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Den uvebagelige Troeffab som en oprigtig
Lilsynsmand i Christi Kirke har at udvise
under enhver Ham msdende Fristelse.
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Den heilige Text, som k nsrvcrrende hottibelkge Forretnmg
ffal legges til Grund for vore Detragtninger, findes bessrevet hvs Apvstelen Paulus i den anden Skrivelse kil
Timokheum, i ist« Kapitels 7de og gde Vers, meddlsse
Hans Ord:

Gud har ikke givet os Frygtsomheds, men
Kraftens, og Kierlighedens, . og Klogstabens
Aand; derfor stamme du big ikke ved Pidnesbyrdet om vor Herre, ei Heller ved mig, som
for Hans Skyld er blevet en Fange, men Heller
lide du ondt tilligemed Evangelio, ved den
Kraft, som Gud forlener dig.
H o ic rrvsrd tg e G u d s M a n d !
A o r Dem og mig, som for enhver Evangelist L«ree
og Tilsynsmand i Christi Kirke, har Jesu Christi vor
Herres Sendebud Apvstelen Paulus i den oplorsteText
udviklet en saare vigtig Paamindelse, hvis Jndhold,
med Hensyn til n«rv«rende Tidsalder, uncrgteligen
fortiener en dobbelt Opmserksomhed. Vort Kald forbinder o s, til at vidne om Herren Christo: Hans
Leere, Hans Fortieneste, hansTilsagn, Hans Vcrlde,
den Gud Har overdraget Ham, stulle vi kundgiore
for vore Medmennester, og lebe dem, til at erkiende
Ham for deres rette Saliggisrer i Troe og Lydighed.
Budstabet er ikke tcrkkeligt for alle. Der modstrider
mange S la g s Fordomme: det angriber hos Nogle de
res forfcrngelige Selvtillid, hos Andre deres Egennytte, og alter hos Andre deres sandselige Lyst. M a n
satter Avind, og Harder sig til Modstand: desuagret maae vi ikke aflade, at vidne om Sandhed. M a n
haanrr, og nucr, og bereder adstillig Forfolgelse:
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desuagtet rer vi ikke deempe vor Rost, eller omstemme
den, for at undgaae Ubchageligheder. Hvad der end
kosterdig, Timotheus! stkal du, som redelig Tirner,
troeligen udrette din Herres Weende. Spsrge du ikke
om Biefald hos Verden, men om Hübest hos den,
du haver at svare for! Sporge du ikkeefrer ublid Omtale, efter haardelig Medfart, men efter din Pligt
og din Forbindklighed. Det er den oprigtige M ands
ubevcrgelige Troefkab, som Paulus krcrver, at en T i
motheus stkal vare paa, og i Gierning legge for D a 
gen, under enhver Ham modende Fristelse, saafrcmt
Han ellers vil forholde sig paa v«rdig Maade efter flt
EmbedeS Medfor.
Hvorvidt det nn iscrr maatte behoveS, at Chri
s t Tienere lagde hvcrandre den samme Fordring paa
Hiertet til noie Betcenksomhed, kan ikke v«re tvivlsomt.
M en overalt moder jo Fristelse paa hver Tid
og S ie d , stkiont med Forffiel.
Overalt bor jo dog
Troestab, ubevagelig Troestkab, ledsage den oprig
tige M and paa hvert Han« S k rid t, som i det daglige
Liv, saa fornemmeligen i Hans ordentlige Kald.. Det
vil da ikke vare forunderligt, at ogsaa v i , som indbyrdes Venner, ved given Leilighed bestyrke hverandre, just i det Sindelav, paa hvilket vor fcrlleds Attraae hidtil har vcrret henvendt. Fra de ynaere Aar,
.min Brod er! kiendte vi hinandeg.
S a a kiendte jeg
D ig stedse, som den Oprigtige, der ikke vankede fra
S id e til Side, ikke nedboiedes afFrygtsomheds Aand,
men havde M o d og Kraft, til at t«nke selv, handle
selv, med fast OverbeviiSning. S a a kiendte jeg dig
r Manddoms Virksomhed paa din haderlige Bane.
I Medgang og Modgang, i lnse og merke Dage,
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var altid min V e n , den redelige, den uforstilte. V o r
Gud har provct, men ikke forladt D ig. D ir Hielte
hangle fast vcd Jesu Ord, D in Troe bestiemmedes
ikke. Ach! hvo af oö, da vi hilsede hverandre. dm
forste Gang i fremmed Land, havde formodet, atFcedn'nelandet stulde giemme for öS begge, saamcgeu
Lykke, men tillige saamegen M oie, saa mangefokd
Hader, men rillige saa mangefold Provelse, snart i
lige Hcnseende, snart anderledeS. M e n hidril Häver
Herren hiulpet, og Han fkal hielpe fcemdeleS.
Vi
ville dog nu , sormodentligen ved sidste personlige
Samfund i dette Liv, til nye Befcrstning i vor Tillid
paa Ham, og med det samme til nye Bekrorftelse i ufta«
vigelig Retstndighed, anstille nogle körte BetragtniN«
ger, som jrg haaber, ikke til M ish ag, men til Op«
muntring for Christelige Tilhorere:

