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Forord.
9 ^ t  jeg er ikke Skribent, det vil Enhber ved Gjennemlcrsnin- gen af disse Blade snart overbevise sig selv om , men at jeg dog alligevel har givet mig af med at skrive, det har sin Grund i, som jeg crrlig vil tilstaae, at det harmede mig i mit Hjerte, at en M and, som jeg syntes enten bedre vidste eller idetmindste dog burde habe bidst bedre Besked paa en S a g ,  som Han her havde givet sig af med, forend Han lod den offentligen udgaae i Trykken; og at det flulde scrttes i et saa farligt L y s , hvad jeg dog udtrykkeligt vidste at vcrre en G uds Gjerning. A t jeg bilde paatage mig at besmykke eller undflylde enten de Andres eller mine egne mange M angler og störe B ro st, det bilde vel ikke habe stört ät betyde, da min Autoritet vel ikke er af den S la g s , at det künde give det stör Bergt, men for Sandhedens Skyld troede jeg at burde gjore hvad der stod i min M a g t, og bidrage Noget efter den Kundskab og O p ly sn in g , som jeg havde til Sagens vidcre Bedommclse. B ille  maaskee Flere foruden saa mange andre M angler opholde sig ober min frie og uanftacndige Talemaade til en geistlig M a n d , saa beed jeg ikke at svare Andet, end jeg har ikke kunnet gjore det andcrledes, end som det Haber staact for mig, og künde det tjene til mindste Undskyldning, saa bilde jeg anvende det gamle Ordsprog: «So m  man raaber i Skvven, saa faaer man S v a r ."  Forrestenl*



vildc jeg onske, at jeg maatte agtes vcrrdig at staa i etbroder- ligt Fvrhvld til den ccrede Pastor Pontoppidan, og at Han ikke skulde tro, at d e tv a ra f nogen Uvillie imod Ham, jeg havde grebet til Pennen, men af Kjcrrlighed til denne S a g , for hoil- ket jeg maaskee har soll mere, end Han eller nvget Mcnneske troer. H ans B o g  sornam jeg strax vilde glcrde mange Sand- heds Fjender, da de altid med Glcrde gribe ethvert M iddcl, hvormed de kunne stade Sandheden, og saare og bedrove mange fromme H jertcr, der synes at vcrre stillet offentlig tilstue i et usandhedskjcrrligt og falstt L ys.



V o r r ig e  Foraar udgav en Lagmand ovre i S ja lla n d  en lille B og betitlet: „B e v iis  for at de borgerlige Love stride imod den heilige almindelige Kirkes Love", og skriver da tilsidst i B ogen: „Z e g  har det Haab og den Tro til Danmarks hoit- oerede Geistlighed, at den ikke vil lade det gaa upaaagtet hen, naar den Deel af Folket, der vil agte paa deres T a le , der gjerne vil bestrabe sig for at give G u d , hvad G uds er, og Köngen, hvad Köngens er, naar disse anmode den om at for- klare for fig, hvad der efter deres Begreber blive Modsatnin- ger. D e  bedes arbodigst at optage en Lagmands Frimodighed med Vclvillie, sder i M anges N avn anmoder Dem om at vei- lcde vs med Hrnsyn til de to Sporgsm aales Besvarelse, som dettc lille S k rift  har til F vrm aal; forsikkrendc om, at vi ville boie os for Sandheden, og lade os optyse om, hvad vi ikke sclv fvrstaa; thi det er jo bedre, at saadanne Tanker og M e - ninger trade frem for- Dagens L y s, end at de i det Skjulte mere og mcre skulle udbredes, og virke M istillid  mellem K ir- kens Larerstand og en stör Deel af Folket". Dette lille Skrift har jeg, og vist M ange med mig i deres Jn d re  for lang T id  siden sat deres hjertelige N avn under, men hidtil, saavidt mig bevidst, intet S v a r  bekommet. Derimod har Pastor Pontop- pidan i Nibe ladet et lille Sk rift udgaa, betitlet: „Veiledning til Bedomiiielse af Opvakkelsen i vore Dage. Meddeelt til kir- kelig Oplysning og Befastelse." Hvad egentlig den gode M ands



6Hensigt er med bette kille S k rift, er ikke godt for mig, og maaskee for Flere, at sige; bog, Han siger os bet selv til S lu t -  ning. P ag n . 6 8 : „D e t  er med denne gode T ro , at jeg lader bisse O rb  gaa ud blandt Mebchristne i mit Fcedreland som et Fingerpeg til Oplysning og Befoestelsc for opvakte Sjcele og levende Christne." J e g  har brudt mit Hoved —  og det bry- der noget derinde endnu —  hvad det dog egentlig er, den gode M and vil, thi jeg synes det er et saa modsigende og sammen- snorende Vcev, at det ikke er til at finde Nede i. Hvem er det dog egentlig den gode M and skriver til?  P a g . 60 taler Han om Christne i Almindelighed og Opvakte i Scrrdeleshed, Christi Bekjendere, slaaer dem derpaa i een Potte og gjor en Heck ukirkelig Hob af dem; det kan altsaa ikke vcrrc dem, Han mener med opvakte Sjoele og levende Christne. N u , Han har vel sine egne Anskuelser og deler Folk i forskjellige Klasscr. J e g  har nok Hort Tale om „opvakte Kjobmcrnd" og „opvakte Hoveder", og secr undertidcn i Aviserne at der onskes en Dreng i et eller andct F ag  med et „opvakt H o ved "; men da Hans Sk rift jo er meddeelt til „kirkelig Oplysning og Befirstelse", kan det jo ikke vocre disse Folk Han mener. Han maa derfor iske tage mig det fortrydeligt op, hvis det gamle Ordsprog ikke lyver, „a t  naar de slaaer ivlandt en Flok Hunde, den de saa rammer den piber", hvis jeg her kommer til at pibe en lille Sm ule , ifald det er mig og mine Ligesindede Han mener; thi efter A lt  hvad jeg kjender til det danske Folk, kan jeg ikke finde dem uden at tage mig selv med, rigtig nok ere de ncrsten skildrede som Folk, der ncrsten ikke lcrngere ere eller ville vcrre Mennesker —  P a g . 22 —  ja de mangle ei alene chriltelig, men endog almeen-menneskelig og folkelig O plysning; men saa- megen Forstand synes jeg dog endnu at have, at er det ikke os Han overfalder, veed jeg ikke hvvr de ere. T a  den gode M and



7jo vist maa antage om sig selv at v<rre naaet en stör Fuldkom« menhed i alle disse Egenskaber, er det jo intet Under, at Han i hoi G rad  maa stamme sig ved dem, saa de erestildrede som Folk, M an  ncrsten ikke skulle tro de vare Danste, eller komne ud af det danste Folks M idte. D o g , i alt dette V irvar har Han givet dem en Trost —  P a g . 8 —  at det er ei alene Lave og Ulcrrde, men endog Hoie og Lcerde, som opvcrkkes i disse Tider. Skulde nu Nogen, hvem dette Skrift falber i Hcrn- derne, komme til med mig at bryde sit Hoved over, hvad det dog egentlig er at den gode M and vil, og som Han advarer imod, eller hvor de Folk dog egentlig ere, som Han saaledes har stildret, og med mig falbe paa de Tanker, at det er mig og mine Ligesindede Han mener; —  thi at jeg er af de O p - vakte, og af den kjocre G uds Naade har erfaret Kräften af P a u l. O rd  Es. 5, 14 i m itH jerte: „V o g n  op du som sover," det kan jeg ikke nagte, udcn tillige at nagte, der er en G u d  til, hvorvidt jeg saa har fulgt Fvrmaningen, „a t  staa op fra de Dode, at Christus künde lyse for m ig ,"  bliver en anden S a g  —  saa synes jeg det trangcr til en Sm ule O plysning, som jeg da her i al min Dumhed vil give, saa gvdt som jeg kan. E r  det da nu virkelig os, som Han vil tillivs, saa synes jeg rigtignok, Han skulde have flammet sig en lille Sm ule, og ikke have kommet med et saadant Sk rift i saa ubelcilig en Stund, og seet Han künde have kjobt den beteilige, det er jo Noget as det, som Han vpfvrdrer til — P a g . 8 — . M en vilde Han have taget sig selv en lille Sm ule ved Ncrsen, saa vilde jo Hcrrens O rd , M ath . 7, 3 , 5 strax have salbet Ham ind: H a r jeg selv forsomt det at kjobe den beteilige T id  ved ikke allerede for flere A ar siden at udgive min B o g , og viist F o l- ket, hvilke Umennesker de Opvakte ere; nu er det jo ikke alene



8dem, som jeg saaledes stempler, men tillige en stör Deel af det danske Folk, da der jo sidder flere af bisse Personer i den danske N igsdag, som ikke ville fralcrgge sig at höre til de O p - vaktes T a l, enten de saa skulle kaldes Aristokrater eller Demokrater, eller hvilken Retning de endogsaa have i den Henseende; og de künde jo dog umuligt vcrre blevne puttede derind af bisse ToSser, thi omendskjondt de snart ere spredte oder hele Landet, saa ere de dog saa saa og saa tyndt spredte, at naar de Andre ikke havde vcrret ligesaa tossede, saa havde der ikke kommen een Eneste af dem i Nigsdagen. H vad nu den christelige Oplysning angaaer, da behoves den jo ikke for at vcrre en dansk Nigsdagsm and, og derfor er Folket jo ikke stemplet som nogle Dummerhoveder i saa Henseende, fordi der sidder flere af de Opvakte i Nigsdagen. M en saa beder jeg blot at be- tcrnke: Manden maa vcrre saa oplyst og saa skriftklog, i'om Han vcrre vil, baade i menneskelig og christelig Henseende, saa, hvis Ordsproget ikke lyver: „Erfaren  M and er god at gjcrste", eller „Erfarenhed er den bedste Lceremestcr", saa mangler Han dog, at Han slet ikke veed, hvorledes det seer ud i den O p - vaktes Jn d re , thi at Han skulde vcrre, eller vilde have O rd  for at höre til disses T a l, det er der dog vel aldrig noget sorstan- digt Mennefke, der har lccst Hans B o g , som vil falde paa. Ester det Kjendskab jeg derfor har til Christendommen, maa Han jo enten vcrre as dem, der beständig ere blevne i Fade- rens H u u s, det vil sige, i deres Taabspagt, som aldrig har lagt sig til at sove, eller faret ud i de fremmede Lande og sorodt deres herlige Arvegods; eller ogsaa, at Han maa vcrre as dem, som igjen ere faldne i .Sovn , og altsaa blandt de S o -  vendes T a l. E r  Han nu af de Forstes T a l, saa er det jo intet Under, at Han, lig den crldre Broder i Luc., 16, 28, 31 er bleven lidt vred over, at vi stakkels forlorne Sonner, som



t)ei alene have varet faldne i S o v n , men endogsaa sat alt det heilige ArvegodS til, vi vare komne i E ie af, i de fremmede Lande —  skulde igjen blive stillede paa lige Fod  med Ham. E r  Han derimod iblandt de Sovendes T a l, saa vide vi jo nok, at de Sovende er ikke heel dode, har et S la g s  Liv , men no- get Fuldstandigt kunne de aldrig gjore, men dromme det kunne de, men det er Heller ikke andet end Drommerier A lt  det, de have med at bestille. Somme Tider siaaer det jo til, at der künde dremmes T in g, som enten ere passerede eller virkelig passerer; noget S a n d t og Virkeligt saa vi aldrig ud a fD ro m - meriet. V e l troer jeg at der kunne gives overnaturlige Drom - me, men saa lagger vor Herrc dem ogsaa gjerne selv u d ; dette saa vi hos Joseph, Iste M osb. 37, 7, og 42, 6. J e q  har rigtignok seet en B o g , som en M and , der vel ellers skulde kaldes en lard M and, har skreven, da den har. varet brugt i mangc Skoler, og som Han har kaldet en Bibelhistorie; at Han tillagger Joseph den grove Beskyldning, at Han tankte paa M r e  og Hoihed om Dagen, og derfor dromte Han om det om Natten. J e g  raader In gen til at faste Lid til Drommerier, siden, som sagt, vor Herre selv udlagger dem.Ellers kan det jo rigtignok lade paa den godc M and, som Han skulde mene det meget godt med os, og at Han har «lange gode Formaninger, Advarsler og Oplysninger at give os, hvorfor vi jo ere Ham mange T a t  skyldige; men hvorledes Han selv kommer afsted med at tro , at de enten kunne eller ville finde mindste Jndgang i vore H jerter, efter den Skildring, Han har gjort af os, dette er mig nasten ubegribeligt. Havde Han varet, hvad vi kalde en Prophet iblandt os, saa künde Han jo have tankt, at vi havde canoniseret —  antaget dem som ufeilbare —  alle Hans O rd , lig Mormonerne med deres Joseph Sm idt. H an siger rigtignok P a g . 16: „G raadige som de



10Opvakte vare efter at höre mere og mere om de Ding, som an- gaa G u d s R ige, flugte de let i deres M angel paa aandelig Forstand Giften med den sundeFode;" maaskee Han hartcenkt: E re de saa graadige til at fluge i dem, at Giften glider med, saa maa D e  sagtens kunne singe denne gode, sunde Fode; men her synes jeg, at den gode M and maatte igjen have taget fig selv ved Ncrsen, og havt saamegen Menneste-Kundflab, som, Han nu ncrsten reent har frakjendt os Andre, at naar jeg forst ligesom staaer og blotter, og gjor N a r  af en M and, og siger Ham, hvor tosset og scrvoren Han er, saa bliver Han meget mistamkelig imod mig, og om mine O rd  da siden aldrig ere saa gode, ville de dog vist komme paa Vcrgtskaalen, forend de glide saa let n e d ; og dette har den gode M and vist ogsaa dromt en Sm ule om, og derfor, P a g . 47, advarer saa rolig mod de Skriftkloges V e i, som Han kalder det, ved at lcrse os vor Herre til, ei alene i Bogernes B o g , men ogsaa andre gu- delige B oger, hvormcd Han nu ogsaa selv har hjulpen til at fylde Verden med een. Esters forekommer det mig, som den kjoere M and er meget uheldig i sine Beviisforclser —  som Han selv henter ud af Skriften ekler Bibelen, saa Han jo da Heller ikke er heel fri for at flye til —  at var der In gen , som ved G u d s Naade havde bedre Oine at see med, saa künde det godt gjores behov at tage fig i A g t for at komme til denne Kilde. D et kan snart ogsaa see ud, som der har faret Ham en Ncrdsel igjennem Hjertet, da Han flog ind paa dette Gebeet, thi Han begynder strax, P agn . 4 3 : »Ingen frygte Heller her hverken sor mig eller for fig selv", og Han künde vist ogsaa have behov at tage M od ttl sig; thi hvem skulde have dromt om, at en saa lcrrd M and skulde vcrre saa forvirret, naar Han vilde til at fore B e v iis , Han da skulde gribe til et Vaaben, der vidner litze mod sig selv. T h i naar Han nu taler om at käste sig i A r-



IImene paa Skristen —  P ag n . 43  —  og vil til at bevise denne farlige B e i, da fortaller Han o s: „der er Heller ingen aande- lig Asvei, mod hvilken Jesu s selv advarer stärkere, end mod de Skriftkloges V e i ."  „ „ I  randsage Skristerne, fordi I  mene i dem at have et evigt L iv ; og disse er det, som vidneom mig: og I  ville ikke komme til m ig , at I  kunne haveL iv e t ." "  N u  ve l, er det denne de Skriftkloges V e i, Jesu s advarer os imod, saa er det jo den gode M and selv: Han maa dog vcrre een af de Skrifkkloge, da Han ei alene er Prcrst, menhar nu ogsaa paataget fig at vcrre Reform ator, thi at Jesu sadvarer at randsage i Skristerne, dette er saa langt fra, at Han i M ath . 23, 1. 2. 3. 4 . siger: „ D a  talede Je su s  til Folket og til sine Disciple og sagde: P a a  Moses S to l  sidde Skrift- kloge og Phariscrer; A lt  det dersor, som de sige Eder, at I  skulle holde, det holder og gjorer, men gjorer ikke efter deres Gjerninger; thi de sige det ve l, men gjore det ikke. T h i de durde svare Byrder, vanskelige at vcrre, og lcrgge Menneskene dem paa Skuldrene; men selv ville de ikke rere dem med en F in g e r ,"  og raabe derefter 8 Gange Vee over dem for denne deres V ei. N e i, Han som selv var det evige, selvstcrndige G u d s O rd , Han siger ogsaa i J v h .  5, 46. 4 7 .:  „Dersvm I  troede M oses, troede I  vel ogsaa m ig ; thi Han haver skrevet ommig; men tro I  ikke Hans S k rifte r, hvvrledes skulle I  trominc O r d ;"  og naar Han taler om den rige M and i Luc. 16, 29. 3 1 .:  „Abraham  sagde til Ham: de have Moses og P ro - pheterne, lad dem höre dem. M en Han sagde til Ham: höre de ikke Moses og Propheterne, da tro de ikke Heller, om N o gen opstod fra de D o d e." J a  endog efter sin Opstandelse, daHan aabenbarede fig paa Veien for Disciplene, viser Han dem strax hen til Skristerne, Luc. 24, 2ö, 27 : „ O g  Han sagde til dem: O  I  D aarer, og seenhjertede til at tro alt det, jom



