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„Det vare langt fra mig at ros« mig, »den af vor 
Herres Jesu Christi K o rs , formedelst hvem Verden er 
mig korsfcestet, og jeg Verden. Og-saa Mange, som gaa« 
frem efter Venne Regel, oder dem vcere Fred og B a rm - 
hjertighed" (G a l. 6, 14. 16). D isse paulinfle O rd Var 
den M ands Valgsprog, hvis Levnetslob vi her skulle for- 
soge at fremstille i  nogle faa ufuldkomne Trcek.

Hinrich Hjeronymus Sommer blev fodt den 22. 
M a r ts  1804 i Husum, hvor Hans Fader Var Skomager- 
mester. Om  sin tidligste Ungdom udtaler Han sig selv 
paa folgende Maade: „Jeg  formaaer ikke at erindre 
hverken i Skolen eller i Hjemmet at habe Hort tale om 
vor kj«re Frelser som den störe Borneven paa cn saadan 
Maade, at det har gjort nogetsomhelst Jndtryk paa mig, 
lige saa lidt kan jeg lige indtil mit 14de A a r mindeS at 
have erfaret »ogensomhclst Virkning af Guds O rd paa 
mit Hjerte. Heller ikke havde jeg indtil den T id  bedet 
ret af HjertetS D rift. ConsirmationSunderviisningen v ir- 
kede nu gavnligt saavel paa mit Hjerte som paa min 
Forstand. Jeg  erholdt en omfattende Kundskab om G uds 
Bud , fattede dem fortrceffeligt og provede mig undertiden 
selv derefter. MedenS andre moralske Formaninger prcllede 
af paa mig som Band paa en Gaas, saa vaktes der dog 
en Trang hos mig t il at efterkomme Budene; denn« 
Trang beskjoeftigede mig oste meget og nceredes ved Sam - 
vittighedsnag over enkelte bestemte Synder; —  jeg blev 

' confirmeret med det Forsat alvorlige» at bekaempe S y n -  
den og navnlig de grove Udbrud af samme. M en S o n 
den blev beständig magtigere —  skriver Han om sit l7de 
Aar —  „og havde der ikke tidligere ved hine Jndtryk 
vcrret vakt en A lvo r i  min S j« l,  der nu neeret og styrket 
ved Guds Aands Hjaelp drev mig til Bonnen, saa var 
jeg efter menneskelig Beregning forfalden til sodomitisie 
Synder".
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Ester at have leert Skomagerhaandvarket hos sin 
Fader gik Han ved Paastetid 1825 paa Vandring med 
det M aa l for O ie  at blibe en dhgtig Skomager for at 
komme godt igjennem Verden. Dog var denne materielle 
S treben Ham ingenlundc Hovedsagen. Fo r at oploste 
Hjertct til Gud betragtede Han gjerne Naturen, bvorom 
Han ogsaa begyndte at digte. Dog Hans Syndeelendighed 
blev Ham altid klarere og en S traben ester at blive lost 
fra de erkjendte Synder og derved finde Sjerlero rorte 
sig beständig mcegti'gere hos Ham. „M ine Bonner t il 
Gud «den Christus —  striver Han videre —  gavnede 
In te t, jeg vidste i den hele Verden ikke at finde noget 
M ivde l t il at blive fr i for Syndens Loenker, intet M en
neste havde jeg at betroe mig t i l ,  og Fredens Be i ved 
Christi Forsoningsoffer kjenvte jeg ikke. I  en saadan 
Sjaelstilstand, der oprigtigt Hader Shnden, men ikke veed 
at blive fr i for den og derfor, naar enkelte letsindige 
Perioder undtageS, den meste T id  er bevrovet, traadte 
jeg ind i  Aaret 1826".

P aa  det Voerksted i Flensborg, hvor Sommer arbei- 
dede, maatte Han af fine raae Kammerater doie ubestri- 
velig megen Sp o t for den A lvor, hvormed Han strcebte at 
»andre ester GudS Bud . D ertil kom, at Mennestefrygt 
endnu havde megen M ag t over Ham, saa at Han under- 
tiden lod sig henrive af fin Frygt til at deeltage i deres 
Adspredelser; men bagefter fulgte beständig bitter Anger. 
„ I  M a i 1826" —  flriver Han —  „var min Tilstand ret 
elendig. Lcegger man A lting sammen, mine ovenomtalte 
Samvittighedsnag, min Troeldom under Shnden, Bevidst- 
heden om Guds M ishag med min Synd, den fuldstcrndige 
Mangel paa Uvsigt t il at blive denne kvit, min Tviv le- 
syge og Verdens amgstende S p o t, saa er det klart, at 
jeg maatte forekomme alle Folk som et Haengehoved 
(Saaledes kalde Spottere da oste saadanne Sjoele, som 
de forst selv have tvunget t il at hcrnge med Hovedet). 
Dog bragte a lt dette mig ikke dort fra at leve efter Guds 
O rd , saa godt det künde lade fig gjore, og Herren gav 
mig ogsaa M id ie r t il at styrke min S j« l" . Saaledes 
forlob Tiden indtil Aaret 1827. Efter at have omtalt 
en D ag , paa hvilken den indre Stemme forbod Ham at 
gaae i  Theatret, hvortil Han altid folte stör Lyst, og paa 
hvilken Han kcempede stcerkt imod denne Lyst, httrer Som 
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mer i sin endnu utrykte Levnetsbesirioelse: „ O  hvilken 
usalig Tilstand, naar man ikke elfter J e s u s ,  ikke foler 
nogen D rift  t il at give Ham fit Hjerte og dog maa stille 
sin Samvittighed undcr Mose Aag ved en troelsom Lov- 
opfyldelse. O  tunge K v a l, ikke at nyde Verdens Lyst 
og Heller ikke at vide det Ringeste om Naaden, at maatte 
komme sig selv fortabt og ikke see nogen Frelse. O g  
dog Var dette Veien t il min Omvendelse, og den beständig 
fornyede Jve r for at holde G uvs Bud  min Frelse, hvor 
laenge jeg end maatte famle i Morke. Th i »den kenne 
S treben efter at holde Buddene var jeg vanftelig kom
men saa dybt ned og havde vanftelig leert min fuldkom- 
men fortabte Tilstand at kjenve. S p o t og Haan, For- 
forelse og Lyst til Verden havde nu paa mange Maader 
forsogt under hiin Fyrstes Magt at hindre min Frem- 
gang paa Salighedens Ve i og at holde mig fangen i 
Sa tan s Garn. Herren, den Evigtroe havde hjulpet mig!" 
Senere sagde Han engang i et Foredrag i Flensborg: 
„Kunde Markerne her omkring Byen tale, de bilde kunne 
give Vidncsbyrd om den Sjcelenod, i hvilken jeg flreg 
efter Naade".

Efter at habe omtalt en lille Bonhorelse, der styrkede 
Hans Mob, ftriver Sommer i sine Optegnelscr Folgende: 
„M in  Uro voxede Dag for Dag. M ine  for omtalte 
Samvittighevsnag, Syndens tyrannifle Magt, min Men- 
»eftefrygt, der beständig lagde nye Snarer for mig, den 
deraf fremgaaende Folelse af Guds M ishag og med alt 
dette, da to AarS A lvo r ikke havde hjulpet, intetsomhelst 
G lim t af Haab om at komme ud af kenne Elendighed, — 
alt dette bragte mig ofte saaledes i Knibe, at jeg havde 
kunnet fortvivle og virkelig ogsaa maatte habe fortvivlet, 
hvis Forbarmeren ikke var traadt imellem. Den 27de 
J u n i var der Skyttegilbe. M ine Kammerater bilde alle med 
t il dette. Jeg fad hensunken i morke, nagende Tanker og 
folte mig redningslos fortabt, naar det ikke blev anderledes 
med mig. Jeg klcedte mig paa for at opsoge et eensomt 
Sted paa Marken, da jeg ikke lcengere künde holde det 
ud paa Vaerkstedet. Bedrovet og grcedende gik jeg en 
afsides V e i ud af Byen med min lille B ibe l og en 
Traktat, „Syndsforladelsens Trost", i kommen og lagde 
mig tilsidst ned bag en Buft, hvor jeg troede mig ganfle 
skjult. Efter lang Eftertankc tog jeg den noevnte Traktat
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op af Kommen og lache den, indttl jeg kom t il de tSp rog  
i  Ap. G j. 10, 43, hvor det Ledder: „Denne giver all« 
Profeterne Vidnesbyrd, at hver den, som troer paa Ham, 
fla l faae Syndernes Forladelse ved Hans Navn". »Ja, 
hvad troe!" toenkte jeg; „jeg künde jo gjerne troe paa 
Ham, men hvad nptter det? D u  flal jo blive Synden 
kvit, og hvad hjalper dertil al T ro ? "  Dermed var jeg 
nu ikke kommen videre. Efterat jeg havde toenkt efter i  
nogen T iv ,  faldt de O rd  mig atter ind: „Denne give 
alle Profeterne Vidnesbyrd". Hvad? toenkte jeg, derom 
tale alle Profeterne? N u  faae jeg Paralelstederne efter 
t min lille  B ibe l, og til min Forundring i  alle Profeterne 
indeholdtes Vidnesbyrd om Syndernes Forladelse. Me» 
af alle Skriftsteder traf intet saaledcs mit Hjerte som 
Ezechiel 16, 62. 63: „O g jeg, jeg v il stadfcrste min 
min Pagt med dig, og du flal fornemme, at jeg er 
Herren. Paa  det du flal komme det ihn og blues, og 
ikke mere oplade dm Mund for din Skams Skyld, naar 
jeg faaer gjort Forsoning for dig, for alt det, som du 
haver gjort, stger den Hcrre". Dette bragte mig nu t il 
for Jesu Skyld at bcde om Syndernes Forladelse og 
vm at blive befriet for min tunge Sjaelstilstand. Jeg 
lagde mig paa mine Kncre og gav mit Hjertes Trang 
Lu ft i Ord. O g hvad der nu foregik med min Sjoel, 
det formaacr ingen Pen at flildre, det maa foles. S aa  
mcget kan jeg stge: jeg erholdt en guddommelig ForviS- 
ning om, at alle Synde.r, som jeg hidtil havde begaaet, 
vare mig fuldstoendigen forladte, at Gud erkjendte mig 
for stt kjoere Ba rn , og —  hvad der Var det Storste for 
mig —  at jeg fra nu af ikke behovede at synde, naar jeg 
ikke vilde, og at al K ra ft Var mig givet t il at modstaae 
saavel Synden i mit eget Jn d re , som de udenfra kom
mende Fristelser til Synd . Jeg overgav mig t il de 
saligste Folelser, loche endnu noget i B ib len og Traktaten, 
og udbrod i Lovsange, der lode hen over Markerne. 
Derpaa gik jeg hjem, og forst den Menneflemasse, der 
strommede hjem fra Mariefloven * ), standsede noget min 
jublende Sang, som jeg tidligere under ingen Betingelse 
vilde have vovet. Underveis blev det mig for forste 
Gang klart, hvad der menes med de O rd : „Christus er

En Lystflov t Ncerhedcn af Flensburg.
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min Retfcerdighed", som jeg -undrtde Gange havde liest 
0g Hort fvrklare. T i l  en Trindring vm denne Dag ned- 
strrv jeg vem i min kille B ibe l tilligemed Datoen.

Den Naabe vil jeg albrig glemme,
At jeg fit Die paa M>dS Lam.
R« ml jeg, nttne jeg «i er hjemme,
Med Frygl »g Glcrde folge Ham,
Som har «n dyb, en lang, en bredr 
En Himmelhot Barinhjerttghed.

Jeg var nu som nvfodt. Jeg  Iceste i  min B ibe l med 
ganfle andre L>tne. M in e  Samviltighedsnag vare borte, 
Mine Syndcrs Tyrann i Var jeg kvit og har ikke senere 
maattet fole drres Herredomme; min Menneflefr-gt var, 
vm end ikke fuldstcendig tilintetgjort, saa dog ikke längere 
min Kva l og Forförerfle. M in  Tvivleshge var forvandlet 
t il «rokkelig ViShed. Udfigten t il Frelse var ikke blot 
aabnet, men virkelig tilstede. G uds P r i is  flod fra Mine 
Lieber og jeg var munter og fornoiet. Jeg var et lyk- 
keligt, ja saligt Menneste, og troede, at det saaledcs vilde 
beständig vare ved. Omendstjondt dette nu ikke var T ill- 
faeldet, saa havde jeg dog i  Syndernes Forladelse for 
Jesu forsonende Dods Skyld opdaget en K ilde , hvoraf 
jeg beständig künde ose hvad det aandelige L iv  trcenger 
t i l :  K ra ft t il at staae Synden imod, Beroligelse mod 
Samvittighedens anklagende Röster, K ra ft t il at beseire 
Verden, dens S p o t og dens Lyst o. s. v. Denne Lyk- 
salighedstilstand varede —  saa vidt jeg erindrer —  i  
8  Dage.

Allerede for rum T id stden havde jeg faaet et klart 
Jndblik i mit Hjerte, og dette blev ved den Forandring, 
der var foregaaet med mig, endnu meget klarere. N aar 
jeg tidligere kun erkjendte det for S y n d , der bestod i  
-dre Overtrcrdelser af G uds B u d  og M ora lloven, sai» 
leerte jeg nu mit hele Jndre noie at kjende. Enhver 
Tanke künde jeg prove, enhver Veveeggrund erkjendte jeg 
t i l  Tanker, O rd  og Gjerninger, og med körte Mellemrum 
teenkte jeg efter, hvad jeg havde tcenkt, talt og gjort, og 
vvervciede de gode eller flette Bevaeggrunde. N u  gjen- 
nemfiucde jeg det hele Vaev af Egenstndighed, Egenkjeer- 
lkghed, Selvsyge, Selvophoielse, Havesyge, Skadefryd, 
Magelighedslyst o. s. v., saa at jeg kjendte mig selv som 
en aldeles syndig Skabning. Havde jeg derved fastholdt
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Tilgivelsen og Nhdelsen af den Raade, der Var mig 
stjeenket, havde det vceret fljont. M en dette blev ikke 
Tilfcrldet. Efterhaanden kom jeg atter paa den Tanke, 
selv at lsegge Haand paa Vcrrket for at bortflaffe dette 
eller hiint Syndige. Derved tabte jeg Syndsforladelsen 
af S yne  og dermed vphorte ogsaa Folelsen deraf. Jeg  
udrettede In te t ved min Anstromgelse, min Stolthed blev 
derved kranket, og fordi jeg nu beholdt den S y n d , som 
jeg vilde «flagge, künde jeg ikke tilegne mig Barneretten 
hos Gud og Syndernes Forladelse. Denne Tilstand blev 
mig nu meget svarere. Med Kummer maatte jeg atter 
hen t il Herren og bad om Bederkvagelse for Herrens 
Anstgt; men saa lange jeg vilde hjcelpe mig selv, fik jeg 
Intet. Naar jeg da atter havde erkjendt min egen A f-  
magt og fuldstandige Hjalpeloshed, da kom Herren be
ständig igjen med sin H j« lp  —  og jeg bar atter meget 
lykkelig. Der begyndte nu en T id , da jeg ofte (hver 
Maaned) gjennemgik et saadant Kursus. Efterat jeg 
saaledes engang havde trattet mig selv ret gruligen ved 
mit eget Arbeive og i dpb Forlegenhed raabte t il Herren, 
da var der mig, som om jeg stulde flaae op i  min B ibe l, 
og mit B lik  salbt da paa de O rd : .M o n  ikke Ephraim 
vare mig en dyrebar S o n ?  mon Han ikke vare et B a rn , 
som jeg haver habt megen Forlpstelse a f?  derfor lyde 
mine Jndvolde for Hans Skpld, jeg v il visselig forbarme 
mig ober Ham". O !  hvor lhksaliggjort blev jeg ikke ved 
bisse O rd , og min B ibe l blev mig beständig mere og 
mere kjar".

Med A lvo r havde Sommer sogt Naade, med A lvo r 
jagede Han efter Helliggjorelse. Hvad Herrens Aand 
viste Ham at vare utilborligt for et GudS B a rn  blev 
aflagt, saa Han- Bändel beständig mere og mere blev et 
Udtryk for den K jarlighrd, der var udgydt 1 Hans Hjerte. 
Med storre K ra ft end tidligere vidnede Han nu ogsaa i  
O rd  om Herren, enten i rolige Sam taler med sine Med- 
arbeidere eller i  alvorlige Formaningsord om at undflye 
den kommende Vrede. Han havde ogsaa den G labe at 
see, snart derefter hos Nogle og flere A a r  senere hos 
Andre, hvorledes den S a d , Han saaledes udstrocde iblandt 
dem, voxede og bar Frugt.

N u  havde Han et anbei Begreb om Gud end det, 
Han for fik ud af Naturen- B o g : GudS Aabenbaring i
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Christo, og daglig sogte Han hen til B ib lens trostefulde 
og formanende O rd. Alligevel gik Han gjerne ud paa 
Marken og satte stg under Gjevderne for at laese i  Biblen. 
D a  Var Naturen- glimrende Prägt og den klare Som 
merhimmel oder Ham med Fuglenes Lovsang kun et svagt 
B illede paa Hans HjerteS Blomsterhave; thi det aandelige 
LivS Foraar Var oprundet derinde. Naadesolen speilede 
stg i Hjertet, svm nu ikke mere Var et uroligt Hav, men 
lignede den stille S o ,  og dens S traa le r bragte Kjaerlig- 
hedens Livskraft og Barme. Herren var naer, den 
stille sagte Susen rorte i saadanne Timer ved Harpens 
Strenge, saa den i fulde Accorder udtonede HerrenS 
P r iis .  I  saadanne Tider var det, Sommer ret levende 
solle, hvor godt oct er at holde stg noer t il Frelseren; i 
dem grundlagdes det i Hans Hjerte, som altiv mere blev 
Hovedgrundtrcrkker i Hans indre L iv : den fortrolige Om - 
gang, Samfundel med den Herre Jesu. Sondagene til-  
bragte Han saaledcs i Kkrken og i de Troendes Forsam- 
linger. Med Gloede saae disse Ham i deres M idte, og 
Enkelte gjorde Hans ncermere Bekjendtstab. Dog varede 
denne rolige og livsalige T id  ikke saare loenge, thi snart 
flrev Hans Fader Ham t il, at Han atter maatte komme 
hjem. Dette var rn haard Prove for Sommer. Vidste 
Han ikke, at Faderen ikke var for, men tvertimod fjendtlig 
findet imod levende Christendom, hurtig til Vrede og hen- 
given t il Drukkenskab. En troende Prcrst, som dengang 
med stör J v e r  forkpndte Evangeliet i Flensborg, spurgte 
Han tilraavs i denne Sag, og Proesten svarede Ham kort 
med det Sporgsm aa l: „Kjender De ikke det fjerde Bud  
Sommer fulgte dette V ink og reiste hjem.

I  Foraeldrenes HunS var vet nu Hans Opgave, ved 
F lid , Lydighed og Idmpghed at vinde deres Hjerter for 
Freiseren. Jm idlertid udbredte Nygtet om den Foran- 
dring, som var forcgaaet med Ham, stg over hele Byen; 
thi hvad en Troende eller, som de kaldte Ham, en Heilig 
var, vidste noesien Ingen; i  aandelig Slovhed bekymrede 
de stg ikke om S lig t. Sommer ynkedes Herover og for- 
sogte ved en vcerdig Bändel og, naar Herren gav Lei- 
lighed dertil, ogsaa med indtromgende O rd  at vidne om 
Jesu Kjoerlighed og bevise, hvilken Aandens B a rn  Han 
var. Fremfor A lt  var det Ham dog magtpaaliggende at 
bede til Herren, at Han vilde vcekke en aandelig Hunger
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eftor Naade i  Hjerterne. Hans S uk  stulde ozsaa bon- 
hores; thi N vg le , der folte en Trang i deres Indre, 
som de selv N e  forstode, kom i Verbring med Ham t il 
deres störe Belstgnelse. Der dar iscer E n , hvem Vet fisrst 
blev klart, paa hvilken farlig Be i Han vckndrede, vg som 
sogte og fandt Syndernes Forladelse i Christi B lö d . 
Som  Folge af den Ham vederfarne Naade dar det nu 
ogsaa Hans D n fie , at ret Mange maatte erfare, hvi'lket 
saligt L iv  det er at fole sig forsonet med Gud. Ogsaa 
haN aflagde et gvdt Vivnesbyrd om Herren, og Hans T ro  
har beviist sig som et heiligt Vcrrge i Livets Modgang i 
dn Roekke af A a r indtil den Dag idag, og som en «tom- 
melig Gloedens K ilde , saa Han selv i simdanne Tider, 
hvor, som man stger, Ulykke paa Ulykke rammede Ham, 
künde bevare SjoelenS Fred og takle Gud af inderste 
Hjerte for A lt. For ikke lang T id  siden satzde denne 
M and iblaAdt Andet: „D a  jeg forste Gang havde smagt 
Herrens Benlighed, meente jeg blot at have behov at 
tale derom til Folk, saa vilde ogsaa de omvende sig. 
Den Forste jeg saaledes vilde fore til Herren, var T . I .  
<en Bonde i en naerliggende Landsby); men jeg maatte 
vente envnu en S tund". Jm iblertid vare denne Mand 
og Sommer fortrolige Venner, og de styrkede og op- 
muntrede Hinanden til Udholdenheb i T ro  og Bon. Men 
da Herrens Time kom, blev ogsaa ovennavnte Bonde 
lagt til deres lille Sam fund, idct Han ligcledes kom til 
en grundig Omvendelse. Fra nu af havde Herrens G jer- 
ning en moerkelig Fremgang i Husum og sammes Omegn. 
L id t efter lidt bleve altiv flere og flere urolige og kom 
t il at sporge om de Ting, der höre t il G uds Rige, me- 
dens de noevnte Tre oste kom sammen for at opbpgge 
hverandre ved gudelige Sam taler og fcrlles Bon .

Nu stete det en Dag, at en Mand kom til J .S  D o 
sier og fortalte hende, at hendes Broder var bleve» 
h e i l ig .  Forundret over denne Meddelelse udspurgte hu» 
Manden om, hvorledes det da stod t il med hendes Broder. 
„Det er en Pagt, Han er traadt ind i ; —  lod Svare t — 
„Enhver, som flutter sig til de H e i l ig e ,  maa med sit 
eget B lö d  understrive Visse Regler, som Han dog ikke 
kan holde, saa »mager Han sig for at holde disse, og 
forer paa den Maade et kjedsommeligt og misfornoiet 
L iv". Nrrppe havde hun Hort dette, forend hun tcrnkte
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paa at formane vg advare stn Broder i  Anledm'ng af 
denne farlige Sag . De» nceste Sonoag Eftermiddag gik 
hun hen til Ham; men hvor forbausedes hun ikke, da hun 
traadte ind i S tuen og saae, at alle de Hallige just vare 
forsamlede der. Hun ventede at fee tutter meer end 
saedvanlig alvorlige og bekymrede Menneffer, hvorimvd I .  
med wegen Venlighed indbod hende til at tage PladS. 
Sommer vg Hans Venner takte med hverandre ovkr 
det Be rS :

«Nu har jeg sundet det, jeg grunder 
M it SalighedenS Anker paa;
D m  Grund er Jesu D«d og Bunder,
Som Han for Thomas peger paa;
Det er en Grund, som eoig staaer,
Naar Jord og Himmel selv sorgaaer".

og iscrr derom, hvad det dog egentlig er for en Grund 
der omtales. Mcrrkelig nok, J .S  Soster havde t den sivste 
T id  oste toenkt paa denne Psalme, som hun havde leert 
udenad i Skolen uden dog at satte dens Betydning; ved 
denne Omstcrndighed og derved at hun fandt dem saa 
frimodige og glade, blev hendes Opmaerksomhed meget 
spcrndt. S a a  meget blev hende klart, at hun ikke stod 
paa denne G rund , og at hun maatte finde den for at 
blive salig. Fra  den T id  af var hun vunden for Her- 
rens Sag, begyndte nu at söge efter denne Klippegründ 
i  Jesu Bunder og künde snart glcede sig i Troen paa 
fine Synders Forladelse. D a  hendes Veninde (J .S  KoneS 
Soster) horte om, at ogsaa hun var bleven smittet af 
de Heilige, gik hun til hende, og bad hende indstcrndig 
om endelig at flaae disse Tanker af Hovedet. M en  J .S  
Soster svarede ret eenfoldigt og indtrcengende, at det dog 
var saare nodvendigt for ethvert Mennefle at komme t il 
ViShed om fin tilkommende Skjaebne. Den Helligaand 
bekjendte stg t il hendes Vidnesbyrd, Vcninden kom lige- 
ledes t il SandhedS Erkjendelse, saa ogsaa hun sogte efter 
Naade og erfarede i fit Hjerte, at Christi B löd  aftveetter 
vore Synder, og hvor saligt det er, at faae Frelseren 
ret kjoer i Hans Livclsers Skjonhed, i hvilken Han har 
fundet en Jgjen losn ings Beta ling for de Mange, saa det 
blev hendes Nndlingspsalme:

Blvd-Brudgom! den blodrode Flod 
Af dine Frelser-Vunder
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Den gi'er mit Hjerte Kraft og Mod 
I  alle LivetS Stander;
Derhen jeg vender mine Fjed 
Naar Syndebyrden tynger,
Og faaer L dine Vunder Fred 
Til hist din Lov jeg synger.

Denne Herrens Lov istemmer hun nu visselig, thi hun 
dode salig i Aaret 1849. Kort T id  efter hendes B o r t 
gang firev hendes Mand blandt Andet: „Hendes Hen- 
soven var saa salig, og der tilstrommede mig saa megen 
Belstgnelse, at, da hun hensov under min sättige Bon , 
maatte jeg bringe Herren et Hallelujah. Hvad skal jeg 
nu stged Dette staaer evigt fast: I  L iv  som i D e d  
h jce lpe r I n t e t  u den  J e s u  B lö d !  O g kun det, at 
holde fast ved denne Kjcerlighed, der strommer udaf Jesu 
S a a r , er mit L iv ; saa kan jeg som en arm Synder elfte 
min Frelser, mine Brodre som Medforloste; saa vandrer 
jeg frimodig ind i Herrens Forelser; saa bliver jeg be- 
varet imod denne T ids Vildfarelser og bar det os af 
Herren erhvervede Liv og det i Overflodighed".

I  samme Opvcekkelses T iv  kom J . s  Broder engang 
til Ham med det Sporgsmaal, om Han virkelig var bleven 
hellig. J a ,  svarede denne, og jeg troer, at det ogsaa 
var heelt godt for dig, hvis du omvendte dig. Ordet 
kom til K ra ft i Hans Hjerte, saa Han snart derefter t il- 
bragte salige Tider i Herrens Ncerhed.