Over den ubevcrgelige Troestab, som en oprigtig Tilsynsmand i Christi Kirke har at uv«
vise under enhver Ham modende Fristelse.
Forst betcrnkes, hvad Fristelse Han nu isrr
kan vsrre udsat for i Anledning af fit Kald.
D e refter tages i »ärmere Overveielse, hvil»
ken Troeffab Han herved har at udvise.
S o m vor Text giver tilkiende, var Paulus nu
i Fangsel. Hans Brev er skrevet fra Rom. Forste
Gang var Han nogle Aar tilforn kommet derhen, da
Landshsvdingen Festus, efter Hans eget ForlangM«
de, sendte Ham fra Jodeland til Keiseren, for at det
Jodistke Raads hadefulbe Bestyldninger imod Ham
Maane underssgeS, og imidlertid Hans Liv v«re be«
trygget mod lumstelig Efterftrabelse. H-n hlev stier

kiendt. Han fik Leilighed til at undervise baade J e 
der og Hedningermed onjVeligt Held. I wende Aar
levede Han der, og forkyndte Gudö Raad til S y n deres Frelse ved Christum den koröfoestede. S a a
tilkrader Han en nye Reise omkring til Menighederne i
Grcrkenland og Asien, for at styrke dem, og fkriver
paa Reisen sit forste Brev til Timorheum, saavelsom
det til Titum, og det til Ebrseerne. Pen flittige P au 
lus, urrcettelig t sit K a ld , har aldrig ladet sig opholde ved nogen S la q s Hinvring, som var muelig at
overvinde. M en i det samme forordner den grumme
Keifer Nero en blodig Forfolgelse i Rom over Jes«
Bekiendere, som nn maae bare Skyld for den afham
selv foranstaltede Jldsvaade. D e yidkirre Jeder oplefte paa nye deres bittre Kkagemaal; og de hemme»
lige Pharisäer, som havde indsneget stg overalt i M e 
nighederne , udsprede paa nye forforiske T v iv l: Had
og Foragt mod det christelige Nav» tager Overhaand
hoS Folket. Paulus, ikke vant til at ffye nogenFare,
hvör Pligt og Samvittighed byder Ham at fremstille
^lg, iler Hasteligen tilbage tilHovedstaden- alt i Haab
o m . at künde forebygge de Troenvee Affald. M en
Avindsmandene gribe Ham, og lade Ham fcrngfle.
S k r« k bekager Hans fleesteBenner, at de ikke ter n«r«
me stg til Ham, og mange forkaste Evangelium, fordi
der symes dem uvardigt , atlid e Sp ot, som blinde
Tilhcrngere af en saa kalbet hoistforvarvelig Overtroe.
I ferste Forhor gelinget det Ham, ved str herlige Forsvar at standse sine Forfelgeres Voldsomhed: der var
intet Paaskud at opsinde, under hvilket Han med S k in
af Rer künde fvrdsmmes. Alligevel seer Han nok, ar
d<reö uforsonlige Fiendffab krerver et Offer. 2 For»

visning om, at Han maae v«re dertil bestemt, fiktiver
Han sit ander Brev til Timotheum, efter hvilket Han
og derpaa inden foieTid vorder henrettet. V i skisnntz
n u , hvad Fristelse Timotheus künde have, lil at ffamme sig ved fit hidtil astagre Bidnxsbyrd om Herren
Christo. V i skisnne, hvorfor Paulus advarer Ham
om, at Han ikke maae blues over fin gamle Leerer, nu
behandlet for fin Oprigtighed, ikke for nogen virkelig
Brode, som en strafvserdig Misdccder.
Det er naturligt, at ogsaa vi knnne opvakkes, til at betanke:
For det forste, hvad Fristelse den oprigtige
Tilsynsmand i Christi Kirke nu is«r kan voere udsat
for, i Anledning af fit Kald. Heraf fskger dog ikke,
at vi derfor M«Üe vente paa en T id , i hvilken det hlev
os fornodent, at v«re belavede paa lige Skiebne med
Apostelen. Der folger ei Heller, at Fristelse fikal be»
frygtes, som künde fremlokke MiSbrug af vort Embe»
de, enten til flem Vinding, eller til stolt Oploftels«.
For stigt har Selskabet den tryggeste Varge, som vel
er, i vore Forhandlingers Offentlighed; og hvo var
ellers den Oprigtige, den Retffafne, der künde tillade fig, med den Eed for Aine, Han engang har aflagt, at give Rum i saadan Anledning for en eneste
usommelig Tanke? Mindre givsr Han Rum for nogen
virkelig Afvigelse fra Pligt og Dyd.
M en S p v rsmaalet er dette: om her ikke kan opstaae Fristelse ^ til
at fikiule de Grnnvlardomme, som Christelig Religion
efter Stifrerens egen Forklaring fikal vare bygget paa:
Omvendelse til G ud, og Syndernes Forladelse ved
Troe paa Ham 3) ? Sporsmaal finder S t e d , om ei
Fristelse kan gives, til at forti« fit reene Vidnesbyrd
om Herren Christo, den G uds eenbaarne S o » , at
' ») Luc. 24, 47.
,