12Propheterne have sagt. O g  Han begyndte fra M o  sc og fta alle Propheterne, og udlagde dem i alle Skrifterne det, svm var strevet om Ham." O g  dersom det skulde hade verret «apostv- lifk at randsage i Skrifterne, hvor kuyde de da i Beroca vcrre roste i Apost. G .  17, 1 1 .: „M e n  disse vare mere ret- tcrnkende end de i Thessalvnica; de annammcde Ordet med al NedeboNhed, og randsagede dagligen i Skrifterne, vm disse Ting havde sig saaledcs." J a  vi behove vel ikke at lcrse ret langt i P a u li Breve nogen Steder, for Han strax siger os, hvad der staaer skrevet, og viser os dermed hen til Skrifterne. Tenne Apostel har jo ellers den gode M and viist os hen til, P a g .17, for at leere af, som et „Forbillede paa et omvendt og vp-> vakt Mcnneske"; men som det i mine Oine seer lidt bagvendt ud, naar Han siger „omvendt og opvakt," da jeg nok trver, at Een kan vcrre opvakt, uden derfor at vare omvendt, saa har jeg endnu nersten ikke Heller Hort en grovere Bcskyldning imod den Heilig Aand, end som Han her gjor, omcndskjondt Han P a g . 57 og 60 ncrsten er nccr ved at frakjende os, at tro paa den Heilig A an d ; thi, siger Han om Apostclen, „saa vide vi ogsaa om Ham, at Han ikke blot i 3 T age efter sin Opvakkelse Var lukket inde i sig selv og hvcrkcn spiste eller drak, men at Han ogsaa derefter i 3 A ar levcde som gjemt for Verden og andre Mennesker, indtil Han havde faaet Lys i de störe T ing, som vare skete Ham paa Veien til Damaskus og i Damaskus, hvor Han stod op og blev dobt." N e i, i min B ibel der staaer om S a u lu s , efterat Herren havde talet til Ham paa Veien til D a maskus. og Han ikke havde seet eller adt og drukket i tre T age, og Herren befalet Ananias at gaae til Ham, Apost. G .  9, 17.18. 19. 20. og 2 2 .:  „ M e n  Ananias gik hen, og kvm ind i Huset, og lagde Hamderne paa Ham og sagde: S a u l, Broker! Herren har sendt mig, Je su s , der aabenbaredes for jdig paa



Vcien ad hvilken du kom, at du skal vorde seende igjen, og fyl-- des med den Hellig Aand. O g  strax faldt det fra Hans D ine som Skjael, og Han blev seende i det samme, og stod op, og dlev dodt. O g  Han fik M o d , og blev styrket. M en S a u lu s  blev nogle Dage hos Disciplene i Damaskus. O g  strax prcrdi- kede Han Christum i Synagogerne, at Han er den G uds S o n . M en S a u lu s  sturkedes end mere, og igjendrev Joderne, som borde i Damaskus, og beviste, at denne er den C h ristu s." Der Han saa kom til Jerusalem, fortceller Han Apostlene, B .  27. 28. 29 og 30, „hvorledes Han i Damaskus havde lcrrt frimodigen i Jesu  Slavn. O g  Han gik ind og gik ud med i Jerusalem, og leerte frimodigen i den Herres Je su  N avn . O g  Han talede og tvistede med Hellenisterne; men de toge sig for at slaae Ham ihjel. M en da Brodrene fik det at vide, forte de Ham til Cn'saraea, og sendte Ham vidcre til D a r s u s ."  E i den efter finde bi i Hans Brev til de Galater, der Han forsba- rer fit Apvstel-Embedc imod de falste Apostler, at Han ikke haade leert fit Evangelium af Menneskene, men af Je su s  Christus og Gud Fader, G a l . 1, 1 t . 12. 16. 17. 18. : , , J e g  bevidner Eder Brodre, at det Evangelium, som er prerdiket af mig, er ikke Menneske-Lerre; thi hverken annammede, ei Heller leerte jeg det af noget Menneske, men ved Jesu  Christi Aaben- barelse. A t Gud vilde aabenbare sin S o n  i mig paa det jeg skulde forkyndc Ham iblandt Hedningerne: da strax besurgte jeg mig ikke med Kjod og B lö d , drog Heller ikke op til Jerusalem , til dem, som for jeg vare Apostler, men drog dort til Arabien, og kom atter tilbage til Damaskus. Eiden, efter tre A a r , drog jeg op til Jerusalem, for at blive kjendt med P etrus, og blev feinten Dage hos Ham". N e i, det er rigtignok for grove Beskyld- ningcr at gjore imod en af vor Herres Apostler, hvem Han selb havde fyldt med den Hellig Aand, at Han maatte lebe i tre



14A ar ,,som gjemt for Verden og andre Mennester, indtil Han havde saaet Lhs i de störe T in g, som vare skete Ham paa Veien til Damaskus og i Damaskus, hvor Han stod op v g b levd o b t." H vor den gode M and har sin Hjrmmel fra for siige Dromme- rier, som den hellige Skrift oidner tvertimod, dette Hürde Han have sagt o s , for Han vil have den hellige Skn st jaget paa Doren. P a g . 44 siger Han: , ,D c t  gjalder altsaa om at have Vorherre selv, at vi kunne have Livet i Ham, og til den Ende er det os saare jM 'nligt, at den hellige Skrift ogsaa gaaer dort ogsaa viger tilsidc og giver P la d s  for Je su s , G uds S o n , at Han selv kan gjalde for den ene Herre i vor Saligheds S a g , og ikke skal blive fordunklet eller fortrangt as nogen anden M agt eller Myndighed, Heller ikke af Propheterne eller Apostlerne;" jeg synes vi künde nasten fristes til at sige med Fcstus i Apost. G .  26, 24, dog i en anden Forstand: „ D u  raser P au lu s, den megen Lardom gjor dig rasende," thi hvvrledcs Han vil stille Christus fra Skriften, eller hvad Prvpheter og Apostler har skrevet om Ham, dette er mig en uforklarlig Gaade. Je g  veed jo nok, at Han vil fortalle os, at det er Heller ikke det Han vil stille ad, det er kun Mishrugen af Skrifter, thi det siger Han os jo P a g . 43, og har dertil et B eviis  paa rede Haand, saa vi nasten skulle tro, at Manden er fra Forstanden: „ O g  dette kan ikke vare svart for oprigtige Christne at give Medhold, at ligesom et Menneste kan ade og dritte fig selv til Dom  i Jesu  dyrebare Legeme og B löd , saaledes kan et Menneste ogsaa binde fit Hjerte saaledes til den hellige B o g , at den bliver en Sn are for Hjertet, saa at dette viger fra Herren og ikke soger Samfundet med den levendc G u d ."  Je g  synes endnu ikke at Hort noget Ufvrstandigere af en skriftlard M a n d ; kan en bodfardig og troende Christen, som i Troen paa Herrens Befaling aber og dritter Herrens Legeme og B löd



til sine SynderS Forladelse, «de og dritte sig selv til D om , saa siger jo Proesten Log» bver Gang vi gaae til Sakramentet, naar Han sortocller os: „ N a a r  Z  troer disse Christi O rd  og gjore efter denne Hans B efaling, saa ere I  ret provede, som P a u lu s  siger, og retteligen og voerdigcn kunne «de Christi Le- geme og dritte Hans B löd  til Eders Synders Forladelse." H a r Nogen Hort M a g e , at saadant et Menneske kan binde fit Hjerte jaaledes til den heilige B o g , at den bliver en Snare for Hjertet, saa at dette Niger fra Herren, og at det er derfor nod- oendigt, at den gaaer d o r t ;"  nei saadanne Tanker havde Apvstelen ikke om Skriften, naar Han siger til Tim vth. 3, 14. 15. 16. 1 7 .:  ,,M e n  d u , bliv i det som du har locrt, og som dig er betroet, efterdi du veed, as hvem du Haber l « r t ; og efterdi du fra Barndom af kjender den hellige Skrift, som kan gjore dig viis til Salighed bed Troen paa Christum Zesum. Den ganske Skrift er indblcrst af G u d , og nyttig til Loerdom, til Overbeviisning, til Nettelse, til Optugtelsr i Retfoerdighed, at det G uds Menneske maa vorde suldkomment dygtiggjort til al god G je rn in g ."  Zeg veed jo nok, at den gode M and bil svare herpaa: Z a  det er sandt, saadant er det at bi skulle bruge Skriften, naar vi forst staae paa Kirkegrunden, saa skal den ikke gaae bock, for saa svrstaae vi at bruge den retteligen, men Z  Opvakte, I  staae jo stet ikke paa Kirkegrunden, det har jeg jo sagt Eder P a g . 6«), at det sattes Eder ,,p a a  al kirkelig Bekjen- delse, Forstand og O p ly sn iirg ,"  saa maa jeg rigtignok sige Herr Pastoren det ligefrem, at denne kirkelige Oplysning og Forstand: , ,a t  det er saare gavnltgt, at den hellige Skrift ogsaa gaaer dort, og at jeg skulde kunne binde mit Hjerte saaledes til denne hellige B o g , saa den künde blive en Snare for Hjertet, at det skulde vige fra Herren og ikke söge Samsundet med den levende G u d ,"  den mangler jeg ganske, for jeg bilde onske, at den ikke



1<ialene ikke skulde gaae bort, men at den stod fkreven, ikke med P en eller Block, men med G uds levende Finger i mit Hjertes Kjodtavler, og det saa fast, at ei alene Pastoren, men endog den lede S a ta n  i Helvede ikke formaaede at kradse den ud. G ud bevare mig, vil nok den gode M and fige, naar du som en dobt og troende Christen soger Sam fund med bin Herre og Frelser i den heilige Nadvere, og bygger dit Saligheds Haad derpaa saa maa du bruge Skriften saameget som du v il , hvem vil da have, at den skal gaa bort fra big? S a a  sporger jeg da, hvem er det da, at den skal gaa voek fra? J a  jeg veed jo nok S v a re t: O m  jeg ikke troer at, at etMcnneske kan ocde og dritte fig selv til Dom  i Jesu  dyrebare Legeme og B lö d ?  J o  visftligen baade veed og troer jeg det, at alle vantro og ubodfcrrdige Syndere «der og dritter fig selv til Dom , idet de ikke gjore Forskjel paa Herrens Legeme og B lö d , men jeg troer Heller slet ikke, at dette Naademiddel Hörer dem til, eller at det er til dem, at det er givet; og ligesaalidt troer jeg det om den heilige S k rift, og jeg troer Heller aldrig, at de faaer enToddelderaf, saa at det for dem ikkun bliver Sludder og Snak, at den skal gaa bort fra dem, for ikke at staae i Veien for vor H erre; nei, Var det muligt, de kunne binde dem til Skriften, da kunne det maafkee blive en salig Sn are, som künde fange dem til vor Herre, men det kunne de nu ikke, da en dod eller sovende Mand aldrig kan binde fig til nogen T in g , saaloenge Han er i den Tilstand. N e i, min kjcere Herr Pastor! den salige Luther havde andre Tanker om Skriften, Han figer saa smukt et S te d , troer jeg nok: „C h ristu s ligger indsvobt i S k r ifte n ."  H vad ! vilde De vel fige, tor I  endnu ncrvne Luther, har jeg ikke sagt Eder, P a g . 34 : „ a t  Luthers Navn fores oste i Munden af dem, som en P ave , der har stodt Ham i Rom  af S to le n ? "  J o  dette vide vi meget vel, at D e har sagt os og vi vide lidt til, for vi vide



17af den salige M ands egen M und, at Han siger: „ O ,  hvor jeg vilde, at min og alle Skriftfortolkeres Forklaring gik ud, paa det at den hellige Skrift In te t skulde afgaa; derfor ind, ind min kjocre Christen i Sk rifte n ;"  og oder 1 Corth. 3, 4, 2 Tim th. 1, 8 siger Han: „ J e g  beder, at de dog ville fortie mit N avn og ikke kalbe fig Lutherske, men Christne. Hvad er Luther? Lardommen er jo dog ikke m in, jeg er ikke Heller korsfastet for N ogen; Paulus vilde ikke lide, at de Christne skulde kalbe fig Pauliske eller Petriske, men Christne; hvorledes skulde jeg stinkende Ormescek komme dertil, at M an skulde kalbe Christi B ern  ester mit hjcrlpelose Navn ? M en naar D u  holder for, at Luthers Lardom er evangelisk, saa maa D u  ikke slange Luther saa ganske dort, ellers kaster D u  ogsaa Hans Lardom dort, som D u  dog erkjender for Christi Lardom . D er- som det havde varet Timotheum nok, at Han selv bekjendte Evangeliet, da havde P au lu s ikke budet Ham, at Han ikke skulde stammt sig ved Ham, ikke for P a u li Persons Skyld , men fordi Han var bunden for Evangeliets Skyld . Dersom nu Timotheus havde sagt: J e g  holder hverken med P au lu s eller Petrus, men med Christus, og Han vidste dog, at P au lu s og Petrus pradikede Evangeliet. saa havde Han dog dermed for- negket Christus selv, thi Christus siger M ath . 1 0 ,:  „H v o , som annammer Eder, annammer mig, og hvo, som foragter Eder, fvragtrr ogsaa mig ".Derfor kjcere Herr Pastor! hvor yndige end ogsaa T r . M .  Luthers og Erik Pontoppidans Navne har lydt og lyder iblandt os, saa vide vi dog, at vi ikke ere dobte til dem, og har Heller ikke cannoniseret dem, men forsaavidt at vi sinder, at deres Lcrre stemmer overeens med Skriften, kan vl ikke saa ganske käste dem under Bcrnken, som „egne Meninger og F or-flrifters Flyvesand", som D e siger P g . 35. Hvad den rom' 2



18merfke og den reformeerte Kirke angaaer, da trver jeg ikke, at vi behove at uleilige os, sor jeg troer ikke, at vi kjende deres Skrister, og. har derfor In tet at bestille med at donime en fremmed S v e n d ; kun beklager jeg, at den G u d , som ellers er saa god og rig paa G arer, ikke for lcrnge siden har ladet Dem fremstaa og gioet os det rigtige og rette Vaaben i Hcrnderne til at vcrrge os med imod de salske og forforiske Aander, som de, P a g . 35 siger os at vcrre ganske blottede for; thi dersom den lutherske Kirkes Lcerebegreb, som de siger, P agn . 35, „a t  vi ere ncer ved at antage for ufeilbare". var det rette Vaaben, saa maatte vi jo künde have holdt baade Gjendobere og M or- mvner ude. J a  havde jeg vcrret vor Herre, saa skulde D e saamcrnd have staaet lige ved Siden af v r .  Morten, og viist Ham denne sikkre „kirkelige Grundvold og Grundtanker", som D e siger P a g . 35, at Han dog ikke ogsaa skulde have vcrret blottede for alle Vaaben, for vi vide jo nok, hvad den arme M and doiede med bisse salske Propheter og Sekterere i sin« D age, at det var Ham ei alene ikke muligt at afvoerge, at de ikke kom frem, men at de endogsaa opstod i bans egen M idte, ja at deres Haab endogsaa gik saa vidt —  som D e nn Herr Pontvppidan om os P a g . 35 siger: ,,D eO p va k te  ere baade B ap - tisternes og Mormonernes og alle ukirkelige og antichristelige Retningers Arbeidsmark, disse betragte de Opvakte som deres Haab og deres Son „og de ere ikke skuffede, som vi all« vide" —  at Gjendoberen Stubner sagde til Luther: , ,D u  er ncrrved at antage min Lcrre for fa n d ."  M en hvad skulle vi vel ellers sige om Apostlen P au lu s?  — D e  siger jo om os samme P a g . : „ D e t  er Mangel paa Oplysning om vor rette Barnrstand i Kirken, som gjor, at vi iblinde rives hen og blive Bytte for Ulven i Faareklcrder". —  M on vi ogsaa tor til- lcrgge Ham saa grove Beskyldninger, at det er Flyvesand, at