N u var der allerede en liden Skare, som kjendte 
Frelseren. T i l  fcrlles Opbyggelse beftjceftigede de Troende 
sig oste med et S la g s  Sprog-Lotteri, en udvalgt S äm 
ling af Bibelsprog, trykte paa Smaasedler, hvoraf Enhver 
tog en; det paagjceldende Skriftsprog blev da flaaet op 
i B iblen, oplcrst og derefter droftet, en Beftjceftigelse, der 
har viist stg at voere til stör Velsignelse i saadanne Kredse. 
Men da de Vantroe horte derom, vidste de at fortcelle 
de vidunderligste Eventyr, som om Sedlerne vare Trylle- 
midler. Det stete f. Ex. at Nogle advarede Andre: „naar 
du har SErinde hos I . ,  da Vogt dig og tag ingen af 
deres Sedler, thi saasnart du gjor det, saa er du fangen". 
D a  I .  horte det, sagde Han: „H v is  det var saa let, da 
ftulde jeg snart binde mange Sjcrle t il Frelseren". Mange 
af J . s  Familie staae allerede for Lammets Throne; Andre 
leve endnu og ere et levende Vidnesbyrd om, at det, 
som dengang grundlagdes i deres Hjerter, ikke ligner et



13

H uu s , bygget paa Sand , men paa K lippen, som folget 
dem, Christus.

V i  vende nu alter tilbage t il Somm er, der im id- 
lertid havve bosat og giftet sig. I  de forste Aar levede 
Han og Hans Kone i meget trange Kaar, saa det mangen 
Gang hoendte sig, at de om Eftermiddagen endnu ikke 
vivste, hvor de skulde tage B rod fra til om Aftenen. 
Men —  sagde Sommer i feuere Tider —  med hvor ganste 
andre Folelser takkede v i dengang Vorherre for vore tar- 
velige Maaltider, end det nu ofte fleer. Allerede den
gang stod Han i en velsignet Correspondance med mange 
Troende; men ofte havde Han strevet et B rev  «den at 
vcere i S tand  til at affende det fordi Han manglede Post- 
pengene. Efterhaanden blevc Hans ydre Omstcendigheder 
lettere, saa Han tilsidst künde tage sine gamle Forceldre 
t il sig. Hvad Han saa gjcrne havde seet, at ogsaa de 
maatte komme til levende T ro , blev Ham vel ikke tildeel, 
omendskjondt en stör Forandring foregik med dem, saa 
at Sommers Kone havde Frimodighed t i l ,  da Faderen 
udaandede stt stdste Aandedrcrt, at udraabe: Han er salig! 
Han er salig! Sommer var flittig og tro i sin Haand- 
tering og erfarede rigelig, at Herrens Forjcrttelser staae 
urokkelkg fast. Ofte flod Munden over af Lov og P r iiS , 
naar Han i Stilhed ved Arbeidet overtoenkte Herrens 
naadige Forelser. Forst og sidst gik Hans Attraa og 
Stroeben ud paa, altid mere at komme i et ret in d e r -  
l i g t  S a m fu n d  med G u d  v o r  F r e ls e r ;  thi Han var 
overbeviist om, at Helliggjorelsen ene derved künde have 
sin rette Fremgang. Derved blev Hans T ro  og T illid  
meget sthrket, thi i  det S to re  saavel som i det Smaae 
erfarede Han kräftige Beviser paa, at Herren nedlader sig 
t il et flrobeligt og spndi'gt Mennestebarn paa det Kjcer- 
lighedsfulvcste og Hörer Hans Bonner. Mange tydelige 
Bonhorelser selv i de mindste Säger forogede Hans Kjcer- 
lighed til Frelseren; med ret O rd , Herrens Mistundhed 
og Naade, iscer som den har viist sig i Hans Lidelser og 
Dod paa Korset, vakte en beständig storre og storre Trang 
i  Ham til at forherlige Herrens Navn. Men som det 
gaaer mange Troende, at de, naar de fole en ret inderlig 
Taknemmelighed til dereS Frelser, mene at vare kaldede 
til paa en ioinefaldende Maade at vidne om GudS störe 
Kjcerlighed t il arme Syndcre, saaledeS misforstod Sommer
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ikke Herrens B illie . Tvertimod ansaae ha« det for enhver 
Troendes forste og stdste P lig t , i  det daglige L iv  at af- 
lagge Vidnesbyrd om en broendende Kjaerlighed til F re l- 
scren, saa Trocns Frugter (G a l. 5, 22.) iscrr ved T ro - 
ffab i det Mindste künde aabenbares; og vilde Herren da 
bruge den Ene eller den Anden t il at vidne om Ham paa 
nogensomhelst scrregen Maade, saa er det jo en let S ag  
for Ham, den Almoegtige, at bane Velen dertil.

Dog ikke alene at staae i Sam fund eller i Bonnen 
at omgaaes med vor Frelser, men ogsaa det, a t  leegge 
M a r k e  t i l  s it  ege t H je r t e ,  ansaae Han for nodven- 
digt for det indre LivS Frcmvaxt, idet Selverkjendelsen 
maa tage til. hvis Gründen til Admyghed ikke flal blive 
t il den tomme Tale, at v i alle ere Syndere og skrobelige 
Mennefler, men vedblive at vare en bestemt Folelse af 
virkelige Synder. Som  Folge af en saadan Agtpaagi-? 
venhed paa Hans eget Hjerte udvidede SpndenS Begreb 
fig altid mere for Hans Bevidsthed. Syndens Udbrud i 
O rd  og Gjerninger vare ikke alene virkelige Synder for 
Ham, men ogsaa hver en utilfreds Tanke, Vredens sag
teste Folelse o. s. v. Ved at gaae saaledes frem erfarede 
Han tydelig Sandheden af de O rd, at der er intet Sundt 
paa et Menneflebarn fra Jsse t il Fodsaale, og derfor 
vedblev det altid at v«re en mcegtig Kilde t il Glcrde for 
Ham, at Christus ikke blot har erhvervet os Naade, men 
ogsaa Befrielse for Syndens Herredomme. „Fo rd i vi 
ikke söge hen til Gud og ikke holde os ncer til Ham, har 
Han givet os i Syndens Bold". Den i disse O rv  lig- 
gende Hemmelighed var aabenbar for Ham, saa Han an
saae Synden som en S t ra f  for Sjcelens Bortvigen fra 
HerrcnS Noerhed og Fred, og indsaae, at dens Hcrre- 
domme alene kan ophoeves derved, at man tyer hen t il 
Christi Ko rs, som Kyllingen under Honens Vinger, Med 
dette for O ie  gik Hans Strecken ud paa, altid at v«re 
i inderligt Sam fund med Herren, og tragtedc Han efter, 
at Jesus som den lidende Frelser beständig mere og mere 
uafbrudt maatte blive Gjenstand for Hans Betragtning 
og Tilbedelse, iscer i de stille Timer. A i  komme strax og 
oprigtig med hver en Synd  til Frelseren og da ikke at 
staae stg til R o , forend man har forvisset sig om Hans 
Venlighed, saa man atter faaer et Troens O ie  for Jesu 
KorS og foler den vederkvacgende Fredsstromning fra
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Golgatha i  det Jnderste; det var og tzedblev at v«re> 
Han» Formaning til sig selv og t il enhver Troende.

Den liden Skare, som med Sommer glcrdede sig h 
Herren« blev altid storre, A lle flokkebes om Ham, og Han» 
Raad og Bibelkundstab kow dem paa den Maade alle 
tilgode. Gjerne forsamlede de sig, iscer om Sondagen, 
for at styrkes i Troe» ved falle» Psalmesang, B o n  og. 
Lasn ing  i gudelige Skrifter. D isse Opbyggelsestimer 
blcpe holdte til en bestemt passende T id , fvrat Enhver^ 
künde vide» hvor og naar der blev foretaget Noget t il 
Sjaelenes Gavn. Denne Foranstaltning har viist sig at; 
vcere t il Velstgnelse, ikke blot for selve de Troende, men 
ogsaa for Saadanne, som af hvilkensomhelst G rund be
sagte Forsamlingerne; thi der blev altid forelcest gode 
Pr«dikener, og ved de Troendes Sam taler fik Mangen 
Ly» oder sit eget Hjertes Tilstand. Ogsaa med det nys- 
ymtalte Sprog lotteri tilbragte de mangen velsignet Aften- 
time og derved blev ikke blot EnhverS Bibelkundstab 
foroget, men Mangen fik ogsaa Leilighed t il at tjene Andre 
med sin Gave ved at tale oder de enkelte Bibelsprog, 
Jsoer lagde de an paa en praktist Anvendelse. Efterso« 
nu Sprogene forte det med sig, opmuntrede de hverandre 
t il at Prise Herren ved en voerdi'g Vandel, ret oste at 
tye hen t il Christi Ko rS . eller de omtalte Hindringerne 
for det aandclige Lids Fremvcext. Ethvert Sporgsmaal, 
som saaledes kom paa Bane, blev provet i B ib lens Lys, 
og efter at have erkjendt Guds B illie  og Mening derom, 
talte de Oprigtige iblandt dem med A lvo r imod A lt, som 
ikke sommer sig for et Guds Barn , at Christus dog altid 
mere maatte vinde Skikkelse i dem og forherliges ved 
dereS O rd og Gjerninger. V a r  der da ogsaa Nogle, 
som ikke ansaae det, hvorimod der taltes, for nogen farlig 
Sag , saa havde denne overeensstemmende Bedommelse af 
de i Kjcrrlighed Forbundne dog den Virkning paa dem, 
at de maatte anerkjende det. En  T id  lang havde de 
Troende den Regel, at Alle hver Dag laste det samme 
Kapitel i B iblen. Kom de saa sammen, havde den Ene 
faaet Lys over dette eller hiint S p rog , for en Anden 
derimod havde et andet Sted varet til paafaldende V e l
stgnelse, hvilket de da meddeelte Hinanden; eller de spurgte: 
hvordan har du det? Ofte lod Svare t da: „o meget 
godt! Herren» Aasyn lyscr for m igl" me» undertiden



16

ogsaa anderledes: „ivag formorke mine Synder Blikket 
paa Jesu S a a r og jeg er meget kold". Denne O prig - 
tighed var Andre t il Belsignelse og dem selv t il Nytte, 
thi sjeldent gik en Saadan dort uden at have faaet nye 
Prover paa Broderkjarlighedens kräftige Virkninger, uden 
at have fattet n y tM o d  til Udholdenhed i Bon , t il Her
ren atter tilgiver. Kjarlighedens Lue havde optoendt dereS 
Hjerter. Det var den forste Kjarligheds T id , de S t il le  
r Landet saaledeö oplevede, dog ingenlunde som i  en A f-  
krog, thi Vantroens B o rn  bekrastede ved S p o t og Fo r- 
haanelse, at Lpset aldrig forener sig med Morket. En  
stör G lade for Sommer og de med Ham Forbundne var 
det, at höre om G uds R iges Udbredelse iblandt Hed- 
ningene saavel som i Hjemmet. Ogsaa paa de stakkels 
Hedninger kom de t il at tanke og onstede at bidrage 
noget t il,  at Evangeliet künde bringes dem. En  Pige 
satte en Bosse paa Sommers Bo rd  med B o n  om, at 
den maatte have sin P lads der, for at Enhver künde have 
Leilighed t il at lagge sin Sk ja rv  paa Herrens A lter. 
Ved den derved begyndte Gjcrning er der indkommen 
mange Penge til Missionen.

S n a rt dereftcr velsignede Gud Byen Tönning med 
en stör Opvakkelse t il uudsigelig Glcrde for Sommer. 
Oste reiste Han derhen, og de Troende der besogte Ham 
atter. Det var Vederkvagelsens T iker for Ham, thi der 
vare trofaste S ja le  iblandt dem, som med A lvo r fulgte 
Christus efter. Flere A a r vedvarede det blomstrende L iv  
der; men da tog Vorherre, hvie Veie urandsagelige, de 
Trofaste iblandt dem til sig. Hvilken Smerte det var 
for Sommer saasnart at stilles fra sine fortroligste Venner, 
kan man let tanke sig. D a  den Sivste var hensovet, 
flrev Han til en Ven: „A t vor kjare B roker N . er hjem- 
gangen den 7de September (1848) have I  vel allerede 
Hort. Det bevager mig dybt at see en saadan Stotte 
tage» dort i Z ion ". Dernast syntes det, som om med 
de Bortgangne alt aandeligt L iv var forsvundet. Dodens 
Skygger hvilede over Sjcelene, og gyselig koldt forekom 
det Enhver, som havde kjendt det kräftige Liv der i fo r- 
rige Tider. Dog endnu engang havde Sommer den 
Gloede, at see en nh Grode opstpde, idet Gud atter vel
signede denne B y  med en Opvcekkelse i Hans sidste Levetid 
(E n  Lods B .  var Redstabet dertil i Guds Haand). O ,
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sagde Han da mange» Gang, hvis det var saaledes, at 
de Sa lige künde see ned t il o-, hvor vilde det glcrde de 
der Hensovede at see Dodningebenene reise fig ved Her
ren- Aandepust.

De Opvakte fra na r og fjern besogte gjerne Som 
mer- lille  HuuS, naar de vare t Husum. De künde 
ogsaa stole paa en venlig Modtagelse, og vel aldrig gik 
Nogen dort derfra uden at have faaet et dybere Jnvtryk 
af, hvor godt og nodvendigt det er ganffe at hengive stg 
t il greiseren. De bade scedvanlig ogsaa Sommer og de 
andre Troende om at besoge dem igjen. Sommer boldt 
ogsaa meget af at reise hen til de Troende i andre Bper, 
og gjorde det saa oste Tiden ikkun tillod det. Han havde 
jo rrfaret, at Kjoerligheden- Baand styrkes derved, og at 
det tjener til Opmuntring paa begge S ide r, naar da 
ellerS Herren i Idmyghed bliver anraabt om sin B e l-  
stgnelse. M  ville engang ledsage Ham paa en saadan 
Tour. Det var paa en Pintsefest, da Han, ledsaget af 
et P a r  Brodre fra Husum, foretog en Fodreise nordpaa. 
Herren- Mifiundhed og Naturen- P räg t var vel stikket 
til at vplofte Hjerterne til P r i is  og Tak, hvorfor dereS 
Sam taler fra T id  til anden bleve afbrudte, idet de istem- 
mede Lovsange og aandelige Viser. I  de Troende- Hufe, 
hvor de kom, bleve de modtagne med Gltkde. Ester om 
Formivdagen at have Hort en Pnrdiken fuld af Aand og 
K ra ft, besogte de om Eftermiddagrn en troende Gaard- 
mands-Familie. „Herre! giv Noget, som kan vcere t il 
Velsignelse!" med drtte Suk traadte Sommer ind i Huset, 
og vel sjelden har Han besogt et HuuS uden forst at 
lade denne B on  opstige til Naadethronen. Mange af 
Bondens Slcrgtninge sadde i S tuen , forventende, at 
Brodrene- Besog vilde blive t il gjenfidig Opbyggelse, da 
Bonden opfordrede Sommer t il at tale over et Kapitel 
af B iblen. A f  den Psalmeskat, som Han künde udenad, 
fremsagde Han nu en pndig Psalme, og Hjerterne bleve 
forberedte ved stelle- Sang paa Herren- Ncermelse. Der- 
paa reiste de fig, og Sommer nedbad den Helligaand over 
fig og dem alle tilhobe: da forekom det dem, som om 
om Herren- Aand hvilede paa dem, og en Salvelsens 
S trom  gjennemtrcengte dem alle. Ved Aandrns og O r-  
dets K ra ft bleve dere- Sjoele vederkvcegede af HimlenS 
B rod  og Livsens Kilde. Endnu mange A a r senere blev

2
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der talt med stör Glaede om hiin Pintsedag i  E n g e * ) . 
Droge de nu hjem igjen efter et saavant Besog, saa 
gjenlode Markerne atter af Lov og P r i is  for Herren- 
Denlighed og gjerne istemmede de da den melodiste P ille -  
grimssang af Terstegen:

O ! lad öS gaae Bornlille,
Thi Aft'nm bryder frem;
Det farligt er her stille 
At staae i Orkcnen;
O ! styrker EderS Mod!
Gaae vi paa Herren« Deie 
Og har GudS Fred i Eie,
Da bliver Enden god.
Vor Vandring den fortryder 
OS sandeligen ei;
T il Alt, som Verden byder,
V i glade sige nei.
V i folge tro vor Ven.
V i kjende den Trofaste;
Med Attraa vil vi haste 
Hen til Jerusalem.

I  sit Huus oplevede Sommer den Gloede at see en 
af sine Lceredrenge satte et andet S in d  og faae Frelseren 
kjoer. T i l  denne, som var gaaet paa Bandring , efterat 
Han var bleven Svend, og nu laa paa Sygeleiet, strev 
Han folgende B rev :

„S a a  har da Herren taget dig i Skole og lagt dig 
paa Spgesengen. A t Han gjor det af Kjaerlighed, derom 
kan og vil du vaere ovcrbeviist og vil visselig ogsaa erfare 
det. G iv  dig nu god T id  og lcrs ikke blot, men, om jeg 
saa maa sige, gjennemarbeid det ffjonne 12te Kapitel i 
Hebrceerbrevet. Herren ville ret oplade ved sin Band de deri 
liggende störe Skatte for dig. M ig  glcrder det nu meget, 
at du selv under Livelser kan synge Ham, Jehovah Elo< 
him, Lovsange. O , det er kosteligt, om Han skjirnker dig 
det. Lovet vcrre Han, at du ikke ligger hen som et rra- 
turligt Menneste og fortoerer dig i M ism od, som gjerne 
folger med denne Sygdom , men at Lyset fra Golgatha, 
der ogsaa forklarer Sygdommen i Hans Kjcerligheds S o l-  
glands, er opgaaet for dig. D u  anseer dog ikke din 
Sjcels Tilstand for saaledes fuldendt, at den ikke stulbe 
traenge til at luttres igjennem Lidelser, men kjender din

*) Et Kirkesogn i Mellemfleövig.
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Elendighed saa meget, at du fkkkert begriber, aIHrelseren 
M e uden vigtige Aaesager tager dig i  K u u r, og v il vtst 
her, naar den Heiligaand lader dig gjore s t  Judblik i di« 
Sjcels Forelse, med Rorelse og Gloede tatte Ham derfor, 
vm Smerten ogsaa for Öieblittet formorker dit Hjerte. 
O g da kun atter og atter t il den kjarre B ib e l!  A ltid  
finder man nye Guds Dybheder i de ofte ncrsten ufynltge 
Sprog. Jeg kan ikke stge dig, hvad for en Belstgnelse 
der i den fidste T id  tilstrommede mig, hvergang jeg om 
Aftenen öfter Klotten 10 betragtede er Sprog. Om  ogsaa 
en nok saa tcrt Taage hele Dagen igjennem paa Grund 
af min syndige Tilstand og under Arbeidets M o ie  har 
formorket mit Hjerte, for et Bibelsprog flyver A lt  dort 
som Avner for Binden, og min S o l Jesu- Jehovah op, 
lyser og opvarmer Sjoelen, saa at jea er frimodig og 
meget glad til T rovs for alle Skrobeligheder i T iden- 
Trcrngsel. Hvilken Glcrde for ^nig, at jeg veed dig hen- 
flyttet i  den eenbaarne S o n -  Rige. O ,  maatte mine 
andre Loeredrenge ligeledes finde Herren! Ak, at min 
Syndighed itte maatte hindre dem! Herre! lad dit O rd  
de-aarsag itte blive uden Vidnesbyrd paa dem, og opvoek 
dem senere til min störe Glcede.

N u  kjcrre I . ,  bliv ved beständig barnligere at hoenge 
ved Ham, dort A lt, at du altid mere med B e v i d s t h e d  
kan blive ifort Hans blodige Retfcrrdighed. Hold fast ved 
dette Klcedebon, at du itte vandrer nogen, og agt det for 
lütter Glaede, om det behager Herren, snart at indlemme 
dig i Harpespiüernes Skare ved Thronen, at synge med 
den Lammets npe Sang . Men vcrr ligesaa taknemmelig, 
om du om ogsaa kun til een Sjaels Frelse, selv under 
legemlige Lidelser, endnu lcrngere flal vandre i Dodninge- 
benenes Land. —  G  s Tjener sagde i  Aften med B e - 
kymring til mig: „jeg meente, jeg havde Troen; men stben 
jeg har vceret iblandt Lder, feer jeg, at jeg har In te t". —

Mange Aar vare saaledes under mangrhaande E r-  
faringer henrunden fiden den forste OpvattelseS Tid. Som  
A lt forandrer stg, saaledes var det ogsaa ffeet med den 
lille Flok i Husum. Flere havde Herren kaldt dort, enten 
til fig, eller anviist dem en Virkekreds paa andre Steder. 
Andre sogte desvcerre at tjene Gud paa chn'stelig V iis ,  
uden ganste at brpde med Verden og heelt at forsage 
Synden. Dette var da ofte til stör Bekpmring for Som 

2 *
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mer og bragte Ham t il «»der Taarer at raabe t il Herren. 
Aun en lille  Skare vandrede vcrrdigen efter Evangeliet 
og vedblev med Ham at folge Jesu den Aor-faestede. B i  
meddele her et P a r  Breve fra Sommers Haand, som 
lade os gjore et Jndblik i  Hans eget Hjerte og i Hans 
kjoerlighedsfulde Omsorg for alle TroendeS aandelige 
Velfoerd.

„D e  TroendeS indre Tilstand volder mig dhb B e - 
drovelse. O  hvor ofte sukker jeg derover t il min kjoere 
Frelser »den at kunne gjore det Mindste derved; thi jeg 
kan ikke forglemme Jerusalem. Endnu imorgeS undflap 
mig Davids Suk: Forglemmer jeg dig, Jerusalem! da 
blive min hoire Haand forglemt! O , at de maatte »andre 
i vit Anfigts LyS og dagligen vcrre glade over dit Navn! —  
Det er mig fuldelig klart, Z io n  v il ligesaa godt gaae 
under, naar det laerer Troen «den at  voere t r o f a s t ,  
som om det larer «den T ro  a t v a r e  f rom.

Saaledes flrev Han til en, det folgende B rev  t il en 
anden af fine tidligere Medarbeidere.

—  „Herren stuer igjennem alle Lande og styrker dem, 
som af ganfle Hjerte ere i  Ham. M en da kommer der 
kun altid den Betaenkelighed: mon v i ogsaa ere af ganske 
H j e r t e  i Ham? M ig  giver dette SporgSmaal ofte nok 
at bestille og v il undergrave Gründen til en tillidsfu ld 
T ro ; thi det er jo fikkert, kun paa den G rund, at Hjertet 
er Hans, staae de dyrebare Gudsforjoettelser uomstodelig 
faste for o s , ellerS ville disse vakle. N u  sattes det jo 
ikke paa Begivenheder, som vife os tcmmelig klart, at det 
kun feer maadelig ud med dette » a f ganske H j e r t e " .  
Hvad er der nu at gjore? Hvorhen i en saadan Tilstand? 
Tröste stg med en nogen T ro ?  —  Ak Lrfaringcn vifer 
öS, hvorledes det arme Hjerte vakler og taber Modet, 
om Hovedet ogsaa er nok saa fuldt af nogen Tro. 
Hvorhen da? I  Drommen om egen Styrke til S in a is  
hellige Lov? D er hoste v i i Pag t med Gjerningerne af 
tustndfoldig Anstrengelse kun Forbandelse og Dod. Nei, 
ved Korsets Fod Ankeret kästet. En  ny Renselse i Christi 
B lö d  gjennemgaaet, in tt il det atter hedder: „ I  ere nu 
rene formedelst det O rd , som jeg nu atter har talt til 
Eder". S a a  loste Troens Binger fig atter, og det gaaer, 
haaret af de dyrebare Gudsforjoettelser. friss igjennem og 
ingen Usselhed kan hindre det. V o r  V . ssrev os nys fra



2t

Asien: „ —  at lide have v i her intet, og om det var saa, 
v i vilde alligevel fige: „gjor det altid efter dit S in d  du 
min som t r o f a s t  s tad fmstede B e n " .  O rd , som 
styrkeve mig lifligt. Maatte de ogsaa engang imellem 
salve Eder ind med deres stärkende og henrivende Kraft. 
I  Bevidsthed om Jesu Naade, i R-delsen af Borneretten 
i  Hans B lö d  ville vi jo dog tun komme frem efter vor 
som trofast stadfastede Bens S in d . Ikke sandt, min 
E lfledc? S a a  fige v i os da: hvil ud og lad din B e - 
kymring fare, du Naadens B a rn  er i god Beho ld , ku» 
vaesenlost Drommeri ere dine SEngstelser, dine Sorger. 
H v il ud, om det ogsaa stormer og lvner og mange Skibe 
allerede flogeS itu, ved det störe SkibSror sidder jo Jesus, 
BerdenS S tyrm anb! Ak, desvoerre floges mange Skibe 
allerede itu, mange sidde endnu fast paa Klippen og mange 
drive omkring »den R o r paa det meget bevoegede Hav, 
og v i fole Angest og Banghed. M it  Hjerte kan nu 
engang ikke lade det v«re, med inderlig Deeltagelse at 
levsage de Sjcrle, som vi i ti t il tyve A a r saae med os 
krpbe henad Livets Bei. Ogsaa dine Breve, som v i 
have modtaget, tale tpdelig om, hvor meget dit Hjerte er 
befljcrftiget dermed, og i en niesten fortvivlende Tone 
lpder det Sporgsmaal derigjennem: „Hvad er der at 
gjore?" J a ,  kjoere B ro ke r, hvad er der at gjore? A t  
fiue ligegyldigt paa det hele V irva r og med kold J ro n i 
belee alle Bildfarelser, det kunne vi ikke, og om vi künde 
det, saa var Christi Kjoerlighed allerede udflukt i os. V o r  
Kjoerlighed v il hjoelpe, raade og large, og v i vide kun ikke, 
paa hvilken Kant v i jkulle begynde: Lader o» engang 
forsoge at forklare os Sagen.