Han er befkikket af sin himmelske Fadxp, til at ftelse,
og bestyre, og lyksaliggiore den syndige Verden, men
ogsaa til atdemme denk)? Sporsmaal bliver, omikke
Fristelse kan mode, til at forvende Evangelium , og
deraf at udelukke alt, hvad hoi Fornust, ester de nu
sorplantede Grundsatninger, vil have bortkastet, som
Levning af trcrlbunden Overtroe?
For de indbildske JodedommetS Jvrere.var en
korsf«stet Frelser i Pauli Dage til Anstod og Forargelse; Han var en Daarlighed for de selvkloge G r«kenlands Viise c ) : hvad er Han nu for mang« Christne,
-som stole paa egen Retfardighed? hvad er Han nu hos
mange Billige, som i tankelos Letsindighed saa gierne
opofre det Helliqste, det AÜerujkyldigste for lystige
In d fa ld ? D a Paulus pradiker i Athenen, faae de at
Hole, at Christus er opreist fra de Dode, og de LarLe drive Sp ot dermed; rhi at Gud ffal künde virke
paa overordentlig Maade efter sit Velbehag, vilde
man ikke finde troeligt, fordi mau ikke vilde troe, at
Han agter paa Verden, eller befatter sig med noget i
Verden, efterat Tingene ere engang blevne til. Hvert
Under var dem en Fabel; Hvert Marke paa guddom«
melig Jndflyvelse var dem saa lattcrligk, at de modt«
villigen forkastede det, »den videre Grandffning 6).
M e n ved at höre og läse, hvad Dagenes Viisdom
briuger tilveye, maatke vel alter en Esaias, om Han
levede, udraabe: hvo faster nu Troe til vor Forkyn»
delse om G uds Undergierninger? og hvo giver Agt
paa Herren- Arm e) ? Der fandteS og de t Pauli Levealder, som forfalffede Guds Ord 5): de vilde ansees for
Saudheds Venner, men agtede tun det for SandHed, som stemmede overeens med dereS forudfattrde
b) Zoh. 17, r. z. Zvh. 5, 27.
c) r Cor. i , 2z.
6) Ap.G. 17,32. e) Es-5Z, 1. k) 2 Cor.4, 2.
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Meninger.
Derefter maatte Alt lade sig dreie i de»
hellige Skrift.
Ved konstlet Forrolkning vidste man
allerede den Gang at vmdanne de klarest« Vidnesbyrd
am Jgienlesning ved Forsonerens D e d , til billedrige
Forestiüinger, under hvilke ikkun den SinVetS D a n 
nelse sikulde betegnes, som var at udvirke ved Hans
Leere, i Foreening med de Mosaiske Forskrifter. Sont
Salomon sagde: under Solen skecr intet nyt A ). Det
nve, over hvilket Ubetcrnksomheden faa tit triumphe»
rer, er gammel Vildfarelse, indkladt i en fornyrt
Dragt.
Alligevel kan selv den meest Oprigtige snarligen under alt bette lcdes i Fristelse; thi See! man
overeser Ham, i Aald Han mener noget ander, mcd
ufordragelig Beskiemmelse. Fristelse overkommer let
teligen den meest Retsindige; thi See! Han maae
vente, at hver Hans Formaning, Hvert Hans O rd,
skal vende tilbage mod Ham selv med stkarpe Bebrei«
delfer. Paulus har i Texten mcd velberaad H u givet
Paamindelse om, at Timotheus ikke maae stamme sig
ved det Vidnesbyrd , Han for har aflagt om Christo,
sin Herr«.
A s egen Erfaring veed Apostelen, hvad
Jndtryk Forhaanelse kan giere paa det arekiere Gcmyt. Ved Hunger og Frost, ved legemlig Ned,
er dog Sindet i S ta n d , til at bevare sin Aloe uforsiyrret^ Den Dydige taber i Baand og Lanker sin
udvortes Friehed, men ikke sin indvorrcs Tilfredshed.
Lad derimod Sp ot og Haan, stiont uforstyldt, forsolge ham! Lad Ham erfare, hvad der tales om Ham
baade her og der til allehaande Forkleinelse! Lad ham
forestille sig, hvorledes de misbruge Hans N avn , til
«t opvakke, enten Latter eüer AfstyeZ Bevidstheden
8) Pradik. r, 9.
'
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om god S a g , om egen Ussyldighed, husvaler, me«
bcrvliger Ham ikke. D e l er Ham dog krankende, at
miskiendes qf de mange, hvis Kierlighed, om Han
er Menneffeven, blivcr Ham ingenlunde ligegyldig;
kramkerrde, at de mange, ikke ildesindede Bredre,
skulle forledes til vrang Bedemmelse ved enkelte Uvenners stette Omdomme. Apostelen saqde: vi maae bevise o» i alle Ting, som Guds Tienere-, mrd fuld
Srandhaftighed. V i maae beviseos saa, ikke minVre ved ondt, end ved godt Rygte; ikke mindre, naar
vi ansees, at v«ke Forferere, end naar vi antages
for Sandheds barere ll). Jmidlertid solle seiv den faste
M a n d , hvad det kostede Ham. M a n Hörer Ham be
klage, at Christi Sendebud behandkes, som Verdens
Aeieffarn, som AfMmmet af den heele Mennefike«
stagt ( j : i famme Hans Klage Hörer man strax og for«
ncmmer, at ikke^iden Bevagelfe har varet opvakt i
Hans Grm yt, kun ved at lanke derpaa.
M e n nu forstaae vi saa meget bedre, hvorfor
Han ikke har befryatet, at Timotheus fikulde fornagte
Christum, og -derfor ei Heller advaret Ham derlnrod:
hos den Nebelige, der ikke bekiender sig til Troe paa
Verdens Forlsser, enten afEgennytte, eller afW resyge, eller af Vedtagt, men ester egen Overbeviisning, er ingcn Fornagtelse, intet Affald at befrygte.
Om saa jkal vare, gaaer Han i Doden, for at besegle
stn Velmenenhed.
M en der er noget, som den Aol»
somme holder for mere gmeligt, end Doden selv: det
er offentkig H a a n ; det er bidende S p o t , vanarende
Dadel.
Ach! Han vil fsle fig, tanker Paulus —
denne min adk barling, Han vil foke fig alt for be«
ssirmmet, i det man figer Ham, at Han udbreder ved
k) 2 Cor. 6, 4. 8 ») i Cor. 4, iz.
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sit Vidnesbyrd om Christo, en ligesaa styg, söm ska«
delig Overtroe. Han vil fole sig overvaldet af Skam»
fuldhed, i der man lader Ham Höre, hvilken rasende
Svarmer Han valgte sig til Larer, og hvor foragke»
ligt det er, at hange fast ved en Troe, fom A vrigHeden maae udrydde med Bold og M agt, sor ar var«
paa der almindeltge Beste. D a kari det skee, at Han
lemper sig ester Omstandighederne, og satter tilside,
hvad man ikke fordrager, paa det at Skiendfel eiffal
bedakke Hans Navn. Nei! den falske Undseelse bor
ikke standse Hans Virksomhed: du j^amme big ikke!
siger Apostelen. Det er ondt, at taale Fvragt! M en
over Sandheds Order, over Jesu Evangelium, ud<
strsmmer saa tik den allervarste Forsmadelse. E r du
bedre, end Viisdommen sekv, kommet fra G u d ? E r
di» FrelferS ÄEre dig mindre vigtig, end dir ringe
Navns ubetydelige, hastig forsvindende Roes?
Jeg har navnet, Hoiarvardiqe Hr. Biskop!
en Art af Fristelse, som leirer sig rundt om os paa
vor heele Bane.
Den moder os paa hvert Trin, i
det vi gaae frem efter den os foreskrevne Regel; og
denne byder, at vi skulle holde fast ved den fände Lare,
i Overeenstemmelse med apostolisk Undervii-aing, sor
at vi maae have det i vor M a g t, saavel at formane,
som nt igiendrive de Modsigende. D e n byder os ar
tale imod Forfsrere, som forvirre hele Hufe, i det de
foreirrage allehaande utilborlig Lardom k). Menhvilken Byvde! hvilketKors! dog det lettes destomere, jo
omhyqgeligere vi beflitteos paa, just at udvise en saa»
dan Troeskab, som Paulus i vor Text har tndjkierper.
O g delte var altsaa:
lc) Tit. r, § - n .
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Den anden Hovedbetragtning, vi havde at
overveie. Her staaer: Gud har ikke givct os Frygt
somhedS, men Krastens, og Kicrlighedens, og Ktogsikaben- Aand: Han meener den Aand, der S in d
og Hierte, som vor Ehristendom efterGuds Aienurrke
maae. have indplantet os, saafremt vi bettende den
med fand Overbeviisning; vor Tankemgade, vorFolelse minder Ham om. Der kommer an paa, om den
er dannet, som Gud vil have der, ved Religionens
Virkninger; da tor Apostelen venre, at vor Trosikab Heller ikke savneS i paakommende Fristelse. M e n
hvorledes skal da denne legges for Dagen? Ester
P a u li reene Fordring— ved Friemodighcd; thi du
har ikke annammet en FrygtsomhedS Aand — ved
Grnndighed; thi det skal seeS, at bin Overbeviisning
har Kraft og Styrke— ved Gavnelyst; thi det maae
kiendes, at hverken Trodsighed, eller Herstesyge, men
Kierlighed besieler dig — endeligen ved Forsigtighed,
thi det maae vise sig, at du ikke farer frem i Ubestn»
dighed, men er klog og betcenksom. Maqtte vi dog
alle, hver for sig, og hver i sin Kreds, stedse have
fastet vorAgtsomhed paa dettefiredobbelteKiendetegn,
som skal udmarke en troeTilsynemand i Christi Kirke.
Forst er Han friemodig: FrygtsomhedS Aand
«engster Ham ikke. Ester Orders Bemarkelse i sit eget
Sp ro g stulde jeg kalde der Feigheds Aand; men dette
vori DansikeUdtryk opvakker en alt for ubehagelig Forestilling. Paulus betragter den fryglsomme Tilsynsmand, som en Flygtling, der vender Ryggen og lsber, ved forste Oiekast til forste Farlighed. Han er
som Leiesvenden, i Lignelsen om den gode Hyrde: Han
lqder Faarene paffe dem selv, og flyer, naar Ulven
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kommer I). Ikke saa den Oprigtige: Han maatte jo ellers selv forraade Religionen« Hader, og stille den
blot for Mistanke. Ha« maatte bedrage sine MedChristnes Tillid, og indjage i deres Barm , hvo vced
hvilken nagende Uroe? hvilke Tvivlsmaal?
Nei! eders Hierte, siger Jesus, stkal ikke for«
fardes: Troer paa Gud, og troer paa migm). Disrt«
pelen er ikke mere, end-Hans Larer, Tieneren ikke
meer, end Hans Herre.
Det maae vare Discipelen
»rok, ar det gaaer ham, som Hans barer; Tieneren
vok,at dele Skiebne med Herren. Have de kalbet Huusbondens Beelzebub, Hvormeget mere Hans Huusge«
sinde? Frygter I kun derfor ikke n ) ! M en hvorfor ikke
frygke? T h i, sagde han, der er intet M ult, som jo
maae aabenbares, og der er inter lsnligt imellem os,
soni man jo maae faae at vive. Hvad jeg siger eder
i M erke, det forkynder knn I om lys D a g ; og hvad
I Here, ligesvm det hvidstkedes eder i H r « , det for»
kynder kun I paa Tagene o). S e e ! troefastö Gud«
M a n d ! Her er Gründen, paa hvilken vi bygge oz
befaste vor Friemodighed. I vor gandstke Religion,
som JesnS larte den selv, som Hans Apostler, ledfa»
gebe efter Hans givne beste af Sandheds Aand Her
oven fra , forklarede den, er intet, som behover at
dolges, intet , som en beskeden og retviis M enneM Forstand stkal blues ved, intet, som den «rligeMand»
velvillige, i Mennestkeheld deeltagende Hierte, stkal
anke paa, eller forarges ovrr. Alt maae legges for
Dagen til Kundstkab for rnhver, til Bedommelse af
enhver. Alt maae proves og underkastes den aller»
stkarpeste Grandstkning. Ved modtvilligk Spotterie,
ved spizfindig Fordreielse, taber dog ikke Lm frugrbare
i) Zvh. io, 12. m)Joh. 14, i. 0) Match. 10,24 25.
0) Matth. 1», 26. 27.