19Han har givet de Galater at bygge paa, at Han har glemt at oplyse dem om deres rette Barnestand i Kirken; da di dog ud- trykkelig vide, at efterat Han havde voeret i Galatien, og baade plantet og vandet, — og Han bevidner om dem, at de vare saa salige, at hadde det vaeret muligt, da havde de redet deres D ine ud og givet Ham —  lode de sig dog henrive af de falske Apostler, hvorfor Han senere skrev hele sin Epistel til dem, ja den samme Apostel figer endog 1 Corkh. 11, 19: „T h i der maa og dcrre Parkier iblandt Eder, at de ,Retskafnc iblandt Eder kunne blive aabenbarede."  N e i, den gode M and maa vel dog dedre have forstaaet det end di andre Stym perc, hvad der dar Kirke og Kirkegrund at bygge paa. M en hvad mene D e ellers kjcrre Herr Pastor! at alle fornustige Folk dille tamke om Deres B e v iis , som D e forer imod os, at di stet ingen Forstand have paa hvad der er Kirke, naar D e nu siger P ag n . 35, 3 6 : „ O g  denne M angel kan M an  allerbedst faa vedgaaet af de Frafaldne og Afvegne, naar M an  taler med en Baptist eller Mormon efter Affaldet fra Kirken, thi de rede og forraade de med al Aabenhjertighed, at de aldeles ingen Forstand og intet L ys hadde havt i Christendommen forend Baptister eller Mormoner havde lukket deres Dine o p ."  N a a r jeg skal tale som cerlig M and, saa kan jeg ikke sige Andet, end dümmere Sludder har jeg endnu aldrig Hort af en loerd M and, om jeg saa aldrig er eller skal vare saa tostet; thi dersom de arme forforte og vildfarende Mennesker havde troet eller kjendt at de vare i den rette og fände Kirke-Samfund, og künde have blevne salige der, saa havde de vel ikke gaaet oder til M orm oner og Baptister. O g  ligesom bisse nu skulle have lukket deres D ine op, for hvad der er Christendom, künde D e  jo ligesaagodt have fortalt i Krigen: „de Danste har stet ingenForstand paa Danmark eller deres Fcrdreland, hvor de ere2*



20sodte og baarne, det er hen i Veiret de sagte Allesammen, og dette kan vi allerbedst faa at vide af Overloberne, for de siger vs jo, at de havde siet ingen Forskand paa Danmark, for Tyd- sterne oplyste dem og lukkede deres Oine o p ."  A t den blinde Verden giver og har givet de Opvakte Skyld for alt det Onde, der er afstedkommet, dette synes jeg er i sin Orden, men at en M and som Dem, vil beskylde Opvakkelsen, som de dog selv er- klarer for at vare „en G uds Gjerning" og som den kjcere G u d  i sin störe Naade, omendskjondt det er gaaet not saa svagt og saa skrobeligt til, har holdt sin Faderlige Haand oder, saa at den endnu staaer i den eneste fände Kirke, og ved Guds Naade holder fast ved Hans O rd  og hoivcrrdige Sakramenter, vg bestrcrber sig for at undflaa sig for de kjatterske og vildfa- rende Mennesker, og advarer derimod ved Guds Naade det bedste de kunnr. Ester det L ys, som D e har stillet Opvack- kelsen i, da maatte der jo grues for hver en Sjcel, som blev opvakt, da den jo saa ncesten nodvendigen flulle v<rre alle An- tichristne hjemfaldne, men godt er det dog, at jeg synes, at Deres Beviser ere saa latterlige, at betcrnksomme Folk ville de strax falde i Oinrne. Meget snurrigt feer det ellers ud, naar vi taenke paa det M a a l, De har i S ig te , og vil fsre os til hvad D e fortcrller os P a g . 3 4 : „M angelen paa christelig og kirkelig Oplysning hos de Opvakte trcrder ikke mindre tydelig frem, naar vi henvende Opmoerksomheden til deres Forhold overfor Anderledestroende, Sekter og falske Prvpheter. I  disse Forbold kunne vi ofte finde de Opvakte meget usorsonlige og itive i at staa og holde paa deres egne og selvfattede An- stuelser og Meninger, saa at det for saa vidt ikke er ufvrtjent at de tildeels have saaet Navn af „de Stcrrke" i Landet. De kalder nu Sekter og falske Prvpheter anderlcdes Drvende, ja saamcrn, det hcdder om Djcrvlene „a t  de tro og", Z a c . 2 ,



2t13, men saa fige Apostlen 5 1 9 : „S ta a e r  Ham imod faste i Troen", og hvorledes vi kunne staa Djcrblen imod og tillige vcrre forsonlige og ikke stive, det forstaaer jeg rigtignok ikke; der er sandt, det var vel Heller ikke Djcrvlen, det dar jo Sek- terne og de falske Propheter, men jaa siger en anden Apostel, 2 J o h . 9, 19, 1 1 : „H vo  som overtrcrder og bliver ikke i Christi Lcrrdom, Hader ikke G ud. Dersom Nogen kommer til Eder, og forer itte denne Lcerdom, Ham annammer ikke tilhuse, og byder Ham ikke velkommen, thi hvo som byder Ham velkom- men, bliver deelagtig i Hans onde G jern in g ;" og at vi skulle fiy et kjcrttersk Mennrske efter en og anden Paamindetse.H vad n u D eres Anviisning, P agn . 36, i Henseende til „ikke at kjende Christus merc efter K jod et", angaaer, saa vil jeg blot stge, at jeg ikke forstaaer eller kan finde Rede i M eningen; men er det Meningen, at jeg ikke i Aanden maa folge min kjoere Frelser paa Hans jvrdiske Vandring, som Han har gaaet her i Livet, men at detjjskal kaldes en kjedelig Omgang med vor Herre, saa kan jeg ikke lade vcrre, og vilde det endnu gjerne langt inderligere, end jeg desvcrrre hidtil har gjort, og troer ikke Heller, at Han vilde miskjende mig derfor, om jeg künde gjore det langt inderligere, da jeg just til den Ende troer, at Han har indsat det heilige Naademiddel, og givet mig fit eget heilige Legeme og Bkod at crde og dritte til mine SynderS Forladelse, men ogsaa for at jeg ikke heel skulde gkemme, men ihukomme Ham; og jeg troer Heller ikke, at det er uapostolisk  ̂da Apostelen saa itte, som Han siger G a l . 3, 1, künde have afmalet Ham svr de Galater, som Han künde have vcrret „kors- fcrstet iblandt dem." O g  hvem i Verden kan dog Heller lade vcrre, naar vi komme i det saakaldte Guds H uu s, og Prcrsten begynder at fortcrlle os om Zesu Vandring, uden at vi solger med; derfor maa D e have vs undskyldt.



D a  jeg nu her har paapeget en kille Smule af det störe vg uforstandige Vilderede, jeg har sorefundet i dette kille Sk rift, saa troer jeg ikke, at det vitde v.vre til nogen Overflodighed af Bedommelsen af Opvcekkelsen, at fortcrlle kidt af mit eget Livs Erfaringer, for dem som künde onste at vide kidt Besked om samme, og for ikke at tage for meget Feil i Bedommelsen af Andre, vil vel Fortcrllingen blive meest ud af mit eget Livs Historie, som jeg onster at fremstille saa »künstlet, men dog saa sandhedsfuld, som det staaer for m ig ; men da jeg In te t for har havt optegnet, vil jeg bede at holde mig det tilgode, naar jeg ikke kan angive enten Aarstal, eller om det Ene skulle komme lidt for eller lidt senere end virkeligt Tilfastdet er.D a  jeg blev opvakt, for omtrent 36 S> 37 A ar siden —  for deres Skyld som ikke forstaaer, hvad jeg mener med opvakt, vil jeg blot fige, det er da, der begyndte at vaagne en ind« Portes Bekymring i mit Hjerte fo r, at jeg künde blive salig, eller rettere sagt, at det künde gaae mig vel efter Doden, vg at min Sjocl künde frelses fra den evige D od vg Fordommelse, som jeg da kom til at fornemme der en Gang vilbe ramme mig for mine Synders S k y ld , hvis jeg ikke blev et andet Menneste —  da troer jeg ikke, der var ret stört et Antal af disse Folk her i vort kjcrre Foedreland. M in  Opvcrkkelse skete iblandt de den Gang saakaldte Christiansfeldter-Folk, ellers er det al- mindelige Navn jo de Helligc. D et var i Fyen et P a r  M ii l  fra Odense. Z  Nabosognet havde nogle A ar senere tilbage vceret noget mere Opvcekkelse, og det var endog gaaet saavidt, at Fjendskabet, som var vakt af dem, som ikke kjendte eller for- stod sig paa den aandeliae Bevcegelse eller Rore —  havde til- kaldt Bistoppen over Fyens S tift , som da en Sondag modte i Kirken, og efter endt Gudstjeneste fremkaldte disse Folk til at gjore Rede for, hvad det b a r, de havde med at bestille, og



23hvorfor de vare blevne anklagede. En gammel troende M and der i Sognet, om hvem vi vel nok kunne fige: „H a n  dar en I s raelit i hvem der ikke var fanden S v ig " ,  var tilligemed Flere i Kirke, Han sad og stolede paa en Anden mere begavet, som Han troede at vcrre i Kirke, og som Han meente nok vilde have kalt deres S a g ,  denne var der saa ikke; Han stod imidlertid op, da der var In g e n , som udlod sig med N o get, og gjorde Rede for sin Tro og de Sammenkomster, som de havde under- tiden til scrlleds Opbyggelse. Ester at Biskoppen havde Hort Mandens Bekjcndelse, erklcrrede Han de ovrige Tilstedevcrrende, som med spcrndt Opmcrrksomhed havde ventet dem rigtig af- straffede, at Han vilde onske, ikke alene at disse Folk maatte blive beständige i det begyndte Gode, men, om det var muligt, at hcle Sognek, ja at helr Hans Bispedomme maatte voere og blive af samme Grund, som disse Folk. Videre osfentlig H o r- folgelse, som dog fik et godt Udfakd, veed jeg ikke af at have Hort i Fyen i den Tid imod de Opvakte, som jo da vistnok kun ogjaa bestvde i meget saa, som meest vare spredte paa Assens- og F aa b o rg-E g n en , og som stod i Forbindelse med dem paa Christiansfeldt, hvorfra ogsaa en S la g s  Missioncer, som de ellers kaldrr en Arbeider, hver Sommer reiste omkring at be- soge dem tilligemed F le r e , som vare spredte omkring i Jy lla n d . I  den T id , da ikkun saa Stykker as de saakaldte Geistlige, ekler Prcrsterne, i Fyen sluttede sig til disse Folk, gik det jo ellers meget stille og roligt a f;  disse saa Stykker, jeg troer nok 4 L 5, stod ogsaa i Forbindelse med dem i C h ri, stiansfeldt, og da deres Grundscrtninger, saavidt jeg kjendte og forstod dem, vare, at deres udvortes Gudsdyrkelse —  «den hvad den offentlige i Kirkrn angik —  fluide holdes i Londom, saa künde der jo Heller ingen videre Forfolgelse reifes. Deres Grunde troer jeg nok vare, at saalcrnge G uds forekommende



Naade eller den Hellig Aand ikke indvorces havde rort og opvakt et Menneskes Samvittighed, at Synden varvaagnet, blevenkjendt og soll, saa Mennesket lig Stokmesteren i Apost. G .  >6, 30. havde begyndt at sporge, hvad bor det mig at gjore, at jeg kan vorde salig; saa var det en M isbrug as Guds O rd , at sorhandle det, eller täte stört derom i deres Ncrrvcrrelse. D e ansaa det for talt til dem, naar Herren siger: „Kaster ikke Perser for Sviin , og giver ikke Hunde det H ellige»; naar de derfor kom sammrn, enten om Sondagen eller ved andre Leiligheder, for at lcrse G u d s O rd , synge, bede og opbygge sig, og det künde trcrffe, at Uvedkommcnde künde komme til, holdt de i Almindrlighed op, og talede om andre Ting til bisse igjen vare forfoiede. D og künde der gives Enkelte iblandt. som besad mere Frimodighed og künde sige: Z a  denne gode Den künde vel ogsaa nok have Lyst sil at höre en Prcrdiken, og de künde saa fortscrtte, til de fik Prcrdikenen last. Dog er det ikke saaledes atforstaae, som om de ikke med deres Folk künde läse Aftenbon eller synge en Psalme, eller ogsaa om Sondagen i deres Noervcerelse lcrse en Prcrdiken, thi bette gjordc de gjernc; men hvad det egentlig angaaer, om vi saa maa kalbe det, at gjore Opsigt med deres G u d sfrygt, bette vare de meget bange for, hvorfor de ogsaa tidt. naar de saa Nogen komme, og de sadde og lcrste, lagde Bogerne tilside, som om de skammcde sig eller havde noget O ndt fo r ; men bette var dog ikke saa i Gründen, men de fryg- tede for at give Anledning til S p o t. Erfarede de derimod, at N o gl»  bleve bekymrede for det ene Fornodne, saa vare de hjerte- lig glade og omhyggeligc for at veilede Saadanne. S o m  en naturlig Folge af, at deres Sammenkomster vare beregnede for ene opvakte Sjcrle, vare deres Opbyggelses-Themaer jo gjerne, hvad M an kalder det, idcl Evangelium, eller dog idetmindste beregnet derpaa, iscrr hvad der kom fra Ehristiansfeldt. D e



brugte ellers Lnthers, M ö lle rs , Brochmands, Frankes og Bugges Huuspostiller, iscrr sidste var meget afholdt af dem, tilligemrd andre gudelige B o g e r; deres Sangboger vare i A l-  mindelighed Kingos, Drorsons, Pontoppidans, Guldbergs, Brude- gaven af Lund og en lille Säm ling, som var kommen fra Chri- stiansfeldt, som de kaldte Fcmparbvgen hvilken sidste var meget yndet, og som indeholdt, hvad M an kalder idel Evangelium.Hvad det angik i Henseende med at separere sig fra K ir- kcn, eller miskjende dennes Naademidler, da laa det aldrig i deres Tankegang, og holdt cndogsaa over at besoge Kirken saa- vidt muligt, om de endogsaa havdc nok faa vantro og rationa- listiske Prccster. En stör S o rg  og Bedrovelse havde de jo over de ny Psalmebogcr, som da almindelig var indfort, og sagde beständig, havde de endda beholdt de gamle; thi dem havde de dog saa tilligemcd Evangelium , Collect og Epistel i Kirken. Hvad Sakramenterne angik, da vare de ligesaa hoit agtede og «rede, fordi de udsortes af vantro Prcrster, da de ikke saa paa Personerne men Embedet; men ansaae det dog for en soerdeles Naade naar Een eller Anden troer jeg nok, künde faa Lov til at communicere i Christiansfeldt, eller hvor der gaves en troende P r«st, som kjendte hvad det var at vcrre en arm Synder, og at söge sin Opreisning og Salighed i Jesu B löd  og T o d ; fkatterede dem ncrsten srcmfor Alle, og reiste ogsaa lcrngere for at höre saadanne. Hvad ellers deres M ond ring fra andre Folk i selskabelige Krebse angaaer, da lagde de ingen Vcrgt derpaa, men kom baade til Andres, og indbode igjen ved B ryl- lupper, Barselgilder, Begravelser og füge Leiligheder; at deeltage i Tands og Kortspil, ansaae de for en syndig Gjerning, og afholdt sig desaarsag derfra. H vad det angik om Vinteren for de Unge at gaae til Lystighed, eller hcn at lege J u u l ,  som det kaldes, da vare Meningerne noget deelte i Henseende med