Deri ere v i enige. at a lt Bedroveligt, som forefalder 
iblandt de Troende, kommer deraf, at Sjoelene ikke have 
det rette L iv i  Lammets B löd , eller at deres L iv mangler 
den derfra udstrommende Kraft. Kunde v i nu stille os 
paa Bjergets Top, saa var det noget andet. M en saa- 
ledes er det jo ikke; v i maae indromme, at det for Storste- 
delen ogsaa florier mig og big paa Livet, eller at det i 
det Mindste i Sammenligning med tidligerc T iver har 
taget af. S a a  ere v i da alle Hans Svge ved Bethesda. 
M en det er vor Bekymring, at det milde, det dhrebare 
GudS B löd  maatte endnu mere bestoenke Hjertet, og vor 
Sjoels Arbeive, vore Suk og Bonner gaae ud paa at
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faae et af Han- Lidelfe og Dod ganfle indtaget Hjerte. 
B i  kjende en liden Skare, som er med o- paa den sanrme 
Bei. Men uvrnfor denne Skare kjende vi Mange, som 
sekv ikke ret vide, mod hvilken Havn de styre, og saa 
temmelig seile med Binden i det Haab, at de dog engang 
ville  komme iland. Alligevel er den Helligaands Arbeide 
paa dem ikke til at missende; man seer jo, med hvilken 
Taalmodighed og Langmodighed Herren umager fig med 
dem, for at drage dem til stg. V i  kunne derfor ikke holde 
o - borte fra dem eller stode dem fra os uden at have 
Bebreidelser fra vor Frelser eller uden at handle imod 
Han- Bud  i  den heilige Skrift. Udenfor disse gives der 
nu et Anta l ynkvaerdige Sjcrle , som man Heller ikke kan 
dlive fri for, som, hvo veed i hvilke Henstgter holde stg 
t il o -, og saaledes maae med fremad i Haab. Men 
alle disse mangle saa temmelig den indre Erkjendelse af 
deres Synde r, saa A l t ,  hvad ikke Hvermand holder for 
S ynd  passerer; og fordt de nu ikke overveie Meget i 
Herren- Rcrrhed eller for Hans Aasyn, saa komme de fra 
en anstodelig S ag  ind i anden og falde i Fordaerverens 
Snare. Hvad der nu er det Voerste, deres Vasen har 
en altfor fladelig Indflydelse paa Andre, som komme med 
ind i den samme Gang, hvorved Synden vinder i Styrke 
og saaledes tilsidst en Tilstand gjor stg gjaldende iblandt 
os, som vi aldrig kunne give vort Br'kald, men som da 
allerede har faaet en saadan Magt, at vi ikke see, hvor- 
ledes vi kunne scrtte en Dcrmning derfor. Da falder det 
i  D inene, at en bibelsk Kirketugt er en paatrcengende 
Nodvendighed. Thi ligesaa sandt det er, at det indre 
Liv, naar det beviser fig kräftigen, odelcegger den udvorteS 
S yn d , ligesaa sandt er det ogsaa, at Synden udenfra 
virker meget nedtrykkende og odelceggende paa det indre 
L iv , saa at dette ikke kommer til Kraft. Men Kirketugt 
har vi ikke. A f  dine Breve fremgaaer det, at det er dig 
klart, at, naar besternte Synder, som have faaet JndpaS, 
ikke blive bekoempede, saa er der for det indre L iv kun 
Lidet at vente. D en  stemmer jeg ganste overeens med 
dig. Men forat vi kunne forstaae Hinanden ret, saa lad 
mig gaae lidt ncermere ind paa disse Ting.

1) F o r f c e n g e l i g h e d e n  eller Tilboieligheden til i 
Paaklcedning og i Husets Udstyrelse at have A lt  ret poent 
og moderne. Denne onde Lidenstab, som forer t il, at
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den Troende imod GudS Q rd  flikker fig lige med denne 
Verden; thi man kan dog ikke ncrgte, at det er Verden 
der leverer Modellen til al S tads. Ulykken er, at dette 
forekommer Mange flet ikke at vcrre saa farligt, de mene 
endog, at Anstcrndighed krcrvkr S lig t. Sagen dar Heller 
ikke saa farlig , hvis den ikke gik Haand i Haand med 
ende Sodffende. Dem, som i vore Dage ikke kunne see 
det, maa der dog virkelig hcrnge et Dcekke for D inene; 
thi det trcrder dog altfor tydeligt frem, at med Stadsen 
i  Klcrder og Mobler forbinder der fig snart Agtelse af 
eller Ringeagt for Andre, alt eftersom de ville vcrre med 
eller ikke. I  Bremen saae jeg de bedroveligste Folger 
deraf. Hvor mange blive nu ikke foranledigede til at 
vcrre med for ikke at beffcrmmeS (selv trofaste Sjcrle ere 
faldne i denne Fristelse). Hvad enten de eie M id le r dertil 
eller ikke. S n a rt komme de i Gjceld, Creditorerne trcrnge 
paa, naar Tiden er der, at de siulle have dereS Penge, 
og nu leirer NcrringSsorgen fig som en trykkende M are 
ovcr det arme Hjerte. Matth. 6 v il ikke hjcelpe, maastee 
tre Timer, og da er Maren der atter. M an hjcrlper fig 
af en Nod ind i den anden, P lan  paa P lan  til nye Veie 
for at fortjene jager i en Fart gjennem Sjcrlen, ikke at 
täte om den Utroffab, som nu gaaer isvang og de Krog- 
veie, som nu betrcrdes, hvorledes man besviger, om ikke 
Brodre, saa dog Verden, med alt hvad dertil Hörer: Ud- 
stugter, Omsvob og Gn ieri ved Jndkjob. S i ig  dog, hvor
ledes kan den Helligaand her beholde fr i Haand i Hjertet 
for at bringe det nye, indvortes Menneffe til Modenhed? 
Hvorledes kan vor Herre der vcrre ncrr?

2) Den lose Snak. Hvor slemt denne overhaand- 
tagende onde Syge trcrder den Helligaands Birkninger 
under Fodder, det behover jeg ikke forst at söge hos Andre, 
men seer det tydelig nok paa mig selv. Kommer man 
fra en salvelsesfuld Prcrdiken eller OpbyggelseStime, og 
man ikke vaager, saa fortcrrer den „ lo se  S n a k "  A lt, 
som Grcrshopper den unge Grode. Har man i Hjemmet 
havt en Naadetime i Jesu Ncrrhed ved det dyrebare Guds 
O rd eller i Bonnen, og det nye Mennefle har reist fig 
og regerer i Hjertet, o hvor oste kommer da En til Be- 
sog; Samtalen begynder opbyggeligt; men for man mcrrker 
det, er Velsignelsen borte. Troende flulde jo dog ved 
dereö Samtaler hjcrlpe det nye Menncffe eller den Hellig-
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aand paa Benene, naar Han ved Dagen« Uro maatte 
krpbei  Fangsel, og ikke foranledige, at Han maa krybe i  
Fangsel, naar Han har reist stg. —  Dog jeg maa vel 
holde op, hvi« jeg endnu fial beholde Rum , omendfljondt 
jeg er heelt opfpldt af meget Saadant. Tank selv videre 
oder det!

Men stg nu, min B roder! Hvorlede« stal det indre 
L iv  komme frem, hvi« der ingen Forandring fleer der«, 
naar alt dette uden videre passerer som hörende med t il 
Dagens Orden, og ikke alle disse Ting blive brande- 
markede? Ska l den Helligaand blive udgydt der, hvor 
den« Birkningcr daglig modarbride«? Jeg troer, aldrig! —  
Denne Skildring omfatter altfor Lidet; men jeg kan ikke 
längere blive ved og kommer nu atter tilbage t il det 
SporgSmaal: hvad er der at gjore? —  Kirketugt? Den 
habe vi ikke og kunne ikke faae den. O g bog have v i 
flere Aar havt en S lag«  Kirketugt, nemlig Brodrenes 
o v e r e e n s s t e m m e n d e  D o m  oder alle T ing , som ikke 
due. Denne Dom har udovet en stark Magt, langt mere 
end Kirketugten ho« Methodisterne og andre Kirkepartier: 
det seer jeg nu forst ret. M en stden denne eenstemmige 
Dom ikke mere existerer, og den Ene holder for ubetyde« 
ligt, hvad den Anden anseer som Kilden t il vor Ru in , saa 
er Tugten borte, og man maa tie for blot at blive i 
overbarende Kjarlighed med hverandre, at ikke A lt  stal 
blive odelagt ved K iv  og S tr id . Kunde denne Over- 
eensstemmelse i Bedommelsen oprettes igjen, saa Var J o 
sephs Skade vel at helbrede i noget, og eller« gaaer det 
dog ikke, selv med den Tvang nogle Partie r ove. Lad 
mig vive. om v i ere af samme Mening. — "

I  et andet B rev  t il e» anden Ven finde vi Han« 
Tanker ooer den lese Snak uttrykt paa lignenve Maade. 
Han striver:

„Det glader mig, at Herren beholder dig > fin 
Naades Beardeidelse, og jeg er fuldclig forsikkret om, at 
Han v il fuldfore og fulvende ken i t ig  begyntte Gierning. 
Ligeleve« glader ret mig, at Han ved denne Naades 
Beardeidelse har gjort dig opmaerksom paa de ovcrflovige 
og unyttige O rd , isar om Sondagen. Ogsaa med mig 
gaaer Hans Arbeide ud paa at rense mig derfra, og Han 
viser mig derfor ofte ret tpdeligt mine mange Forseelser 
af denne S lagS. Derved vakkeS i mig en stark Trang,
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oste en noget «ngstelig Paapassenhed, og jeg staaer paa 
Dagt over mine O rd. Men derester kommer atter en 
letf-rrdig Periove, hvor denne Bag t ligesom er loben bort 
og G uds Aand maae tage mig starpt i  Skole. Naar da 
Herrens O rd om Regnflabet for de unyttige O rd trade 
mig for O ie, og jeg mindes, hvorleves Jacobu- betegner 
den, som ikke tammer sin Tunge (Ja c . 3.), saa giver det 
en bedrovet Time. D a indseer jeg, at A lt  kommer deraf, 
at jeg her i Udl.rndigheden endnu oste viger bort fra 
Herren, i det Mkndste fra Hans salvende Narvcerelse. 
Selvanstrengelsen siger jeg Farvel, fordi jeg i mangehaande 
Erfaringer har eitjendt den for at vare fladelig. M en 
at blive ved at sine op til Ham, at komme Hans Kjcer- 
lighed til Svndeee ihn, at opvarmc TaknemmelighedS- 
folelsen ved aanrelige Lovsange om Jesu Dod og B löd , 
det hjalper mig kilrette, og Vagten er der atter. Det 
glader mig meget, at det ogsaa gaaer dig saaledes. Den 
Hclligaand forklarer mig nu altid mere, hvor fordarveligt 
denne lose Snak virker iblandt de Troende; og v i tor 
ikke vare ligegylvige ligeoverfor den Helligaands Forma- 
ninger. Trader os noget Saadant klart for O ie, saa er 
den naturlige Virkning et Suk af HjertetS Dyb, et Raab 
til den eneste Hjalper, og det er allerede meget; thi «den 
et klart Lys derover udebliver dette Suk, dette Raab, og 
A lt  bliver, som det Var. De ugudelige Ansiuelser, hvor- 
ved der gives den lose Snak et F r ip a s , ere mig meget 
imod og volde mig ofte Bedrovelse. Jeg kan meget godt 
have Taalmodighed med enhver B roder, som endnu ikke 
kan holde Bagt over sine O rd, ligesom Herren har T aa l
modighed med mig, ja som jeg maa have Taalmodighed 
med mig selv; men aldrig kan jeg finde mig i ,  at det 
paa nogensomhelst Maade, denne ifore sig et nok saa 
aandeligr Skin, bliver forsvaret. O  kjare B roder! vare 
v i saa vidt, at ingen andre Materier kom over vore 
Lader end 1) de, som Samfundslivet gjore nodvendige, 
2) de, som stille öS vor Elendighed for O ie  og 3) de, 
som have vor elstede Jesu Kjarlighed til Syndere i Hans 
fortjenstfulde Lidelser for os til Gjenstand. Herre! hel- 
bred du mig, saa bliver jeg helbredet-.

Sommer havde besogt sine Brodre, som boe i Noer- 
heten af Bremen. Begge ere Pottemagere der, kom til 
Sanvhcds Erstendelse ved Hans VidneSbprd og virke i
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Hans Aand til stör Belstgnelse for hele Omegnen. !Her 
kom Han en Dag med en af dem til en christelig Ben, 
kom klagede over, at NcpringSsorger gave Ham meget at 
flaffe, fordi Han sad i  trange Omstaendigheder. Dagen 
derefter gik denne Mand ikke langt fra dem paa Gaden, 
og Broderen sagde til Sommer: See ,  der gaaer den 
M and, som vi besogte igaar. Hvad, svarede Sommer, 
er det Ham? Igaa r vidste Han ikke, hvorledes Han ffulde 
faae det daglige B rod  til sig og S in e , og idag er Han 
saa fiint kloedr, at man stulde troe, Han dar en rig og 
fornem Herre; da er det jo begribeligt, hvorfra Ncrrings- 
sorgerne komme, fra Forfcrngeligbeden.

Som  vi see af begge de stdste Breve,  voldte det 
Ham megen Bedrovelse at see Saadanne, som allerede 
bavde smagt Herren- Mtstundhed, blive staaende paa 
Halvveien. Da de ikke voxede i Erkjendelsen af deres 
indre Fordcervelse, hungrede de Heller ikke efter Retfoer- 
digheden, men vare mcrtte og fandt Behag i deres Ro  
imellem Grcendserne, saa de ikke vilde vende tilbage t il 
Berden, men Heller ikke af ganste Hjerte jage efter Hellig- 
gjorelse. S n a rt gav endog deres Bändel Andre For- 
argelse. N u  künde de dyrke Forfoengeligheden, havde de 
ikke mere behov at tage det saa noiagtig med Sabbatens 
Helligholdelse og roste stg af at leve i den christelige 
Frihed, endstjondt de vare SyndenS Traelle. Enten havde 
de aldrig havt et sonderknust Hjerte over deres Fordcrr- 
velse, eller de vare ikke blevne ved at gaae fremad paa 
SelverkjendelsenS Bei, saa de ikke spurgte ved deres G jer- 
ninger: „mon dette er Herren velbehageligt?" Meget 
minvre ved deres O rd eller Tanker. Derfor folte de 
ingen Trang, hverken til ene at betragte B ib lens Fo r
dringer eller i Samfund med Brodre at straffes og styrkes 
dervev. Hvad der hos Luther og alle Troende var Folgen 
af en fand Omvendelse, Trangen til at forste i GudS 
O rd, det ansaae ogsaa Sommer for et Kjendemcerke paa 
det invre Livs Tilstand. Omendstjondt Han paa den ene 
S ive  formanede Enhver til at adlyde den HelllgaandS 
Rost i det Indre , at Christus künde vinde Skikkelse der- 
inde, saa paastod Han paa den anden S ide, at alle indre 
Röster noiagtig maatte stemme overeens med Biblens 
Aand, bvis de stulde ansees for at vcere af Gud. „B ib -  
len er Hovedprincipet. Udenfor B ib len gives ingen Chri-
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ßus i os; men Christus i os er B ib lens Lommentar, 
Erfaringen den bedste Udlaeggelse af de bibelste Sprog", 
dette vare Grundtanker i Hans Sjoel. Derfor formaneve 
Han a lt id : „Elster Eders kjcrre B ibe l l gjennemforster den 
saaledes, at I  nyde!"

Aaret 1848 bragte stör Forvirring i Gemytterne, 
og Sommer havde vel Aarsag til at frpgte for, at ogsaa 
de Opvakte stulbe live Sjcrlefiade veb Krigens B irv a r;  
derfor bav Han dem altid, at dog Ingen maatte befatte 
fig med politiste Anliggender, men hellere folge Christi 
Formaning, at oplofte Hovedet som de, hvis Forlosning 
Aunder til. Paa  den anden E ide  forte Krigen ogsaa sit 
stt Gode med sig, idet de Troende i Husum ved HcereneS 
forstjellige AfdelingerS T il-  og Afmarsch besogteS af mange 
troende Soldater. Om de da ogsaa mangen Gang kun 
droge igjennem Byen, uden at opholde sig längere end 
blot et P a r  Dage, havde de kun Frimodighed til at 
sporge efter de „Hellige", saa fandt de snart i dem Ven- 
ner, ja Brodre, hvis Hjerter flöge dem varmt imode i 
Broderkjcerlighedens Lue. Iscrr var der en So lda t ved 
Navn Stubkjaer, som laa der i lcengere Tid, og med hvem 
de i broderligt Sam fund node mangen Vederkvcrgelses 
S tund , og ofte blev der i senere Aa r talt om hiin T id, 
da Herren ikke sjcrlden uventet kom med sin Velsignelse 
fra det Höre. Herom vidne ogsaa folgende Udtog af 
Breve, som Sommer ffrev i hiin Tid.

„ A f  de danste Testamenter bar jeg endnu 2 Exem- 
plarer; men Stubkjcer siger, at vi maae have flere, fordi 
endnu mange onstes. V i l  du have den Godhed at be
sorge nogle? 20 Exemplarer kan jeg vel endnu bruge. 
Pengene for de modtagne 24 Exemplarer faaer du, saa- 
snart jeg sinder en Leilighed/ Jgaar havde vi atter megen 
Velsignelse. V i  vare i Kirke i M . og horte en vcekkende 
Prcrdiken. Der var tre troende So ldater, som gik med 
os hjem og bleve til Klokken 7 hos os. Deiligt sang de 
den Psalme: „Jeg  kjender ingen Glcrde, o Jesu! uden 
dig; jeg sukke maa og grcrde, naar du gaaer dort fra 
mig o. s. v." Deres Fortcellinger om det sunde Liv i 
Omegnen af Holstebro ere meget glcrdelige. Stubkjcer 
holdt knirlende Bon  i vor Forsamling under stör Bcvcr- 
gelse. Herren var ncrr! — " --------—

„Jdag  var det atter en velsignet Dag. Pastor E.S
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Prcediken og tre So ldaters Besog i  vor Forsamling have 
vederkvcrget os meget. Lovsange lpde nasten altid, snart 
paa Danst, snart paa Tydst".

Sommer havde, bortseet fra, at Han under fit O p - 
holv i Flenoborg var kommen i Beroring med mange 
Danfltalende. vel aldrig laert D an fl, men for at kunne 
tilfredsstille Kjcerligheds-Trangen, at vcrre Goldsterne 
paa al mulig Maade til Belstgnelse, begpndte Han med 
J v e r  at lcrgge stg efter dette Sprog, saa meget Hans T id  
tillod Ham. Det varede Heller ikke lange, for Han forstod 
det; ja snart strev Han endog Breve paa Danst, og i  
Hans fivste Leveaar holdt Han Foredrag i dette Tunge- 
maal, efterat Han atter i en Rakke af A a r ikke havde 
havt Leilighed t il videre Uddannelse deri. Ligeledes ka- 
stede Han sit Selvstudium paa Grasten, hvori Han dragte 
det saa vivt, at Han künde läse det nye Testamente i  
Grundsproget. Dette fremmede Hans Bibelkundstab meget 
og var Ham t il stör Nvtte, isar senere i Hans Birksomhed 
som Reisepradikant. Overhovedet havde Han et udstrakt 
Kjendstab til de fremmede O rd, som bruges i den tydste 
Literatur.

Allerede dengang rorte der stg i Manges Hjerter 
Trang og D r if t  til den indre M isstonS-Gjerning. S o m 
mer var ikke blot en varm Talsmand for denne Sag , 
men havde jo allerede i flere A a r drevet den paa egen 
Haand. Hvor der var Troende i S lesv ig  og i Holsteen, 
der havde Han nasten varet overalt og vaeret Mange til 
Belstgnelse. Desuden stod Han i Brevvexling med de 
fleste af dem, hvilket ikke mindre tjente t il gjenstdig O p - 
bpggelse. Men endnu kom det ikke saa vidt, at en B ro -  
der künde gaae ud som L«gpr«dikant, omendstjondt de 
Troende og istrr Sommer kndsaae og folte, at det var 
nodvendigt, efter Evne at bidrage t il at samle det ad- 
spredte Z ion  i Eendrcegtighedens Aand. Th i mange P a r
lier forsogte paa at snige stg ind iblandt de Troende, og 
det kan ikke ncegtrs, at Mange forvirredes. StridSmoen- 
dene for de forstjelligste Meninger ligefra Gammel-Luthe- 
ranerc til Jrvingianere udebleve Heller ikke i Husum. 
Naar nu en Saadan kom til Sommer, saa lod denne 
Ham i Regle» forst tale ud for desto bedre at faae G rün 
den i Hans Retning at vide. Saae Han nu, at Hans Hu 
kun stod til at vinde Andre for sin Mening, og at det
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Me forst og stemmest dar Han- S iem aa l at f-re S ja le  
t il Frelseren, saa sagde Han Ham god Bested, at ha« 
hellere forst selv flulde söge greifen i Jesu Forsonings- 
offer og derefter bidrage t il Andres Omvendelse t il Chri
stus. M en blev det Ham klart, at Han havde en oprigtig 
Sjoel for flg, som af inderste Hjerte onstede at gaae frem 
efter G uds V illie , saa satte Han strax a> Forfljel i  andre 
Säger til S ide  og sogte blot at bidrage t il,  at denne 
endnu mere maatte komme i fortrolig Omgang og K j« r-  
lighedssamfund med vor Frelser. „Det volder kun Öpror 
«den  N y t t e  —  flrev Han engang til E n , som havde 
istnde at disputere om confessionelle Stridssporgsmaal —  
men striv VidneSbyrd om Kräften af Christi B lö d  paa 
Hjertet."

Ingen Asten gik Sommer tilsengs udrn forst at habe 
styrket stt Hjerte efter DagenS M oie ved B ib len , som 
altid mere og mere blev Ham en Kräften- Kilde. Oste 
sad Han til langt ud paa Natten ved stn B ib e l, og jo 
mere Han stk opladte D ine  for G uds Riges Hemmelig- 
heder, desto mere drev en maegtig Trang Ham til under 
B o n  og Paakaldelse at betragte Herren- Lob. En  prak- 
tist Anvendclse paa fit eget Hjerte var Hans Oiemed 
med saadan BibellaeSning, og det udeblev da Heller ikke, 
at Hans og al Adams Kjons Fordarvelse til en og Christi 
B lo d s  Fylvestgjorelse til en anden Tid, alt eftersom O r -  
dene gave Anledning dertil, traadte Ham med Klarhed i 
Sandhedens Lys for O ie. A t opnaae den Hjertefred og 
Troens Lydighed, som Herren kroever, forjcrtter og saa 
moisommeligt har erhvervet os med sin smertefulde Offer- 
dod, det var Hans M aa l og blev det altid bestemtere. 
Med A lvo r ransagede Han ofte stt Inderste, for at erfare 
Aarsagen til, at Han endnu ikke ganfie havde naaet Maalet. 
Men ved denne Selvprovelse syntes det, som om Hjertet 
kun blev vcrrre, og Folelsen af Han- Syndighed boiede 
Ham dybt, saa Han mangen Gang tankte: nei, med dig 
er det dog ilde bevendt —  lad vare med at bedc i Fo r- 
samlingerne, ti hellere heelt stille o. desl. m. (Alligevel 
fulgte den Roes Ham i G raven, at Han havde vandret 
ulasteligt for Hvermand, og selv Fjenderne maatte ofte 
«dtale deres Respekt for Ham og Hans Bändel. L n  Ben, 
som efter Hans Dod havde Leilighed t il at tale med mange 
Folk i  Husum, sagde, at selv Saadanne, som vare mere
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Talen kom paa Som m er, at de ikke havde noget imod 
al „Hellighed", «aar de Heilige alle vare som Han. De 
Trvende. som omgikkee Ham, erfarede oste, at det evige L ivs 
Bandbakke udgik fra Ham til Hans fidste Aandedrat.) D a  
dar det en Asten, at Han i en Vennetreds fik det S p ro g : 
„ S a a  va r nu flittig og gjor Bov". (Saalede« lyder 
Ordene i den tydfte Oversattelse). D a  Han kom hjem, 
tcenkte Han paa, hvorleves Han ftulve komme i en ret 
angerfuld Tilstand, for at Hans Bob  künde vorde den 
fände. Han begyndte med at prove stg selv efter de tk 
B u d ; men det onflede angerfulde Hjerte vilve ikke komme, 
hvor meget Han rnd umageve sig. D a besindede Han sig 
paa, at Ordet »Bod* i Grundsproget betyder Hjerte- og 
Sindsforvandling. »Men — toenkte Han —  hvav er 
istand til at forvandle Hjertet, uden alene det: at Chri
stus har lidt de utaaleligste Smerter og er dod paa den 
stammeligste og piinligste Maade for at frelse en saadan 
ussel Synder, som jeg er, fra Helvede og fra Syndens 
Herredomme", og med denne Tanke drog en mild Lu ft- 
ning ovenfra Ham i Aanden hen til Golgatha, og end- 
stjondt O ie t vadedeS af Taarer, blev Han atter glad, og 
freidig solle Han: ogsaa jeg er Gjenstand for G uds Fo r- 
barmelse, ogsaa mig elfter Han langt mere, end jeg be- 
gribcr og forstaaer.

A t det vaglige L iv ,  Ordene og Tankerne künde og 
burde vare heelt anverledes, meget mere gjennemtrangte 
af Christi K jarligbed, af Kjarligbed til Hans SEre og 
Andres Opbyggelse, var Ham klart. O g da Han nu saae, 
at det i denne Henseende ikke stod vel til enhver T id, saa 
gjorde det Ham oste bedrovet. A t  flaae stg til R o  med 
det tomme MundSveir: »fuldkomne blive vi dog ikke 
o. Vesl." var Ham umuligt. En  Morgen havde Han talt 
baarde O rd til stne Loeredrenge og i Vrede sat dem irette 
for en begaaet Uforstgtighed. Da Han lidt efter kom t il 
at tale med en M and om Shnden, fortalte Han Ham om 
den nys begaaede Overtrcedelse a f fin Tilboiclighed til 
Vrede. D a  sagde denne, idet Han bankede Ham paa 
Skuldrene: »Nei, Mester, det er ingen S ynd ; derpaa 
kan De vare heelt fikker*. Saaledes tale og tanke nu 
vel Mange, men Sommer ikke. Han gav stg ikke tilfreds, 
for Han atter var hieven forvisset om Frelserens T i l-
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givelse, havde sMagt Hans Fred og dermed faaet ny Kraft 
t il at blive i Ajaerligheden.

Maastee ville ikke Faa tanke, at Sommer mev dette 
alvorligc Had til Synden for det Meste maatte have fort 
et bedroveligt Liv. O  nei! tvertimod, Enhver, som saae 
bam, maatte benxrrke» at Hans HjerteS Glceve og Lyk- 
salighed straalede Ham udaf O iet. T h i de nys omtalte 
Periover vare sjeldne og tjente t il at stadfoeste den 
Sandhed for Ham, at v i have  S y  nd .  saalange v i leve» 
men at vi ikke h a v e  behov a t  sy nde ,  og at Synven 
kan bringes til Taushev i os, ved vor Forening med 
Christo i Trven. Dervev blev Menneffehjertets Fordcer- 
velse altid mcre aabenbar for Ham, og ligesom Han ogsaa 
kom til Klarhed over, hvorfra saa mange Troendes hvp- 
pige Klager have deres Udspring, samt om den störe 
Kraft, som ligger i Jesu Forsoning. Dette fees tydeligt 
af folgende Breve.