Sandhed sin umiskiendelige V«rd> i deres Aine,so»
agte og fole den. Hvad skulle vi frygte for? D er er
intet, som vcekker Angest for Uroeligheder i det bor»
gerlige Selfkab. Tverrimod nedbrydes ved Jesu L«re
enhver Anledning, fra hvilken de künde fremavles,
euren p«t deres Side, der have ar byde, eller paa de»
re -S id e , som skulle lyde: Avrighed og Undersqat
stille- ril Regnskab for een sg samme Overherre, fom
ikke gier Person- Anseelse, men betaler enhver ester
sine Gierninger. D er er intet, som kaglede til Bel»
lyst, »il4lretf«rdighed, til Gierrighed, til Hofmod,
til Hevnesyge: Tverrimod bestrides enhver uordearlig
Begiering med indtrangende Advarsel. Her aabneß
kun Abgang til Benaadelse for de Angergivne, som
as Hiertet omvende sig.
Herudstrommer kun Trost
sra Jesu Forsoningsdod til de Bodfcrrdige, som ere
rede, til at afstaae fra deres onde Jdr«tter, og legge
V ind uden Skrsm t paa Fremgang i Dyd. Her sav»
ne- ingen «del og menneskekierlig P lig t, som j- vor»
der indpreutet og anviist i Jesu eget Exempel rilvirk»
som Udovelse. Her savneß ingen t«nkelig Bestyrkelsix
i sikker Forhaabning om et lilkom«Wnde lyksaligt Liv:
hvad skulle vi frygte for? O ! de mang« Ubegribelig»
heder! M en selv Naturen indeholder langt fleere.
S e lv den grandskende Philosophie standser ved Op»
gaver, som Heller ikke lade sig udvikle. Og saa betrygge- dog vor Troe fremfor alt ved usorkastelige
Beviser paa Guddommens krastfulde Medvirkning;
O g saa fremspirer dog af vor Troe i retskaffent Hierte
den allerinderligste Hengivenhed til H ud, den fuldeste
Tillid, den mrest taknemmelige Kierlighed: Hvad
skulle vi frygte for? M en der er lidet svr en Tilsyns-

