ondt; og detre er det rem Kierdeteyn
paa der stette Saligbeds Loste, at han er reen
af Hicrm, og derfor stal ste Gud; thi ingen
eister Fienden af egen Kraft udsn Guds Aand
renser Hierttt ved Troen i den nyeFsdstl, hvor
paa Vet syvende Tegn folger, at han er fredsom
melig, og altld undstaaer sig for al Trette,
Srrid og Splid, soger Fred med hver Mand,
og Heliighed, uden hvilken ingen stal see Gud,
Ebr i2C.i4v. Mm her heder det Fred med
de HeKige; den stal soge, som vil see Herren;
sg derfor sverger David idm 55 Ps : Herre!
hvem stal boe i dit Huus? da er det dem, som
gior Ret og Retfatdighed , som hader dem, der
er forffudr, og elster dem, som frygter Herren.
Disse stal ste Gud og ikke rokkes evindelig. Men
nåar en hader den Forffudre eller Synden hos
Mennestet, formaner ham ril at alstaae og soge
Fred med Gud, da bliver det som David i den
i2oPs siger: Jeg er fredsommelig, men nåar
jeg taler, da er de fardig til Krigen. Af dtffe

Ord
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Ord kommer det ottmds Saligheds Tegn, de
som forfslges for Retfcrrdigheds Ssy'd- Her
bliver lawbs Ord sande i sit Brevs 4 C. 4 v.:
at Bewens Benssab er Guds Fimdstab, thr
alle dem f som vil leve gudelig i Elnisto, sta! for»
selges, 2 Tim 3 C. 12 v , for Retlcrrdighws
Skyld, og Christus hos Lue. 6C 26 v , raabey
Bee over dem, som alle Mnmffcr taler vel om;
thi det samme giorde de ved de falffe Prophem.
H:ri er det Kimdetegn paa de falffe Larcre, der
hok'er med Ondffaben, og dcrlor har Berdens
BcnEab; lhi de som ere afGud 00. folger lefu
Fodspor efter; da bliver hans Ord sands hos
Joh 15 Cap : Bare I af Berden, da clfile
Berden det hendes eget var, men jeg haver ud>
valgc Eder af Berden, derfor hader Berden
Eder. En Timer er ikke storre end hans Hsrrs;
haver ds forfulgt mig, stal de oa forfoZgs Eder;
dog heri kan en moe Falstheds Sk ul, og trosts
su>, ved at bllve forfulgt, og stlv vars Skyld
deri ved Misgierning, og styrtet sig selv i Faren,
og gior det af Stolthed udsnKierlighed M Guo,
5 Cor. 13 C , og da vilde del ikke lnclpe Men
saa kommer det sidste T?an, som Jesus Zwer:
Salige ere I, nåar man bespotter, forfolacr og
taler allehaande Ondt om Eder for min Skold
og lyver det; glader og frnder Eder> thi Eders
Lon stal vare megen i Himmelen; de have saa
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forfulgt Prophetsrne, som vare for Eder. Her
heder det, at de maa lyve det Onde, da kan vi
glaoe os, ar vore Navne ere strevne i Himms-
Kn, Luc. IOC. 2o v , og saa folger de Kierlig
heds Byder , som Paulus siger : Kierligheden
er langmodig sg from, Kierligheo er ikks nist,
bruger ikke Fortradelighcd, opblasts ikke, ha
ver sig ikke ussckkelig, soger ikke sil eget, for
bmres ikk', lankcr ikke ondt; den glader sig
ikke over Urerfardi.ghed - men den glader, sig ved
Saudhed, den fordrager, troer, haabcr og
taaler alle TinZ ; KierliZhed affalder aldrig, men
alt ander stal afssaffes.

Atln^gtige Gud! eftersom din Almagt allens
virker i vor Afmagt, og ster til dem, der ere
saume, elendige og srygter for dit Navn, saa
bryd sonder von haarde Hierte, og viis os For
darvelstns Ahrund! Af vor egen Retfardighed
oa Syndens Lyst, giv os din sande Aands Op
lysning til at ffi^e umllem det Onde og Gode,
Had til det som dig er imod, at vi ved Kraften
af din Sons Lidelse og Dod maatte styre over
alle vore Fiender, saa din Kierlighed virker i os
din Billies Belbchag, som du i Ordet har aa
barer, hvortil du med din Hellig Aand drage,
oplyst og styrke os! Det bede vi dig, o Fader!
i din Sons Jesu Navn! Amm.