„D u  sagde mig, at du oste havde det saa tungt i 
dit Jn d re , og e» BroderS elstende Hjerte liber mev og 
vilde gjerne vare en Mevarbeider t il din G lade , som 
Apostelen Pau lus udtrykker. sig. V o r  hoilovebe Frelser 
v il jo saa gjerne, at v i stulle have L iv  og have over- 
flodigt, og at Hans G lade maa blive fuldkommen i os. 
M agtig  og stark gaacr Han jo frem i vore Dage og lader 
Hvermand tilbyde Syndernes Forladelse i Hans B löd ; 
og Luther stger i den lille Katechismus: »hvor Syndernes 
Forladelse er, der er L iv  og S a l i g h e d " ,  og P au lu s :  
„ere vi forsonede ved bans S o n s  Dod, da have vi Fred 
med G uv " ,  hvilket betyder det Selvsamme. B i  maae 
altsaa, min dyrebare, kjare Broder! atter og alter komme 
ihu, at, naar vi ikke have det godt eller ere urolige, saa 
har det vist ikke sin Rigtighed med vore SynderS Fo r- 
lavelse, og alene söge Gründen til vor Uro der«; saa er 
man snart igjen paa den rette Be i. V i  ere saa tilboie- 
lige til at give jeg veed ikke hvor mange andre Ting 
Skylden. Mangengang bliver man da fort hen paa 
Tanker, som synes trostefulde og man foler en v is B e - 
roligelse derved; men sor man seer sig om, er det atter 
det Samme. Men kommer man «u til at undersoge, om 
der ikke med Hensyn til Syndernes Forladelse stulde vcrre 
Nogrt imellem os og Ham. da gaaer det dybere. H ar 
det sin Rigtighed i denne Henseende, veed man: min Ven
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er min og jeg er Hans, nu, da ere Kongekroner In te t i 
Sammenligning med en saadan Lykke. Egenvillien maa 
da tr«de i Baggrunden, og man er tilfredS med det, 
som er der, og tilfredS med det, som det er, gjor fit 
Arbeide saa godt man kan og synger imellem sin Lovsang. 
Med de Vansieligheder, som hyppigen mode under det 
daglige og nodvendige Samkvem med andre Mennefler 
heri denne Syndens Verden, soger man at blive fcerdig 
t Kjoerlighed. M an  staaer ikke mere paa at have Ret, 
og et lidet Tab maa hjcelpe sig; og da feer man Herren 
paa den underfuldrste Maade lose alle Forviklinger; det 
lokker til Lov og Tak og ophaver hundrede Confusioner 
eller lukker Deren t il for dem.

Men har det ikke sin Rigtighed med SyndSforlavel- 
sen, ere v i ikke Visse paa, at v i »andre for Hans Aaspn, 
renseve ved Hans B lö d , er den Sikkerhed forsvunden af 
vor Bevidsthed, at v i ere forloste ved Hans B lö d  og at 
denne v o r  Forlosning har kostet Ham en heel Lidelsernes 
Hoersiare, da er det ikke til at taenke paa at kunne komme 
tilrette, for v i atter have denne Vi-Hed. Forsoger man 
det ogsaa paa tusinde M aader, noget Blitzende kommer 
der ikke ud deraf. M an  geraader af en Confusion ind 
i  den anden, er ofte imod sin V illie  tilboielig til V ran - 
tenhed, kan ikke saa let komme ud over mange Ting, som 
man ellerS vender og skal  vende Rvggen, Egenvillien 
satter sig fast, Npdelsen af Lammets B lö d  har man ikke, 
og tilstdst bliver man saaledes til Byrde for sig selv, at 
man siger med W oltersdorf: „ O  tunge A va l, ikke at 
npde Verdens Lyst og Heller ikke at vide det Ringeste om 
Naaden, at maatte domme sig selv fortabt og ikke fee 
nogen Frelse".

Derfor dort med alle egne Gjerningers USselhed! 
Jeg og du, min B rode r! ville tage Hinanden ved Haan- 
den og krybe til K ilden imod al S ynd  og Urcenhed, til 
Jesu Saar. Jeg  Stakkel er nu saa oste Heller ikke der, 
og dette volder Ham og mit arme Hjerte megen Danare 
og Smerte. N u , hvad er der at gjore? M an kryber 
atter t il Korset og tager af Hans Fylde Naade over 
Naade; thi det er kun den evige Forbarmelse, som hel- 
breder al vor Brest. Hosianna Lammet! hvis Arme ere 
udstrakte imod os den hele Dag, og hvis Jndvolve lyde 
af Barmhjertighed, hvad enten v i saa komme eller ikke".
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Der andet Brev lyde:: . . Bor Freistre utrcet-
telrge Trostab, Hans ubcstrivelige Kjcrrligheo ul arme 
Syndere fremlyser ogsaa overalt i din Historie. M ig 
tykkes, min dyrebare Broder! at tu saa ofte er ned- 
flaaet, og hvvr gjerne jeg end vilde rive tig med hen 
ril den Glcrde, som saa ofte, men ikke uafbrudt, bliver 
mig tildeel vet Jesu Fortjeneste, saa sattes der mig dog 
Mund og Viisdom dertil. O , vidste jeg blot, hvorletes 
jeg stulde bcrre mig ad, paa min Virksomhed stulde det 
ikke mangle. M in  Kjcrrlighed til dig er oste meget varm; 
men i Stilhed at beskue din Gang er Alt, hvat jeg for- 
maaer. For Oieblikket er det mig i mit Hjerte, som 
pyngeoe jeg min Arm om din Hals og bad Herren, at 
Han vilde give dig ved sit B löd et saadant Beviis paa 
sin Kjcrrlighed og sit Velbehag, at dit Hjerte maatte blive 
saa glad, at det i sin Glcede sprcengte alle Lcenker, som 
hindre den HelligaandS Fremgang i dig, og at du maatte 
trcrnge igjennem til den stjonne Tilstand, i hvilken man 
gjerne giver sig hen for Herrens Skyld, alene at der kan 
opnaaes en aandelig Forveel for vor eller for Andres 
Sjcele, den Tilstand, i hvilken, om man ogsaa stulde blive 
Gjenstand for almindelig Forhaanelse eller bringe sin 
Egenvillie og Magelighedslyst til Offer, man gjor det med 
tusinvfold Glcrde, alene at det bringer Gavn. Der kom- 
mer da ogsaa Tilbagevirkninger i vor Sjcrl, som holte 
os levente, saa at Hverdagsgjerningen ikke kan omtaage 
os, og som opholde os i et levende Samfund med Frel-
seren.................Den veemodige Folelse, saave! af vor
egen Synd, som af Hans Lidelser, med hvenr vi daglig 
omgaaes, giver Hjertet den ene Nhdelse efter den anden, 
og min Mening er da, at Intet er saa v/rksomt til 
Helliggjorelsen, som denne Tilstand. Men hvo som har 
det, Han har det af Naade, uden Betaling, for Intet, og 
veev neppe, hvorledes Han er kommen dertil, paa det at 
intet Kjod stal rose sig for Herren, og det altid maa 
hedde: 8o1i Deo Oloria!

G u ts  Fred vcere med dig".

I  de stdste Krigsaar brugte Gud Ham ogsaa som 
et oiensyniigt Retstab ved en ung Piges Omvente/se. 
Hun kom til Svndsech'endc/fe/ men med ket Summe

s
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traadte Helvedes Kvaler hende med en saadan Styrke 
for Sjcrlens Oie, at hun var ncrrved at fortvivle; Alle 
meente, at hun var fra Forstanden, og to Lcrger besogte 
hende uden at vcrre istanv til at hjcrlpe vet Mindste. 
Da stete det, at hun en Asien henvendte sig til Sommer 
med stn Nod, og Han lod det Heller ikke mangle, hverken 
paa Bon eller Henviisning til Syndernes Frelser. I  
hele sex Maaneder kom hun nu hver Dag til Sommer 
og havde hvergang nye Beviser at fremfore for, at der 
ikke var Hjcelp at finde for hende, men at hele Biblen 
forvsmte hende, og at hun snart vilde vcere et Bytte for 
Helvedes forfcrrdelige Pine, som hun nu allerede begyndte 
at fole. Sommer priste med et omt, kjcrrligt og brcrn 
dende Hjerte Frelserens uendelige Barmhjertighed for 
hende uden at see den mindste Forandring, indtil hun 
engang sagde: „Tor jeg kun troe det? —  Da vi! jeg 
gjerne tage imod, hvad Herren saa suurt har erhvervet". 
Ester cn halvaarig Fortvivlelsens Tilstand var hun kom
men til Glcedcn, og var det end endnu ikke den fände 
GudS Borns Glcede, saa fik hun den dog snart, da hun 
ved den Helligaand blev forvisset om fine Svnders For- 
ladelse i Christi Blöd. Havde bendes Fortvivlelse og 
Angesr vceret stör, saa var hendes Fred og Glcede nu 
ubestrivelig. Hun viede fig senere til Herren- Tjeneste 
og er for Tiden Diakonisse ved et Hospital i Konstan
tinopel.

I  Aaret 1851 lagdes Sommer paa et smertefuldt 
Sygeleie, saa Han kom Doden ncrr; men imod Alles 
Forventning blev ban atter helbredet. Da strev Han ttl 
en Ben den 10. M arts 1851: Det har behaget
Herren, efterat jeg bar vceret hos Eder, at lcrgge mig 
paa Sygeleiet. Men under Lcegens Behandling er jeg 
nu helbredet saa vidt, at jeg kan strive dette Brev. M in  
Mave var lukket, og jeg var ikke istand til at npde det 
Mindste. Ubestrivelig naadig har den kjaere Frelser vceret 
mig i dennc Sygdom: naar Smerterne vare störst, vinkede 
Portene mig i hiin gyldne Stad, og ncrr var jeg ved at 
overlade mig til den ubestrivelige Glcede at indgaae i den, 
da en Forandring indtraadte". . . .  I  et andet Brev, 
som Han strev flere Aar senere til en christelig Broder, 
som kaae paa Dodssengen, omtaler Han denne Sygdom. 
Brevet lyder:
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,M in  inderliq kjcrre Broder!
Hvor gjerne flrcv jeg ikke nogle Ord til din Be- 

styrkelse. Men det tykkes mkg, som om du er mere le
vende i den indre Orngang med Herreii, mere folelsesfuld 
imod Hans B löd , end jeg er det for Oieblikket, og at 
jeg vel blev mere styrket ved dig, end du ved mig, naar 
jeg sad ved din Seng. Dog der flal ikke holde mig til- 
bage, thi det künde dog voere, at Herren tillagde et Ord 
sin  K r a f t  og lod det blive dig til Velsignelse og Bestyrkelse.

Ualmindelig har det glcrdet mig. at vor dvrebare 
Herre Jesu Christi forsonende Lidelse og Blöd nu er A lt 
for dig, og at alt Andet faloer dort. Ak ja, kj»rre 
Broder, det har ogsaa jeg erfaret i en Sygvom, da jeg 
troede mig Doden ncer. Jeg var saa opfyldt af denne 
Materie, at jeg noesten ikke talte om Andet. Da for- 
staaer man saadant et gammelt R iim : „Jesu Marter, 
Kors og Dsd hjcrlper mig i al min Nod". Da bliver 
Gründen lagt til kräftigt at kunne vidne om Ham. Man 
erfarer og toenker: har En, hvad Han vil, er det ikke 
Jesu Kors, Lidelse og Dod, saa holder det ikke Stand 
i Doden og paa Dodssengen, — og hvad hjcrlper da 
A lt? ! O  velsignet voere Lidelserne, velsignet Sygdom- 
men, som bringer Hjertet saavidt. Skilles man herfra, 
saa gaaer det i Jesu Favn og Skjod. Kommer man op 
igjen, saa er der i Hjertet lagt en fast Grund, eller var 
den allerede lagt, saa er den befoestet og mere rodfoestet; 
og denne Grund giver os for hele Avet Styrke, en 
sa l i g Takt  og et levende Vidnesbyrd, som ikke lader 
fig forvirre ved Noget. Hvor gloeder det mig derfor, at 
det lykkes den Helligaand, at gjore dig denne Materie 
ret klar og at give dig en ret Nydelse deraf. Jeg taenkex 
mig, Lidelserne ere tunge, saavel med Hensyn til dit 
Legeme, som til din Huusdoldning. Jeg beder: Herre, 
styrk Ham og Hans kjcere Kone! Men jeg tcrnker mkg 
ogsaa, at du under alt dette i den Korsfcrstedes Be- 
fiuelse nyder mange salige Timer, eller sinder Sjcelsnce- 
ring og Glaede i den stille Guds Fred, i Tanker, der 
paa en vclgjorende Maade bestcrftige Sjoelen. Saaledes 
bliver Smerten forsodet og Frygten for en truende Evig- 
hed, den ubebagelige Folelse og Forudanelse af en evig 
varcnde Jammer forurolige ikke Hjertet. Vel dig, dyre-

3 *
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bare P .! P r iis  Herren midt under Lidelserne for Hans 
Forsoning! Jeg troer du kan det!

Broder, hvilken Morgmrode,
Mange merk» Timer vcrrd.
Naar vi, Levende og Dsde,
Med es med vor Herre kjar,
Stal i HimienS GlandS og Mre 
Evtg boS vor Frelser vcere,
Love Gud med himmelst Rost.

Men du siger maastee: ja, jeg takker Ham for Hans 
Forsoning og foler allerede en Forsmag paa Takken og 
Lovsangen hisset, men min Glcrde og Tak bliver kun 
altfor oste afbrudt, og er derhos saa svag: hvat er den 
imod en saadan Kjcrrlighed?! Nu, jeg stemmer med dig 
i denne Klage; ogsaa jeg vilde gjerne grceve ud over 
saadant et fordcervet Hjerte, der er saa koldt imod den 
uendelige Kjcrrlighed; ogsaa jeg scrtter mig hen med dig 
og dcrnger noget med Hovedet og seer noget bedrovet ud 
af Oinene, maaflee triller ogsaa en Taare ned ad K in- 
derne. Men vedblive at hcrnge med Hovedet ville vi 
ikke, de thave  vi  ikke behov!  Hvor koldt Hjertet end 
er, trcrnger dog ikke den Tanke sig atter frem: „Dode 
min Frelser ikke for arme Syndere?" — De t t e  vcere 
mi r  S v c r r d !  —  eller: „O  künde du Hans Hjerte see, 
hvor det lcrnges efter arme Syndere" — eller: „M ig 
Syndens Barn i Kjcrrlighed omfreder Alverdens Leder; 
det udaf det, dan for mig taaler, saa klart fremstraaler". 
O  da glemmer yran sine Klagesange, scetter sig ned ved 
Jesu Kors og synger Lovsange for Hans Miskundhev og 
Trofasthed.-------

Oienvidner fortcrlle, at nagtet Sommer under denne 
S-gdom ofte maatte lide störe Smerter, saa jublede dog 
Hans Sjcrl. og Han var suld af Lov og P riis . Han 
Var de Troende til stör Opbhggelse, og glcedede sig til 
snart at stulle vcere hos Herren. Da Han siden mcerkede, 
at Han havde skuffet sig i denne Glcrde, blev Han lidt 
bedrovet og sagde til Frelseren: „Jeg meente, at jeg 
fluide komme til dig, men vil du, at jeg endnu stal blive 
her, saa maa du love mig, at jeg endnu kan virke noget 
for d'it Rige". Gud har Hort denne Bon, som vi nu 
klarligen see; thi ikke mange Aar derefter trcrffe vi Ham 
Paa Kvartalforsamlingerne i den imidlertid i Holsteen 
oprettede Forening for den indre Mission og höre, hvor-
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ledes Han med brcrndende Nidkjoerhed taler om Foreningens 
Sag,  som det maatte veere enhver TroendeS P lig t at 
undcrstotte. Diöse Kvartalsforsamlinger, i hvi!ke Han var 
Ordforer, vedkjendte Herren sig oiensynlig, saa de tjente 
til at oplive Broderkjcerligheden hos Mange, og sthrke 
dem i at vcere utrcrtteligc i Herrens Gjerning Dnflet 
om at udsenoe en Laegproedikant, vandt beständig i Styrke; 
men hverken fandtes der en ung Mand, som Foreningen 
künde udsende, eihellcr vilde Forholdene ordne sig saa- 
ledes endnu. Paa den Tid, da Kirkedagen afholdtes i 
Hamborg 1858 modte den indre Missions Venner lige- 
ledes til en Kvartalsforsamling i Altona. Bed denne 
Leilr'ghed var det, at Sommer en Aften i en Stole holdt 
efterstaaende Tale „Befluelsen af Herren". Han havde 
den sceregne Gave, at kunne gjengive, hvad Han, selv 
uforberedt, havde takt. Da det nu forlangtes af Ham, 
strev Han Talen ned, hvorpaa den blev trykt af den 
nedersaxiste Tractatforening. Enhver, som har Hort denne 
Tale, untrer sig oder den Noiagtighed, hvormed den er 
gjengiven. Et Aar senere gjorte en troende Praest, som 
selv var Forstander for en storre Forening for den indre 
Mission, en Reise igjennem Holsteen, for at crfare Prce- 
sternes almindelige Stemning for eller imod denne Sag. 
Da de nu Alle som med een Mund onstede, at Sommer 
skulde udsendes, strev denne Prcest Ham til og opfordrede 
Ham til nu ikke at tovc med at gaae ud som Reiseprce- 
dikant, da Trangen til en saadan var stör, og Han ikke 
blot onsiedes af de Troende. men ligeledes af Prcrste- 
stanven. Da Han allerede tidligere havde modtaget en 
saadan Opfordring fra den bolsteensie Forening, begyndte 
Han nu, cfterat Han i Bonnen havde faaet Vished for, 
at det var G u ts V illie, i Januar 1860 sin Evangelist- 
gjerning med stör Frimodighed. Hvor Han kom ben, blev 
van modtaget paa det Hjerteligste, og Hans Ord fandl 
Adgang til mange Hjerter, iscrr da snart efter Skolerne 
bleve aabnede for Ham. Lader os höre, hvad ban siger 
i sine Breve om sine Reiser der.

Den 13. Oktober 1860 strev ban: „Om mine Reiser 
var der vel meget at fortcelle, naar Tid og Rum tillod 
det. Det forundtes mig at see, hvorledes paa mange 
Steder Sjoele med Alvor reiste sig for at bede den kjcrre 
Frelser om deres Synders Tilgivelse, og hvorledes de
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derefter ret stkkert og saligt bleve levede af Ham. Del 
glcrder jeg mig over enhver SindSbevcrgelse, som jeg tor 
tilstrive Guds Aand. men altid er man endnu betcenkelig, 
indtil man seer: nu gaaer Sjaelen i Rydelsen af For- 
barmelsen, som er hentet uv af Lammets Blöd, uven selv 
at vcelge, tro og sikker fin Bei. Ved Beretningen paa 
Kvartalsforsamlingen i Hohenwestedt viste det sig, at jeg 
(stden Januar 1860) har holdt Forevrag i 65 Skoler 
og 88 Hufe i 131 Distrikter for omtrcnt 10800 Mennester. 
Herren vcrre loilovet! Hans Navn vorve forherliget! 
D i ere Intet; og om vi vilde indbilve os noget af vor 
Gjerm'ng, saa leer Satan og glceder sig, at det da snart 
er forbi med os. Men fortie stulle vi Heller Intet af 
det, som H e r r e n  gjor, paa det man kan see, at bau 
envnu arbeider med os. Fatter derfor Mod og tager 
fat, og bygger med paa Zions Mure, at og Ingen af 
os forsager, saa at det maa hcdde om os, som det for 
sagdes. „Fzenderne tabte Modet, thi de saa?, at denne 
Gjerm'ng Var gjort af Gud".

Lcenge for Han strev dette, talte Han paa KvartalS- 
forsamlingen i Uetersen den 21. Februar s. A. folgende 
OpmuntringSord til Foreningens Medlemmer, hvis M^p- 
delelse vistnok vil interessere:

Der er nu oplcest Noget angaaende vor For- 
enings Virksombed. Denne Virksomhed opnaacde vel 
endnu ikke det Maal, som er stillet den. For Mange vil 
den ikke vcrre syldestgjorende; mig idetmindste tilfredsstiller 
den ingcnlunde. Den Klasse nemlig, som Foreningen 
fortrinsviis soger at naae med Evangeliet, er endnu 
bleven for lidt tiltalt. Men, mine Kjcere! vi maae have 
Taalmodighed. Foreningen er endnu ung; vi befinde os 
forst i vor Lceretid og kunne ander de nuvcerende Om- 
stcrndigheder endnu ikke komme meget videre. Lader os 
imidlertid ikke miskjende, at Herren dog paa mange 
Maader har velstgnet vor Gjerning, og love og Prise 
Ham derfor! Lader os ikke agte de sennepskornagtige 
Begandelser ringe eller kvcele den Tak, som flyldes Her
ren, fordi der ikke er naaet Mere. Tvertimod lader öS 
med taknemmelige Hjerter endnu indstcrndigere bede om 
storre Velsignelser, navnlig for dem, som endnu uden 
Haab, uden Christus, fremmede for Livet, som er af Gud, 
gaae en forfcrrdelig Evighed imode. Beder kun, I  Kjcere!
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thi Han kan give de Svage Krcrfter, saa de til alle Tider 
vaage og vinde Seir. Derpaa kommer jo A lt an, at 
Han giver Kraft og Delsignelse til Gjerningen. Vor egen 
Magt ei hjcrlpe kan, det erfarer jeg idetmindste beständig 
mere. Hvor mange Epempler künde jeg ikke anfore til 
Beviis for, at A lt gik fljcrvt, naar jeg byggede paa m in 
Kraft, naar jeg uden at sporge Herren kom paa mine 
egne Veie. Hvor mange smertelige Erfaringer heraf bar 
jeg allerede gjennemgaaet i mit Liv! Troer kun ikke, 
Elflede, at jeg vandrer om i den Jndbildning, at jeg 
künde bringe Folk til saa ret at fole deres Syndeelen- 
dighed, at jeg saa ret künde styrke og tröste Bedrovede 
og Anfcrgtede. Ak nei! Erfaringen vidner anderledes. 
Undseelig og arm gaaer jeg scrdvanlig ind i Husene med 
den stille Bon: „Herre, kjcrre Herre, giv Noget!" Og 
naar jeg saa stdder der, da hedder det atter: „Kjcrre 
Herre, giv mig, hvad der kan vcrre til Velsignelse!" Da 
plcier den trofaste kjcrre Frelser beller ikke at bryde sig 
om min Elendighed og giver, hvad der just er nodvendigt, 
hvilket jo Han alene kjender, og ikke jeg, saa at jeg ofte 
gaaer velsignet dort, fuld af Lov og Tak for Hans Hjcrlp, 
for Hans naaderige Ncrrvcrrelse, for Hans Aands Bisranv. 
O , at kun egen Kraft og egen Villie intetsteds traadte 
imellem, da var Velsignelsen endnu storre! Men Herren, 
som hidindtil bar velsignet saa trofast, vil blive ved og 
bane Beien, at Foreningen altid mere kan opnaae det 
Maal. den har sat sig. Men lad mig for idag endnu 
gjore opmcrrksom paa Noget, som maatte tjene vs til 
Bestyrkelse paa vor Troesvei. Det forekommer mig at 
vcrre nytligt atter engang til vor Opmuntring at frem- 
stille de Bevcrggrunde, som anspore os til levende Virk- 
solnhed for Guds Rige, og da at vife hen til en Hoved- 
betingelse, at denne kan vcrre til Velsignelse, at nemlig 
vor Virksomhed kun da er af Betydning og Varighed. 
naar vi selv vandre vcrrdigen efter Evangeliet.

De Bevcrggrunde, som drive os til Nidkjcerhed for 
Herrens Gjerning, ville vi altsaa forst betragte. Bel er 
det fremfor A lt vist, hvo som ikke har erfaret det i stt 
Hjcrte, hvad det vil sige at vcrre fielst fra Morkets 
Herredomme, hvo som aldrig har erkjendt sin Synde- 
elendighed og folt sin Fortabelse, hvo som aldrig har 
smagt Guds gode Ord og den tilkommendc Verdens
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Kroefter, kort sagt, hvo som aldn'g folte Syridsforladel- 
sens Trost, Han mangler det indre Grundlag for den 
rette Birksomhed. og Ham vil det ogsaa kun forbigaaende 
berore, naar der bliver talt dcrom, det maatte da vcrre, 
at just dette gjorde Ham opmoerksom paa bans Tilstand. 
Men ogsaa vi, saamange af os, som Barmhjertighed er 
vedersaren, kunne lct tabe Modet og borde matte. Ver
den udover endnu altid stn Jndflydelse paa os, og vi 
spore vel, hvorledes vi derved blive svcrkkede i vort Andre. 
Jkke faa Klager over Kulde, Dorsthev og Lunkenhev 
komme fra alvorlige Sjcele. Ligegyldighed og Dorsthed 
indsinde stg undertiden atter der, hvor Livet allerede rorte 
sig kräftigst. Saa er det da saare nodvendigt, at vi 
atter og atter komnn til Bevidsthed om vort Kald, paa 
det vi kunne holdes aarvaagne og muntre i Herren- Tjeneste.

Hovedbevceggrunden til al Missionsvirksomhed er og 
bliver altsaa vor Frelsers uforanderlig elstende Hjerte. 
O  maatte du sce Hans Hjerte, hvorledes det laenges efter 
Svndere, saavel naar de endnu vandre paa Afveien, som 
naar de grcede for Ham! Som vi ogsaa svnge: „Hans 
Lcengsel efter Alle staaer, fljondt Mangen aldrig til Ham 
gaaer!" Brodre, Sostre, kunne.vi forncmme og kjende 
af Erfaring, hvormeget Hans Hjerte loenges efter at frelse 
Synderen, for hvilken Han udgod stt B löd under de 
ffrcekkeligste Lidelser, og da i ntet  gjore,  for at bringe 
Sjcelene til den salige Erkjendelse af, at et Hjerte fuldt 
af Kjcrrlighed banker for dem, et Hjerte, som gjerne an- 
tager stg dem, for at frelse dem fra Spndens Herre- 
domme, fra Samvittighedcns Anklage, fra den evige Dod? 
I n t e t  gjore,  for at gjore dem deelagttge i Freden med 
Gud, Bidnesbyrdet om Borneretten hos Gud? Ere vi 
da fände Guds Born? Jeg mener, nei!