nuuld, ikke at frygte.
Friemsdig stal Han vare.
M aar Vantrve begynder akstorme nrod Zions Muure,
er Han den forste, sein bor stille sig til Modvarge.
Naar vrange Lardomme sorplantcs. til Bekymring
for gode S ia le , til de Letstndiges Forvildelse, vedkommer der Ham, ar staffe de gode Tilfredehed, og de
sorvildede en bedre Vciledelse.
Hvorledes gier harr
det, nden ved LognensJgzendrivelse, »den ved Sand«
heds Forsvar? Derfor vil Apostelen, atvor Troestab
Fremdeles stal udmark« sig ved Kraft. Grün«
dighed maae Herste i det Vidnesbyrd, vi aflcrgge om
Christo vor Herre: Aands Kraft , ikke Valdens, ikke
Myndighedens Anscelse, stal v«rne om Christi Kirke»
Den var jo ellcrs ikke bygget paa klippefast Grund«
»old: guddömmelig Sandhed.
Den havde jo ellers
intet Fortrin for Merkels Rige, som ikkun bestaaer
ved Truster, Befporrelser, og Voldsomheder.
O!
hvor bedroveligen fee de til for Christendoms Betryg«
gelse, som gribe til Vaaben, for at havde den! O !
hvor de bestiemme deres Troe, som ikke vide, at be«
stylte den paa anden Maa.de, »nd ved tordnende
Magtsprog, eller ved Lov og Forordning! Kan da,
Tankfomhed flnttes i Jern?
Kan S ie l betvinges?
KanOverbcviiening paanodesvedudvortes Overmagk?
Religion nden Jndsiqt, «den hierteligst ForviSning,
er enren uffel Enfoldighed, eller et ondstabsfnldt Hyk«
lene: Paa bisse Agre voxer ei ander, end Torn og
Tidsel. N e i! Herren Christus vil ikke regiere over
vrangvilliqe Slaver, nren over redebonne, Ham elstettve Tienere, som lyde Ham med Lyst, fordi de vide,
ar bau velstgncr og brlsnner dem.
Derfor stnlde
Hans Sendebnd vare Larere, men ikke Befalings«

rS
m«nd.
Derfor fknlde vt l«re Folkene, at Holde alt,
hvad Han befalede, men ikketrue, eller tvinge dem (p.
Der er Sandbodens Roes og Seier, at den skinnee
ved sit eget Lys, bestaaer ved fln egen Styrke, gaaer
frem ved sin egen ustandselige Virksomhed.
Et SeNepskorn, det mindste Frse, blev saaet i en Ager.
Hasteligen naaede det en storre Vext, end andre M ad mter, og blev til et Tr«e, «nder hvis Greene Him«
melens Fngle fegte Lye.
S a a afbilder Jesus sin
Kirkes Fremvext^); og fee! den stod der og blomstrede
i Skorm og Uvceir »den SkytS igiennem tre Aarhun
drede; rhi Tr«et var godt, og havde fornoden V«d«
sike.
Siden vilde man omhegne der med Krat og
Tiorne.
M a n ftrtte Set ind under et Kobber-Tag
— og det gik nd, og Stammen fortorredes, vg blev
er Tilsingtssted for M yrer og Onne.
O ! Gud, tilsted dog ikke,. at de« Kraft, som du har nedlagt i dit
O rd, sikal vorde miskiendt eller forsemt.
Brsdre!
Samtligc Medceldste! Det tilkommer os, hver paa sin
Bane, ved en forstandig, en velgrnndet OplySning af
G uds Ord, at forestille og bevise, hvor sankt der er,
at Jesus Christus er kommet tik Verden, for at giore
Syndere salige r). D e l vil ikke.feile, at de jo gierne
komme til Ham, Here Ham, folqeham, holde ved Ham,
og blive lyksalige.
M en bort, evig borr al Tanke
om fremmed Bargemaal! Bort al Udsigt til Magekghed eg Roe under Scepterers Skygge! Det er ja
fornodent, at der maae komme Splidagtigheder, saakcrnge Mennesker vedblive, at lade sig öftere beherstke
af Lidenstkab, end af Overlcrg. Det er jo Heller ikke
mueligt, at fleere Tankende, i derer forskiellige S y n sx) Matth. 28, 2s. g)Matth. rz,Zl.Z 2. r)iTtm . 1,15.