Nsgle



Nogle Giendrivelser, 2 Tm. 2 Cap. 25 v, ,
gf de fire onde Engle eller Mennesker,
der motfcttterGuds sande Or3og for
vender Ul Lsgn, Rom. I Cap. 25 v. '

i Forevmdmq Hmd er det for Nyt? skul
de vi ikke have Berdcns Glade? De ere nogle
Daarer! Hvem vced om Bibelen er sand? Er
ikke alle foo af syndig Sced ? Den som synes
at vare bedre end andre og roser sig , er den
vcerste.

Giendrwelse. Er Guds Ord nyt, da har I
Dievelens Lardom til Eder byt, som staaer i
vor Kirke Psalme- Bog : Lover Gud I fromme
Christus! De vi! have deres caen Billie, staae
Ungdommens Nostr, og gior hverandre deetag»
tig i deres Brasken, thi der er Eders Deel, og
er vred paa dem , som overbeviser Eders Syn
der mod Lovm, er besvarlig nåar ds stes, og
holder de eenfoldige Chnstne, ja Guds Born,
for Daarer og Phanstaster; vil Provs disses
Taalmodicched, og forhore dem med Forsme,
delst, Bisd, B 2 Cap. Men diss: Daarer
for Eder, stal visi engang staae med stor Fri
modighet,, nåar I stal med Suk og Aands
Angest bebreyede hverandre, for I ikke kimdte
Fredens Bey. Hvad gavner Hofmod og Rig»
dom med Overdaadighed, Z Cap ; thi Eoers
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tzvrakts Halse, Knippen med Fedderm og store
Pragr stal blive ril Stank, og faae en sorgeliA
Ende, Esaias 3 Cap. Og nåar I ikke yil troe
Guds Ord, saa stal de henvises ni Paven og
Saranas, i hvis Rige de ere, si er Lucher; og
saadcmns Paver eller Praster vil I have, der
pradiker, som Arerns kleer, 2 Tim. 4E. 3 v.
At alle ere fodde af syndig Sad, er sandi; men
derfor er Jesus kommen at frelst os fra Synden,
for at vi stal blive fri fraDsd oZSatansßige.
I ham er da vor Retfardighed, HsllMwrelse
og Igienlosning, saa gior vi ikke Guds Naads
til imet, men roser sig i Herren , i Cor. 5 Cap.
At der blive faa salige, det har Jesus selv sagt,
der vil vandre den trange Bey; ja mange af
dem, som foger, sta! ikke komme igisnnem den
snevre Port, Lue iZ tap. 24 v.

2. Forev. Bi vil vare iblandr Guds Berns
Tal, da vi ikke gior noget Ondt, men arbeyder
der meeste vi kan paa det Gode.

Giend Lad Eder ikke bedrage med de fem
daarlige Jomfruer, der vilde vare i Selstab
med de kloge , som ikke toge Olis i deres Lamper,
Mach. 25 Cap Ds siger, de ikke gior nogec
ondt; det er Edsrs Skade, at I ikke kiender
det bedragelige Hiene, der er ulagelig, Jer. 17
Cap 9 v., hvilket Herren kiender, og kan lage;
ham stultzel overlade Edsr til,.og ikke ved Sslv>
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arbevde, dersom ikke e? noost at faae, Es. 55
Cap.2v.; mm hyrer GudsOco noye, og foge
Herren af gandsteHicrre! Larer at kiende det
Dybe og Hsye, vort dybe Faw med Syndens
Ureenh d, saa vi ikke kan komme til Gud, uden
vt blive rensede med Jesu Blod, og ere forban
dede, nåar vi ikre elffe dm Herre lesum.

3. F)rev. Bi fsler vor Synden od og hol.
der os til vor Frelsers Blod, ver er v.r Trost,
og formaasr ikke nogle gode Giemmger.