Men derncest have vi ogsaa vor kjcrre Herres eget 
Erempel. Trcrt af Reisen sad Han engang ved Bronden 
udenfor en B y  i det sremmede Samaria. Da kom der
en Kone, som levede i forbudt Omgang med en Mand, 
og strax Var Han betaenkt paa at frelse hendes Sjce!. 
Han vandt hende og endnu mange Flere. Efterfolge vi 
nu Hans Fodspor, naar vi stet intet foretage for at gjore 
Sjcrle ovmcerksomme paa deres fordaervede Tilstand og 
fore dem i FrelserenS Kjcerlighedsarme? Visselig ikkel

Men derhos have vi endnu FrelserenS Befaling:
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„Gaacr ud i al Verden, og prcrdiker Evangeliet for al 
Kkabningen!" Vistnok angik Venne Befaling ferst Hans 
dervcrrende Disciple; men vi flulle dog Alle vcrre „et 
kongeligt Proestedom, ril at forkynde Hans Dyder, som 
kaldte os fra Merket til stt beunvringsvcerdige Lys". 
Endvidere have vi Apostlenes og de forste Christnes 
Exempel. Hvad have de ikke gsort, for at vidne for al 
Verven, at Jesus er den Christus. For dette Vidnes- 
bvrds Skylv have de taalt de grusomste Forfelgelser, lidt 
de meest udsegte og strcekkeligste Lidelser og Pinsler, og 
offret Gods og Blov. Legeme og Liv, at kun Evangeliet 
om Christo künde bn'nges nar til de Fortabte. Ere vi 
nu deres Efterfolgere, naar vi lcrgge Hcrnderne i Skjodet 
og i gemvtlig Ro og Mag stet intet gjore? Aldrig!

V i have i vore Dage ogsaa Exemplet af de Christne 
i andre Lande til vor Beftjcemmelse. Lader öS f. Ex. fee 
hen til London, denne störe Lerdensstad, i hvilken alene 
oder 360 Mcrnd under forffjellige Navne, som Pym is- 
sionairer o. desl., daglig gaae om med det ene Formaal 
for Oie, at frelse de dybcst Sunkne udaf deres Synde- 
elendighed og fore dem til Frelseren ved Evangeliets 
Magt. Og disse Mcrnds Virksomhed er saa stör, at en 
Lord künde skge i en stör offentlig Forsamling: „At Lon
don i de stdste urolige Tider blev bevaret for en Revo
lution, det kunne vi takke Bymisstonairerne for".

En os Alle ncerligqende Grund til saadan Virksom- 
bed er ogsaa Faengflerne. Da jeg nyligen talte med en 
Prast ved et Tugthuus og spurgte Ham, om Han ikke 
meente, at mange Forbrydere, naar Evangeliet for dere- 
Fald var blevet lagt dem varmt vaa Hjerte, vilde vcrre 
blevne bevarede fra Fald? svarede Han med betydnings- 
fuld Mine: „Det sige ikke blot nogle af mine Tugthuus- 
lemmer, det sige a l l e :  „O  Herr Pastor, havde jeg for 
dort, hvad jeg nu Hörer af deres Mund, da var jeg al
drig bleven en Forbrvd^r". Äunne vi ligegvldige over- 
hore saadanne manende Röster og forblive uvirksomme? 
Somm r det sig for et GudS Barn? Hvilket Navn for- 
tjente vi, om vi vare ligegyldige imod alt Saadant?

Endelig opfordrer den Fordommelse, der truer alle 
dem, der uden Jesus gaae fortabte, os paa det Alvorligste 
til at arbeide for deres Frelse. Thi det vide vi dog 
Alle, at, naar de doe i deres Synder og i deres Vantro,
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saa venter dem en frygtelig Dom; de flulle fare ned i 
Polen, som brcender med J ld  og Svovl .  og Rogen af 
veres Kval skal stige op fra Evigheb til Evighev.

Seer, mine Dyrebare, Kevcrggrunde staerke og al- 
vorlige nok. Herren give os da varme og villige Hjerter 
til at tjcne Ham, og lader os ofte synge: ^Giv Kjcerlig- 
beden Vinger, smelt Sjcele med Vit Ord, da kivets Kilde 
spn'nger, hvor Livets Konge boer!" -

V i ville nu käste et B lik paa, at v o r  V i r k s o m -  
hed kun da kan vcrre af  B e t y d n i n g  og V a r i g -  
hev, naa r  v i  vandre  vcr rd i gen ef ter Evange l i e t .  
En af de storste Hindringer for Guds Rigc bar det altid 
vcrret, naar de, som vidne om Herren, stikke stg !ige med 
Venne Verven og vandre, som de Andre, i veres S inds 
Forfcengelighed, og ikke efter Christo. Hvilke Klager höre 
vi f. Ex. ikke fra Missionairerne i Hedningeverdenen 
over Navnchristnes flette Opforsel iblanvt Hedningene! 
Hvilken Hindring for Misstonens Fremgang! Og lige- 
ledes flader Vet her i den gudfravendte Christenhev, naar 
De, som ansees for guvfrygtige eller troende, ere trcrtte- 
kjcrre, gjerrige eller vandre efter veres Lyster. E r 8Ere- 
syge og Havesyge fremherskende hos os, staae vi under 
Lysternes og Begjcerlr'ghevernes, Egenstndighedens og Selv- 
raavighedens Herredomme, ak, hvad skal ver da blive af 
vvrt Vidnesbyrv^ Det har jo ingensteds Respekt og 
Jnvgang og hinvrer Kräften af GudS Qrd. Thi Ver
ven giver begjoerligt Agt paa, hvorlevcs den lille Flok 
bcerer stg ad. Den henregner allereve Enhver, som regel- 
MEösig besoger Kirken, lceser Guds Ord og har Omgang 
med Troende. til de Troenves Tal, uden Hensyn til, om 
der ogsaa er foregaaet en virkelig Forvandling af Hans 
Hjerte. Den giver da Agt paa, om ver ikke sorefalder 
noget, som intet duer, og er glav vev at have en An- 
ledning til at forkaste hele Freisen i Christo, naar noget 
hcrndes, som er forbuvt i Guds Ord, ligemeget, om den 
selv gjor det, eller ikke. Nu er det for Verven paa en- 
gang intet mev den hele Fromhev og Hellighev; ja hele 
Guvs Ord, hele Frelsen i Christo er nn domt, iordi v i 
gjorve os stylvige i dette eller hiint. Efter dens Be- 
greber har vor kjcere Herre Jesus og Hans dyrebare Ord 
lige saa megen Vcrrv, som vi ere dygtigc Folk til eller 
ikke. Det er nu engang saaledes, og vi foranvre vet
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ikke. Men til A lvor ftal det anspore os, for de Ban
troes Forblindelses Skvld, at vi ikke give dem Forargelse 
til deres Sjcrlestade. J a , vi vitle gjenfidig opmuntre 
hverandre i vor Forening til en alvorlig, ulastelig Bändel, 
paa vet at vi ikke skulle tilspcrrre Veien for Evangeliet, og 
Herren ikke flal klage over os: „For Eders Skyld bliver 
mit Navn bespottet iblandt Hedningene".

Men fial vor Bändel endnu mere vcrre Herren lig, 
saa vi smykke Jesu Leere i alle Stykker, saa maae vi 
frcmfor A lt blive endnu faltigere og mindre i os selv, 
hcrnge endnu inderligere og barnligere ved vor kjcere 
greiser. Jeg er dragcn igjennem Landet og har fundet, 
ar Mange holde deres gamle Mennefte endnu altfor meget 
til gode. Jeg frygter for, at Mange ligesrem glemme 
en stör Deel af deres Synder, uden at söge og finde 
Forladelse derfor i Lammets Blöd. Der blive Svnderne 
da i Hjertet; der bliver Syndens Kraft ikke svcrkket ved 
Kräften af Lammets Blöd, Hadet imov den ikke foroget, 
og en S lags Fordragelighed indtrcrder. Der blive de 
saakaldte „smaae Synder", og det er just de „smaaeRceve, 
som forvoerve Viingaarden" (Hoisang 2 ). Diese for- 
styrre Barneforholdet til Herren. Man kommer da ikke 
vdmygt med Synden, den saakaldte „lille Synd", til 
Ham, for atter at renseS. Man voxer altsaa Heller ikke 
til i Syndserkjendelse, i Syndestammen, og Baandet 
imellem os og greiseren bliver ikke fastere, men altid 
losere. Og er det Tilfcrldet, bortfjerner man stg fra 
Herren, ak, hvor snart faaer Synden da atter Magt! 
Da kunne vi ikke mere holde Teilen og geraade saa ind 
i Ting, som gjore Herren Skam. Verden seer det strax 
og udbasuner det over Landet, Herren og Hans Rige til 
Bancere. Ak, mine Kjcereste, vi som uforstandige Born 
kunne saa let forsee os, og jeg udelukker mig ikke selv, 
ogsaa jeg forseer mig ofte; men det hindrer mig ikke L 
at opmuntre til altid at vorde mere og mere tro i Ly- 
digheden imod Herren, mere opmcrrksomme paa Hans 
V illie, Dag for Dag mere bekymrede for, om vi ogsaa 
vandre rettelig for Hans Aasyn, og om vi med vore 
mange Forseelser atter og atter komme arme og boiede 
til Ham, for at tage af Hans Fylde Naade over Naade.

Er mu Naade og Kraft blcven os til Deel, saa 
kommer det jo an paa, at vi bevare, eller lade os bevare
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i Ham. „Dornlille, blivcr i Ham!" beder Johannes, og 
vor Frelser beder selv: „B liver i mig! bliver i min Kjaer- 
lighed!" Saa ffulde det so voere os ret magtpaaliggende, 
naar vi engang bave smagt bans Venlighed, altid at 
forblive i fortrolig Omgang, i barnligt kjcrrligt Samkvem 
med Frelseren.

Men er Kjaerligheden der, saa folger vgsaa, hvad 
Herren siger: „Hvo som elfter mig, bolder mine Bud". 
Den, som elfter Herren, er beständig betcenkt paa, kun 
at gjore det, som Herren gjcrne seer Ham gjore. Han 
sporger atter og atter i sit Hjerte: „Mon Jesus ogsaa 
vilte have talt saaledes? Mon Jesus ogsaa havde handlet 
saaledes?" O, Elftelige, gjentager dette Sporgsmaal ret 
oste for Eder selv; tcenker oste efter: hvad siger min 
kjcere Frelser til min Gjerning? E r den ogsaa efter bans 
B illie? Stemmer den ogsaa med bans Gudsord? Dette 
bringer da vel mange Idmvgelser, beständig viser der sig 
mangehaande Ulighed; men man bliver dybt nedboiet 
derover og beredt ti! nv Alvor. Herren lader os da 
ogsaa smage og fole sin Kjtvrligbed, og oet gaaer videre 
paa Helliggjorelsens Bei.

Slutteligen beder jeg Eder, Elftede, paa Herrens og 
bans Tags Vegne: anvender al F lid , at I  kunne vcere 
en Prvd for Jesu Lcere i alle Srykker. J a  Herren give 
Eder og mig at vore i den fände Hjertets Isdmvghed, 
Stammen over Svnden, og at holde os saa mrr til 
Frelseren, at Synden ikke faaer Magt til at bringe os 
til saad. nne Handlinger, hvorved Herrens Navn bliver 
bespottet og Hans Rige tager Stade. Han bevare os, 
at Verden kan have Respect for vort Vidnesbyrd, og 
endnu mange Sjcele tunne blive vundne for Hans Rige!"

Under stt Ophold i Holsteen paa diese Misstons
reiser bolvt Sommer daglig Foredrag for storre Forsam- 
linger. der afholdtes i Skoler, Lader eller andre Bvg- 
ninger; undertiden maatte Han endog paa een Dag holde 
tvende saadanne Forsamlinger i forftjellige Bycr; men 
foruden at forkynde Ordet i disse storre Forsamlinger, 
holdt Han ofte Foredrag i mindre Kredse i Troendes 
Huse, hvor Han kom til Besog og Flere vare sorsamlede. 
Paa de storre Forsamlinger praedikede Han mangen Gang 
bogstavelig for Folk, der kom fra Veiene og (Äjcerderne 
(Luc. l 4) .  Selv Prcrster horte Ham med Glcede, og
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ofte bivaanede 3 eller 4 Pracher fra forfljellige Segne 
Hans F. rsamlinger. MeV Visse eg Bcsog i Husene var 
Hane Tid aldeles uvfylvr.

Forunderligt er vet at lcegge Mcrrke til, hverleves 
Hans Orv ofte passeve paa veres Forho!v, som Han be
segle, eg hvilken Virkning de ofte frembragte. Derpaa 
künde anfores mange Lxempler; hvem S lig t er veder- 
faret, vil bedst en'ndre det. En Dag spiste darr til Mkd- 
dag i en Kro. Som scrdvanlig stod Brcrndeviinsflasien 
paa Bordet. Bcerten vilde sijcenke et G las for Sommer 
og spurgte, da denne afflog det, om det var Synd at 
dritte Brcendeviin. Uden at indlade sig i nogen Disput 
svarede Sommer: „Naar vi blot ville agte der paa og 
adlyde, da stal en Rost herinde i vort Hjerte nok stge 
os, hvad vi stuUe gjore eller lade". Disse Ord tillige- 
med flere, der faldr i Samtalens Lob, faldt ikke unyttige 
ril Jorden, men gjorde Jndtryk paa Vcerten, saa denne 
senere künde stge om Sommer: Han kan ikke blot lappe 
Sko, men ogsaa Hjerter; mit Hjerte bar Han ogsaa 
lappet. En anden Gang besegle Han en Familie i en 
By . Det var Loverdag, og Konen var just besijceftiget 
med at pudse Lampen, da Sommer traadte ind og satte 
sig hos Manden i samme Vcerelse. Samtalen kom til 
at dreie sig om Forfcengeligheden, og TEgtefolkene pttrede 
da, at det ikke künde ansees for Forfoengelighed, at an- 
flaffe sig noget Godt, om det ogsaa var dyrt. Nei —  
svarede Sommer —  dette vel ikke. Men naar f Ex. 
den Lampe, som De der pudser, er god, og De seer en 
anden, som er smukkere uden derfor at gjore bedre Tje- 
neste, og De da faaer Lpst til den og kjober den, saa er 
det dog at tjene Forfcengeligheden, ikke sandt? Dette 
indrommede de, idet de yttrede, at vet at Ham tagne 
Exempel netop nyligen var hcrndet hos dem.

MedenS Sommer reiste i Holsteen, tilbragte Han hver 
Maaned nogle Dage hos sin Familie, og denne Hviletid 
var ogsaa i hoi Grad fornoden, idet de Anstrengelser, 
som Han udstod paa Reisen, svcekkede Hans legemlige 
Krcrfter. Det hcendte nemlig ikke alene, at Han mchen 
daglig maattc vandre e.: loengere Strcekning paa sin Fod; 
men navnlig i Begyntelsen siete det ogsaa öftere, at Han 
efter en saadan Bandn'ng i Regn og S lud forst til den 
til Forsamlingen fastsatte Tid ankom til en Landsby og
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da uden at stifte Klcrder forkyndtc Ordet, Noget, der 
naturligviis virkede i hoi Grad nedbrydende paa Hans 
alt iforveien ikke stcrrke Helbred.

Ester at have tilbragt hele Aaret 1860 med i stör 
Nidkjirrhed og med stör Selvforncrgtelse at have vivner 
om Herren i Holsteen, fulgte Sommer ved Nytaarstid 
1861 sine Nenners Jndbydelse til at prcrdike et Fjer- 
dingaar i Hertugdommet Slesvig. Ogsaa her fandt Han 
en aaben Dor for Evangeliet og Adgang til mange Hjerter. 
Den forste Tale holdt Han i Vilhelmincstolen i Flensborg 
oder 2 Cor. 5, 20, 21. Efter med stör Klarhed at have 
stilvret Mennestets Tilstanv og G u ts Raadflutning til 
Synderes Frelse, sagde Han blandt Andet: „Da Gud nu 
har gjort saare meget til vor Jgjeniosning, saa flulde 
man jo dog toenke, at Enhver, som forste Gang horte 
det, vilde gribe til med begge Hcender. Men desvcrrre 
forholver det sig ikke saaledes. Tusinde og atter Tusinde 
gaae hen uden at stanvse en eneste Gang paa Fordcer
velsens Bei og at tcrnke paa, om der er en Gnd til 
o. s. v.̂  Ved sine egne ErfaringerS Lvs stueve Han ind 
i det almindelige Frafald og revsede det paa en indtrcrn- 
gende Maade, uden dog at stjule den fände Lcegedom for 
Sjaelen; meget mere viste ban hen til, at vi ene ere hel- 
bredede ved Jesu Saar. Ja , just ved Korsets Ord var 
det, Han sogte at vinde Sjcrlene. „O  kommer som 
Syndere til den korsfaestede Frelser og beder Ham om 
Tilgivelse, eller tager paanp Forsvningsnaade af Hans 
Blöd, sanvelig, I  stulle erfare meget mere, end I  tcrnke 
eller ane". Det var Hans Jndbydelse. En stör Skare 
flokkedes hvergang om Ham, naar Han talte L Skolerne, 
og Prcrsterne vare i Regien tilstede, talte ogsaa stundom 
et Jndlcdnings- eller SlutningSord. I  de tre Maaneder, 
Han reiste i S lesvig, besogte Han Flensborg, Tönning, 
Haderslev og sammes Omegn, Lygumkloster og senest Den 
Foor. Overalt gik det meget velsignct til. Skulde ban 
om Aftenen, naar Haanvvcrrkere og Arbeidere bavde envt 
dcres Dagsgjerning, ikke talc i storre Forsamlinger, sam- 
lede der sig gjerne en mindre KredS om Ham for at lytte 
til bans Ord Saaledes trceffe vi Ham den 8. Februar 
i den stille Aftenstund i en VennekredS i Flensborg. 
Psakmesang lod fra Alles Lieber som en Jndledning til 
celles Samtale og Opbyggelse ved Herrens Ord. Den^
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gang Var det isaer over 1 Joh 3, 6: „Hver den, som 
blivcr i Ham, synder ikke" de talte. Hvad forstaae vi 
ved — spurgte Sommer —  „at vcere i Ham?" Efterat 
Nogle havde yttret deres Mening, begyndte Han omtrent 
saaledes: „Da jeg imorges reiste fra Hjemmet og sad i 
Vognen, tilbragte jeg Tiden med at betragte den Kjcer- 
lighed, som Frelseren har beviist imod os. Han Var mit 
Hjerte ncrr, og med Lov og Tak tcrnkte jeg paa Hans 
blodige Lidelse og smertefulde Dod, som den eneste Grund 
til min Salighed her og hisset. Jeg folte. at jeg var 
i Ham og sikker for Syndens Magt, saalcenge jeg forblev 
i benne Tilstand, tbi jeg var stjult i Jesu Saar. Men 
da jeg ankom her til Byen, var der meget at tale om 
angaaende min Virksomhed. Da svandt denne Salighed. 
Bar jeg nu ikke mere i dam? Var jeg da nu priisgiven 
Syndens Magt? — Nei! — Vel havde jeg ikke denne 
overvLldende Folelse af Herrens Ncrrhed og Nydelse af 
Naaden; mcn istedet derfor opsteg ved alle Samtaler og 
under al min Gjerning êt stille Suk til Herren: E r det 
saaledes ret for dig? Bilde du have gjort det ligesaa? 
Og jeg künde bevare min Sjcrlefred, Ldet jeg var overbeviist 
om, at der var Intet Lmellcm mig og Herren; thi Syn - 
den er det jo, som stiller os fra Gut. Omendstjondt 
jeg nu rroer, at det kan komme dertil, at den forstncevnte 
Tilstand kan blive en beständig saa er det desvcrrre endnu 
ikke Tilfirldet med mig; men den anden maa vcere der, 
om vi ellers ere gjenfodte. Sandeligcn, er Naade os 
vederfaren, saa er der dermed kommet det Sindelag i os, 
ikke mere at ville tcenke, tale eller gjore noget, som ikke 
er velbehageligt for Herren. Den Bonnens Omgang med 
Gud, vor Frelser, hvori man adsporger Ham om Hans 
B illie i A lt, hvad vi foretage os, er vort aandelige Liv. 
Det vilde efterhaanden tabe sin Kraft, naar vi ikke atter 
og atter erfarede i vort Hjerte, at CbristuS er dod for 
vor Skyld og har fundet en evig Forlosning, saa vi 
altid kunne bente Forsoningsnaade udaf bans Blöd. Da 
svoekkes Syndens Magt og vor Salighed tager til".

Som her ved dette Bibelord, var det altid Hans 
Maade, at gaae tilbunds i Ordene. To unge Menneffer 
samtalede engang paa en Spadseretour om Guds Arbeide 
paa deres Sjoele, og dvcelede iscer derved, at Djaevelen 
oste forer med sig en Lvsets Engels Skilkelse (2 Cor.
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11, 14 ). Den ene af dem kom til en Kandidat og for
talte denne Samtalen. Snart efter kom Sommer der, 
medens endnu en anden Kandidat var tilftede, og Sam 
talen blev strax ledet hen paa, hvad dette Sprog egentlig 
maatte betyde. At Djcevelen ofte fordreier Biblens Ord, 
iscer de dunkle, den vare de snart enige. Men — sagde 
Sommer — nu Hörer man ikke sjelden, at Folk paastaae, 
at de eller Andre bave seet Djcevelen, iscer saadanne, 
som ere vaagnede af deres Syndesovn og nu fole Djce- 
velens Magt over sig. Da maae vi vel forst sporge: 
mon Djcevelen overhovedet har en Skiklelse? Hvad svarer 
Biblen derpaa? A t Djcevelen er en Pe r s on  ligesom 
Gudsader, var dct dem let at flaffe Beviis sor. Men 
de fandt ikke engang Antydninger, meget mindre Keviser 
for, at Han har en Skikkelse, uden det, at det var en 
Slange, som forforte vore forste Fvrceldre; dog havde de 
aldrig Hort, at nogen vilde have seet Ham saaledes. Da 
Hustede den ene Kandidat paa, at der staaer i Jesu F r i
stelseshistorie, at Satanas gik ti! Ham (Matth. 4, 3.). 
Hvis derved nu maatte forstaaes, at gaae med legemlige 
Fodder, saa var det muligviis ikke uven Grund, at Djcr- 
veien aftegnes med en Hestefod. For nu at hjcelpe ud 
af Forlegenheden maatte Grundtexten frem, og de fandt 
da, at Ordets Betvdning i Grundsproget er, at Han kom. 
Ved denne Samtale vare diese tre komne til Bevidsthed 
om, at A lt hvad der stgter til, at Djcevelen har en Skik- 
kelse, maa bortvises til Vantroens Gebeet, fordi det ikke 
er gründet paa Biblens klare Ord og derfor Heller ikke 
sandt. Overhovedet var Sommer en afsagt Fjende af 
al Tvetydighed i Ord, og var det da iscer Ordet T r o ,  
som Han ofte horte udtale saaledes, at man snart meente 
Et, snart et Anvet dermed. Da gjordes det ofte behov, 
at Han til bedre Oplysning maatte vise hen til Biblen. 
Der fandt Han, at, hvorsomhelst der tales om Troen paa 
Jesus, tilfoies der altid, at Virkningen veraf allerede her 
er det evige Liv, Saligbeden. Derfor sagde Han: Troer 
jeg paa Jesus, saa har jeg den bestemte guddommelige 
Overbeviisning, at jeg har fortjent med mine Synder 
al den Sjcrlenod, de bittre Lidelser og den forsmcedelige 
Korsets Dor, som Christus led, mcn at Han just derved 
har fyldestgjort for alle mine Overtrcedelser og aftvcettet 
mine Synder med stt Blöd. E r denne Tro Sandhed i
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mit Hjerte, saa maa en Salighedens Folelse og en Kjoer- 
lighedenS Trang til at vcrre taknemmelig imod den, som 
saaledes har eistet mig, gjennemtrcenge min Sjcrl. Men 
hvo som aldrig kiendte sin Elendighed, aldrig folte stn 
Fordcervelse, for Ham bliver denne Christi Kjcerlighev 
Heller ikke af stör Betydning og Vigtighed.

Det Par Maaneder i Slesvig gik meget hurtigt. 
Ogsaa i denne Tid opholdt Sommer sig nogle Dage hver 
Maaned hos sin Familie og sporede da ogsaa i disse 
Hviletimer Folgerne af de udstandne Strabavser; men 
saasnart Hans Krcefter nogcnlunde tillode det, gik Han 
atter paa Vandring, agtende bette elendige Liv ringe for 
Glceden over at kunne tjene Herren og udkaste Garnet 
paa Hans Bud. I  Paasten 1861 finde vi Ham i Hans 
Familiekreds. Hans Arbeivstid i Slesvig Var for denne 
Gang omme, og med Tak til Herren künde ikke blot Han, 
men ogsaa mange Troenve see tilbage paa den Tid, da 
Velsignelserne tiistrommede dem i saa rigeligt Maal, og 
mange Bonner siege op til Herren om nye Velsignelser. 
Envnu for Han vendte tilbage til Holsteen, höre vi Ham 
svare paa et Sporgsmaal, som maastee er tilstede i Manges 
Hjerte. „Hvorfor er Gloeden ikke stedsevarenve i et Hjerte, 
som har fundet Naade og Syndernes Forladelse? — 
saaledes spurgte en Ven Ham —  og hvorledes naae vi 
til en beständig Glcede i Herren?" Sommer svarede: 
„Have vi engang fundet Naade og erfaret Naadens Trost, 
saa vi ret glcede os i Herren, vor Frelser, saa maa 
en beständig Glcede vedblive at vcere det Maal, hvor- 
efter vi hige, ellers opnaae vi den aldrig. Give vi nu 
blot lidt Agt paa vort Hjerte, saa finde vi, at det just 
er Synden, som formorker eller udflukker Glcrden. J o  
hurtigere vi nu komme med vore Svnder til Frelseren, 
desto tidligere erfare vi Hans Tilgivelse, Kilden til Glcr- 
den. Ere vi nu troe i dette Stykke, saa der paa enhver 
Synd altid folger Glcede i Herren, fordi vi erfare Hans 
Mistundhed og Forladelse, saa vil Synden derved altid 
svoekkes mere og Gloeden blive fuldkomnere. Paa anden 
Maave naae vi ikke vort Maal". Forend Han reiste, flrev 
ban til en Ven blandt Andet: „De kjoere Festdage gik 
hen under de scedvanlige Opbyggelser. Jeg turde som 
en arm Svnder barnligt glcede mig over min Frelsers 
blodige Lidelser og hjertelig takke Ham for Hans Forsoning.

4
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Over flere Synder, som bedrovede mig, trsstede Han mig. 
O , hvad har  v i  dog i Ham! N r o d e r !  hvad har  
v i  i Ham!! —  Maatte blot den hele Verden snart kalde 
h-am sin J e s u s ,  sandelig, ogsaa det haardeste S ind 
vilde synke ned for Ham i Idmyghed«.