kreds, med dereS forffiellige Evnervg Jndsigter, kum
»e mode tilsammen ved et og samme M aal.
Me«
de Gode hsive dog Agtelse fyr hverandre, og indrom»
me den en« den anden sin fulde Friehed/ medens den
ikke vorder misbrugr til Foracgelse, eller til Skade for
det almindelige. D e elffe hverandre, som Brodre:
de virke i kierligst Forening, hver paa sin Maade, til
Medborgeres G avn: Hvo er du, somHemmer en fremmed Tiener ? Han staaer og falber for sin egen Herre 8).
Hvo er du, som vil fordomme den anderledes tanken
de? M en formaster Han fig, til at haane bin Troe,
sorstyrre dit Haab— V i l hqnopkaste sigtil Herre over
din egen og dine Medbrodyes Samvilkighed — Tr««
der Han frem, at lyne Mtzd stolte Trufler mod FolketHelligdom -— da er detTid, ar varge med Kraft fgr
Menneffe-Ret, for Porgerheld, for christelig Frie«
hed: Aand imod Pand , Forstand imod Forstand,
Kundffab imod Hündffab! Herren vor G u d — - som
Christen lagger feg til: Herren vorForloser— sorg«
piffeligen med Viiödom og Godhed for beste Upfald.
Aldrig var Sandhed endnu, stridende med egneVaaben, blevet overvundet eller forjaget.
Den maatte
kunvige, hvor den ikke fandt Leilighed, til at tale for
sig ftlv. M en allevegne, hvor detre ffe«, ffal det
fees, ligrsom Verden saae detftaBegyndelsen, aide«
har Kraft fta Gud, og atdenfremmer deres Bedring,
deres Beroligelse, der« Lyksalighed, som ville lyde
den »den S v ig c).
P o g , at vi ikke ved denne Forvisning om seirende Kraft hos Order selv ffulle forledes til Trodsig«
hed og Overmod, faa rykker Apvstelen os i vor Text
ü) Rom. 14, 4.

r) Rom. i , iS.
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der tkedie Kiendetogn for A in e , som der udm«rke vor
Troffab; og der er Kierlighed.
Krastens Aand
maaevise sig rillige, som Kierlighedens Äand: blid
og overbcrrende, vennehuld og rienstfardig. D m
rroeffabsfulde Tilsynsnrand ffal i sin Nidkierhed ikke
forglemme, ar Han, som Christi Ttener, maae v«re Chri
sti Efterfolger: Mennefkevenjkab maae besiale Hain.
M ed al den Vcirme, som brander i Jesn Taler mod
de ypperste Priester, Pharisteerne og de Skriftlarde,
bromder dog rillige i Hans Hierte den reneste Kierlighed. Hans Vee er ikke istemr ril Fordsmmelse over
dem, men til Beklagelse. Hvor Leilighed forekommer,
er Han rede, til ar hnsvale dem i deres So rg. Jairus
har neppe bejamret sig for Ham overTaber af en elffet
Datier, for Han gaaer hen, ar kalde henl' til Live
igien u). Og under Hans KorS. da de ryste med derer
Hove der, bespottende Ham i sin Qval, faae de ar Here, i
Siedet for Bebreidelser, en medynksfnlv B e n af Hans
M und til Faderen,om Tilgivelse for de«? v). Hvor langt
staae vi nlbage fra bette Monster paa ddn fuldkomneste
Kierlighrd! M en vi maae jage derefter, som Paul«»
giorde, ar vi knnne komme Ham alt ncermere og ncermcre.
Ingen Avind stkal besneere, ingen Skadelyst
forgifte von Sind.
Hielpfomhed i alr, hvor P ligt
og Ret ei maatte overrrades, bsr stedse lyse siir vore
Bestccrbclscr som er Hovedmaal.
Hvad ander, end
Kierlighed ffal künde formaae, at frenidrive en virk»
som Troeskab hos den Oprigrige? Der er forgieves,
at smigre sig srlv med Haab om jordistk 2Ere: M aar
den falder i vor Lod, er der en -Naadegave af G ud,
hestyrer ved Hans Forsyn ril hoiere Henfigrer. M en
») Matth.

lg , 19.