26deres B o r n ; Nogle formeente dem det, og syntes dette at stride mod deres Samvittighed og Overbeviisning, at tillade deres B orn at komme i slige Selskaber, hvor de horte og saa intet Godt, men hvor den var den Anseteste, som var den lystigste Broder, og hvor der gaves Svireri med Drik, og bder og Forbandel- ser gik i Sva n g; og asholdt dem derfor strengt derfra; Andre ansaa det for unyttigt at tvinge dem, og lod dem g aa , naar de ikke künde formaa dem til at blive hjemme, dog med Bedrovelse. D a  jeg blev opvakt, var jeg kommen i Tjeneste hos nogte af disse Folk, jeg vidste nok, at de vare kalbte de Heilige, og at der blev spottet Noget med dem, men syntes ellers de vare som Andre, uden det, at de ikke vilde dandse eller spille Kort, og holdt det for Sy n d . J e g  fattede snart Kjcrrlighed og Tillid til dem, men var dog ikke i ringe Forlegenhed den forste B lu ter sor jeg blev opvakt, da jeg havde en saa overordentlig Lyst til og Liv i at dandse, saa jeg kjcndte ikke bedre Himmel paa Jord en . Engang spurgte een af mine Kammerater mig i et saadant Selskab, om jeg nu ikke ogsaa snart blev af de Heilige; dette var som et Tordenslag for mig, da jeg havde Hort, hvor- ledes Peder havde soriurgtet vor Herre, og gjort fig skyldig i en grov Forbrydrlse; sige ja , det fslte jeg nok at vcrre Logn, men at sige nei, dette trocde jeg at vocre en Noegtelse af vor H erre , og blev derester angest for at komme i slige S e l-  fkaber, sor ikke at komme i en saadan Fristelse. Jm idlertidfattede jeg mere og mere Lyst til at läse i deres gudeligeB oger, og saa vaagnede Samvittigheden, og jeg blev angest for mig selv, og kom i Frygt for den evige D od. N u  blev jo gode Raad dyre; da jeg var undseelig og tilbage-holden af N aturen, turde jeg ikke ret aabne mit Hjerte forN o ge « , og maatte kcrmpe en haard Kamp med mig selv, alt eftersom Synden vaagnede, og jeg solle det Onde i mit Jn d r e ;



27undertiden künde jeg jo nok enten ved Ordets Horelse, Lcrsning, eller i Bonnen vcere saa oploftet, og fole mig saa henrykt i Aanden, at jeg med Glcrde synteS at kunne have gaaet ind i Evigheden, og Hjertet künde brcrnde af Kjcerlighed til vor Herre, saa jeg folke, det künde vcere saligt at „farehersra, for at vcere med Christo", men dette bestod jo kun i Almindelighed i cnkelte Oieblikkes Naadeglimt. O g  naar jeg saa igjen erfarede, at det Onde -oede endnu i mig, og at Synden ikke var overvun- dcn, havde det jo ncer bragt mig i Fortvivlelse, og ved at lcrse i forskjellige B oger, som drev paa en voldsom Zndtrcengelse i G uds R ig e , og hvoraf noglc drev paa en S la g s  overspcrndt eller overnaturlig Vished i Salighcdens S a g ,  blev jeg bragt ind i sorskjellige Retninger, og kom ogsaa ind i et S la g s  Lov- vcrsen,- men gaae vilde det ikke, da jeg aldrig i mine Anstrcrn- gelser künde saa det bragt til den Fuldkommenhed, som S a m - vittigheden krcrvede, saa jeg künde blive tilfredsstillet.En  B o g  af B iflop E . Pontoppidan betitlet: „T ro e n s S p e il" , som Händler om den reflecterende og directe T ro , havde jeg ingen Gavn a f;  Luthers Skrifter syntes jeg at vcrre for torre og kolde, da de ikke efter mine Folelser, drev nok paa det indvortes Liv og Folelser, men talede beständig om Troen; en S la g s  Mistanke var ogsaa vakt i mit Zndre imod dem, at de gjordc Folk sikkre, saaledes at de i ubvdfcrrdig Tilstand let künde tröste sig ved Norden, og berolige sig selv med, at de havde Troen, uden at der var vakt noget aandeligt Liv hos dem, og drrved blive bedragne. Omfider efter megen M oie og Arbeide kom jeg da saavidt i min Erkjendelse, at künde det ikke ved G uds Naade lade sig gjore, at min S jcrl künde frel- ses i den Orden og efter den M aa d e , som salige Luther sor- klarer det: af uforskyldt Naade ved Troen paa Christum, uan- seet Synd eller Retfcrrdighed i os selv, saa var det umuligt for



28mig at slippe igjennem. En  god Steen blev en Gang ryddet af Veien, da jeg fandt, hvad jrg ifvrneien syntes at Hane sännet, at Luther ikke tillagde Ordet eller Sakramentern« nogen, hvad M an  vil kalde det, magist Kraft — fom om de nedden dlotke udvortes B rug künde frelse Mennesket, uden indvortes Rorelser i Sjcrlen —  men at Troen dar en levrnde og arbeid- som Virkning af den Heilig Aand. som ikke tillod Mcnnestei at lene i Sikkerhed og Ubodfcrrdighed. M ed megen F rygt aad- nede sig Hjertet mere og mere sor denne salige M ands L.rre, da Erfaringen dreo Hjertet til at gride det cneste Nednings- middel, som der syntes at vcere. A t Gud i Daaden for Christi Skyld Hände tilgivrt mig alle mine S y n d e r , baade de gjeriige og arvelige, jog gav mig P ant og Forsikkring derpaa ned fit eget Naadcbord, bette vidste og troede je g , men at Hjertet stulde endnu plages af Syndcn, onde Lystcr og Begjtrrligheder, og künde ikke naa en fuldkommen Hellighed, bette vor en sncrr Steen at faa lostet af Veien. F ra  bet Forste jeg dlen opvakt, og Ordet kom til at nicke i mit Jn d r e , kom jo Hjertet tillige til at fole den störe Fare, som de levcde i Allesammcn, der lig mig levedc hen i denne aandelige Sonn og Dod, hvoraf jeg nu ved G uds Naade var dienen vakt, og Hjertet kom til at drcrnde af Kjtrrlighed til alle mine Medmenncsker; det stob derfor i et meget stjoevt Lys for mig, at vi ligesom stulde holde vore O p - byggelses-Samlinger indfluttede sor os sein. Ten Virkning som jeg selv erfarede af G uds O rd  i mit Hjerte, troede jeg jo ,  at det ikke var mueligt andet, end at Andre ogsaa maatte komme til at fole, naar de fik det at höre, ja det künde ret pine mig i mit Hjerte, at vi ligesom stulde holde det saa hemmeligt, men da jeg ikke var begavet til at udtalr mig, Hände jeg jo ikke M od til ai bryde igjennem, og maatte derfor qvoele mine Folelser, det dedste jeg künde. Zmidlertiv stete der Opvcrkkelse paa Kjerte-



minde-Egnen. En gammel opvakt Skomagersvend, S v a n e , fra Sjcelland, som havde vcrret et Nedskab t i l ,  flere A ar tilbage, at en Snedker Klink, som nu boede i Kjerteminde, Dar kommen til at kjende vor Herre; denne havde da taget den gamle Sko- magersvenn i Huset til sig, da denne ikke längere künde arbeide. Denne gamle Skomagersvend tilligemed Snedkeren og Konen, samt en blind Pige, og jeg troer nok Een til, kom gjerne sammen hver Sondag Eftermiddag og laste en Prcrdiken af Luther, sang nogle Psalm er, og lagde den gamle Svend dem tillige nogle alvorlige O rd  paa Hjertet. Dette troer jeg varede i flere A ar uden at vcrkke videre Opfigt. D a  Snedkeren foruden sin P r o fession tillige drev lidt Kjobmands-Handel, traf det at en Kone, der fra Annex - Sognet en Sondag kom derind, og vilde have nogle Sm a atin g ; Snedkeren formaaede hende da til at höre deres Prcrdiken og bivaane deres Andagt; dette gefaldt Konen saa vel, at hun kom en anden Gang igien. N u  fortalte hun jo sin M and, at Han aldrig künde tro , saa rart det var, at höre paa den gamle Svane, Han fkulde kun folge med derud en G a n g ; dog varede det noget for Han künde faa Did. D a  Han künde gjore Trcrsko, havde Han en Sondag M rinde til Kjerteminde, tog nogle Tresko med, og fulgte saa med Konen ind til Klinks. Hvor tidt denne M and kom der, for det ret greb Hans Hjerte, dette veed jeg ikke, men at vi ncrsten kunne sige, at det gik Ham som P au lu s, dette er sandt. H an kom i saa haard en Bodkamp, at vor Herre ncrsten maatte gjore et overnaturligt Mirakel imvd Ham, for igjen at faa Ham tröstet. Denne haarde Bodkamp havde ikke sin Grund i ,  at Manden havde vcrret falden i de af den S la g s  Synd er, som bencevnes med aabenbare Forbrydelser, nei, Han havde vcrret en for V e r den retfcrrdig M and, og vi kunne vel ncrsten sige om Ham, som Apostelen siger om sig, „ a t  Han havde levet ustraffelig efter den



30Retfcrrdighed, som kommer af Loden"; dog kom Han i en saa- dan Klemme med fig selv; Angest oder sin Syn d  og Frygl for G uds Vrede, og solle fig skyldig ttl den evige D o d , saa Han ret vaandede sig under sin Byrde. Hvorlcrnge bette stod paa, bette veed jeg ikke ret, men Han blev tröstet, og kom til at tilegne sig N aaden, og bette stete paa den 28de Ja n u a r , da nok Neben var naaet sin Heide. F o r ikke at vantro og gjcrk- kelige Mennestee skulle habe bet til Leier eller S p o t , anseer jeg bet ikke passende, at udtale mig saa plat, som Manden selb gjorde, da Han fortalte mig sin Henrykkelse, nok var det, i Aan- den havde Herren saaledes forklaret sig for Ham i sin Lidelses Gestalt, at Manden var bleven tröstet, og troede sig freist og salig, og reen og fri fra alle Synder formedelst Jesu  D od og B lo b ; og det var ingen Drem  eller T a n t, thi ligesaa angst og frygtsom, fom Han havde vcrret tilforn, ligesaa glad og frimodig blev Han n u ; ja fra denne D ag af regnede Han for Fremtiden sit L iv , da Han ansaa den forrige T ib  for spildt og unyttig an-vendt, som Han havde levet hen >om uden Gud i Verden. G a r den var nu bleven saa stör i Hans Jn d r e , at Han künde ikke beere den alene, men da Han boede paa Marken udcnsor B y rn , gik Han op til denne, bvor der var nogle, som der iforveien var noget Gudfrygtigt hos, og bad dem om, at de vilde komme ud at hjcrlpe Ham at Prise de» G u d , som nu havde viist sig saa naadig mod Ham. N u  blev der en stör Glcrdesfest i Huset, og fra den Tid af holdt Han beständig den D ag heilig, saalcenge Hanlepede, og kom der gjerne saa mange af de Opvakte rundt omfr a , som Huset künde rumme. Efterat Lyset nu saaledes var gaaet op for Ham, var det Ham vel en Umulighed at holde det ved sig selv, uei Hans Hjerte brcrndte ei alene af Kjcrrlighed til den Herre, som havde elstet sig tildode paa Ham, men det brcrndte ogsaa af Kjcrrlighed til alle dem,



:;isom Han havdk elsket ligesaa heit som Ham; og nu kom og- saa Hans M und til at flyde oder deraf. Zeg har aldrig hsrt eller seet noget Menneske saaledes qjennemtrangt af Christi K jarlig h ed , Han künde nasten bevcege Stene med sin Hjer- telighed; jeg kan endnu aldrig tanke derpaa, uden at det vil trakke Bandet af mine O in e ; nu begyndte Han ei alene at tale til Alle, med hvem Han kom i Berorelsc, hvorledes det stod til imcllem dem og vor Herre, om de vare blcvne i deres Daal'spagt, eller hvis de vare faldne ud deraf. om de da havde gjort Omvendelse, og hvis ikke, da at fege vor Herre medens det var T id , for det vilde en Gang blive forsilbe; men Han degvndte nu ogsaa om Sondaq Eftrrmiddag at samle tjl sig, bvem som havde Lyst til at höre G uds O rd . Dette ei alene folte ban fra nu af Trang til, men ansaa det ogsaa for en Cbristens P lig t  at helligholde denne D ag med Lasning, B on  og S a n g . N u  blev der jo naturligviis Rore iblandt Folk der paa Egnen, en saadan M and, som Christen Madsen der vel havde varet anseet som et Monster for andre Folk, var der nu sore- gaaet en saadan Forandring med. Han var af Profession Tommermand om Sommcren, og gjorde Trasko om Vintere», havde et H uus, hvor Han künde holde et P a r  Koer, boede pant og net, havde selv opfort Huset af N y t, og da Han ei alene var en dygtig Haandvcrrksmand, men tillige en retskaffen M and, var Han brugt der paa Egnen til ved deres G ild er, Bryllupper, Barselgilder, og Begravelser at vare, som dekalde det, Skaffer, det vil sige, see til at Alle bleve godt forsynede med M ad  og Dritte, satte Maden paa Bordet, laste til og fra B o rd s, og da Han var en munter M and og noget naturligviis begavet, holdt Han gjerne en Tale efter Maaltidet, gratulerede de unge Folk, og opmuntrede de Tilstedevarende til at holde sig lystige om Astenen med Dands og S p il ,  som jo almindelig



fulgte med. A t Han dar bleven et saadant Menneffe, det var Noget uhort; nu flokkede Folk til Ham, not deels af N ysgjer- righed, og deels af Trang til at höre G uds O r d ; det var nu ikke alene i Sognet det vakte Opsigt, men det strakte sig videre og videre ud. E t  P a r  Stykker nogle M ile derfra, som ogsaa horte R y  af alle de heilige og desperate Menneffer, der vare blevne der nede ved Kjerteminde, besluttede en Sondag at gaa ned at fee, hvad det dog var, at disse Menneffer toge sig for, og de vare som de meente godt oplyste i Skriften, og forstode deres Christendom, saa skulle de nok oplyse dem vm deres V ild - farelser, og hjcrlpe dem tilrette, hvis de vare komne paa den gale B e i ;  men da de saa kom der, tabte de, hvad de havde, og begyndte at sporge lig Stokmesteren: Hvad skulle vi gjore, at vi ogsaa kunne blive salige; de gik rige dcrned, men sättige hjem, og künde jo saa ikke tie med, hvad de havde Hort og seet, da de kom hjem. O g  nu blev ogsaa der Rore, og Flere kom i Forlegenhed med sig selv, og det blev saa ikke ved alene, at de besogte Christen Madsen sor at saa Oplvsning og Trost, men saa sormaaede de Ham jo tillige til at komme til dem, og nu flokkcdes jo Folk i hundredeviis omkring Ham, hvor Han kom hen, og hvem som ikke havde Hort eller seet S l ig t  for, maatte jo ogsaa forbauses ober at see en kille uansrelig, ulcrrt Bonde- mand i flere Timer at staa og tale saa flydende, saa hjcrtellgt og tillige saa kräftigt og gribende, at Mange ikke künde mod- staa den K raft, som ledsagede Hans O rd . Tette vphidsede nu ikke alene den störe Hob til S p o t og Foragt, som ikke künde t«ale, at der vare Folk, som levede og vilde leve anderledes, end de hidtil havde vcrret vant; men det var iscrr fra Pmsterne der nu reiste sig Forfolgelse mod det opvakte L iv ; thi det var jo umuligt for de Folk, som af Ordet vare blevne grebne i deres Hjerter, at tie dermed, uden at de brode u d : saadan