Med frisi M od, ledsaget af Manges Velsignelse og 
Forbonner, begvndte Han paanv sin Evangelistgjerning L 
Holsteen og proedikede den KorsfLstede med Rands og 
Krafts BeviiSniug for mange Tilhorere. Men, som der 
var at vente, saaledes siete vet: Sommers alt i mange 
Aar sygelige, svage Legeme bukkede under for Anstrcngel- 
serne, saa Han heelt syg og elendig maatte ile hjcm. Den 
15. M a i berctter Han derom Folgende:

M in  megct dyrcbare Broder.
Herren gyde Bouncne Aand ud oder öS Alle til 

den heilige Pintsefest!
Jeg maa dog meddele D ig, at jeg allerede ankom 

hertil Husum Mandag Aften den 13. d. M . Jeg har 
vaeret i Omcgnen af Oldesloe og sidst i W. Den kjcere 
Pastor D. der var meget kjoerlig og venlig. En Mand 
for Herren og for Herrens Sag til udovelige Sjceles 
Frelse! I  fem Dage har Han vandret med mig til de 
omkring liggcnde Skoler. Han holdt efter mit Foredrag 
altid selv en Tale, og en Aften kom vi forst hjem hen- 
imod Klotten 12. Jeg takker den gode, trofaste Prcest 
meget. Dog mit arme Legeme bukkede tilsidst under. 
Den 10. ankom jeg til Segebcrg, hvor jeg maatte ligge 
tilsengs den 11. og 12. Den 13. troede ;eg, at jeg 
dog turde vove at scrtte mig paa Dagvognen. Jeg reiste 
og kom hertil om Astenen uden synderlige Besvcerligheder. 
E t Sting i den hoirc Side, den gyldne Aare, heftige 
Rervebevcrgelser, som ikke tillode mig at sove for Hede, 
og navnlig en Snappen efter Luft, naar jeg gik, var det, 
som standsede min Gjerning. Det er nu ikke lcrngerc saa 
slemt; dcnne Nat har jeg atter sovet roligr. Men jeg 
er dog af den Mening, at jeg forst maa blive nogle Uger 
hjemme og ikke reise, for jeg holder det for muligt, hver 
Dag at kunne marschere to til tre Timer, tbi uden Krerfter 
dertil er min Virksomhed i Holstern ikke mulig, da jeg 
for det Meste maa opholde mig i Landsbyer, hvor der 
ikke er Leilighed til at kjore.

Forovrigt har denne Reise ogsaa vceret velsiguet, og
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Herren bevarede mig ßrr ssde Fred; ogsaa ggv Han «ig, 
med Frimodighed at oplade min Mund, sslv naar jeg 
havde hoitstillede Folk for mig. Herren give, at jeg ikke 
man tie om Roget af al GudS Raad!

Herrens Narrd ville da ogsaa paa denne Fest bevise 
fig som Trosteren, der besegler det i dort Hjerte, at vi 
ere Guds Born; men ogsaa som den, der overbeviser os 
om Vantroens Spnd, om Manglen paa Retfcerdigheden, 
som er i Christo Jesu, og om Overeensstemmelse med 
Syndens og denne BerdenS Fyrste, som dog er domt. 
Den Helligaand ville ret give os og alle Troende op- 
ladte Oine til at see, hvormeget der endnu haenger ved 
os af Naturens gamle Voesen, og boie os ned for Jesu 
Fodver, der at udbede os nye Naadekraefter. —  — "

Omendstjondt Sommer efter sin Hjemkomst til Hu
sum beugte Loege og Var meget svag, taenkte Han dog paa 
at mode paa den Holsteenste Jndre Misstonsforenings 
Kvartalsforsamling i Blankenese den 30. Jun i. Dog de 
maatte savne Ham i deres Midte, thi saa tungt det end 
var for Ham, at blive hjemme, maatte Han dog ogsaa 
heri folge vor Herres underfulde Bei og Maadc og for- 
holde sig rolig. Hans HjerteS Stemning see vi tydelig 
af folgende Skrivelse, dateret Husum den 24. Jun i 1861: 

Jeg frygtede allerede, at jeg ikke vilde voere 
hjemme den 2. J u li ,  thi hidindtil taenkte jeg endnu, at 
jeg vilde blive stank nok til at reise til Foreningens For- 
samling, som er imorgen den 30. Endnu isorgaarS var 
jeg raadvild; men min Loege vilde ikke have det. Jeg 
flulde da ogsaa saaloenge soette Medicinen tilstde. Og 
da jeg endnu ikke tor vove at gaae til M ., fordi jeg 
er heelt akkroeftet, naar jeg blot besoger V ., ligeledes er 
saa raa i Grystet, at jeg ikke kan holde ud at tale laenge, 
og tilstdst en indvortes Bevidsthed sagde mig, at jeg ikke 
stulde, saa maatte jeg blive hjemme. Ellers havde jeg 
gjerne vaeret der; dog overlader jeg alt til Herren. O  
Herre, ophold din Gjerning!

Herrens Gjerning gaaer dog altiv igjennem Troengsel! 
Nu meente jeg, at Vanstelighederne vare overvundne, det 
saae ud, som om Sagen nu uforstyrret künde gaae sin 
Gang — og paa engang trcrkker der de morkeste Skyer 
op. Dog saaledes har det jo vaeret altid, og den Tib 
er jo ikke forst nu begyndt, da GudS Rige maa gaae

4 -
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frem gjennem udvorteS og indvortes Trcengsel. Men 
Herren er Gjennembryderen, Han vil hjcelpe! Vantroen, 
Spottens Aand, Christusfjendffabet gjore os intet, stet 
intet. A lt dette er Trcrkdyr for vor Seiersvogn. Men 
det „at ville vcere Noget", det kamplystne Raab: Kommer 
hid! thi her er jeg! er Ormen, som gnaver og hindrer 
Guds Riges Fremme. Men vi bede, og Herren vil 
hjcelpe stt Folk Lgjennem, som Han har freist. V i, dyre- 
bare Broder! ville imidlertid blive ved Korset og fore 
A lt til den kjcere Frelser, indtil vi see Ham Ansigt til 
Anstgt. Hans Kjcerlighed, Hans S aa r, som har vundet 
vs en evig Frelse, Hans trofaste Hjerte, som beder for 
os, ville vi Prise for Sjcelene og pege saalcenge paa 
Hans K o rs , i n d t i l  det g j ennemt r cenger  deres 
H j e r t e t  . . . .  Herrens Veie ere dog heelt besvnderlige. 
Mangengang synes det, som om Han vil udrette — bvo 
veed hvormeget ved en arm Synder —  og da bringer 
Han En i en saadan Tilstand, at man neppe tor rore sig. 
Men hvilken V iisdom ü Tilbedet vcere Hans Naade! 
Takket vcere Ham, at Han for en Deel har lcert mig at 
vcere stille og vil loere mig det endnu mere. Da gaaer 
man i Skole hos Ham, naar Ens Dine ere opladte. Ja , 
hellige „Stilhed", du er en Velsignelse! Men dersom 
Magelighed, Dovenflab, Sky for Korset og Frygt for 
Lidelser onster stg en kjodelig Stilhed, da sige vi: Ana
thema! —  — " ..................

V i kunne let tcenke os, at det for Sommers virk- 
somme Aand var en ubehagelig Skole, hvori Herren nu 
havde sat Ham, at vcere stille uden at kunne gjore noget 
lig overfor den störe Arbeivsmark, hvor saa Mange Haardt 
trcrngte til at vcekkes og opbygges ved Hans Vidnesbyrd. 
Dog Han havde alt gjennemgaaet mangen Skole ved Her
rens Haand og erfaret, at Gud sandelig er trofast. men 
at vi scrdvanlig forst bagefter erkjende Hans Trofasthed; 
derfor vedblev Han at vcere glad, og med Frimodigbed 
haabede Han paa, at Gud vilve unde Ham endnu nogen 
Tiv til at fortscette sin Virksomhed, som Herren so hid- 
indtik saa oiensynlig havde vedkjendt sig. Sidst i J u li  
Maaned raadede Lcegen Ham til at reise til Den Foor 
for at nhde Soluften. Her opholdt Han sig i 14Dage, 
men maatte, da en daarlig Fod foiedes til Hans ovrige 
Svaghed, vende hjem.
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Hvorledes Han har befundet sig der paa Den, erfare 
vi af folgende Brev, dateret Husum den 8. August 1861: 

„Vcerer stille og erkjender, at jeg er Gud, siger Herren. 
Hjertelig Tak for dit kjcrre Brev, som jeg modtog 

paa Foor til min scrrdeleS störe Vederkvcrgelse. Det var 
mig saa ode der. M in  scrdvanlige Glcrde i Herren var 
mere nedstemt og de kjcrre Troende turde jeg neppe be- 
soge, fordi jeg Lkke turde tale meget uden at paadrage 
mig betydelige Smerter i Brystet. Da var det mig til 
scrregen Bestyrkelse, at dit Brev kom. Nu er jeg atter 
hjemme. Det forekom mig ikke at voere til nogen Nytte, 
at jeg blev lcrngere paa Foor, da jeg ikke mcrrkede nogen 
Forandring, ialfald snarere en Forandring til detVcrrre. 
Forovrigt befinder jeg mig nu, som for Pintse, da jeg 
henvendte mig til Lcrgen. Jeg tor ikke tale meget, da 
jeg derved paadrager mig Smerter i Brystet og en stark 
Hoste; men jeg har dog ikke behov at ligge tilsengs. I  
Herren er jeg ofte ret frimodig og glad. — "

Ester stn Hjemkomst til Husum flrev Sommer daglig 
saa meget Han künde; Han flrev Breve, arbeideve paa fit 
Levnetslob og iscrr den ovenfor omtalte Diakonisse M ar- 
grethe Stenhusens Omvendelseshistorie, som Han fuldforte 
og som nu er givet i Trykken. Gjerne besogte Han de 
Troende i Husum, dog bleve de körte Beie Ham altid 
for lange. Saaledes hengik Tiden indtil den 28. Sep
tember, da Han maatte lcrgge fig tilsengs. Han led af 
en vedholdende Sved, som kun tillod Ham at vcrre oppe, 
medens Sengen blev redt. Den ene Uge gik hen efter 
den anden og Sommer tilligemed Hans Kone og Born 
haabeve, at Sveden flulde höre op; men isteden derfor 
tog den til og blev altid mere vedboldende. Allerede i 
den forste Tid blev det Ham meget svcert at ligge (senere 
neppe saa svcrrt), men desuagtet var Han ofte ret munter 
og fornoiet; dog den meste Tid laae Han stille og rolig 
hen. Blev der talt om Hans Endeligt, udtalte Han fig, 
navnlig en Gang, paa folgende Maade: „Naar jeg ved 
mig selv overveier, hvorledes det vil vcrre, naar jeg drager 
ind i Salem, saa er det altid for mig, som om der envnu 
ikke fleer denne Gang; —  men jeg kan jo tage feil." I  
Begyndelsen af November Maaned onflede Han atter at 
raadfore fig med en Lcrge, som fiden den Tid dagligen 
besogte Ham. Da Hans Kone cngang spurgte Ham: „Har
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d» det godt?" ssarede Han: „Net M d tan feg vel ikke 
v«re, mm det frimodige Dlik paa Itsu Kor» har jeg 
altid." Han takkrde Herren ftlo fvr det Minvste Han nod, og var dette altid rnrende at see og höre. Da dar det 
en Asten, dm 8. ever >0. Dreeinber, at Han reiste sig 
glad overende og sagde: „O, idag har jeg kunnet kpsse 
F  elferms Bunder, — ret har jeg aldrig havt saaledes. — O hvor stjont." I  de n«ste Dage led Han af en 
saadan Aandedrcrtsbesvarlighed, at Han ikke künde rore 
fig og maatte ligge stille lidende he«. Lovrrdag Asten, dm 14. Decenkber, foite Han fin Afstedsstund ncenne sig og sagde til fin crldste Datier: „Min Datier! det lakker 
ret snart ad Enden". Sondag Morgen talte Han trö
stende til sin Kone: »Hun maatte ikke grade, hnn kom jo 
snart hagefter.« Derpaa gav Han sin Kone »g begge fine 
Dvttre fin Drlflgnelse, idrt de En for En kmrlede ned 
ved Hans Gmg og Han lagde Haandm paa dem. Ester Belfignelsen sagde Han. idet Han saae smilmde i Beeret: 
„Og mig Arme tag i dine Dnnder ind, «aar det saaledes 
er din Raadflutning." Om Aftenen bad Han de Om- kringstaarnde at synge og opgav sel» folgende Psalmer:

Udvalgte, dyrrbare Bunder,
I  SmertenS Bunder paa mit Lam,
I  Eder jeg min Himmel sinder 
Og har det da saa godt hos Ham.
Hoö Jer forsvtnder Skyggelivet;
I  matter mig med himmelst Brod;
Og naar min Aand jeg har opgivel,
Jeg fluer Jer al Evighed.

Derpaa:
Her Ro öS Intet gtve vil,
E«d Jesu Dod oa Smerte:
Det dakker vore Synder til,
Helbreder tun dort Hjerte;
Og Folgen er, man faaer Ham kj«r.
De« blodige Forsoner;
Man seer paa Ham og altid meer 
Bor Lovsang for Ham toner.
Og ncrrmer sig vor Afstedsstund,
At vi L Doden blunde,
OS glcrder Andet mgenlund,
End LammetS Blöd og Bunder;
Bort Hjerte bliver glad henrykt 
I  Kjoerlighedenö Lue,
Og gladelig vi fare hjem.
Hist Vunderne at stue.
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D a Han troede, at Henne Dag vilde blive Han» fivste, 
saae »g spnrgte Han v ftr ester Klokken. S ilv e  om A f- 
tcnen, henimod Kkokken 11 sagde haN: „Jeg  meentr, ä: 
Frrlseren Hilde komme og hrNte mig, og nu srer det dog 
M e «d derrfter.« „Kom, Heere Jesu !- sagde Han stete 
Gange, hvvrpaa Han udfagdr det Sp rog : »Aanddn og 
Gruden sige: kom! og hvo som Hörer, sige: kom!" v. s. v. 
Derpaa fulgte en besvadlig Nat. I  de folgende Dagd 
blev det meget fvrert for Ham at ligge; dog kotn ingeN 
Klagelyv oder Hans Lieber, undertiden udraabte Han: 
„M in  sode Frelser! —  M in  kjaere M oder!" Hak» Kone 
og Dottre bade Herren, at Han vilde gjore drt lettere 
for Ham. Han horte ogsaa deres B e n , vg lod Ham 
sove meget.

Torsdag Asten, efterat Han havde tzttret, at ha« 
folte sig meget brvre, kalte Han med en kjar Troende fra 
Rordstrand om. hvorledes ha« ottstede at vidne om Her
ren, og at raade A lle ikl strar at kvnriite til Frelseren 
mev deres Synder; „dette —  fagde Han —  bliver saa 
ofte forsomt, —  og dog —  lagve Han til med megen 
A lvo r — mener man, at main Häver Ghttden. —  Ja , 
min kjare F., „viscr mine Hkestddrs tNjdrnivg til M ig ! !  — " 
Derpaa so» Han knd, og fov til den naste Morgen, da 
Han folte Doden ncrrine flg, og sagde: „ H M  feg ikkt 
drommer, blive HiiNmerigs Porte allerede vplukte. Kvm 
min allrrkjaereftc Frelser!" Derpaa taltd Han eNdnü noget. 
Klokken 10 vaagnedr ha» atter op vg fagde gkad: »O, 
er jeg her rndnu? mm Frelser! jeg troede, at jeg alle- 
rkdc —  — . Kan det vcere saalede», min kjaere Ko«e? 
—  H vvr saligt, saligt!" En  Time frnere kom kargen og 
spurgtr ester Hans Befindende, hvvrpaa Sommer svarede: 
„Hpad stal jeg vel svare paa Deres Sporgsm aa l? Jeg 
bdfindrr mig saaleves, at, hvis min kjaere Frelser kom i  
dette Oieblik og hentede mig, da vilde det vaere mig e« 
himmelst G lcrde! men vilde Han lade mig blive envau 
noget hos min kjaere Kone »g B o rn , saa vilde det ligd- 
lede» vaerc mig en stör Glcede; dog snart gaaer jeg til 
da«, som har kjobt mig saa dyrt." Han nod Theestec- 
vii'S koldt Band og sov til henimod Aftenen. Jm idlertid 
begyndte Han engang holt at tale folgende O rd med 
halvt aabne D ine : „ V i l De eNdn» inkommoddre mig 
med Sporgsm aal om Syndernes Fvrladelse! —  Deriblanvt
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vare dog Heller ikke nogle, som bleve salige". Derefter 
talede Han om hundrede Mennester, som kom i Han- 
Tanker, og sagde tilstdst: „Det er ganste ubestriveligt! —  
hvilken Fred! — hvilken Glcede! —  hvilken Salighed!" 
Dette sagde Han halvt drommende. Senere blev der talt 
i Stuen; Sommer vaagnede op og begyndte at fortcelle 
Cuveland, hvor godt Han engang havde havt det hos 
Controlleur N. i V . . og hvorlede- N. havde omfavnet 
Ham med de Ord: O  Bethanien, du Freden- Hytte! m. M . 
Derpaa yttrede Han, hvor gjerne Han endnu havde seet 
nogle af de Troende, men de stulde ikke hente dem, thi 
—  sagde Han — der er ikke Mangel paa Kjcerlighed: jeg 
elster Alle hjerteligt; men I  vide ikke, hvad for en Fo- 
lelse det er, naar her er saa Mange omkring mig. Hen- 
imod Klokken 7 onstede Han, at höre den Psalme synge:

0  Hoved fuldt af Dunder,
Fuldt af Forhaanelse,
Som Tornekronen barer,
Ak, hvilken Skikkelfe!
Du ellerS holt opholet
1  GuddomSglorien,
Men nu til Doden bolet,
Ak, tag min Hilfen henl

Familien og de omkringstaaende Troende sang hele 
Psalmen ud. Han onstede det saaledes og sang med saa 
godt Han künde. O , hvor var Han salig, medens de sang! 
Alles Hjerte gav kun een Gjenlyd: den som doer saa
ledes, Han doer vel! ja, Flere onstede, at de laae der i 
Han- Sted. Omtrent Klokken 9 sagde Han med forklaret 

. B lik : „E r nu A lt tilgivet, min Frelser! —  A lt?  —  J a !"  
Fra nu af laae Han hen, som om Han sov; Hans Bryst 
Var meget fuldt af S lim , hvorfor Han trak Veiret dybt, 
dog folte Han sikkert kun faa Smerter. Lidt efter Klotten 
10 reiste Han sig endnu ubevidft overcnde, sutteve nogle 
Gange og sov heelt roligt ind, saa at vct Vers opfvltteS 
paa Ham, som Han baute i Svgdommen 1851 og i tenne 
sidste ofte havde gjentaget: „Jgjennem Dodens Dore kan 
du i Drom os fore; da ere vi tilfulde frie."

Fra ncrr og fjern kom mange af Hans Venner, sor 
at lcdsage Hans jordiste Levninger til deres fibste Hvilesred. 
Han laae hen som en Sovende. En salig Guds Fred 
hvilede paa Hans smilende Anstgt, og med Rette maatte 
man her fige: Dod, hvor er din Braad? Helvede, hvor
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din Seier? Doden havde ikke paatrykt Ham fit Stempel, 
men en blid Hensoven i Herren havde gjort Ende paa 
Hans Dage og henflyttet Ham L de evige Boliger, hvor 
Han nu klarligen seer Gud Anfigt til Anfigt og med 
himmelste Lieber synger den nye Sang for Lammets 
Throne.

Efterretningen om Hans Dod udbredte sig snart oder 
hele Landet, og saavel verdslige som christelige Dagblade 
bidroge vcrsentlig dertil. A f et Stykke om Ham i en 
danst Avis anfores her folgende Scrtninger: Han
var en ualmindelig begavet Mand, med en stcrrk og glo- 
dende Tro,  ja man tor sige om Ham, at Han mcegtig 
dreves af Guds Aand. Salighedens Sag, Menighedens 
inderligste Vaekkelse var Eet og A lt for bam, Han levede 
og aandede kun for den, og uforfcrrdet kunve Han derfvr 
trcrde op, hvorsomhelst det flulde vcere. Jeg horte Ham 
for halvandet Aar fiden i Flensborg tale i en stör For- 
samling af Geistlige og Lcrgfolk om Missionens Uund- 
vcrrlighed, og denne Tale greb Mange saaledes, at de 
aldrig fiden kunne glemme dette kräftige Vidnesbprd. — 
Ester at have omtalt Hans Omvendelse vedbliver Corre
spondenten: Hele Hans senere Liv bar Proeget af den 
Jver, hvormed ban tjente i GudS Rige. Han folte en 
levenve Interesse for A lt, hvad der angik Guds Ord, 
middelbart eller umiddelbart; saaledes havde Han samlet 
flere hellige Sprog i forfijellige Tungemaal, blandt andre 
paa Arabist, som Han ikke stroemmedes fra at ville kunne 
forstaae. Jeg flaffede Ham paa Hans besternte Onste et 
arabist Alfabet, men Doden hindrede Ham desvcrrre i at 
vise, om Han havde Kraft til at gjennemfore et saadant 
Forsoet. Hans Adre var ikke imponerende, ban var af 
Middelstorrelse, bleg og spinkel med noget dybtliggende 
Dine; men Ntiar Han saa talte, stjondt Hans Stemme 
egentlig Heller ikke var god, da folte man sig ikkun ringe 
ligeoverfor den Overbeviisnings Kraft, som laae i Hans 
Ord og straaleoc fra Hans Aasyn. — "

Meddelercn har i Ovenstaaende forsogt paa, i simple 
Trcek at tegne det Billcde, som Sommers Personlighed 
og Birken lod tilbage i Hans Sjcel. For dem, som kjendte 
Ham, vil bet vift ei vcere tilstrcrkkelig, og Andre ville neppe
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ved Löesningen künne kowwe til ret at vurdere dentte 
Mands Betpdning fod Gnds Rige. Men ligemeget, naar 
det blot kkn opmraes at kalde den kd-rüde, varme E n n - 
dnng om Svw w er hervkd tilvage i Peres Jndre, som 
tzmdte Ham, saa v il dm HMga-and vistndk ved Larsnm- 
gen gjore sin Gjerning, og stille os for O ie, at vr, saü- 
mange som havr ftmdet Frelfe i Ehrist, B lö d ,  her stulle 
haktrge Wed ganflr Hjerte ved vob Forlofer vtz chäve et 
saligt L iv , saa Vore O rd og vör Bändel vidner for all 
Verven om Syndervennens Dyder, t il vi hist bktve for- 
saMleve til alle G uds Folk i Himlens Pauluner. for 
G uds og Lammets Throne. S i t  Levnetslob, stm vor 
dhbt sävndde Sommer efterlod i Hsündflrist t il Aaret 
1840, hsir feg ikke havt Leilighed til at lcvfe; det vtide 
ogsaa blot have gjort Optegnelsen af risse Skitser van-- 
fleligere, da det fra forst af tgtnilkg blot Var Hensigten 
i en Sk-g« Fvrkale til „Besiuelsm 8f Herren" at vtntale 
SvwwerS Hjemgang og Omvendelseshistorke, af H E e n  
stdstr Hans Lldste Datier havde den <Hodhed at sende en 
Nfstn'ft Nf Hans Optegnelfer. M m  da her liv t efter lidt 
fnndtes saa Wange drili'ge Breve af Ham og Andre rna* 
dede t il, saa blev det da l it t  längere, hvoraf det n« 
maaffee bedre v il kuvnr sees, hvvrlvdes Han rrmiddeivart 
og midveldart har vcrret det velsignede Redfiab til MangeS 
Omvendelse og Bestyrkelse L Troen. Da hün har digtet 
mange fmukke Sange, saa v il det «den T v iv l ligdledeS 
interkssere, naar her til S lu tn ing  folger en AfffevSsang 
af Gommer, og det envda Hans eneste danffe Psalme.

Nu reifer De til dere« Kjarre hjemme,
Og maastee seeS vi aldrig mere her,
Dvg kan t Hjtrtrt vi Dem ikke glemme,
Uordi D t har vor södi Frtlser kjcrr.
Det Var öS dog saa stör en Fryd og Glcrde,
At finde Dem pa» SalighedenS Bei,
At höre, at De efter Suk og Grade,
Af Ham blev rlstet, som forsmaaer öS ei.
Nu veed vi, at De staaer i HerrenS Pleie,
Og at De gaaer barnligt om med Ham.
V i veed, at De paa DereS FremganqS Brie 
VelsigneS flal: Han sorger for hvrrt Lam.
Naar De blot bltver ved den gode Hyrde 
Med Bon og Langfel, ö Han er dem narr'.
Og hver Dag kan De, selv med Tryk og Byrde,
Da altrd fole, at hän har Dem kjcrr.
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Og fteer det, at De ei den Tro kan finde,
At Herren elfter Dem saa inderlig;
Dil da Gudö Fred et boe i Hjertet tnde,
Saa beder vi: henvend Dem hjertelig
Ttl KorsetS Tr«, hvor JesuS for Dem blodte,
Hvor Kjarligheden viser fig saa st«rk,
Han elfter fig jo og for Dem til Dode,
Og De er freist ved Hans ForsoningSvoerk.



Beskuelsen af Herren.
E t Foredrag over 1 Joh. 3 ,2 .

B i skulle see Ham, som Han er.
1 J°h. 3, 2.

Hvilken livsalig Udsigt, mine elskede Brodre og S o - 
stre! Naar dort Jordeliv er tilenve, skulle vi see Ham, 
som Han er.

Men hvorledes skulle vi see Ham? I  hvilken Skik- 
kelse vil Han fremstille sig for vore D ine?

Disse Sporgsmval trcrnge sig frem til vor Over- 
veielse, idet vi indlade os paa Betragtningen af disse 
kjaere Bibelord. B ille vi erfare noget Bist desangaaende, 
saa nytter det os livet, at vi see os om paa den men- 
neskelige Bidens Omraade; thi derfra ville vi vende 
komme tilbage. Et dyrebart Herrens Vidne, der havde 
gjennemvanvret Filosofernes Systemer, Yttrer sig i en 
Psalme saaledeS:

Trcrt lagde jeg min Stav og standsed' mine Fjed,
Thi, hvor jeg end gik hen, jeg fände dog ingen Fred',
Da hvidskede en Stemme: „vov end en Gang, den sidste,
Til „tornekronet" Mand, maafkee Han Raad dog vidste! 
Fornuften maatte tie — jeg greb en bedre Lygte,
Gik saa den Gang endnu — og fandt Alt hvad jeg sogte!
SaaledeS fandt Han Sandheden og Sjcelefreden. 

Det stger ogsaa Brodremenighedens Sänger:
Jeg drog i Aand saa vide,
Dog loegteS ei min Kvide;
Tilfidst drog jeg til Golgatha,
Der hentede min Fred jeg fra,>
Ja, Gud skee Tat!

Ogsaa vi, mine Elskede! forblive uvisse, naar vi 
ikke hente Svarct paa vore Sporgsmaal hos den „Tor-
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nekronede", paa Golgatha. Christus den Korsfcrstede er 
bleven os Viisdom fra Gud. Men Hans Viisdom aaben- 
ba e stg i den hellige Skrift.