Giend. I bekimdcr Eders Synder med Tral
doms FryZt, og Eocrs Taarsr er ikke Bods
Toårer ti! Omvendelse, som ds nmmr, fordi
de afstaacr ikke fra Synden. Men det er Guds
Bredes Trudsler og Sielms Angest, hvilke I
udsiukke med Jesu Blod, og der tager en falsk
Trost ril er Syndsffml; chi at ade lesu Legeme
og drikks hans Blod, som er, at vi i Troen
renser Hierm fra al Synd, fornagrer alt det
vi naver, tager hans Kors paa, eller ifore os
hans Skikkelse, med del Sind at opofre os til
Guds A3re og vor Nastcs Beneste, Phlip 2
Cap. 8 v , og village efterfslge Jesu Fodspor;
det er en forargelig Tale; Hvo kan hore dm?
Da gaacr de bort med de 70 Disciple, Joh. 6
Cap.; for vi ere stable i Jesu Cbristo nl gode
Gierninger. Men her nagler de Kraften, og
dog bekiender det med Munden, ar de kiende

Gud,
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Gud, Tit. i C. i6v. Ds omgaass msdlesum
i BEmlsen og ikke i Troen, 2 Cor. Z C 7 v.
Derfor bliver Aanden htemme i Legemet og frcm
mcde fea Herren . 6 v ; og de Guds Dragelser
med Glade og Truster de haver, tager de tii Asi
guder, oa troer dog at faae Naade, og vil saa
h.ave deces egen Bulie med Magelighed; de er
liig en lad Timer? der ikke vil arbeyde uden Her
ren gaacr over ham. Derfor betank, m vi stal
vare rroe at aagre med vor! Pund, uaar Her
ren drager Uomlcmds, ellers vil han komme oZ
siaae den Utroe ihiel, Lue. 19C.; og allsaa ere
og blive I Synders iblande de Übodfardiges
Tal; thi det Dybes Fest, der er imMm Guds
retfardM Bredes Ild over Eoers Misgjernin
ger, gior Skilsmisse imellem Gud ogEoer, Es.
59 C. 2v. Derfor stal de opgive den Aands
Gnist oe haver, Zacharias rZ Cap 8 v.

4 Forev. Bi ere kaldte af Gud og Kongen,
men ikke ds, og ere fra Ungdommen af oplcene
derril, saa vi stal forsvare dcc; om Blhorerne
ikke vi! levs Oerefter, bliver deres egm Sag.

Giend. Bare de kaldte afGud, da giorde
de Guds Gierning, og holdte.Guds Ord hsyt
og i ZLce, gierne hore det af andre og lars an
dre, pradikede i Tids og Ulide, straffede med
al Langmodighed , og havde Kierligheds Sorg
sver de Mmmstsr, dsr gaae i sm Elmdighed;
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dem grads ds over med Christus, Lue. 19 Cap.
41 v., derftm ds vare de rette Hyrd«.'r, og troe
de, at de engang stulde giore Rsgnffab for Sis
lene. Men nu ere de Leyesvmne, Joh io C.
13 v. , og pradiker for Betaling. De har vel
lan med Paulo i Skolen, men ere dog soruden
Lov, Rom. 7C. 9 v., som deres egen Samvit
tighed kan vidne, om de ey seger ligesaa meget,
ja meerc, deres egen Wre ogßelfard end Guds
ZEre og deres Tilhoreres evigeFrelst; thi om ds
prcrdikede Guds Ord ret, faa ere de dog iblant
dem, som Christus siger, der lagger svare Byr
der paa Skuldrene, og ikke rorer selv med em
Finger. Tichorerne stulde vel giore efter Eders
Ord og ikke efter Gierningerne; men dett? steer
desvarre ikke; thi de tager meere Lardom af Eders
Levnet ,end af Eders Ord ; og derfor bygger
I op med den eene Haand og nedriver med den
anden; thi hvor en flittig og rslstaffen Arbeyder
er, der frugtes noget For den Herren sender
sit Ord ul, der stal det ikke komme comt tilbage.
Es. 5Z Cap. 11 v- Men her prcrdikes Aaret
ud og ind, dog rager det Onde meer og mere
til; derfor ere de unyttige Hyrder, Ezcchiel 34
Cap., blinde Bamere, stumme Hunde, der
ikke kunde ges ; de ere Hyrder, som ikke kiende
Forstcwd, de vender hver til sin Bey, Es Z6
Cap. ic>, liv.; derfor stulde I forst omvenve

Eder
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Eder selv, og siden styrke Bredrene, Luc. 22
Cap. Z2v ,