3:;have vi endnu aldrig dort noget Mcmkefkc tale; dette maatte jo da nodvendigviis kranke deres Mrvcrrdighed; ja endog de christelige Prcester künde ikke forstaa det, havde en hemmelig Frygt sor bette R e re , turde ikke slutte sig til bisse F o lk , be- tragtede det vel som noget Svcrrmerisk, ja vel endog som ct S la g s  O p ro r , da de ikke vilde holde op mcd Forsamlingerne, da den verdslige Ovrighed paa Prcrsternes Opfordring lagde sig derimellem, og brugte dertil en gammel Forordning af 1741, som nok lillod Forsamlingerne, dog under Visse Betingelser. Ten forste S a g  blev anlagt mod Christen Madsen. Hans Sogneprcest, tn Professor i Kjerteminde, som ikke forstod sig paa dette Rore, var jo forbittret oder disse Folk, og iscrr paa Christen Madsen. Han stod da en D ag i sin Forbittrelse paa Prcrdikestolen, og sagde iblandt Andet, da Han rev ned paa dem : Je g  dandser, min Kone dandser og hver cerlig Mand dandser med sin Kone, hvo som sigcr at det er Sy n d , er en Kjcrtter og Forsorer etc. D a  de saa gik af Kicken, var der Een blandt Andre, som spurgte Christen Madsen, hvad Han sagde om Prcrstens Prcrdiken i D a g , Han svarede d a: J a ,  vi knnne jo see at beholde Kjcrrnen, hvad der er Avner kunne vi jo lade flyve. Dette kom saa sor Professorens Aren, og nu blev Han ncrsten som rasende, at Christen Madsen vilde kalde Hans Prcrdiken Avner; nu blev det Ham forbudt at holde For- samlinger i fit H u u s, men dette künde Han ikke lade vcrre; derpaa blev Han stcrvnet ud til Herredsfogden, som foreholdt Ham, at hvis Han ikke vilde love at holde op, saa havde Han Ordre til at arrestere Ham; Christen Madsen vilde ikke love det, men svarede, at künde det ikke blive anderledes, saa fik Han jo at gaa i Fcengsel. Herredsfogden, som vel havde et menneskeligt Hjerte, begyndte da: M in  kjcrre Christen Madsendette er mig sor sva rt; at jeg skal lcrgge Haand paa en Tyv' '  3



:;4eller Rover og anden Forbrvder, dette kan jeg gjore med et frit M od , men paa saa retskaffen en M and som D ig , dette saarer mit Hjerte for meget, og saa lob Ham Vandet ned af Kinderne; betank dog hvadD u gjor, sagde Han saa, jeg kjender nok Dine Grundscrtninger, at D u  skal elske D in  Raste, som D ig  selv, men D u  elfter jo D in  Raste hoiere end D ig  selv, dette kraver vor Herre ikke, D u  har jo Lov til at läse og bede saa meget som D u  vil i D it  H uus hos D ig  selv, D in  Kone og P ig e , det er jo kun de Fremmede. der ikke maa komme, det er dog for galt, her gaaer Kjarlrgheden for vidt, sor det er mere end vor Herre kraver, at elfte Rasten hoiere end sig selv og gaa i Fangsel for deres S k y ld ; D u  skulle betanke D ig  noget bedre, nu kan D u  gaa ud i den anden Stu e og betanke D ig .Det kom nu ogsaa til at lobe om i den gode M and, og Han syntes ogsaa, der var Noget i, bvad Herredsfogden sagde, og Han saa efter nogen Raadslagning med sig selv beqvemmede sig til at love, at Han ikke vilde forhandle Guds O rd  i Andres Narvarelse i fit H uus, og stk derpaa Lvv til at gaa hjem. M en saasnart Han havde givet Lostet fra sig, faldt det som en Steen paa Hans Hjerte, og Han gik urolig og tung om Hjertet hjem igjen; Konen, som da spurgte Ham, hvorledes det var gaaet, svarede Han, at künde det ikke blive anderledes, kom Han nok til at gaa der ud igjen. Hun var jo bleven glad ved at have faaet Ham hjem, og vilde saa tröste Ham det bedste hun künde; og meentc jo ogsaa at der var Noget i, hvad Herreds- sogden havde sagt, men det blev jo längere jo streengere for Ham, og Han udoste jo saa fit Hjerte i Bonnen for vor Herre, men künde ingen N o eller Fred komme til, men blev ncrsten som fljcrlvende paa fit Legeme. Konen, som da folte og saa Hans N od, sogte da ud i Eenrum for ogsaa at anraabe vor Herre



om at stille vam ved sin Byrde og give Ham Fred —  Vlev det fvr, da hun faldt ned at bede, som om der künde have lydt en Rost: V iig  vag mig Sata n , D u  er mig til Forargelse! hun künde ikke bede vor Herre om at fri Ham fra sin Byrde, mentog M od til sig, saa godt hun künde, og gik ind og sagde tilHam: J a ,  naar det ikke kan blive anderledes, saa er det vel ligesaagodt, at D u  gaaer derud igjen. Dette lettcde godt sor Ham, sor det trykkcde ogsaa meget at hun nodig vilde flippe Ham; Han stod da op af Bonnen, og meente saa at begive sig afsted, men Han vilde dog ferst slaa sig et Sp rog op i den heilige S k rift, sor at saa Noget at styrke sig paa. H an tog da Bibelen i Haandcn, og satte sin Finger paa, og flog lige det Sprog i Apst. G .  18, 9 , 19, som Herren sagde til P a u lu s: „Frygtikke, men tal, og du skal ikke tie, fordi jeg ermeddig, og Ingen skal lcrgge Haand paa dig at giere dig O ndt,sordi jeg haver meget Folk i denne S t a d " ;  nu bred Han ud: J a  min G u d ! har du meget Folk i denne S ta d , saa vil jeg ogsaa tale og ikke tie, og gik da let om Hjertet ud til Herreds- fogden, og sagde, at det Han lovede igaar det künde Han ikke holde, men nu var Han her sor at gaa i Arrest. Herredsfvg- dcn vilde nu ikke arrestere Ham, da Han havde Hans O rd  fra igaar, men lod Ham gaa. M en det varede jo kun saa til en Sondag strax efter, at der kom Folk til Säm ling, at Sogne- fogden saa indfandt sig med 2 Moend og bragte Ham i Arrest. En  anden Mand fra Skanderborg i Jy lla n d , I .  Frederiksen, var kommen til Kjerteminde og opholdt sig der iblandt de O p - vakte sor at tale med dem, hlev arrcsteret tilligemed; Han var af de saakaldte Haugianer, hvvras der vare nogle i Bjcrre Herred i Jy lla n d , hvor H . N .  Hauge fra Norge havde vcr- ret längere tilbage, og hvor der var nogen Opvcrkkelse; dogkünde Han og Christen Madsen aldrrg fuldkommen samstemme;' 3*
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.>6Han drev mere og lagde storre Bargt paa udvortes Biting end Christen M adsen; f. E x . hvad Helligholdelsen af Sondagen angik, da vilde Han gjore det til en modt'illig S yn d , naar F ru - entimmerne enten stoppede et H ut, eller strikkede en Maste af en Strompe. En  opvakt Skrcrder sra Odense-Egnen besagte de engang dernede, Han stod i Forbindelse med dem i Christi- ansfeldt, det kom til Ordstrid imcllem disse to. Frederiksen vilde, troer jeg, reent fordomme Christiansfcldterne, de tillode dem saa mange Ding, som ikke künde bestaa med Christendommen; Skrcrderen vilde sorsvare dem. C . Madsen, som i For- veicn havde syntes godt om Skrcrderen, og var ellcrs troesenig med Ham, kom jo nu i Forlegcnhed, og künde ikke sorstaae, at der künde vcrre saa forstjellige Meninger iblandt de Troende; Han vidste ikke ret, hvad Han stulde tcrnke. Den gamle Sko- magersvend Svane, syntes Heller ikke om Christiansfcldterne; saasnart Han horte, at det var af de Folk, blev Hans taus. C . Madsen havde imidlertid lcrrt en god Kunst, som Han vidste at gribe til, naar det kneeb sor Ham, og, det var at bede; Han flyede da i Bonnen til vor Herrc, og kom den til den B is -  hed, som ncrsten ved et overnaturligt M irakel, som Han fortalte mig, at om der endogsaa künde vcrre Noget ved Chrifti- ansfeldterne, eller dem som bekjendte sig til dem, som Han ikke yndede, saa byggede de dog paa den rette Grund, og lagde, omendstjondt Han nok advarede imod hvad Han antog for Uret, sor Fremtiden ikke saa megen Vcrgt paa Biting. Disse 2 vare da arresterede, troer jeg nok, omtrent, fire Uger. C . Madsen kom da ud paa Caution; den Anden reiste til Jylland  igjen. Den offentlige Forfolgelse lagde sig omsider i Fyen, formedelst en Cancelliestrivelie -  paa Prm ds Christians Foranstaltning, den Gang Gouverneur over Fyen —  som udkvm, der paalagde Prcrsterne istedetfor at fly til den verdslige Arm, at antage sig



37det Gode, omendskjondt noget forskruet, som var begyndt hos disse Folk, og tillige sagde, at det skuldc noie paasees, i hvilket Forhold de iiode til deres Menigheder. Christen Madsen künde da saa senere ikke alene hjeinmc, men ogsaa reise i Fyen og holde Forsamlingcr, hvor Han bilde; Flere opstode jo nu, som ogsaa begyndte at tale i Forsamlingerne. D e fra den crldre Opvcrkkclse, som meest boede paa den vestlige Kant af Fyen. og som havde havt deres Sammenkomster mere ingetogen og skjult for Andre, ved at komme i Berorelse med denne senereog ny Opvcrkkclse, kom nu ogsaa til mere offentlig Udbrud.J e g , som i lcengcre Tid havde Hort om de forstjellige Partier, der gaves oder i Bjerre Herred i Jy lla n d , laa det inderligen paa Hierte, at saa C . Madsen derover en G a n g ; jeg antvg det kun for en Misforstaaelse i forskjellige Netninger, som de havde faaet efker de forstjellige Formcrnd, hvorfra Opv»rkkelsen var udgaaet; jeg havde nu ogsaa erfaret, at de som vare afden hernhuttiske Retning, at de lcrge F o lk , som vare komne iBerorelse med Ham, vare ganste blevne henrevne af Hans Tro og Ksirrlighed, i hvor megen Frygt og T vivl de endogsaa i Forveien havde ncrrct om Ham, og den fra Ham udgaaedc O p vcrkkelse; jeg troede jo at det var umuligt Andet, naar de saa Hans Tro og Kjcrrlighcd, end at det maatte smelte Hjerterne sammen. N u  traf det, at en opvakt K arl nede ved Silkebvrg- Egnen var bleven kjendt med en troende K a r l, en god Den af mig, nede fra M iddelfart-Egnen i F yen , ovre i Kjobenhavn, hvor de Hegge vare Soldater; og naar de saa reiste frem og og tilbage fra Kjobenhavn besogte de mig nogle Gange. Ester at de havde udtjent som So ld ate r, og vare komne hjem, blev Han forlovet og stulde giftes, hvortil da Hans Kammerat fra Fyen blev indbuden, og jeg tilligemed; vi reiste da derned. Denne K arl havde en crldre Broder, hvorfra denne havde sin



Opvcrkkelse, som dar bleven opvakt längere tilbage i Tiden, ved at komme til at lcrse i gudelige Skrifter, som vare faldne Ham paa Hjertet, og da Han Ingen kjendte eller var i Bersrelse med, gik Han en haard Kamp igjennem. H ans Fader, som ikke fvr- stod sig paa denne Sygdom , forte Ham til en klog M and, som de kalbe det, for at Han skulde lcrse oder Ham og kurere Ham. Son n en , af Lydighed mod sin F ad er, fulgte jo med, omend- skjondt Han nok vidste og sagde, at det ikke künde hjcrlpe. D o g , vor Hcrre hjalp Ham, Lyset gik op mere og mere, og da Han var kommen i Ei« af nogle af Luthers Skrifter, bleve de da M id ler i den kjcrre G uds Haand, hvorved Han kom til Troens Frimvdighed. En  M and ti M iil  lcrngere Nord p aa , fra S a llin g ,'s o m  kjorte med A a l , traf cu komme der en S o n - d ag , og fik vcd den Leilighed noget af Guds O rd  at höre, som blev fvrhandlet der: Tette faldt ved Ham. Han kom tiere, og det blev mere og mere levende for Ham. En Nabohavde Han i sin Hjemstabn, som der ogsaa var noget G uds- frygt hos, men som holdt det mere hemmeligt; Han stod i Forbindelse med dem i Christiansfeldt. Dissc to vare ogsaa indbudnc og komne med til bette Brullup. V i  bleve da glade ved hverandre. og jeg lvvedc med Guds Hjcr-lp, künde jeg formaa C . Madsen de, til, da at bringe Ham med derned; bette blev ogsaa senere bestemt, og C . Madsen soruden tre andre Fyenboer, flulde jeg saa kjore sor en Tour om i Jh lla n d , men da vi vare komne ncrsten til M iddelfart, blev Christen Madsen syg og maatte vcnde tilbage, men opmuntrede vi Andre til at fortscrtte Reisen; skulde og künde der udrettes noget Godt, künde vor Herre ligesaa godt betjene sig af o s, som af Ham, sagde Han. D et var for mig som et Tordenslag, men fik dog M od til med de Andre at fortscette Reisen, hvvr vi da besogte i Bjerre Herred, Vesten for Silkeborg, i Sallin g , Hassysscl



Wved Holstebro, Skjern ved Ringkjobing og i Bonsild ved K o lbing, hvor der dengang var en Pastor S a llin g , hvor jeg flere Gange havde vcrret. Tenne M a n d , som ikke alene praedikede Guds O rd  med Liv og Kraft i Kirken, men som desuden holdt, hvad de kalbte det, Stund en Times T id , hvcr Sondag Efter- middag, fvr dem, som der var vakt noget indre Liv h o s, og Bekymring for det Ene fornodne; det var den meest begavedc Mand til at rore op i et Menneskes In d re , som jeg harkjendt, og var ogsaa et stört Middel og Nedskab i G uds Haand til at vaagne Mange op af den aandelige T o d , og saa nidkjcrr en M and i sin Sjcrlcsorger-Gjerning, har jeg endnu ikke kjendt. Han havde ogsaa seet paa og betragtet den fyenske Opvcrkkelse, eller rettere sagt, lcrge Folks Prcedike-Embede med mistcrnkelige V ine, hvorfor Han ogsaa ved denne Leilighed sagde til os, »at nu varc vi vist »ogle rigtige Karle efter saadan en T o u r " ; hvad de Andre folte veed jeg ikke, men jeg noget Andet; ja i den Tid  at Forfolgelsen ret stod paa ved Kjerteminde-Egnen endogsaa forbudt mig at have med bisse Folk at bestille. Zeg som ellers til den Tid »ersten ingen Mennefker veed, som jeg agtede eller skatterede hoiere i mit Hjerte, for det Vidnesbyrd, Han afiagde om vor H erre, künde dog ikke lyde Ham i bette Stykke, da jeg folte en inderlig Ly st til G uds Niges Uhbre- delse, og künde finde det overalt stadferstet i den salige Luthers Skrister, at hvor Evangelium kom, der vilde ogsaa skee For- folgclse, og künde ei indvilge i, at de Christine skulde holde op med deres Sammenkomster fordi de bleve forfulgte af Verden, da de aldrig have verret straffede for deres T ro , men for den deraf flydende Bekjendelse. P a a  Sallin g  og i Hassyssel var begyndt at blive lidt Opvcrkkelse, og disse bad og formanede os til, at vi dog endelig ikke maatte lade det blive ved bette B e- sog, men komme öftere, hvilket saa ncesten ogsaa er skeet en Gang



40om Aaret siden. Jm od  Holstebro gaves nogle W ldre a f de Opvakte som stode i Forbindelse med dem i Christiansfeldt; da de horte om vores Komme, bleve de ikke lidt forfkrakkede, da de havde Hort saamange forskjellige Rygter om disse farlige Fyenboer; gik til Forsamling, da vi kom, i stör Angest, bad underveis saa inderlig som de künde til den kjare G ud, at Han i Naade vilde bevare dem for al Forforelse, falfte og vild- farende Deie, og at de maatte blive bevarede paa det rette en- soldige Barnespor, og at de ikke skulde komme ud fra den En- foldighed, som er i Christo, formedelst Djavelens Tradskhed. I  nogen Angst og spcrndt Forventning sadde de der, da vi kom, men efter endt Forsamling vare de ikke alene dlevne saa glade og godt tilfredsstillede, at de takkede med Taarer, men hade endogsaa at aflagge et saadant Besog tiere.C . Madsen dlev ikke alene syg, men Kode ikke lange efter. Hvad denne M and var og havde varet, dette stod vist skrevet med störe og uudslettelige Bogstaver i mange Christnes Hjerter efter Hans Bortgang; for mig var det den Gang ubegrideligt, hvorfor den kjcrre Gud saa hastig vilde berove vs, som det mig svntes, et saa uundvcrrligtRedskab, senere har jeg tankt: „N o r  Hcrres Tanker ere ikke vore Tanker, og Hans Veie ikke vore Beie.; Han gjorde S i t  til sin Tid, hvortil Han var bestemt, dlev bevaret i den forste Kjarlighed, og saa tog den kjare Gud Ham hjcm i Fred. A t der horte noget Overordentligt, eller hvad vi kalde Overnaturligt, til for en ligefrem simpel, uoplyst Bonde- mand, som vel i saa Henseende aldrig havde bekymret sig om videre, end at passe sin jordiske Tont i det Kald og den ind» ftrankede Stillin g , hvori Han stod, som destod i Hans Haand- vark og huuslige S y s s e l, til ligesom at bryde og aabne en Bane for en heel S la g t ,  til at saa et M aa l i Sigte , og et Klenodie at strakke sig efter, der veier mere end daade Himmel