Hvad svarer den hellige Skrift paa vore SporgS- 
maal? B i lcrse Ap. Gj. 1, 11: Da Herren vor hoi- 
lovede Frelser opfoer til Himlen, stod der to Engle, der 
tilraabte de forbauseve Disciple: „Denne Jesus, som er 
optagen fra Eder til Himlen, skal komme igjen saaledes, 
som I  have seet Ham fare t i l  H i m l en " .  Altsaa 
i den Skikkelse, i hvilken de saae Ham, da Han opfoer til 
Himmelen, skal Han engang komme igjen, og i den Skik
kelse befinder Han sig endnu. Nu lcrse vi i de fidste Ka- 
pitler af Evangelierne, hvorledes ban efter sin Opstandelse 
viste sig for sine Disciple. Han kom og stod midt iblandt 
dem med sit forklarede Legeme, de saae Vunderne i Hans 
Side, Hcrnder og Fodder. Thomas siulde endogsaa stikke 
sin Finger L Naglegabet og rcrkke sin Haand hen og stikke 
den i Hans Side. I  denne Skikkelse foer Han til Him
mels og i denne Skikkelse stdder Han paa sin HerlighedS 
Throne.

Jesajas saae allerede i Aanden Hans Vunder. Kap. 
53, 5. Sacharias saae Vunderne i Hans Hrrnder. Kap. 
13, 6. Herren taler selv til Ham: De skulle see mig,  i 
bvem hine have stunget. Kap. 12, 10. Bidnesbyrd om, 
at Han i denne Skikkelse sidder paa sin HerlighedS Throne, 
afgiver den nye Sang, som de mange Tustnde Gange 
Tusinde synge for Lammets Throne, naar de med en 
Rost som Lpden af mange Bande udraabe: „Lammet, 
som er flagtet, er vcrrdigt at annamme Magt og Rigdom 
og Viisdom og Styrke og P r iis  og Wre og Velsignelse!" 
(Aabenb. 5, 11-12). Vore Psalmer af Vidner, der vare 
oplyste af Guds Helligaand, fra gammel og ny Tid vidne 
det Samme. I  gamle Dage sang man allerede:

Hist oder Stjerner paa Thronestol 
Nu funkle Hans Vunder som blcrndende Sol!
V i skal de Oine see, som tidt i Taarer flod 
For HjertetS Trodsighed og al vor Syndenod,
Iamrer endnu: vi skal de Vunder skue,
Som ene kan befrie fra HelvedS svare Lue!

J a  saaledes skulle vi see Ham: i den evig skjonne 
Forsonerskikkelse, i hvilken Han saa kjcerligt har udgydt sit 
B löd for os paa Korset. Elstede! hvorledes ville vi
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have dst, naar Pi naas saa vidt. O  saljA Forsma^ af 
hiin Glaede, men endnn satter jeg det si! — —

Dog! bliver denne salige Bestuelse af Frelseren i 
Hans Marterstikkelse, i Hans Ma r t e r s k j onhed  alle 
Mennester til Deel? O  hvor gjerne saae vi dette! Men 
desvcrrre forholder det sig ikke saaledeS. Den hellige 
Skrift taler med den meest afgjorte Bestemthed om, at 
en Deel af Mennestene indgaaer til det evige L iv, men 
at den anden Deel hjemfaldcr til den evige Pine. Paa 
hiin störe Dommedag vil Han sige til dem paa den hsire 
S ide: „Kommer hid til mig, I  min Faders Velsignede 
og arver det Rige, som Eder var beredt, for Verdens 
Grnndvold blev lagt!" og til dem paa den venstre S ide: 
„Hager hen I  Forbandede i den evige J ld " , som er 
beredet Djoevlen og Hans Engle." Saa gioes der de 
„ He r r en»  V e l s i g n e d e "  og . F o r b a n de d e "  (M t. 
25, 34 ff.)

Der vil det jo vaere strakkeligt at blive regnet blandt 
de Forbandede, og vi sporge: HvorledcS ville de see Her
ren, der som Forbandede blive henviste i den evige J ld ?  
Foruden det, der eüers bliver sagt om deres Tilstand i 
Skriften, laese vi i M t. 24, 30: „og da fial Mennestens 
Sons Tegn aabenbares i Himlen, og da skulle alle Jor-- 
dens Sloegter hyle, og de skulle see Mennestens Son 
komme i tzimmelens Skyer med Kraft og megen Herlig- 
hed". Altsaa hyle stulle de, naar de see Frelseren med 
bans forklarede Lcgemes Tegn, og de stulle sige til B jer- 
gene: falder over öS og stjuler os for Lammets Vrede 
(Luc. 23, 30. Aabenb. 6, 16.) En fortvivlet Tilstand 
i Sandhed! Frelseren aabenbarer sig i sin Herlighed og 
Magt som den Korsfcestede og Verdens Forsoner, og da 
bsgynde Folkene at hyle og de onste, at Bjergene maatte 
stjule dem. Hvorfor denne Fortvivlelse, den har ingen 
anden Aarsag end denne: fordi de elstede Morket mere 
end Lyset, er deres Forstand bleven formorket og ere de 
blevne fremmede for Livet af Gud, de, hvis Bug er deres 
Gud, som söge ALre i deres Skjcrndscl og som tragte 
efter de jordiste Ting, de, om hvem Paulus siger med 
Taarer, at de ere Christi Korses Fjender. Philip. 3, 18. 
Dem er den korsfoestede Frelscr en Forargelse og en 
Daarlighed. Synet af den ogsaa for dem blodende Frel- 
ser var dem utaaleligt; derfor er det et strcrkkeligt Syn
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for dem, naar Herren nu virkelig aabenbarer sig med 
Bunden i sin Side. En Jesu Christi Stridsmand siger 
derom: Den, som ikke her har sundet sig tilrette med 
Vunderne, Han vil med Skrcrk onste, at Bjergone maae 
stjule Ham. De derimod, som i Fslelsen af deres Svnd 
og Elendighed vende sig til Syndernes Frelser, blive 
freiste vev Hans Vunder og derved finde Freden og S a - 
ligheven, — for deres Sjcrl bliver den Korsfcestcde en 
Andlingsgjenstand, med hvis Betragtning de allercde her 
saa gjerne bestjcrftige sig. Disse glcrde sig ved bans 
Aabenbarelse, medens de Andre hvle. Hvorledes? Naar 
min Sjcrl ikke allerede her forlyster sig med den kors- 
fcrstedc Frelser, saa stal jeg, naar Han kommer igjcn, med 
Skrcek og Hylen fare til Fordommelsen?! — Änderiedes 
er det ikke. — — Saaledcs taler den hellige Skn'ft, saa- 
ledes maa det efter Sagens Natur vcere. Den hellige 
Skrift beskriver de fuldkommcde RetfcerdigeS Salighed ikke 
anderledes, end at den bestaaer L en evig Tilbedelse af 
det flagtede Lam under salige Lovsange og uophorligt 
Hallelujah, Svar Dig nu selv; naar det „stagtede Lam", 
Hans Marterfiikkelse, Hans Vunder her ere Gjenstande, 
der vcrkke den Modvillige; naar du, saasnart der er Tale 
derom, gjor en Mine, som om du borte noget Ulideiigt; 
naar du henregner ait Saadant til Svcermeri og seer 
derpaa med Foragt, siig, maa du da ikke nodvendigviis 
blive forstrcrkket, naar alt dette paa him Dag fremstiller 
sig lvslevende for dig i guddommelig forklaret Majestcrt? 
V i l det kunne vcere en Salighed for dig at tilbede det 
af dig foragtede Guds Lam, der er flagtet for os, og i 
denne Tilbedelse at tilbringe Evigheder? — Visselig ikke! 
—  D it eget Hjerte vil give dig det Vidnesbhrd, at S liq t 
ikke v il vcere nogen Salighed for det. J a !  en uhyggelig 
crngstclig Folelse vil allerede nu paakomme dig, naar M u - 
ligheden af Hans herlige Aabenbareise stilles dig for Oie.

Det maa komme dertil med os, mine Kjcrre! at den 
korsfcestcde Frelsers Skikkelse bliver en Indlingsgjenstanv 
for vor S jcrl; ellerö er der ingen Salighed for os. Det 
maa blive med os, som det var med den kjcrre Paul 
Gerhard, naar Han synger:

Til Sjcrl og Legeme stilles ad
Er Jesu Dod paa Kors den Mad
Min Sjcrl tun vil begjcrre!
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Ja, derom vil jeg henrykt tale 
Og den Enhver for Dine male,
Hvor jeg saa end mon vcrre!

og en Anden:
Hver Gang min Psalmesang den toner 
Jeg Prise vil din Dod, Forsoner!
Fra Morgenstund og indtil Kvcrld 
Speil dine Vunder i min Sjcrl!

Men naar dette nu er en aldeles uafviselig Betin
gelse for vor Salighed her og hisset, hvor kan det da 
vcrre, at saa mange alvorlige gudfrygtige Folk, som dog 
söge Saligheden, vandre hen uden at have Frelseren i 
Hans Lidelse og Dod som en UndlingSgjenstand for deres 
aandelige Oie'^ —  Det forekommer mig, min Kjcere! at 
dette Sporgsmaal er af stör Betydning for os Alle. 
Lader os derfor gaae ind derpaa og fremhceve Grundene 
til, at der er saa Mange, som ikke dave vundet Frelseren 
kjcer i Hans Skjonhed som lidende Frelser.

Aarsagerne til denne Mangel cre vistnok meget for- 
stjellige hos de forsijellige Sjcrle; dog lade de sig henfore 
til nogle Hovedklasser, af bvilke jeg navnlig skal omtale 
tre, nemlig: V a n t r o e n ,  G j e r n i n g s r e t f c r r d i g h ed e n  
og Svndekj oerh cd en.

Forst betragte vi da: V a n t r o e n  eller Samfundet 
med Lognen som Aarsag til, at I  ikke have den Kors- 
fcestede som en Andlingsgjenstand for Eders Sjcels Die. 
I  ville maaflee undres over, at jeg vil besiylde Eder for 
Vantro, for at staae i Samfund med Lognen, da I  dog, 
ivetminvste Mange iblandt Eder, mene ikke at kunne blive 
regnede i Vantroes og Logneres Tal. Nei, mine Kjcrre! 
iblandt dem regner jeg Heller ikke Eder Alle. Hvorledes 
künde jeg det! Jeg veed, at Herren har beghndt sit gode 
Vcrrk hos Mangen iblandt Eder, hos Mangen har viist 
stg udholdende i sin Gjerning. Men Hörer alligevel! 
Lader os forst söge, idet vi ville tale om Vantroen, at 
tvdeliggjore os Begrebet Tro, og lader os dertil gribe et 
Exempel udaf Livet. En Morgenstund kom der en Mand 
til mig og bad mig om at besoge Hans Kone, der trcrngte 
til et Trostens Ord og onskede at tale med mig. Jeg 
fulgte med Ham. Konen sad L Sengen, vred sine Hcrnder 
og sireg: Fred! Fred! Jeg sukkede til Herren med Bon 
om, at Han vilve indgive mig, hvad jeg flulve tale, og
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afbrod derpaa hendes heftige Bcrsen med det Sporgs- 
maal: Troer de, at vor Herre Christus er dod for vore 
Synder? Hun saae roligt paa mig og svarede: Ja . 
Derefter begyndte bun at tale vm sin Mand og ncrvnede 
derhos forstjellige Synder, som hun havde begaaet imod 
Ham. Jeg spurgte: Troer de ogsaa, at vor Herre 
Christus er dod for Visse Synder, som de nu har be
gaaet, og at de derved ere blevnc dem fuldkommen for- 
ladte! Nei! lod hendes Svar. Sec! der have vi en 
Forstjel paa Tro og Tro. At Christus er rod for vore 
Synder, bejacdc Konen; men da der blev Tale om hendes 
egne bestemte Synder, sagde hun: Nei Hvorledes staaer 
det nu til med Eder? Tillader mig at gjore Eder op- 
moerksom paa Eders indre Livs-Erfarmger. I  ere for- 
haabentlig ved den Helligaands utrcettelige Arbeider komne 
til Eders Synvers Erkjcndelse. I  fole ogsaa Svndens 
Forbandelse og dens Angest. I  ville indromme mig, at 
der med Venne Folelse er forbunden en Sky, som soger 
at holde Eder borte fra Frelseren. I  ville, iscer naar 
Synderne gjentage sig for stcrrkt, erfare, at I  ikke kunne 
overvinde Eder selv til s t r ax  at gaae til Frelseren med 
al Eders Nod og Elendighed. En indre Stemme siger 
Eder, at I  ere for flette, for afstyelige til, at I  kunne 
blive antagne af den kjcere Frelser. Qg ikke sandt?! 
saa gaae I  i Timer, i Dage, i Uger hen i morke Tanker. 
S aa  plage I  Eder med, at der ikke er nogen ret Alvor 
hos Eder, at I  dog gjor det altfor grovt, saa flette er 
Andre Heller ikke, Eder kan Frelseren flet ikke forbarme 
sig oder, Eder kan Han ikke elfle o. s. v. Dyrebareste 
Sjcele! Er det T ro? Kommer ikke Vantroen frem der 
endnu? Staaer I  ikke der endnu i Samfund med 
Legnen? Eller ere saadanne indre Stemmer, som I  scette 
Lid til, af Sandheden? Jngenlunde! at I  ere saa flette, 
det er sandt, og I  ere vel endnu flettere end I  tcenke. 
Jeg holder idetmindste for, at jeg endnu ikke kjender det 
hele Dyb af min Fordcrrvelse, og altsaa er meget flettere 
end jeg forestiller mig det. Men at Frelseren derfor ikke 
kan eller v il tage sig af Eder, det er ikke sandt.  Siger 
vor Frelser, siger den hellige Skrift det nogensteds? V i 
svare: Nei! Jndbydelserne til Synderc §f enhver Art, 
fra den groveste Forbryder til den selvretfcerdigste DpdS- 
helt, ere alle saa almindelige, saa ganfle uden Betingelser

5
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(alene den undtagen, at vi maae komme), at vi maae 
forundre os. Lad oö höre Frelseren selv, Matth. 1l, 28: 
„Kommer hiv til mig alle I ,  som arbeide og ere besvcrrede, 
og jeg vil give Eder Hvile." Og Joh. 6, 37: „Den 
som kommer til mig, Ham vil jeg ingenlunde käste henud." 
See! der gjor Herren ingen Undtagelse. Ja  Han stger 
allerede i det gamle Testamente Jess. 65, 2: „Den hele 
Dag uvstrcrkker jeg mine Hcender til et ulyvigt Folk, der 
vanvrer efter stne egne Tanker", og raaber endogsaa: 
„Bender om, I  f r a f a l dne  Born, saa vil jeg helbrede 
Eder for EderS Ulydighed!" Jerem. 3, 22. Og hvor- 
mange Stever lov der stg ikke envnu anfore, som paa 
den kjcrrlighedsfuldeste, meeft indbydende Maade sige det 
Samme! Lcrser kun Lucas 15, hvorledes Jesus bevidner, 
at Han er kommen for at söge og saliggjore det F o r 
tabte. Men bevidne ikke disse Herrens Ord det Mod- 
satte af hvad I  mene, naar I  sige: Han kan ikke antage 
stg mig, fordi jeg endnu er saa og saa synvig? Og 
naar I  troe dette i Timer, i Dage, i Uger, have I  da 
ikke endnu et vist Samfunv med Lognen?

Men maastee vender I  Eder om paa den anden 
Side og stger: havde jeg kun mere Kjcerlighed, mere N id- 
kjcrrhed, mere Aarvaagenhed, gjorde jeg kun Mere for 
Frelseren og Hans Rige o. s. v., saa vilde Han vel kunne 
tage stg af mig. I  Kjcere! Det er jo det selvsamme 
Sprog. Hvor forlanger da Herren alt dette, forend Han 
antager stg En. Jeg kjender ikke et eneste Bibelsted af 
den Art. Kan I  anfore mig endog kun et eneste, hvor 
Herren stger: Vel antager jeg mig Eder, men kun, naar 
I  ikke have begaaet den og den Synd, eller naar I  
medbringe saa og saa megen Kjcerlighed, eller de og de 
gode Egenstaber — saa tager jeg mine Paastande tilbage. 
Dog Gud vcere lovet! der findes intet saadant. Om 
Synden imod den Helligaand kan her. ikke vcere Tale; 
thi den, der har begaaet denne Synd, kommer stet ikke, 
og den, som ikke vil komme, Han kan naturligviis Heller 
ikke blive antagen. Men den, som lcenges efter Jesus, 
sukker og stonner i bange Anger, Han har ikke begaaet 
den Synd , som Jesus ikke kan tilgive. J a  Jesajas be- 
vivner: Kommer kun, stger Herren, og selv om EderS 
Synder vare rode som B löd , de skulle blive hvive som 
Snee. (Jess. 1, 18.). Saa  lcrnge I  endnu troe lige
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vet Modsatte af, hvad Sandhedens Mund seid siger, og 
altsaa have Samfund med Lognen, saa lcenge komme I  
ikke lil Frelseren paa den Ma a de ,  at Hans lidende 
Skjonhed kan blive Eder stör og kjcer; thi denne bliver 
forst en Undlingsgjenstand for os, naar vi derved have 
erholdt Tilgivelse for alle vore Synder. Naar vi over- 
vceldes af den Folelse, i hvilken Woltersdorf synger:
Mig SyndenSbarn i Kjcrrlighed omfreder — Alverdens Leder,
Det udaf Vunderne, Han for mig taaler, — Saa klart fremstraaler.
Forst da kommer Han til at staae i stn fände Skikkelse 
for vor Sjcels Oie. Ikke i Svncr og Aabenbaringer o. s. v. 
I n t e t  af  a l t  dette! Men ganske simpelt, omtrent (for 
at betjene mig af et svagt Billede) saaledes, som naar 
man toenker paa en kj^r Ven, og Hans hele Vcesen da 
strar fremstiller sig for Sjcrlens indre Die.

Jeg tcenker, at I  nu indsee, bvor Bantroen stikker, 
og ar den er Skyld i, at I  ikke fee Frelseren, som Han 
er. P o rt da med den Logn, at Jesus tkke kan antage 
sig Eder for Eders Synders Skyld. Beder Frelseren 
barnlig, at Han vil frie Eder for Lognen og Samfundet 
med den. Anraaber Ham med samme Bon som hiin 
Mand, der bad: „Herre! jeg troer, hjcelp min Bantro." 
Marc. 9, 24. Saa bliver Han Eder allerede her uud- 
stgelig kjcer i den Skikkelse, i hvilken Han engang vil 
aabenbare stg, og I  stulle ikke, naar Han kommer, for- 
strcekkes eller hyle og sige til Bjergene: „falder over os!" 
men I  stulle juble og fryde Eder.

Den anden Hindring, hvorfor I  ikke have Frelseren 
som ven Korsfcestede for Eders Sjcels Oie, er Gjernings- 
retfcrrdigheden eller Begunstigelsen af Hovmodet. Altsaa, 
ville I  toenke, stulle vi ogsaa ovenikjobet vcrre Gjernings^- 
retfcerdigc og Hovmodige? Tilgiver, mine Brodre o g . 
Sostre! Nei! Heller ikke det siger jeg om Eder Alle, naar 
vi rage Ordene i deres soedvanlige Betvdning. Dog 
Hörer til! Jeg gik engang paa Gaden, i Tankerne be-. 
stjceftiget med min Sjcels Tilstand, og xettede det Sporgs- 
mqal til mig selv : E r du ogsaa virkelig et Guds Barn? 
— Da udgik omtrent folgende Tanke af mit Hjerte: 
hvorledesl ffulde du ikke vcere et Guds Barn? Guds 
Ord er din Glcrde, du belligholder Sabbaten, du flyer
Verdens forgcrngelige Lyster, er ivrig i Bonnen, gjor 
Meget for Guds Rige o. s. v. — Da paa engang foer
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der pludselig en Lvestraale fra den Helligaand igjennem 
min Sjcel og aabenbarede mig i Visse Tanker min skjulte 
Gjerningöretfcrrdighed. Jeg troede forlcengst at vcere 
bleven fcrrdig med Vcerkhelligheden. Jeg ansaae ogsaa 
forlcengst de omtalte Tanker, hvor jeg cllers traf paa dem, 
for forkastelige, og nu maatte jeg mcerke, at de endnu 
havde Rod dybt nede paa Bunden af mit eget Hjerte. 
Havde mit Hjerte staaet i det fände Barneforhold, saa 
var Svaret paa mit SporgSmaal faldet anderledes ud. 
S aa  vilde det have lydt: Ja ! Gud stee Lov! thi du er 
forsonet ved Lammets V lod , dcrom vidner Guds Aand 
for dig. Og paa alt Ander vilde jeg ikke öave tcrnkt. 
Seer I ,  mine Kjcere! saaledes kan man stikke dybt i 
Selvbedrag. Dort Hjerte er en trodsig og forsagt Ting 
og bevrager os oste. Hvorofte bedrage vi os ikke den, 
at vi ansee midlertidige alvorlige Rorelser for vortHjertes 
egentlige Tilstand. Tager man noie vare paa stg selv, 
saa finder man, at Hjerret til en anden Tid stet ikke siger 
J a  til det, som man i en kräftig Ansporelsens Time dog 
virkelig vil.

Man finder, at man mener, at fordi man öfter sin 
Erkjendelse er GjerningSretfcerdigheden fjendst, saa er 
Hjertet ogsaa befriet for denne Last; men dette er endnu 
langt fra ikke Tilfceldet. For man seer sig for, dukker, 
naar man noie tog vare paa sine Tanker, saadan en 
Gjerningshelt op af Hjertet.

Lad os engang betragte Hjertets Stilling til Gjer- 
ningsretfoerdigheden og dens Ledsagerste, Lysten til at 
hemmeligholde sin Skyld paa den ene Side i Forholdet 
til Frelseren og paa den anden Side i Forholdet til 
Brodrene. E r det lykkedes Guds Aand at oplyse os 
saaledes, at vi ikke maale Synden med den almindelige 
mennestelige Alen, men erkjender den i det Lys, i hvilket 
den er en Afsty for Gud, og betragter man nu daglig 
sin Tankegang i dette Lys, saa faaer man et sorgeligt 
Billede af sig selv.. Kommer dertil, at man i det te 
L y s  overseer de forgangne Aar med deres Begivenheder, 
saa bliver vort Hjertes indre Skikkelse endnu bedroveligere. 
Man erindrer sig maaflee Tider, hvor man brüste op og 
Vreden bragte En til Rasen, erindrer sig onde, ofte 
rasende Tanker, som dengang kredsede i os; hvorledes 
man vilde gjore stg retfcrrdig; hvorledes man grundede
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paa Sksceldsord for at krcenke; hvorledes man ui tcenkte 
Cbicane, opsogte onde Ting for at gjore Skade; hvor
ledes man var tilboielig til at flaae til; hvorledes end- 
ogsaa Tanker om Mord og Selvmord lode sig tilsyne i 
Sjcelens Baugrund. Da indseer man, at man efter 
Hjertegrunden staaer i lige Linie med dem, om hvem det 
bedder i Galaterbrever o., at de ikke skulle arve Guds 
Rige, at vorr Hjerte huser Fjendflaber, Misundelse, 
Vrede, Kiv, Tveoragt, Had, Mord. Men hvad gjore I  
da? stille I  Eder ogsaa efter en saadan Opdagelse cerlig 
hen for Frelserens Ansigt med den Selvanklage: Jeg er 
en hadff, misundelig, kivagtig Person o. s. v.; regner I  
hele Eders Synderegister op for Ham og noevner Eder 
derhos ved det rette Navn? Siger I  til Ham: der havve 
jeg den onde Hensigt, og der kom det til den onde Gjer- 
ning, — og jeg stger det endnu engang: noevner I  Eder 
tilligc ved det rette Navn? Gjor I  det saaledes med 
Al t ,  hvad der falder Eder ind, og beder I  barntig om 
Forladelse? Sporger Eders Hjerte, kjoere Benner! hvor- 
ledes det staaer til dermed! Og naar det nu ikke skeer, 
naar I  ikke fremstille Eder for Ham som hadefulde. mis- 
unvelige, kivagtige Menneffer, men kun saadan i Almin- 
delighed som Syndere, der ville bave gjort dette eller hiint, 
der ikke var Ret, men I  ikke troede frem for Ham i eders 
fände Skikkelse, hvad ligger da til Grund Herford Visselig 
ikke Andet end Hovmodet, der ikke vil finde stg i at give 
fig blot, saaledes som det egentlig er. Og denne Holden- 
tilbage, denne Hemmeligholdelse af Broden, dette ikke at 
ville fremstille sig for Gud i den fände Skikkelse, er det 
ikke netop det tydeligste Tegn paa Gjerningsretfcerdigbeden? 
Forst hemmeligholder Gjerningsretfcerdighcden Skvlden, 
og derpaa begynder den at smykke sig. Saa sv^rt det 
nu falder, aabent og cerligt at stille sig for Guds Ansigt 
med Vredens Synder, L Folelsen af sin Sky ld , ligesaa 
svoert falder det med VellystenS og Gjerrighedens Svnder. 
De Timer, da den onde Lyst drev sin hemmeliqe Skjoendsel, 
trcede Ham vel for O ie; men hvorlidet er man ikke til- 
boielig til at troede frem for Frelseren med Bekjendelscn 
af sin Skjoendsel og at ncrvne sig ved sit rette Navn som 
Vellystning, Hoerkarl o. s. v. Eller man besinder sig paa 
et Bedrageri, en Logn. Hvor nodigt gaaer man da ikke 
til at fremtrcrde for Herren som en Bedrager og Logner
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og i denne Egenstab at bede om Naade! Veed Han da 
ikke, hvem vi ere? Hvad er da Gründen til, at man 
beder om Syndernes Forladelse, men ikke oerligt boier sig 
for den Alvidendes Dine som en Tyv,  Logner, Vellyst- 
ning, Hcevngjerrig'c' Intet Andet end at dort hovmodige 
S ind  vel vil ydmyge sig halvt, men ikke heelt, og at vi 
begunstiger Hovmodet og lader det b!ive i sit Skjul.

Saaledes viser man sig i sit Forhold ligeoverfor 
Herren. Men ogsaa ligeoverfor Bredrene boerer man sig 
ad paa samme Maade. Lad En komme og gjore os op- 
mcerksomme paa visse Synder, som man selv ret godt 
veed af at stge, og om hvilke man ogsaa i Almindelighed 
indrommer, at de stikke i os, trister man da en Admyg- 
hed, der stemmer overeens med Folelsen af vor Skyld? 
Trceffer man da en ydmyg Anerkjendelse'  ̂ O ! hvor ganste 
anderledes taler ikke Erfaringen; hvilke Udflugter gjores 
da ikke, hvilke Undstyldninger og Retfcerdiggjorelsesgrunde 
blive udtoenkte'̂  Strax tager man sin Mand i Diesyn, 
om der ikke ogsaa er Noget at udscrtte paa bam, og 
derpaa rykker man frem med, hvad man har fundet, for 
dcrved at kunne retfcrrdiggjore sig selv. Hvor vansteligt 
falder det ikke i Idmygbcd at tcrnke: Ja  jeg er endnu 
flettere end som saa; thi hvad kommer der ikke alt frem 
i mit syndige Hjerte! Men Gründen til, at man ikke 
ydmyger sig, er Gjerningsretfcrrdigheden.