Ovnumtring til de Gode.
Kiere Broore i Christo! De som i Troen

udvalger hellere ar lide ondt med Guds Folk,
end at have Syndens timel^e Nydelst, agter
Christi Forftnarelst hoyere, Ebr il C. 28 v.,
end al dcnne Berdens Hcriiched! I Born,
etler de, som have nyelia begyndt paa Avsls
Bey, men dog bayer Eders Synders Forla
delst i Troen paa Jesu Navn, r Joh. 2C. 13 v.
I kendcc Faderczzs Billie, der er at afiagge al
Ondstab, Svig, Hykkrie, Avind og Bagra
lelse, og som lwfodde Born langes efter den U
svigelige E uds Ords Melk, at vore i den. Der
som I haver smagt at Herren er from, saa op
bygger Eder selv e: aanceligr Hnus, erhelligt
Prastedomme, til ar ofre Herren aandelige og
velbehagelige Ofre Ved lesum Christum , 1 Pet.
2C. lUnge ere allerede starke, ogGudsOrd
er i Eder ril at stride mod Fimderne, Kiod og
Blod, Berdens store Herre og de onde Aander,
iforer Eoer derfor Guos Rustning, Ep 6 Kast
da ikks Eders Frimodighed bon, hvilken haver
en stor Belonning; thi I har Taalmodighed be
hov, at, nåar I haver gwn Gudsßillie, I tza
kunde faae Forjettelse, Ebr 10 C. 36 v. I
Fadre, som hav^r kisndt den sande Guds Billie

fra



fra Begyndelse as, og veed hvorledes de er tro
stet selv! Med den samme Trost kan I troste
Eders Bredre. Elstelige ! I ere ikke frenuucde
for den Heede, som steer,Udi Edirs Fristelser,
2 Pet. 4C. i2 v.; men som I ere deelagnge i
Christi Lidelser, saa glader Eder, at I og stul
de vare deelagnge i hans Hcrlighed. Dersom
I forhaanes for Christi Navns Skyld, da ere
I salige; thi den Herlighedens Aand hv'ler paa
Eder; lad den ikke udsiukkes! foragt ikke Pro
phetierne! prover alle Ting, sseholder det Gode,
styer att ondt Skin. Men han selv, den Fre
dens Gud hellige Eders ganste Siel og Legeme^
at I maa bevares ustraffelig til Jesu Chrlstt Til
kommelst! Han er troefast, som Eder kaldte.
Kiere Bredre ! bedre for os ! Hilser alle
Brodre med et HMgr Kys ! Jeg besvarer. Eder
ved Herren, Tess 5 Cap. fra 19 ril 27 v., ar ds
paawinder de Uskikkelige og ophielper de Svage,
troster de Kleinmodige ! og varer langmodige
mod alle ! T^nk I Unge paa Eders Skaber i
Tide fsrend de onde Dage kommer og Grenene
blive stivere. I Gamle! lad ikke Forbmrel
sens Aand indtage Eder, men gior Bold paa at
rense de gamle Synder, 2 Pet. I C. 9 v., ar I
kunne blive ledige paa Torvet, om ikke for end
den ellevte Stund, hvilket er dog em Time for
Aften, saa de da ikke bedrager Eder til Dodens

Moe-
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Merket kommer; og arbeydsr ikke i Biin
gaarden, som den, der fordrer Len , eller som
Spennenere ,« men som Christi Timers, der gior
det af Bslvill^hed, med et glad Hime i Guds
Trost, vidende, at vi stal hosts igien det som
vi saaer ; og den Arangsel , som vi her har, stal
vi ikke frygre for: thi I stal have Fred i mig,
siger Jesus hos Joh. 16C 33 v., nåar han ha
ver talet om den Sorg og Trangstl, som vi stal
have i Berden. Og som ds onds Satans Red
staber har begyndt med mig , saa vil de nok ved»
blive; Lad Eser derfor ikke forstrakkes , men
troer paa Gud og Jesus sande Ord, Joh. 14 C.
Bor gode Bibel og de Beger, der folger dens
heele Grund. Men mg Eder i Agt for falske Bo
ger og Larere, som kranker Guds Ord, og ikke
timer vor Herre Jesu Christo, men deres egen
Bug. Formedelst sode Ord og smigrende Tale
forforer deres Himer, som ikke vare onde; . men
Eders Lvdighed er udkommsn ril alle; derfor
glader jeg mig over Edcr; Og jeg vil, at I
stullevare viist til det Gode, mm eenfoldige til
det Onde. Den Fredens Gnd stal snart knuse
Garanas , tbi han er magtig at styrke Eder ved
Jesu Christi Pradikm , der er aabenbaret ved
ds prophet ste Skrifter efter den evige Guds Be
faling til Troens Lvdighed, Rom 16. Den
sms viist Gud vare Mrs i Evighed! Amen.
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