41og Jo r d , og hvortil alle, daade indre og ydre Forhold lige. som sammensvore sig imod Ham, —  hvo kil kunne nagte det? M en at cn saadan M and, der ikke havde en Forjcettelse lig den Ana- nias tilsagde P aulus, at Han skulde fyldes med den Hellig- Aand, ikke t Tidens Langde var skikket til at lede en saadan Opvakkelse, dette maa vi vel ogsaa billigen indromme; de kräftige Naadevirkninger afAanden, som havde gjennemtrangt Hans Hjerte, at Han var udsat for den Fristelse, om ikke at foretrakke og hcrve dem over Naaden og Midlerne, hvorved Aanden med- deles, men dog enten at satte dem ved Siden af eller fordre dem som en nodvendig Betingelse for Naaden, dette künde vel ikke godt ncrgtes. A t C . Madsen havde ersaret noget O ver- naturligt, dette troer jeg, at det ikke var Efterretning as noget Menneske, da Han aldrig paa Jorden havde seet noget Lignende af den S la g s  Begeistring, dette vecd jeg. N a ar Han i sine Forcdrag talede om Jesu B löd og D o d , hvoraf Hans Lader jo nasten beständig flod over, —  künde Han vel ikke qvale eller dampe sine indre Folelser, og troede vel Heller ikke at stulle gjore det, men gav dem fri Luft, saa de endogsaa gave sig ttlkjende i en udvortes Rorelsc i Legemet —  dette maatte jo naturligviis indvirke og saa Jndflydclse hos Andre, hvem Hans O rd  greb i Hjertet, hvorfor vi ogsaa til den Tid saa mange underlige Bevagelser i Legemet paa Folk baade i F or- samüngen og ved andre Leiligheder, naar G uds O rd  forhandle- des. De som vare udenfor spottede jo dermed, de Troende ind- hyrdes vare vel narved at antage det som et Kjendemarke paa den Hellig Aands Meddelelse. J e g  var sorvildet derover, vidste ikke ret, hvad jeg skulde tro ; vmsider viste det sig, at det künde efterabes af Folk, om hvem der tvivledes, at vare fand G u d s- frygt hos, blev saa modarbeidet, og faldt saa dort af sig selv. Ar C . Madsen vidste og udgik fra, at et Mennestc bliver igjen-



42fodt i Dauben, har der faaet alle sine Synders Forladelsc, er blevet et G uds B arn  og en Arving til det evige Liv, dette er vist, men at Han igjen fordrede, at Mennesket, der efter sin Daabspagt var faldet i So v n  og bleven dod i Synder og Overtrcr- delser, paany ligesom skulde gjenfodes, ikke a fB a n d , men dog af Aand, og dertil troede Han, at Ordets Prcrdiken dar det Mid^ del hvorved Aanden blev vakt eller meddeelt hos dem Gud op- lod Hjerterne paa ved dets Horclse, dette er ligesaavist, og som vcl staaer i Overeensstemmelse og Harmoni med mange levende christclige Mcrnds Vidncsbyrd. C . Madsen ansaae sig ikke fvr eller opkastcde sig som noget S la g S  Hoved for de Opvakte, de« gyndtc ikke paa at stifte noget P a r ti;  A lle, hvem som feite og kjendte dcres S y n d e r, og i deres aandelige Armod og Fattig- dom toge deres Tilflugt til den korsfcrstede Frelser, og sogte Opreisning i og sormedelst Ham, gjennem Hans heilige Naade- midler, saaledes som Han havde aabcnbaret det sor os i lit hellige O rd , dem crkjendte Han sor sine Brodre cg Sostre , og troede, som Apostelen siger: , , Z  Christo Jesu  gjcrlder hyerken Omskjcrrelse eller Forhud Noget, men et nyt K reatur." Ester- Hans Dod horte hverken Opvcrkkelsen eller Forsamlingerne op, men forplantede sig endog til Sjcrlland; om det egentlig stete fra Fyen, skal jeg lade vacre »sagt. En  ung P r a s t , Sstrup, ved Slagelse-Egnen i Sjcrlland, horte jeg nogle af de Opoakte fra Kjerteminde-Egnen vare ovre at höre, de havde aldrig Hort Eignende, eller nogen Pnrst med saadan Jv e r  og Begeistring fvr Sjcrlenes Frelse; Han dode kort efter. E n  Grev Holstein til Holsteinborg havde ogsaa Hjertelag for Christendommen; flere Prcrster med christeligt Liv og Varm e, som Han, troerjeg nok, havde kalbet og faaet ansat paa fit G o d s , toge sig af de Opvakte og Forsamlingerne, som der da begyndte paa den E gn . En  Fyenbo af de Opvakte, og senrre flere, vare komne derover.



43og havde bosat sig der paa Egnen. H er var det da ikke alene läge Folk, som holdt bisse gudelige Forsamlinger, men flere af de christelige Proester.Hvad nu det christelige Liv og Oplysningen dlandt de O p - kakte senere angaaer, da er det vel gaaet frcm , omendskjondt nok i stör Svaghed og Skrobelighed, men dog hverken standset eller gaaet tilgrunde. A t et Menneske, som har levet sin Tid hen i Verden, og nok vidst, og paa en M aade ogsaa troet, at der var et Liv efter bette, en hellig, retfocrdig G u d , som en Gang vil frelse de Onde, belonne de Gode etc., og som ogsaa efter Naturcns Lov har beflittet sig paa at leve det bcdste Han künde, og^maaftee ogsaa for Verden fort et udvortcs fromt og acrbart Liv —  jeg vil nu ikke tale om dem, som have »irret henfaldne i aabenbare eller grove Laster, som det kaldes, thi hos dem vcrkkes i Almindelighed snarere Samvittigheden —  kommer til cnten at höre eller lcese, hvad Herren i M ath . 6, 7 siger, naar Han s. E x . „talcr om den smalle og brede B e i ,  at Veien er trang som forer til L ivet, og de ere fa a , som finde den; den derimod bred, som forer til Fordcrrvelse og de ere mange, som »andrer derpaa; om at In gen kan tjene to H e rrer; ikke at bekvmre sig for sit L iv , hvad vi skulle ocde, og hvad vi skulle drikke; ikke at sorge sor den anden M o rg e n " etc. —  naar et Menneske bliver kräftigen grebet i sit Jn d re  af bisse eller lignende O r d , og fornemmer: J e g  lever jo hen i Verden, som den störe Hob, uden rct at sorge for min arme S jc rl, min Tigten og Tragten har jo hidindtil ikkun gaaet ud paa det noer- vwrende L iv ; tro paa vor H erre, eller at sockte min Tillid  til og forlade mig paa Ham, det har jeg jo aldrig gjvrt, det er jo dog umuligt, at jeg enten elfter eller har den rigtige Tro paa Ham, da jeg nirstcn aldrig tcrnker paa Ham; har jeg gaaet i wirken og til der hoicervirrdige Sakramente, saa har det jo kun



44verret, fordi det nu en Gang er en Skik og B r u g , og for at gjore som og ligne Andre, eller ogsaa fordi jcg har bildt mig ind, at naar jeg gjvrde det, saa var jeg en fand Christen, og saa havde vor Herre ikke mere at fordre af mig —  at det da dliver en naturlig F o lge , at et saadant Menneske, i den T il- stand, kommer til at ringeagte og ansee alle andre T in g , jom Drom  og Tant, imvd at vinde Christum og findes i Ham, eller at det da gaaer Ham som Kjobmanden Herren taler om, „der sogte efter gode Perler, og der Han fandt en meget kostc- lig gik dort og folgte A lt det Han eiede> for at kjobe denne ene kostelige P e r le " ; hvem vil forundre sig derover? O g  at en opvakt og bekymret Samvittighed i denne Tilstand bliver meget forsigtig og mistcrnkelig mod Andre, i Henseende med at tage Naad, Oplysning og Underviisning, det er en naturlig Folge af Forholdene. F o r et saadant Menneske kommer det jo tun an paa, at Han kan fresse sin S jcel; hele Hans forhenvcrrende Liv, staaer jo for Ham, som en fordommelig Tilstand; har Han gaaet til Helvede, saa gaaer de Andre jo med, som Han seer og synes at leve og gjore, som Han har levet og gjort. D a  at faae Hjertet opladt for at tage imod den Trost, som Apo- stelen gav Stokmesteren: ,,T r o  paa den Herre Zesum, saa skal D u  vorde salig", det gaaer sjcrldent saa let a f , som det gik med Stokmesteren. Denne havde maaskee Lidet eller siet In te t vidst af den Herre Jesum at sige', nu saa Han noget Overor- dentligt at verre skeet med denncs Tjenere, derimvd har Han baade Hort og vidst af Ham at sige, ikke alene vcrret dobt til at tro paa Ham, men ogsaa Hort om Ham, gaaet til Sakramen- tet, og vel ogsaa i sine egne Tanker bildt sig ind, at Han vir- kelig troede, da Han siet ikke yoldt Historien for usand, som for- taeller om Herren; men da Han nu fornemmer, og er kommen til Erkjendelse af at denne Tro siet ingen Frugter har baaret i



bans L iv , hvoraf Han künde kjende, at Hans Tro har voeret levende saa, som sagt, blit'er Han meget mistccnkclig, og fryg- ler for at Han skal slaa sig til R o  ved en salfl Trost eller Znd- bildning, og mcner at Han har Troen, uden dog virkelig i Gründen at habe faact noget forandret Hjerte, og altsaa blive bedraget, og indlader sig gjerne i en flig Tilstand ikke i videre Oplysning om forskjcllige T in g , end om hvad der gaaer ud paa at give Ham Vished i ,  at Han er G uds B arn . N u  er der igjen stör Forskjcel paa Opvcrkkeksen, Nogle blide grebne saa hastig og kräftig i Hjertet, at de, lig Stokmesteren springe vp og raabe: „H vad  bor det mig at gjore?" Andre derimod fleer det ikke saa pludselig med, det gaaer mere langsom med deres Opvcrkkelse, efter som det Onde Tid cfter anden vaagner i deres Zndre, og blioer mere og mere kjendt af dem. Hvad de Forste angaaer, da komme de jo gjerne i en haardere Skole, blive gjerne paa een Gang Mere forikroekkede og bange for deres Synder, og derfor ingcn R o  eller Fred komme til inden de see Vished i Sagen . Synden og det aandelige Morke som de habe gaaet i, staaer jo nu for dem, som det O n d e , der er Skyld i deres Elendighed, ere vel ncrrved i deres Nod paa en M aade ligesom at friste vor Herre, ved at fvrdre af Ham, at Han skal gjore noget Overnaturligt imvd dem, for de tor eller kunne tro; skeer det da, at de ligesom paa en M aade komme til at erfare noget Scrregent, da ere de ikke alene udsatte for den Fristelse, at lcrgge for stör Vaegt derpaa, men vgsaa tillige at gjore det til Nodvendighed for alle Andre. O g  som det i Almindelighed gaaer dem i den pludselige Opvwkkelsc eller O vergang, at det er enkelte udvortes Synder og Laster, der staaer for dem, som Aarsagen til deres Fordommelse, er det jo meget naturligt, at de gjerne komme til at bedomme Andre efter deres egne Folel- ser, indtil Tid efter anden det indre Onde eller Arvesynden,



4'ibliver mere og mere kjendt, og de lcrre ikke alenc at have T aal- modighed med dem selv, men ogsaa med Andre. Hvad de A n dre angaa, de ere da vel ikke saa meget udsatte for Hines F r istelser, men i Almindelighed mere plagede af Vantro og M is -  tvivl om deres Tro og Naadestand, da de endnu finde Hellig- gjorelsen saa ufuldkommen hhs dem, at deres Kjcrrlighed til vor Herre er endnu saa svag og ringe, at de ikke anderledes kunne tro, elske, takke og glcrde fig i deres kjcrre Herre. Hvad ellers de hoiere aandelige Anfcrgtede, om vi saa ville kalde des, angaa, da ere de jo ncrsten ganske indsiuttede i fig selv, ere ikke for at täte eller have Omgang med Andre, troer i Almindelighed at have syndet mod den Heilig Aand, vanskelig for at komme til Troens Frimodighed, men naar det skeer, blive de gjerne de mest ydmyge og trofaste Hjerter. A t nu L a  re-M ethoden, eller rettere sagt, den Netning som den har, der gaaer forud, og ligesom paa en Maade kan kaldes Formand for O p - vcrkkelsen, har og faaer en overordentlig og stör Zndflydclse, paa dem, som kommer efter, bette er jo en naturlig Folge. H o s dem, der har staaet i Forbindelse med eller ere udgaaede fra, hvad vi ville kalde det, Hcrnhutterne, har der jo vcrret mest fordret og lagt störst Vcrgt p aa , hvad der har tiltalt de udvortes Folelser, deels ved at opdage og afmale Synden i alle dens forfcrrdelige Skikkelser, som den een Gang boer og har taget Scrde i det menneskelige H jerte; og saa paa den anden S id e  igjen at afmale Christi störe Kjcrrlighed til Syn d cre; saavidt jeg bar forstaaet og opfattet deres Lcrre-Methode, har den iscrr drriet fig om bisse to Punkter. Hvad nu den senere Opvcrkkelse angaacr, da har den jo ikke i Scrrdeleshed drciet fig ene om bisse Punkter, men eftersom den salige Luthers Skrifter, og det fornem- melig Hans Huuspostille have vcrret de meest afholdte og i deres Forsamlinger brugelige B o g e r , saa har det jo i Scrrdeleshed



47vcrret den Artikkel om Netferrdiggjorelse af Naade for Christi Skyld, hvorpaa denne M and i Serrdeleshed driver, og hvorom ncestcn alle Hans Forklaringcr dreie sig, der har vcrret Hoved- Themaet i deres Opbyggelses-Foredrag. Tro paa Gud og Kjcrr- lighed til Ncrsten, det er vel saa at fige Hovedindholdet af, hvad denne salige Mand har lcrrt o s . , N a a r nu de Opvakte af H r . Pastor Pontoppidan befkyldes for. P a g . 60 , at sattes al kir« kelig Bekjendelse, Forstand og Oplysning, da er det dog et ube- gribeligt Scrrsyn, at just netop det Folk, som ikke alene i deres Hjerter agter og skatterer dette af G ud, med de scrrdeles störe Gaver til det störe Reformations-Vcrrk udrustede Red stab, men saa at fige ncrsten udelukkende er blebet fort ind paa den Forstand og O plysning, som Han i sine Skrifter har efterladt sig til den christelige K irkes Oplysning og Bestyrkelse i den eneste fände Tro — stulde stet ingen Forstand have faaet paa, hvad der er eller forstaaes ved Kirke, ret ligesom denne störe M and ogsaa stulde have sav- net det Allervcrsentligste i sin Theologi. J a  dersom vi ikke narcde en lidt bedre Tanke om Pastor Pontoppidan, künde det jo ncrsten ogsaa see ud i Hans Skrift, som det ogsaa virke- lig var Hans M ening, ret ligesom Han havde funden cn ny O p lysning, som dette störe og udvalgte G uds Redstab ikke havde seet eller kjcndt. Skulde det derimod vcrre Herr Pastorens Mening, hvad Pastor Grundtvig har oplyst os om, naar Han gjor Forfljel paa det mundtlige og det skrevne, det levende vq det dode O rd , som vi ikke ere saa fri for at ahne, da synes vi det havde vcrret kjonnere, naar Han havde frygtet for vores Uop- lysning i dette Stykke, at Han paa en ligefrem og simpel M aade ikke havde stammet sig ved at fortcelle os, hvorledes Han selv havde opfatret og forstaaet denne sin störe Forgcengers O p ly sning og Vaaben, ikke alene til Lys og Bestyrkelse i Troen, men ogsaa som det rette og kräftigste Vaaben til at vcrrge sig med