Saalaenge man nu, navnlig ligeoverfor Herren, kun 
lildeels tilsiaaer sin Skyld og begunstiger Hovmoden, 
kommer man ikke saa dybt ned i A^wyghed, som det er 
nodvendigt for at tilegne sig og smage den fulde For- 
soning i Christus. Forsoningens Blodf-bliver kun stört 
og dyrebart for Saadanne, der fole sig sättige, elendige 
og nogne. Kun Saadanne tnrder den Korsfcrstede for 
Sjcelens Die, kun for dem bliver Han den kjcrreste Gjen- 
stand for Tanken.

Forhaabentlig ville I  nu indsee, at Selvretfcrrdig- 
heden endnu fljult kan have sit Soede i Hjertet. Prover 
Eder nu noie i Eders Hjertes Jnderste og bekjender 
cerlig Eders Hovmod for Frelseren, boier Eder uden at 
lcrgge Skjul paa Eders Synder for Hans Fodder, da vil 
Han give Eder Naade, fremstille sig for Eders Dine i sin 
lidende Skikkelse, og I  ville shnge med Sandhed:



71

Ham paa Korset har jeg kjar,
AesuS Christ min Brudgom er!

da ville I  ikke forstrcrkkes, naar Han engang kommer igjen, 
men fryde Eder og med Ham indgaae til den evige 
Bryllupsglcede.

Den tredie Aarsag til, at ikke Frelseren sorn den 
Korsfcestede staaer for Eders Sjcrls Oie, er Syndekjcrr- 
heden eller Skjelmen i Hjertet.

Det gaaer dog for vidt, skulle vi nu ogsaa vcrre 
Skjclmer!? Taalmodighed, mine Kjcerc! Jeg siger atter: 
Nei! Skjelmer i Ordets scedvanlige Forstand ere I  —  
som jeg haaber — ikke. Men lad mig ogsaa tale derom 
og hav cn Smule Taalmodighed.

Naar Guds Aand er kommen saavidt med os, at 
vi indsee vor Elendighed og Fordcervelse, saa arbeider 
den, alt efter Maalet af vor Erkjendelse og vor Kraft, 
med os paa Syndens Aflcrggelse. Den pleier, saaledes 
efterhaanden, at vise os Synden i vort Hjerte i beständig 
storre og storre Dybde. Jeg siger: saaledes e f t e r 
haanden.  Bilde den vise os hele vor  Fordcervelse,  
saaledes som den staaer for Guds O i n e ,  paa eengang, 
saa vilde vi fortvivle. Men derfor sorger den dyrebare 
Hellig-Aand, idet den kun aabenbarer os vor Fordcrr- 
velse saa vidt, som vort trodsige og forsagte Hjerte kan 
taale, paa det at den Traad, som allerede binder os til 
Herren, og som flal drage os ncermere til bam, ikke flal 
drifte. Derpaa fordrer den ogsaa saaledes efterhaanden 
Syndens Aflceggelse, alt efter vor Erkjendelse og Kraft. 
Den begynder scedvanlig — om jeg saa maa sige —  med 
de storre Synder og gaaer beständig videre, nedad til de 
mindre. Den vecd noiagtigt, hvormeget man formaaer, 
og retter stn Fordring derefter. Saa hedder det da snart: 
du har at opgive denne syndige Omgang, du maa ikke 
lcengere nyde den uretfcrrdige Vinding, maa forsage den 
og den syndige Bane, og saadant Mere. S tille r nu den 
Helligaand denne Fordring, saa er den den bestemt og 
ubonhorlig. Da maa man adlyde eller man kommer ikke 
af Stedet, ja man hindrer den Helligaands Arbeide eller 
forhcerder sig imod dens Paamindelser. V il man da ikke 
lade sig domme ved Guds Aand og ikke vcrre den hörig, 
saa drager den sig tilbage, man mcrrker tilsidst stet ikke 
mere til dens Paamindelser og synker atter tilbage i
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Dobesovnen. Skal bet inbre Liv habe den rette Frem- 
gang, da kommer A lt an paa, at man retter sig efter 
den Helligaanbs Forbringer Velforstaaet: den Hellig
aanbs Fordringer. Det forholber sig anderlebes med 
Brobrenes Forbringer og Formaninger V i kjenbe ofte 
ikke og tage ofte ikke Hensyn til Erkjendelsens og Kraf- 
tene Maal. Overstiger vor Forbring nu bette Maat, saa 
er den scebvanlige Folge den, at de, som ere foreholbt 
beres Synber, ikke ville lade sig sige, retfcrrdiggjore sig 
og blive forncermede paa os. Saa  kan bet ogsaa flee, 
at vi blive fortrybelige over, at de ikke ville tage imod 
vor velmeente Formaning. I  saa Falb fordcrrve vi ofte 
mere, end vi gjore gobt, fordi vi tage for libt Hensyn 
til Persoriernes Erkjenbelse og Kraft. Saalebes ikke den 
Helligaand. Den veeb, hvab vi formaae. Kommer den 
nu med en Forbring som benne: denne eller hiin Lyst 
og Begjcerligheb tor du nu ikke mere tilfrebsstille; benne 
eller hiin jorbiske Forbeel, som ikke er reen, sial du lade 
fare; nu helligholber du hele Sabbatsdagen; nu maa 
den onbe Tale om Andre og Spog og Narrestreger höre 
op; nu maa du ikke lcengere tilfrebsstille bin Forfoenge- 
lighed, bin Pyntesyge, ikke loengerc ville vcere mere cnv 
Andre; nu ydmyger du big og lever ikke lcengere paa 
spcrndt Fob med den og den; nu maa du ikke längere 
give efter for Menneskefrygt, men maa trcebe frit frem 
med bin Bekjenbelse, at du Hörer mig til; nu maa du 
gjore mere vel, vcrre mere gavmild; nu maa du bruge 
bin Tib bedre og ikke lcengere tilbringe hele og halve 
Timer, saalebes som du gjor, eller hvab den Helligaand 
ellers kan have at afgjore meb bver Enkelt i Hans  T i l -  
s tand,  — saa kommer bet an paa, om Hjertet er op- 
rigtigt og vil ablybe eller ikke. —  Ere vi oprigtige, saa 
stiller Sagen sig paa folgende Maabe: T il alle For
dringer, der af Gubs Aanb stilles til vort Hjerte, sige 
vi strax: Ja ! og ville gjerne lyde, enbstjondt vi vel sole 
bet Svcrre i Opgaven. Snart lcrrer ogsaa Erfaringen 
os, at vi, overladte til os selv, ikke komme tilrette dermcd. 
Men vi vibe ogsaa, at HerreNs Kraft kan vcrre mcrgtig 
i os. Man griber da til at hebe om Kraft, om Hjcelp 
til at kunne adlyde. Man beder og sukker: kjcere Herre! 
hjcrlp mig bog med at undertvinge den onde Lyst og 
Begscrrligheb, som jeg ikke loengerc tor tilfrebsstille. Man
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begynder at jamre stg, naar noget Saadant igjen vil til 
at rore sig i Hjertet, og raaber atter: Herre bjcelp! — 
Jdet man nu boier sig, seer man sin fordcervede Tilstand. 
Kun Naaden kan tröste og lcrge os. Det erfarer man - 
beständig tydeligere. Man skriger om Naade og T ilg i
velse. Herren borer saadanne Bonner, man erholder T il-  
givelse og Fred og erfarer, at heri ligger Kräften skjult 
ril at dode Synden. Man vinder Se ir ved Jesum Cbri- 
stum, vor Herre. Alligevel vender Begjcerligheden vel 
undertiden tilbage, men man ansecr den for en Fjende 
og erholder paany i Bonnen forst Tilgivelse og derpaa 
Kraft. Paa denne Bei gaaer man frem, og Synden 
mister stn Kraft. Saaledeö gaaer det med den syndige 
Lyst og saaledes ogsaa med den syndige Vinding. Foler 
man sig i stt Andre forpligtet til at opgive en jordifl 
Vinding, der — om endog kun paa en fiin Maade — 
er forbunden med Urerfcerdighed, saa indfinder der stg 
altfor let Frygt for, at man da ikke kan faae stt Ud- 
komme. Et oprigtigt Hjerte stammer sig ved en saadan 
Mangel paa Tillid til sin Gnds Forsorg, beder om T il
givelse for stn M istro og om Kraft til at beseire Frygten 
og Bekymringen. Herren bonhorer. I  en stcerk Time 
sonderbryder man de hcemmende Forhold og afstjcerer saa 
meget som muligt Fristelsen Beien. Fristelsen, Bekym
ringen vender vel atter engang tilbage, men man veed, 
hvor man kan bente Kraft til at staae den imod. Herren 
giver beständig Se ir paany. Da lcerer man ogsaa Hans 
unterlige Maader at kjcndc; paafaldende Bonhorelser 
styrke Sjcelen, og Bekymringen mister mere og mere sin 
nedtrykkende Magt. T illid til Gud trcrdcr i dens Sted. 
Samme Bei slaaer et oprigtigt Hjerte ind paa, naar 
Guds Aand noder det til at forsone sig med Nogen. 
Det trodstge Hjerte voerger stg vel derimod, men man 
foler, hvad det er for en Synd, man henter Tilgivelse 
og Kraft. Da er man ydmyget, Herren giver Leilighcden 
til at rcrkke Fjenden Haanden, og glad grkber man den. 
saaledes omtrent gaaer det til, naar Hjertet er oprigtigt 
til at folge de guddommelige Paaminvelser.

Men er Hjertet ikke oprigtigt, saa gaaer det ander- 
ledes til; saa viser Syndekjcerheden eller Skjelmen stg. 
Med Synden kan man vel blive fcerdig, dcrfor er der 
Raad hos den, der har uvsonet og baaret den; men ikke
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saa let gaaer det med Syndekjarligheden; thi der har 
Hjertet ingen Tilboielighed til at crdlyde den Helligaands 
Fordringer. Medens nu et oprign'gt Hjerte erklcrrer sig 
fiylvig og beder om Kraft imod Synden, saa gjor der- 
imod et Hjerte, der har Synden kjcer, sig Umage for at 
undskylde sig og saavidt muligt at finde Grunde, som 
befrie det fra den ubehagelige Nodvendiühed at adlyde. 
Gaaer nu Guds Aands uboielige Krav ud paa, at Visse 
Lyster og Begjaringer ikke lcengere maae tilfredsstilles, 
saa satter man sin Forstand i Virksomhed for at opsoge 
Grunde, der tillade os at tilfredsstille samme. Saa 
faaer da Fornuften, som Luther engang har kaldt en gal 
blind Nar, snart travlt med at hjalpe. O , tanker man, 
der ligger nu saadan engang i dort Temperament, fuld- 
komne blive vi dog ikke; det er nu engang det menne- 
stelige vev öS; det gjor den og den vgsaa, og Han er 
Vog kommen meget videre og er meget lardere end jeg; 
Noget maa Menneftet dog ogsaa have, sial man tilsidst 
ikke kunne gjore det engang? Saaledes blive da Aan- 
dens Paamindelser viste tilbage, saalange til man igjen 
ligegyldig kan leve fort i sin Synd. Men kjare Venner! 
er der nu ikke en Skjelm i Hjertet? Man kommer til 
Herren for at blive fri for sin Synd; men naar Guds 
Aand saa siden paaminder og revser oe, for at vi siulle 
lade Synden farc, saa opbyder man Alt, forat man kan 
beholde den kjare Synd og tilfredsstille sine Lyster. O  
du bedrageriske Hjerte! (Jerem. 17, 9 ). Paa samme 
Maade som med Lvsterne og Begjarlighederne gaaer det 
Med det jordisie Sind. Kraver da Guds Aand, at vi 
skulle opgive dette eller hiint Erbverv, fordi det paa en 
eller anden Maade er uretfardigt, saa tager et Hjerte, 
der ikke er oprigtigt, Heller ikke her sin Tilflugt til Herren 
for gjennem Bonnen at erholbe den fornodne Kraft, den 
styrkende Ti l l iv, men grunder paa, hvorledes det kan 
undskylde sig. O , stger man, det gjore jo Alle; Var 
Heller ikke altfor retfardig og altfor v iis! naar jeg skulde 
opgive det, saa künde jeg jo siet ikke komme igjennem 
Verden o. s. v. Saa  maa den indre Paaminder tie stille, 
og man farer fort i sin Uretfardighed, og kan man 
alligevel tilsidst mrd koldt B löd befljaftige sig med Las- 
ning i GudS Ord og tage Deel med i de gudstjenstlige 
Handlinger. O !  du bedrageriske Hjerte! — — Eller
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Herrens Aand krcrver Helligholdelsen af bele Sabbaten, 
fordi Herren har befalet: „Korn Sabbatens Dag ihn, at 
du holder den hellig". Der har man nu Herrens ud- 
trykkelige Bud. Men dets Opfyldelse fordrer Opoffrelse, 
Selvforncegtelse, ja medforer endogsaa Fjendstab fra Ens 
Ncrrmeste. Dette er ubehageligt. Nu hvorledes reder man stg 
da ud deraf? Man grunder paa Undstyldninger og finder 
dem. Da hedder det: vi staae jo ikke lcengere under Lo
den; di leve i den christelige Frihed; jeg kan godt have 
Gud i Hjertet, ligesaa godt som de, der ikke arbeide. 
S -a  er Guds Bud ugyldigt, og den gamle Slendrian 
er retfcerdiggjort, og derhos forelyver Skjelmen i Hjertet 
Eder, at I  cre ganste gudfrygtige Folk. O, du bedra- 
geriske Hjerte! —  Eller man bliver paamindet om ikke 
lcengere at tjene Mennestefrygten, men frit at bekjende 
Herren for al Verden. Men det bringer megen Uleilighed. 
Sna rl veed man at overtyde sig om, at man ikke har 
nodig at gjore saa meget Vcesen af Religionen, og at 
man ganste godt kan tjene sin Gud i Stilhed. Saa be- 
lover man ikke at boie sig for Herren og bede Ham om 
Naade og Kraft og Heller ikke at udscette sig for saa 
mange Ubehageligheder. Eller Herrens Aand krcever af 
os, at vi stulle forsone os med Nogen, boie öS og leve 
i Fred med alle Mennester. Man vil nodigt til det. 
Det hovmodige Hjerte vaander sig derved. Hvad er der 
nu for Raad? Man mener da: man kan dog ikke finde 
stg i Alting, man er i den bedste Ret o. a. desl.; man 
vil ikke lade sig domme af Guds Aand, den revsende 
Stemme maa n'e og lade Hjertet i Ro. See der det 
ucerlige Hjerte! Dog endnu listigere veed Skjelmen i 
Hjertet at bcere sig ad. Ofte, naar Guds Aand kommcr 
med sine Fordringer, siger eller toenker den siet Intet 
derimod, men rier stille og leder Tankerne snarest muligt 
dort fra Sagen, adlyder altsaa ikke og dcrmper saaledes 
den Helligaand.

Mine Kjcere! prover nu engang alvorlig Eders Hjer- 
ter, om ikke ogsaa I  finde noget af det, jeg her har 
ncevnet, i Hjertedybet. Og hvordan forholder det sig da, 
naar I  sige til Eder selv: jeg har dog en god V illie;
üaar I  sige til Gud og Mennester: jeg vil jo dog saa
gjerne, vil vcere* fri for Synden og leve for Frelseren,
og I  dog ikke have Lvst til at rette Eder cfter den



76

Helligaands Fordringer, men benytte alle mulige Und- 
flyldninger for at troenge de indre Paaminbelser tilbage? 
Stikker der ikke en Skjelm i Hjertet, der bedrager Eder? 
Gjorer Eder dog Umage og prover, bvorledes det staaer 
til med Eder i denne Henseende, og finder I  en Skjelm 
i Hjertet, o saa sijuler den ikke, men bringer alle Be- 
dragere, hvor de dukke op, til Foden af Jesu Christi 
Kors, at det der kan blive gjort af med dem.

I  ville indromme mig: saalcenge Spndekjcerligheden, 
en saadan Bedrager, huser i Hjertet, kan man umuligt 
vende stg til Frelseren med oprigtigt Hjerte, og saalcrnge 
kan Frelseren i sin korofcestede Skikkelse ikke blive nogen 
Andlingsgjenstand for vor Tanke.

Jeg har nu forsogt saa nogenlunde at gjore op- 
mcrrksom vaa Hovedaarsagerne til, at vor Herres og 
Frelsers lidende Skikkelse for saa Mange endnu ikke er 
bleven deres Sjcels Zjndlingsgjenstand. Herren stjcrnke 
sin Velsignelse til denne Betragtning Skulde det have 
havt Skin af, at jeg talte ncd fra en svimlende aandelig 
Hoide, saa maa jeg bemerke, at det ikke er saaledes. 
Ogsaa i mit Hjerte rorer sig den Fordcervelse, som jeg 
har stildret; men det holder mig ikke tilbage fra at blotte 
vor Skam og Skade, paa det at vi Alle med hverandre 
kunne komme til en beständig storre og storre Selver- 
kjendelse, og paa det at Korset vaa Golgatha beständig 
klarere og fuldeligere kan lyse for os.

Vantro, Gjerningöretfcerdighed og Kjcerlighed til 
Synden ere vore farligste Fjender. I  Tillid til egen 
Styrke at optage Kamven med dem, dertil raader jeg 
Ingen; at iagttage deres Rorelser i Hjertet og, saasnart 
de vife sig, da at ile  med dem hen t i l  den,  der 
h a r M a g t  t i l  at dode dem, hen t i l  den,  der kan 
gi ve os T r o  og ct o p r i g t i g t  H j e r t e ,  der Hader 
Synde^i ,  det er min i nd c r l i g e  B o n  t i l  Eder .  
Viser der sig Tanker, der ikke stemme overeens med vor 
Herres og Frelsers Tanker, ja ere lige imod Hans Aand 
og derfor Lognc, stammende fra Djcrvelen, Lognens Fa
der, saa stjcenker dem intet Geoor, troer dem ikke, men 
klager dem strax for Frelseren, saa ville I  atter beständig 
blive dem kvit. Dukkcr der f. Ex. en vcrrkbellig Tanke 
op i Hjertet, o da taaler den ikke, viser den kjcere Frelser 
denne Tanke, gaaer med den til Golgatha og lader den



7 7

dode. Kommer der en saadan Skjelm tilsvne, som vkl 
vcere Sonden kvit idag, naar den trykker, og imorgen 
ingen Lpst har til at folge Aandens Paamindelser, for- 
sage Synden og bede Herren om Kraft, o I  Brodre og 
Sostre, stoeber den ti! Golgatha, aabenbarer den for 
Frelseren, og Hans Lidelse og Dod drcebe den i Eder!

Bcere I  Eder saaledcs ad, da ville I  beständig have 
Anledning til i Jesu Blöd at söge Tilgivelse for Eders 
Synder, og da ville I  ogsaa erfare, at Jesu Christi 
Guds Sons Blöd er Kilden tii Eders Sonders Ren- 
selse. (1 Joh. 1, 7). Da vil Herren i Hans korsfcestede 
Skikkelse blive Eder kjcrr og beständig kjcerere. Da ville 
de Vunder, som allerede Jesaias og Zacharias saae i 
Aanden, som de fuldendte Retfcrrdige og alle himmelske 
Hcerflarer besynge ved Lammets Throne, som alt her 
bleve besungne af Tusinder Gange Tusinder, fordi deres 
B lik  med Glcede var rettet paa dem, —  da ville disse Bunder 
i forklaret Skikkelse traede frem for Eders Sjoels Oie.

Da flal vi glade os 
Og ei for Ham forflrcrkkes,
Naar Herren bryder frem,
Nei, Hcrnderne udrcrkke 
Til Ham, som til vor Ben,
Paa hvem vi her har troet 
Og sukket efter Ham,
Der her i oö har boet.

Da sige vi mev Johannes: „ V i skulle see Ham, 
som Han er". Hallelujah"!



78

Ps. 45, 10. 11. 12.

„Köngens Dsttre ere iblaudt dine ypperlige Ovind- 
folk; Dronningen staaer hos din hoire Haand i kosteligt 
Guld. H-r Datier! og see til, og boi dit Ore, og glem 
dit Folk> og din Faders Huns : saä flal Köngen faae Lyst 
til din Deilighed; thi Han, Han er din Herre, og dn flal 
tilbede ham^

Hör Datter! bvo der kalder paa dig; kjender du 
Hans Stemmet Veed du ogsaa ! oad Han vil? Han, 
Köngen, din Konge! den Deiligste blandt Mennqstens 
Born, hviv og rod, udvalgt blandt mange Tusinde: Og 
hvo er da du! en alveles uvoerdig Madike og Jordklimp, 
et forbandet Synde-Aadsel, et Djcevels Billede, en Grube 
og Ppt fuldt af allehaande Ureenligheder og Stank, dov, 
blind, lam, nogen, fuld af Bvlder, Saar og Spevalsthed. 
Saaledes ligger du benkastet paa Marken i dit Blöd. 
Tcrnk du nu kun selv engang efter, saa flal du neppe 
kunne begribe det, hvad saadan en Konge, den Allerdei- 
ligste blandt alle Deiligc, kan have at tale med dig. 
Men hvor vil du da ferst ret stamme dig, naar Han 
taler og aabenbarer i dit Hjertf, hvad Han vil. Jeg 
vil, siger Herren, trolove mig med dig. Herre! hvor kan 
det vcrre muligt i den Jammer og Elendighed, som jeg 
ligger udi. âd det ikke forvirre vig, og sorg ei derfor; 
thi jeg veed vel Naad dcrfor. See, min Kjcrrlighed er 
gaaet s. avidt, at jeg haver udgydet mit B löd for dig. 
Det er en underlig Ting! det gjor dig levende; det ren- 
ser dig fra al Ureenhed; det loeger alle dine Brcek; det 
klceder dig med Saligheds Klcedebon, med min Ustvldig- 
heds Kjortel, med den kongelige purpurfarvede Klcede- 
dragt, som er min Retfcerdighed, og da er du for mig 
bleven den Allerdeiligste. JndvorteS herlig udstaferet med 
Gyldenstykke. O  kjcere Sjcrl! du er udvalgt til en Brud 
for den allerhoieste Monark. Han lader anholde om dit 
Hjerte. Han begjcerer ikke, at du stal fore Ham meget 
Gods til. Nei, Han holder og elfter dig boiere end sin 
Himmel; Han forlader sin Throne, gaaer ud fra sin Fa
ders Skjod, Han forlade, Han udtommer sig selv, Han af- 
trcrder frivillig det fuldkomne og beständige Brug af sin 
guddommelige Majestcet og Herlighed, og den uforander- 
lige Nydelse af den deraf flyvende Salighed, Fryd og
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Fornoielse. Han kommer og paatager sig din elendige 
menneflelige Natur, og ydermere i en Tjeners Skikkelse, 
i syndigt KjodS Lignelse; Han bliver i Vit Sted det, som 
du var, den allerforagteligste og uvcerdigste, fuld af 
Smerter og Sygvomme: Hans Krcefter vare borttorrede 
som Graes: nogen og blottet lod Han sig hudflette og 
tornekrone; farvet i sit eget Blöd, lod Han sig ophcenge 
imellem Himmel og Jord, som en forbandet Ting. See, 
du Zions Datter! kjender du denne blodige Brudgom'-F 
Seer du, hvorledes Han er bleven dig lig. Lige og Lige 
Passer sig gjerne bedst sammcn; du tor nu ikke ved at 
flamme dig over din Elendighed, din Nogenhed, din 
Ureenhed, dine Saar ,  dine Ribler og Bylder og din 
Armod. Han er bleven dig lig. Endnu engang: Han 
begjoerer intet andet end din Tro,  at du ganfle alene 
tiltroer og overgiver Ham din evige Saliggjorelse. Intet 
andet end din Kjcerlighed, ja dig heel og ganfle vil Han 
have; med dig vil Han rrolove sig; dig vil Han bestdde; 
Han vil fryde sig ooer dig og vcere meget glad, som en 
Brudgom glceder sig over sin B rud; Han vil forlpste sig 
i din Deilighed. Kjaere S jcrl! hvad mener du vel? V i l 
du give dit Ja -O rd  til Ham? V il du endnu lade dig 
lcrnge tigge og bede til at blive en Dronning og Lam- 
mets Blöd, at komme i den allerhoieste Forening, og det 
inderligste Venstab og Samfund med Guds Son. Ho
sianna! Vrudgommen kommer.

Ja , Jesus tager Svndre an,
Som fole Sjcrlens Nod og Plage,
Som udi svare Synders Ban 
Som arme Orme sig maae klage;
Thi hvo sin Skyld og Skam tilstaaer, 
Den vist en evig Naade faaer;
Hvad man bekjender, flal udslettes,
Og Sjoelens tunge Byrde lettes,
Saa at man boiet sige kan:
M ig arme Orm tog Jesus an.

Ps. 32, 3— 7. Ordsp. 28, 13. 2 Sam . 12, 13.
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Ja, Jesus tager Syndre an.
Den arme, ja den arme Svnder.
O !  kryb til Korset, som du kan!
Saa  stet fortabt, som du dig sinder; 
Thi hvo selv noget godl frembcrr,
D g  seer paa egne Gjerninger;
Hvo sig ei dod og boeslig agter,
Og kun blor Naade eftertragter,
Ham er Guds Son  en fremmed Mand 
Hvorfor? Thi S v n d r e  tages an. 

M atth. 11, 5. Rom . 9, 31. 32.

Ja , Jesus tager Syndre an,
Saasnart man sig saa ussel sinder,
A t intet andet hjcrlpe kan,
End Han, som stjuler alle Synder. 
Hvem Jesus er unu'stelig,
Dens Hyrde er Han uden Svig,
Den ei behover sig at graemme.
Kor storre Angest at fornemme;
Thi man Ham frit sorsikkre kan: '
Guds Son dig saadan rager an.

' ' Ps. 22, 27.

Ja , Jesus tager Syndre an,
Om man endogsaa, som man flulde, 
S in  Skyld tilgavns ei kjende kan,
Men dog ret gjerne kjende vilde;
Naar man ugjerne saa maa gaae,
Og Hjertets Haardhed fole maae,
Saa  bor man dog ei staae tilbage, 
Guds Son  vil ogsaa dig antage,
Thi Han dit Hjerte boie kan.
Ja , Jesus tager Syndre an.

Matth. 5, 3.

P riis  20 Sk.