v) Lac. sz, Z4-
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hvo ter vente derpaa? Ogdcrsom vort Aiemerke sank
ned kil bette forfangelige, blev ingen Pndest, ingen
Bclenuing hos Gud at haabe. D a forfeiledeö ril
lige det fände G avn, som var at udrctte.
Vor
Troe fandt liden Bestyrkelse i egen B a r m : maaskee
den Heller ikke vandt stör Bektcrftelse hos andre. Hvorledes kunne v e lJ, sporger Jesus, komme til at troe,
da I tun hige ester indbyrdeS 2Ere, men have ingen At«
traae ester den fände 2Ere, som erat söge hos Gud ? x )
Gavnelyst, og den allene, bsr altsaa Herj?« i alvor
J id , egal vor Daad.
A t styrke sine Metzchristne,
at frie dem fra qvcrlende Uroe og Frygt, at lebe dein
til Sandheds rette Erkiendelse, at tröste og vederqvcrge
dem under Livet» Moisommeligheder, at grundfceste
dem i Tillid til G u d , i Troe paa Hans S o n , i Lyst
til det Gode, ogm^d dct samme i tryg Forvisning om
rvig Frelse, evig Salighed — 2Edle Gutzs M a n d !—
For Derer nidkiere Troeskab var hidtil bette Formaal
det ferste og sidste hos Deres elskte Menighed: Det
vorde Dem herefter ligeledes det ferste og sidste hos de
mange Menigheder i den stsrre Virkckreds, som nu
er blevet Dem opladt.
Vcrre sig ved mnndtlig eller
sikristlig Bekiendelse om Herren Christo — v«re ßg ved
Tale, eller ved P en— Hvvr snfier )eg ikke, tit at l«se
fra Deres heldige P e n , hvad den lauge Afstand fsrby«
der mig at höre sra Deres Lcrber ! — B«re sig ved Uugr
doms Overhsrelse i Kirker og Skolet, eller ved Sa m tale med aldrende og fvage i Hospitalerne — vAre sig
ved EmbedSbrsdres Raadfsrftl, eller ved Anviisning
for Underlcrrere— P aa alle Steder, til alle Tiber,
maae Tilsynsmanden fiedse regiere- af en og samme

2°h. z, 44.
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Attraae, een og samme i Sielen sig yttrende Drift—
Kierltghed! — Jeg behever ikke at minde derom —
Jeg vilde kun vife, at Paulus i vor Text just anqiver de rette Kiendetegn, som udmerrke den oprigtige,
den troeffabösulde Tilsynemand.
Og nu savnes da Heller ikke det stdste af bisse
Kiendetegn: Forsigtigheden, den kloge Beromksomhed.
Det vil skee, at DereS Hoiarvsrdighed her eller der
maae Here paa en Tale, i hvilken der indeholde- lidet
eller intet.christeligt — maaskeederindcholdesurigtige
Begreber— maastkeeder forekomme Vendinger, som
tobe uoget stiklende — M en Forsigtighed! En Til»
synümand modtager Klager, men klager ei selv —
Han overseer alt, hvad som angaaer Person, vgmser«
ker kun paaTingene— Hanforebygger, hannedflaaer,
saavidt mueligt, al Opstgt, al Uroe, menvolderden
aldrig. I vor Tale kunne vi lempeligen brrigtige det
vrange, udfylde der manglende, uden at yttre vor
M ish a g — Ved Overhorelsen kunne vi letteligen fortk«nge de urigrige Forestillinger, »den at iudblande noget, som maatte ligne en B e b re id M ; og dersomvort
Foredrag ledsages af kierlige, rerende, hnlde Forma»
ninger, virker det paa unge og gamle til fand Belsig«
nelse.
I Eenrum, ved broderlig Fortrolighed, strabe
vi at kränge ind paa Vedkommende med paffende Erindringer; stundomkan det lykkes, ved stille Sagtmodrghed at oprette, hvad en streng og alvorlig Nidkierhed tvrrtimod Havde nedbrudt eller forvarret.
Det
vil stkee, at underlige Meninger, at synderlig Overrroe, at listig Vantroe, baade her og der bemorrkes,
hvor intet deslige var atforvmte. M e n Forsigtighed
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Enhver Ophavelfe foraarsagrr rusindfold Ulempe. D e r
udrettes mere ved en skaansom Nedladelse til de
Skrobelige; der vindes meer ved en aabenhiertet, en
takkelig Deeltagelse i dereS Anliegende.
M en lad
del ffee, som hvs os, at offentligt Anqreb paa San dhedü V e i til Salighed med offentlig B r a m foranstal»
tes og udbredes; da vidste jeg ikke, hvorledes den troe
Tilsynsmand, som har at vaage over sit Stift, künde
forncegte sit Kald.
Han er uden Tvivl pligtig, til at
afvarge den tilsigtede Forforelse. Han maae begegne
den ved modsatte Erindringer til bedre OplySning.
Forbyde Oud! at flig Nodvendighed jkal indtraffe
hos Dem S e lv , og formere Deres Arbeider! Jeg
vilde Heller tilvinde os her nogen Frugt af de faa Fric«
timer, som maatte blive Dem lilover». Jmidlertid
er allerede det meget Gode at erkiende med Taksigelse,
som lange har varet udvirket iblandt os ved Deres troe
Aarvaagenhed. M en paa det at alle Tilstedevarende
maae vare vidende om, hvormegeu Grund jeg kan have, at bygge min Forventelse paa, om trofast B e 
stand fra denne vardige Sandheda Larer til Christi
Riges Befastning t vort kiere Fadreneland; saa vilde
Deres Hoiarvardighed behage, at trade op her for A l
teret, medens jeg forelaser Deres LcvnetSlob. —
Den allrrheiestr Gud forlene Dem sin Aandog
Naade, til at vare med ubevagelig Troeskab paa det
nye Dem anbetroede saa viglige Kald; paa det arJe
su Christi herlige Rige fremdeles ved Dem maae vinde
stör Fremgang, til mange Sieles evigeFrelse. Amen!
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Psalm. 8-