48imod alle Setter og falske Propheter. Thi hvad Han fortcrller os, hvor vi skulle vises hen, P a g . 53: „N a a r  derfor fegende og sporgende Christne gaa omkring og lebe ester vor Herre" etc. ikke at so ragte, men med T a t  tage imod Hans Naad, da viser Han os jo hen til Kirken, men jeg troer Heller ikke, at det er Andet, at den störe 0 , .  Morten har gjort, og ha» har sagt os det kort og gobt, hvor denne Kirke er, at vi ikke skulle tage feil af den, nemlig: „H v o r G uds O rd  prcrdikes reent og puurt, og de hoivcrrdige Sakramenter forvaltes ester Herrens egen Indstiftelse." A t vor Herre nu tillige har voeret saa naadig imod os, og ved fit Nedskab Pastor N . F .  S .  Grnndtvig at vplyse os om, at vor Daabspagt med sin hoitidelige Troes- bekjendclse, just netop er den oprindelige- og apostoliske, og er og staaer over al Skrift, da den ikke alene er Livskilden hvoraf alt det Avrige udspringer, men Toren og Zndgangen, i G uds R ig e ; dette, omendskjondt ikke saa hoit som Pastor Pontoppidan, dog i stör Erkjendtlighed, flattere vi i vore Hjerter. M en dog, havde det voeret noget N y t, som Pastor Grundtvig havde kommet med, saa havde Han jo dcrmed enten maattet stifte en ny Kirke eller ogsaa viist det Vilbfarende som havde sundet Sted  i Luthers T rv —  thi at Han et Sted siger, om jeg hufler ret, at det var et Feilgreb af Neformatorerne, at de viste Fjenderne hen til Skriften, som en viid og aaben M ark, istedetfor til Troen, dcrmed vil Han hverken bevise det Bildsarende, eller at Luther ikke ret havde opsattet Troen. —  M en at Luther var godt hjemme i sin T ro , det ikke alene see vi i Hans lille Katechismus, hvor Han ncest ester Guds B ud strax kommer med vore christelige, apostoliske Troes-Artikler, og vil endog, at vi M orgen og Asten med boiede Knce eller staaende flulle fremsige denne i vor B o n ; ja vi behove vel ikke mange Steder at lcrse langt i Hans Skrifter, for Han strax kommer med: dette er en



4!»Artikel i vor T r o , ja Han Inzer et Sted , troer jeg nok, i en Prcrdiken Han har holdt i Anledning af Lyrker-K rigen, om de Christne skulde komme i Fangenflab hos Tyrkerne: „N a a r  T u  kommer i Kirke» der, saa skal T u  ikke lade T ig  forvilde af deres störe Andagt, thi de holde den langt storre end v i , og Lvmderne staa afsvndrede paa et Sted  for dem selv, men T u  skal tage dine trc Troes>Artikler for T ig  og lcrse dem holt og lydeligt for T ig  selv, og naar T u  kommer til Jesum  Christum, da skal D u  holde stille og tage det om ig je n ."  Z a  sandeligen, den kjcere G uds M and havde nok af egen Erfaring lcert, hvor- til Trorn duede, og at det var nodvendigt at have Noget at hinde fit Hjerte til, som Han ogsaa et Sted saa skjont siger: „Z e g  er ikke saa aandctig, at jeg uden det udvortes O rd  kan opvcrkke cller vedligeholde Andaglen, naar jeg derfor feer, at de Andre tage Pfalmebvgen og lober i Kieken, saa lober jeg med." V il  nu Herr Pastoren sige o s: J a  Luther havde den rigtige Forstand. om og Tro paa Kirke», dette behove I  ikke at fortcrllc mig, men det er jo Heller ikke Ham Talen er om, men Eder I  Opvakte, som jeg har sagt, der har ingen, d c f J  ellers ikke saaledes lode Eder henrive af Baptister og M orm o- ner, jeg har jo sagt Eder P a g . 3 .,:  „ H o s  hvem finde nem- lig bisse den bedste Jndgang og de aabneste O re n ? Hvem rcrk- ker snarest Haanden til Baptister og M orm oner? Svaret er utvivlsomt: D e Opvakte err Baptisternes og Mormoner- nes og alle ukirkelige og antichnstelige Retningers Arheidsmark; bisse betragte de Opvakte, som deres Haab og Len —  og de ere ikke skuffede, som vi Alle v id e ."  T et er rigtignok strtrnge O rd , Herr Pontvppidan. Gud naade, maa vi vel nok sige to Gange, vi arme Syndere, som ere vaagnede op til saadan Jammer og Elendighed, at vi ere vaagnede op, have vi altidanseet, som en stör Naade af den kjcere G u d , at vi endnu staa1
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5,1»langt tilbage i christelig Oplysning og Forstand, bette man vi vel med stör Bcdrovelse erfare, og ville desvcerre hjertelig gjerne tilstaa at vcrre sandt, at vi cre baade Baptisters, M o r- moners og alle Antichristnes Arbeidsmark, og at de betragte os svm deres Haab og Lon, künde jo vcrre flcmt nok, dvg —  dersom vi ingen vcrrre eller fälligere Fjende havde end som dem, synes vi endda ikke at Noden var af den vcrrste S la g s , sor vi künde jo lukke Deren for dem; nei der er en anden og sarligcre Fjende, som gaaer igjennem de laasede Dorre, og som desvcrrre har fcrldet os saa tidt, künde vi ved Guds Naade have hyttet os for Ham, saa troer jeg ikke at Faren bavde vcrret saa stör for de Andre. N u , D e  har desvcrrre sagt os, , ,a t  de ere ikke skuffede, som vi Alle v id e ,"  men bette synes jeg rigtignok at trcrnge til en Sm ule B e v iis , kjcrre Herr Pastor! thi en los Paastand det indseer D e jo nok intet B eviis at vare, jeg synes dog, at D e skulde have fort en Sm ule B eviis frem for nogen af alle de Gjerninger, som vi have gjort, der künde bevise, at vi ingen Forstand have paa Kirken, og hvorfor vi saadan lobe over til alle antichristelige Netninger.- V i  künde jo dog mrsten fristes til at sporge, hvad det dog egentlig i Gründen er for en heilig almindelig Kirke svm det er Herr Pastoren mener, og raaber paa at vi ikke kjende, og at vi skulle have Oplysning om at söge ind udi, thi den som jeg engang har ncrvnet for at udtrykke mig kort og godt med den salige Luthers O r d , den har vi til Dato ved G uds' Naade ikke begundt paa at vende Ryggen, og det burde.De jo dog kjcrre Herr Pastor, have vidst en lille Sm ule Beskeed om, forend D e saadan begynder ac tage afsted, ja de burde endvg have vidst, at er der Folk i Landet, som have bekjendt sig dertil og holdt fast derved, om- ndskjondt vel nok efter sättig Leilighed og i stör Svaghed, saa künde vi dog ogsaa regnes med. D et er vel dog ikke skjult



5,1for Dem, den anden störe Antichrist, som har tyranniseret, og vel desvocrre endnu tyranniserer, omendskjondt maaskee i en incre forfinet Skikkelse, heriblandt os, hvorimod de stakkels faa Mormvner og Gjcndobere ikke Hane stört at betyde. D e ftal nu ikke tro, at jeg siger F a a , fordi at jeg ikke mener, at een Enestc var alt for M ange, men sordi at jeg mener. D e har nu engang stemplet dem selv og ere gode at kjende, og .jeg troer ogsaa, at mangen Een iblandt dem kan maaske vcrre M aalet n.rrmere end den anden störe H ob, som gaaer under den falske Maske, og udgiver sig sor at vcere Christne, men ere dog rette störe Antichristne i Hjertet. Disse lcrgger da idetmindste langt mere Falskhed og Hykleri for Dagen vcd at give dem ud for Noget, de i Gründen stet ikke mener med, og ißcre Hemmeligen underminercr de Christnes T ro  og gjor derved langt mere Skade end enten Baptister eller M orm oner; ja havde vi ikke havt det störe antichristelige Basen her iblandt öS, da havde vi maaflee hvrrken havt Mormvner eller Gjendobcre. M en som alt det Onde, der har passcret i Werden, de Christne jo i A l-  mindelighed har faaet Skyld for, saa er det jo ikke noget N y t, at de ftal have Skyld  for, at disse Svarm ere har faaet Jn d p a s her, men som sagt Beviset sattes. D e kan jo dog umuligt vare skjult for Dem kjcrre Herr Pastor, hvorledes de Opvakte paa flere Steder have vcrret tyranniserede, og sporges der hvor- svr, kan D e da svare, fordi de have vendt den luthcrske Kirke Nyggen? D e maa have mig undskyldt fordi jeg bruger det O rd  „lutherste", det er fordi vi bekjende os til denne Afdeling, og troer jeg ogsaa nvk skulde vare den herskende, og have forste Prioritetsret her i Landet, men jeg kan ellers gjerne sige, hvad D e maaskee hellere onsker, den hellige almindelige. J a  er D e af samme M ening, som Pavcn i Nom , at alt, hvad Han ordi-nerer det er den hellige almindelige Kirke, som det jo nacsten ' ' 4'



en lille Sm ule kan see ud til i Deres Skrift, at den danske Statskirke ogsaa skulle Deere en saadan Autoritet —  ja saa vil jeg indromme det, saa har de Opvakte rigtinok gjort hoitidelig Protest derimod. N u  D e saaer at ternke hvad de vil, jeg vil hlive ved Luthers O rd , som ogsaa, troer jeg nok, findcs i vores Augsl'urgske Confession, at hvor Evangeliet prerdikcs reent vg puurt, og Sakrainenterne uddeles ester Hcrrens egen Jndstif- telse, der er Kirken; men fkammeligt synes jeg rigtignok det er, at D e ikke dog idetmindste har udpeget nogen af disse Opvakte i Serrdeleshed, som der künde holdes et vaagent O ie  med, vg taget sig i A g t fo r; rigtignok siger D e os P a g . 34, „ a t  det ikke er ufortjent her, at de tildeels har faaet Navn af de Sterrke i Landet'* —  jeg veed nu ikke om det er deres Mening, at det er hele Slum pen, der saaledes for en Deel skulle kaldes Starke, eller det er et lille P a rti, som findes nede i Bjerre Herred, ved Veile her i Jy lla n d , thi saavidt jeg veed, maa jeg nok kjende mig skvldig i denne Forhrydelse, at de ere blevne dette N avn tillagte, da jeg maaskee var den Forste, som saaledes henavnede dem —  men naar D e saa tillige lerggcr til, at „F a d e r Lu- therus" oste fores i Munden, som en P ave, der har stodt Ham i Nom af Stolen , saa kan jeg rigtignok ikke nagte, at det saarer mine Folelser at udtrhkke sig saaledes, af en M and, som vel cllers skal kaldes og vare en luthersk P ra st. Hvad dette P a rti angaaer, som jeg ikke kan blive fri for at kalde et P a r ti, da de har gjort dem selv dertil, ved at afsondre sig, og fordomme alle Andre, som ikke stemmer overeens med dem i alle deres Meningcr — deres Oprindelse kjender jeg ikke saa noie, den har varet beskrevet til sin Tid i „ N o r dist Kirketidcnde", —  men at de ere komne til at staae i saa starp en Modsatning til de ellers vorige opvakte Ghristne i Landet, vg reent ud forkjattrer og fordommer dem, det har sin Grund i, at de forkaste og fordomme ikke alene den ny Psalmedog, eller rettere sagt, den be-



53titlede evangeliste, men cndogsaa B alles Lcrrebog, som de have fun- dct flere Vildfarelscr i, der stride imod fand Christendom, og an- seer derfvr alle dem, der tillade, at deres B ern  bliver under- viist i Salighedens S a g  i saadanne B o g e r , sor Kjcrttere og fordommelige Mennester; afsondrer sig endog i andre Stykker starp fra andre Mennester, idet de ikke alenc ikke kommer eller deeltager i andre selflabclige Forbindelser hos andre Folk, hver- ken ved deres Bryllupper, Barsclgilder, Begravelser etc., men taa- ler Heller ikke, at Andre kommer med ved deres, naar de ikke ere af deres Sam fu n d , end ikke deres mrr»icste Paarorende, og overtrcrder Nogen i disse Punktcr, da bliver Han strax udeluk- ket af Samfundet. N a ar nu Sporgsm aalet er om, hvorfor dette kille P arti har stillet sig i saa starp en Mvdscetning ikke alene til den ovrige Verden, men vgsaa til den ovrige Opv^rk- kelse, da kunne vi rigtignok ikke blive fri for at svare: det har det antichristelige Vcescn her i Statskirken givet Anledning til, eller rcttere sagt, fremkaldt, ved sin uapostoliste Fremgangsmaade i at bruge og afbcnytte det verdslige Svcerd til at ville tDnge Folkets Samvittigheder med. Den forste af disse Folk, hvor- fra de andre nedstamme, var, troer jeg nok, en Sm ed fra Kor- ning, dod for mange A ar siden, der ikke vilde tillade sine B orn at nyde Underviisning, som sagt, i ovenanfortc B o g e r ; blev straffet, troer jeg nok, baade med Mulkter og Fcrngsel; i det mindste veed jeg det har vccret Tilscrldet med Flere senerc ester. A t de have meent det alvorligt, og at det har vaeret dem en Samvittigheds S a g , dette have de beviist, idet de have holdt ud, og blevnc standhaftige i deres Meninger, i hvad det endog- saa har skullet koste dem, og i hvor meget de endogsaa have vceret tyranniserede derfvr, indtil endelig, da der ingen Udveie lccngere var med dem og de bleve opgivne fra det Offentliges S id e , og fik Lov til at vcrrc fritagne sor disse B oger og T il-



54ladelse til selv at drage O m  sorg for at lade deres B e rn  undervise i Pontoppidans Forklaring og confirmere derester. N u  er det dog ikke saaledes at forstaa, som om de nogenfinde lode dem tvinge til at lade Bernene undervise i be- meldte B e g e r , sor det gjvrde de ikke. Endeel A ar längere tilbage var der en Prcrst i Raarup, som vel nok ikke alene indsaa det Uretfcrrdige og Uforsvarlige i Statskirkens Fremgangsmaade, saaledes at behandle ellers fredelige Borgere for deres Troes Sk y ld , men vel ogsaa af Medlidenhed med disse Menneskers Samvittighed, tilbed og tog de Bernene til Konfirmation med Pontoppidans Forklaring, hvorhen de da sendte dem, den Vinter de skulde confirmeres. D a  denne Prcrst var en gammel M and , og Andre vilde foreholde dem, hvor de vilde hen, eller hvad de vilde gjere, naar Han dede, var deres S v a r , det vilde vor Herre nok serge for, og bleve i saa Hen- seende Heller ikke beskjcrmmede, da efter Hans D e d , troer jeg nok, paa Ribe Bisps Anbefaling, dem da blev given Tilladelse til, naar de künde formaae en Prcrst dertil, da var det denne tilladt at confirmere dem efter Pontoppidans Forklaring, hvil- ket saa ogsaa siden, troer jeg nok, har vcrret Tilfcrldet med deres egen Sogneprcrst, hvorfor de ogsaa i Sognet har opfort to eller tre Skoler for egen Regning, hvor de selv dertil holder og lonner Mcrnd til at give Bernene Underviisning. Hvad ellers deres Skilsmisse fra Kirken angaaer, da ere de i dette Stykke stive Lutheraner, holder over og erkjende Naademidler- nes Ghldighed ligefuldt, sordi de blive meddeelte og udforte af de Ugudelige. T i l  Kirken gaa de stadigen og scrtte stör P riis  paa PrcrstenS O r d , naar Han da prcrdiker G uds O rd . O m  saa ogsaa den saakaldte evangelifl christelige Psalmebog blev indsort i alle Sogne her i Danmark, saa troer jeg dog det vilde vcrre og blive en Umulighed i dette S o g n , >der staaer paa T i-



telbladet af K ingos: den forordnede, dette holde de dem til, og ansee den svm deres Eiendvm i Kirken, og lade dem den ikke berove, og vil Heller ikke bortbytte imod hvilkensomhelst anden; skulde det f. E x . komme til Afstemning ville de vel ogsaa blive. det overveiende T a l, da, troer jeg nok, Sognet for storste D e- len destaaer af disse Folk. Folk fra andre Sogne, som ere enige med dem og dele deres Anskuclser, spare ingen Moie^ og vel tidt stört jordisk Tab ved 'at scrtge deres Eiendomme og flytte ind i Sognet, naar der kan blive Noget tilfals, deels for Samfundet, men dog meest, troer jeg, for Skoleunderviis- ning i deres egne Skvler, og den gamle eller Kingos Psalme- bog i Kirken. Hvormeget der nu end kan vcrrr at sige om disse Folk og om deres Saregenheder, endogsaa i andre Hen- seender, og svm jeg nu ogsaa troer mere bestaaer i Bogstav end i Aand, saa kunne de dog bel ikke egentlig kaldes en Sekr eller Schismatikere, da de staa paa Kirkens Grund i Henseende til Sakramenterne og Ebangeliets Prcrdiken. A t indvirke paa dem af Andre, og oplyse dem om deres vrange Begreber i stere Henseender er og bliver vel en Umulighed, da der ere Nogle iblandt dem, som ere ansete og holdte som en S la g s  Wldste, og disse rette, og maa de Andre bogstavelig rette sig efter i mange og iscrr de vcesentligste T in g ; dog ere der vel ogsaa Excmplcr paa, at Folk have faaet Ainene op iblandt dem. og kvmne til Erkjendelse af, at det var et unaturligt A ag at gaa under, saaledes at lade sig underordne af sine Jcrvn- ligej og beherske som i et Pavedom, og forladt deres S a m - fund. D a  det naturlige Hjerte lettere lader sig tiltale af, hvad der er strcrngt Lov- og Gjerningsvcesen, end hvad der er sandt Evangelium, saa ere der Flere af dem, som der udenfor er vakt Bekymring hos for det Ene fornodne, som der ere gaaede ober til deres Sam fund, end svm der have forladt det. Ved