Detlonner Uniagen, Hoiarvardige Guds M a n d ! at
viseTroeftab i en HerresTieneste, som besidder baade den
M a g t, og tillige den Miftundhed, hvorom vi nyS paamindteS i den afsiungne Davids Psalme. Hvor faderli«
gen Han dog elfter fine Mennefter paa Jorden, at der er
intet faa fttent, eller saa vigtigt, blandt heele den svrige
Gkabning, som jo ftal vare dem underkastet/ og overgivet
ttl dereS Brng! Men ikke det allene: hau har udrustet
dem med Evner, begavet dem med Krafter og Fuldkom«
wenheder, ved hvitke de scrttes i Stand, til at «arme fig
til Aanderne. Han giorde mere endnn for deresSkyld:
Han sendtedem fin eneste Gon, ifort deresNatur, for ved
Ham at reise dem op igien af dereS selvforvoldteFordcrrvelse, og fsre dem tilbage til deres hsie Maal. -0! hvil«
ken TEre, at vorde beftikket, til at pleie diffeGudS yndede
Born, og drage Omsorg for deres Dannelse! Men tillige,
hvilken betydeligGierning at forestaae, hvilket overvattcs
magtpaaliggende Änsvar! hver Tanke, hver Attraae i
vor S ie l maae faste fig «den Afladelse paa dette störe
ALrende. Hver Kraft i Legeme og Aand maae vare dertil
vpofter. Dersom ej Troftad og Jver oplivede vor? Bestr«delscr, ftulde det mislykkeS, og bringe Uheld tilveie, i
Etedet for at fremvirke Gavn. Lad da Jesus Christus,
vor allerhelligste Forgianger stedse fore Dem paa alle DereS Veie, ved fin Lare og fit Exempel. Lad HanS Gindelav befasie fig i DereS Barm, Hans Aand bestyre D e m !
Lad Hans utrattelige Arbeidsomhed, HanS inderlige Gavnelyst, vare Dem forestiket til Monster, og hav stedse De»
res Hu fast knpttet til HanS svigelsse Oprigtighed. Her
er saare meget at besorge, at svare for. D i ville höre,
hvad LandetS Fyrste, vor gode Konge, med Hensyn til at
betrygge fit Folk, har budet öS, at agte paa i folgende
LovenS Artikler:
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Herpaa overantvorder jeg Dem det bistoppelige Einbe»
de, i den treenige GudS Navn, Faderens, Sonnen- og
den Heilig Aands! Men hvad Deres Hsiarvardighed nu
er blevet forelarst, saavelsom hvad ander Deres vigtige
Kald kan vedkomme, i Henseende til at freinme GudS
-OrdS reene og fände karrdom, vaage oder de heilige Ga«
cramenters rette Fvrvaltning efter Christi egen Jndstif»
leise, paaminde om Lydighed mod den rette Avrighed, og
formane enhver, til at give Gud, hvad Guds er, samt
Köngen, hvad Ham Hörer til, med ander mere: Oette tilsammen vilde da n« Deres Hsieerrxerdighed fyrpligte stg
til at «are paa^ med en gvd og glad Samvittighed, baade
for Gud og Mennester. De lover mig altsaa her for den
alvidende Guds Aasyn, at De flitteligen, troeligen, retsindetigen vil tragis derester, formedelsi den Stand og
Naade, fom Gud dertil forlener Dem.
De giver mig Deres Haand derpaa.

.

Psalm. iz4>

Hvor sandt, min dyrebare Hr. Troder! at Gud al»
lene, som den affiungne Psalme minder os om, tilhoree
al ZEre og Priis, al Lov og Takstgelse! Med vvre beste
Forsatter erfare vi dog ideligen, at det ikke staaer i vor
M a g t, euren at udrette saa meget, vi onstede/ eller at
fuldbringe det saa vel, sonr vi burde og vilde. Paulus
fagde os i Testen, at Gud er den, der maae forirne os
Kraft, til at udvise vedborlig Troestab. Psalmisten formanede, til at oplofte vore Hander mod Himlen , Guds
Throne, i haabefuld Bon om Bistand og Veifignelse. O !
hvor det er trosteligt, at vi tor bede i Jesu N a v n , med
Tillid paa Hans Fortieneste og Forbon. O ! hvor det er
gl«deligt, at vi med hiertelig Paakaldelse, i sandForvis»
ning om den Heilig Aands medvirkende Naade, könne be,
gynde, fortsatte, og fuldende enhver vor Gierning. Saare
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mrget indlsber, som udfordrer Aands N«rv«relse. Saare
letteligen kan -Üverilelse finde Sted. E t L»rd, en Mine,
som ikke passede, drager Folger efter fi^, baade fiern vg
n«r, ikke til -Opbyggelse. Men Troe og Bon, men Tak
og Lov, ofret bin Fader i stille Eensomhed, ofret Ham ved
h an sSo n i Aandens'Samfnnd: See! det vareDin Til«
fingt, D it Skiold, D it D<rrn! Jeg veed, at det stnffer öS
Ikke. O g fat da M od i Herrens Navn, gode Diskop! til
at höre paa, og til at overveie, og til at famtykke, og til
at holde, hvad n« vore rlstelige Medarldste stulle forelarse
af GüdS eget Ord, som Forstrift vg Regel til «afiadelig
Esterlevelse!

Dt. r, 5.9. Ap. G. 20, ag »Z2. aDm. 4, i-z.
Sandeligen! det er ikke Stands, eller Dellevnet, e«
christelig Bistop tor love fig; men det er streng Retfarrdighed, som stal adgiore Hans heele V « r d ; det er eq
exemplarist Ustraffelighed, en klippefast Bestandighed, en
uovrrvindelig Taalmodighed, som befiemmer al Hans Agtelse. V e la n ! Hoi«rv«rdige Hr. Bistop!. disse Egensta-Ler ere Dem ikke frcmmede. De vorde altsaa befarstede
hos Dem, til riig Velfignelse for Deres Stift, til Gav»
og Gleede fqr Tviüingrigets Borgere!
Brodre! vi heilige Ham, efter Apostlernes Anordning,
-edHaandspaaleggelse, nader troende Forbsn, til fit «refnlde K a ld , og tilonffe Ham a f fuld Aand Herrens vor
GudS naaderige Beffyttrlse, bedende med hverandre i
Zes» Navn: V o r Fader rr.