Mine forste! Besog her i Jy lla n d , dar jeg tilligemed Flere der nogle Gange, da vi troede det künde have vcrret og blevet til strlleds Opbyggelse og en noiere Sammenfmeltning og Forening imellem os, men det var aldrig at tcrnke paa, naar vi ikke strax ville sordomme bemeldte Boger, og ikke taale ellex tage dem i Hoenderne, ja jeg trocr endogsaa, de ere gaaede saavidt, at de have brcrndt en Deel af dem. Jhvorvel vi gvdt er- kjendte Fvrtrinct af Pontoppidans Forklaring for B a lle s  Lcrre- bog, troede vi dog ikke at det vilde eller künde fordcrrve B o r- nene, naar Regjeringcn bod, at de skulle lcere dem ; vi havde jo Lov til at oplyse dem om de vildfarende Steder, og In gen künde jo forbyde os, at lade dem undervise i Pontoppidans ved Siden af, men det künde ikke hjcrlpe: Regjeringen havde M a g t over vort Liv og vort G o d s, men ikke over G uds O rd , her skulde vi lide for, hvad de vilde daere paa os, var deres S v a r , og dette troer jeg nok var Anledningen til, at jeg kom til at kalde dem de stcerke Jy d e r .. Hvad nu Gjendoberiet angaaer, da kunne vi vel ogsaa nok sige, at det har Statskirken eller dennes Tjenere kaldt herind. D et er jo bekjendt nok, at den forste Gjcndober her kom sra Hamborg, og Anledningen til at Han kom herind stete jo ved, at det verdslige Svcrrd i den Tid ogsaa, paa Statskirkens Tje- neres Foranstaltning, blev lostet imod de gudelige Forsamlin- ger, og det var bleven omtalt i tydste B lad e, hvori ogsaa mit N avn var blevet ncrvnet, da jeg i den Tid havd« en Proces for saadan en gudelig Forsamlings Ekyld. Manden strev sorst til mig, og havde gloedet sig over at her var vaagnet levende Christendvm i Danmark, og at Han agtede at besoge os. Zeg log jo naturligviis imod et saadant Besog med Glwde, da Han jo ikke havde omtalt at mrre Gjcndober. Ved vores Sammen- komst, hvor Sam talen jo strax kom til at drie sig om det chri-



Z7stetige Liv, kom jeg jo til at sporge, om der ingen Forfolgclse fandt S te d , som Han var fra imod de Christne, men tog idet- samme selv Svaret, og sagde: D et er sandt, det er jo e n F ri- stad, der have vel Alle Frihed, og ere vel flere P artier, og kom da til at ncrvne nogle S la g s .N u  havde jeg jo mig uasvidende ligesoin sat Ham Kniven paa Strubcn, og Han kom jo saa strax ud med S p r o g e t: „ J a  jeg veed ikke hvad D u  vil kalbe mig, for jeg er rigtignvk B a p tist"; nu begyndte jeg at höre, dar saa at fige den Gang ncr- sten ganske fremmed for deres Lecresoetninger, dog havde jeg jo loest Noget om dem af Luther, og vidste, at de til den T id  havde voeret nogle vildfarende og sarlige Mennester. D a  vi forud havde talt Noget om Luthers Lcere, som Han havde gi- vet heelt B ifa ld , faldt jeg Ham ind, hvor Han künde komme til- rette med Luther, da Han jo ganske fordomte Gjendoberne, som jeg jo nu ansaa Ham for at vcrre. N u  künde vi jo saa ikke lcrn- gere samstemme, men da jeg hverken folte Kald eller mig voxen lil at oplyse eller overbevise Ham om Hans Bildfarelser, og jeg havde en Reise for til Jy lla n d , tog jeg Ham med mig til det Slcsvigske, hvor jeg havde Bekjendtskab med en christelig theologist Candidat, som jeg troede maastee künde oplyse Ham. Her fliltes vi saa ad, Han drog saa tilvage til slere Steder i Fyen, men fik alle Steder Modstand. En  M and i Kjoben- bavn, kom vel nok havde siuttet sig til de Opvakte, havde i längere Tid  havt Grublerier over Barnedaavens Gyldighed; bette fik Han N y s  om, drog saa derover og vandt Ham, troer jeg nok, strax. I  den Tid var der jo ogsaa bleven Opvcrk- kelse paa Langeland; bisse Folk vare jo, hvad vi ville kalbe det, yngre i Trocn og mere ubefcrstede, bleve jo meget tumlede for de gudelige Forsamlingers Skyld  af Statskirkens Tjenere. Disse Folk, som nok saa det störe V irvar i Statskirken, men



58fvr hvilke det ikke ret var klaret, at saalcrnge Ordct og Sak ra -menterne vare der uforvanskede, da var vor Herre og Kirkender ogsaa, lode fig der jo rigtignok nvgle Stykker vildlede af denne nye Prophet, der havde et Sam fmid at fremvise adskilt fraVerden, eller dag rettere sagt, hvor A lt var en fri S a g , oghvoraf de bleve udelnkkede, som levede et aabenbart forargeligt L iv . A t nu Opvcrkkelsen skal have Skyld derfor, dette synes jeg rigtignok ere for uforskammede Beskyldninger, vel sandt, havde de blevet liggende i deres gode rolige S o v n , saa havde de jo rigtignok ikke kommet til at bekymre fig hverken om Him - merig eller Helvede, forend de dcsvcrrre maaskee en Gang for sildig vilde have kommet til at vaagne der —  men at Mvderkir- ken, som det vel skal kaldeS, der ikke alcne taalte al S la g ü  aavendar Forargelse og Ugudelighed i sit Mvderskjod, men endogsaa tvang Folk imod deres egen V illie , som stet ikke troede paa den eller brode sig om at have med den at bestille, til at dlive inden for sine T ore, og derimvd behandlede dem saastedmoderligen, der siet ikke, hvad de ydre Forhold angaaer, vare sig andre Forbrydelser l'evidi'te, end at de havde begyndt paa at sorge fvr deres Sjcrles Frelse og evige V e l, i at forlade Synden, ove sig i at tro paa vor Herre, og til den Ende samle sig indbyrdes til ferlleds Opbyggelse i ^hans O rd , og herfvr skulde de nu straffes ikke alene med Pengeboder, men endogsaa vare udsatte for at blive smidt i Hüllet. Det er ikke godt at forstaa hvor den störe Tro paa eller Tillid til et saadant Kirke, samfund skulde komme fra , thi det skulde vel dog ikke tages i den Forstand, som naar vor Herre revser den, fom Han elffer. A t  der senere har vceret Flere, som have ladet sig fange og indvikle i Gjendobcriet og er gaaet over til deres P arti, bevi- ser jo siet ikke den Paastand, at de siet ingen Forstand skulle have paa Kirken, thi ligesom In gen staaer saa fast, Han jo



kan falde, saa er det jo ikke sagt, at de habe staaet, men maa- skee allerede vocret faldne, for de habt» ladet dem fange i disse G a r n ; ch fvr det Andet, saa er det Heller ikke sagt, at fordi et Menneske, omendskjondt maaskee ogsaa for en T id  har baade bivaanet og taget Deel i gudelige Forsamlinger, at Han derfor enten er opvakt eller ombendt, og er der virke- keligt begpndt at vcrkkes aandeligt L iv , saa er jo et saadant Menneske gjerne saa vankundig og uoplyst i alle aandelige D ing, og svin det i Almindelighed gaaer i den forste Opvakkelse, at Mennesket seer mere paa det M r e  ind paa det Jn d re , og da det er noget som ligger i hele den menneskelige N atur, at der altid soges Samfund og da Gjendoberne, omendskjondt Skin  istedetfor K raft, dog her har Noget saa fristende, er det jo intet linder, saalcrnge et Menneske ikke er befcrstet i sin T ro , at det saa kan lade sig fvrlede og henrive, da vores seer saa for- virret ud, at der vcl snart maa et heelt Studium  til for at finde Rede dcri. Hbad Mvrmonerne angaa, da de kom her, da bar det vel saa meell hos Gjendoberne de fik Jn d gan g, og kan gjerne beere, og er vel desberrre ogsaa Tilferldet, at nogle af dem som habe beeret opvakte ere gaaede ober til dem, men som sagt, maaskee og, som jeg trver, igjen beeret faldne i S o v n  for dctte störe Affald er steet, men er det sankt, hvad Apostc- len sigcr 1 Corinth. I I .  19: „ T h i  der maa og beere Setter iblandt Eder, at de Netskafne kunne blive a a b e n b a r e o g  H erren selb: M ach. 18, 7: „ T h i  det er sornodent at Forargel- ser skulle komme", saa skulle bi vel ikke klage os saa meget derover, at de habe habt Leillighed til at fraskille sig, som ikke ere „Netskafne". A t det har saaret og bedrobet de Opvakte, og at mange iblandt dem habe arbeidet troligen imod disse falske Sekter, derpaa kunne bel fremfores mange Beviser, enten det saa har verret, fordi de habe habt noge» Forstand paa den ene



6Nrette heilige almindelige Kirke eller ikke. D og har det ikke vaeret af den Grund, saa maa det jo naesten anseeS for et stört M irak el, at om de ikke allesammen, saa dog den storstc Deel for lcrnge siden enten dar gaaet oder til disse Parkier eller sclv stiftet sig nogle n y , da Fristelserne dertil vel ikke have kunnet vcere stört storre, end Tilfacldet har vaeret. Hvem der kjcnder det mindste t i l , hvad der kan rore sig i et af Synden opvakt H jerte, den veed nok, at et saadant Menneske sparer ingen T in g , hvad dctte Liv angaaer, naar Han blot kan frelse sin Sjeel, og at det har staact for mange af de Opvaktc ikke alene som den afskyeligste Asgudsdyrkelse, men endog som den aller- skammeligste og skjcrndigste M isbrug af de hellige T ing, at Folk som ikke alene levede et i alle Laster aabcnbart forargeligt Liv, men baade i Vieblikket for og i Oieblikket bag efter, at de have maattet knaele ved dcres S id e  ved Herrens A lter, og blevnc deelagtiggjorte i Hans hellige Legeme og B lö d , have spottet og drevet den allergj^kkeligste Skjemt med A l t ,  hvad som er og kaldes heiligt. N a a r , siger jeg, alvorlig tacnkende Folk l.rse hvad Apostelen skriver 1 Corinth. 5, 11, 12: M en nn haver jeg flrever Eder til, at I  skulle In te t have at skaffe, dersom Nvgen, der kaldes en Broder, er en Skjorlevner, eller Gjerrig eller en Afgudsdyrker, eller en Skjaendegjcrst eller en Dranker, eller en Rover i at I  skulle end ikke, «de med en S a a -  dan. Bortskaffer i den Onde fra E d e r !"  og 2 Corinth. 6, 1 4 — 17: , , Träger ikke i ulige Aag med de Vantro, thi hvad Fsslledsskab haver Netferrdighed med Uret? og hvad Samsund haver Lys med M orke? Hvorledes kan Christus stemme over- eens med B e lia l?  eller hvad Dcclagtighed haver den Trvende med den Vantro ? Hvad Samkvem haver G uds Tempel med Afguder? T h i I  ere den levende G uds Tempel, ligesom Gud haver sagt: jeg vil bo iblandt dem, og jeg vil vcrre deres G u d ,



61og dt skulle vcrre mit Folk. T erfor gaaer ud fra dem, og af- sondrer Eder, siger Herren, og rorer ikke nogct Urccnt, og jcg oil annamme E d e r ;"  og Herren, naar Han taler om vor B r o - der, som synder imod os siger jo i M atth. 18, 1 7 : „ M e n Hörer Han dem ikke, da fiig Menigheden det, men Hörer Han ikke Menigheden, da skal Han vcrre for dig ligesom en Hrdning og T o ld e r ."  Hvad maa ikke saa saadant et Miskmask, som har fundet S te d , rore og forurolige alvvrligtcrnkende Folks Hjerter, som ikke have anscet deres Communion for en bomedie, men for den allerhelligste H andling, de havde med at bestille og soretage kig her paa Jo rd en ? J o ,  en uudsigelig stör G uds Naadc og ikke uden ene den alnvrgtige G uds Haand, som har vcrret over Opvcrkkelsen her i vort kjcrre Fcrdreland, har kun- net devare den sra det störe Affald i ikke at skille sig fra K ir ke», ved selv at tave sig N oget, hvad de künde kalde S a k ra menter, for at saa, vm ikke just et reent, saa dvg et Sam fund, hvvr det ikke gik saa desperat og ryggeslost til som i S ta ts -  kirken, hvor de ikke alene tit skulle deelagtiggjores i det heilige Älaademaaltid i et saadant rvggeslost Selskad, men vel endvg- saa tit annamme det af en aabenbar Jesu  Christi Korses Fjende Enten det nu har vcrret som Herr Pontvppidan siger, P a g . 35, „ved cgne Meningers og Fvrskrifters Flvvesand", de ere blevne bevaredr, bevarede ere de Vlevne, og jeg trver ogsaa, at hvis de ikke havde havt dette „F ly v e sa n d ", som det nu skal kaldes, det da havde vcrret en Umulighed; thi at de» Hellig Aand er starrt nok, dette veed og trver jeg, men Han kommer jo nu ikke saaledes til o s , som i Apostlernes D a g e , men detjener sig af M idler og Nedstaber. A t de som have staaet i det offentlige Lcrre-Emhedc nok dar raabt paa Kirken, og hvis det havde staaet i deres M ag t, da vel nok, en stör Deel af dem, haade med J l d  og Svcrrd truet og tvunget Folk til at tro , at A lt



hvad de udgave for Kirken det dar ogsaa Kirken, og det skulle vi kun slaa os til N o vcd og lade os noie med; men hvor stör Forstand de hade havt paa den hellige almindelige K irke, stal jeg lade vcrre usagt, havde det vcrret klart for dem, saa havde det vel dog vcrret umuligt, at Danmarks forste Biskop havde stillet sig i Spidsen for de Andre, da de saa at sige ncrsten overalt havde faaet vore gode gamle Psalmcboger udryddede af Kirkerne, og de svntes endnu at skulle gaae videre i deres R e formation, og toge saa fat paa vores Altervog, som vel ogsaa var dem en Torn i O iet og stvd i for skjcrrende en Modscrtning til deres rationalistiske Prcrdike-Methode, ja vilde endogsaa havt vores hellige Daabspagt sorfalsket. O g  naar vi taenke paa den T id , da kunne vi vel gjore Fordring paa at sporge, hvormange lcege Folk der da, andre end de saakaldte Opvakte, loftede enten Haand eller Fod for at gjsre, hvad der stod i deres M ag t til at afvcrrge en saa forargelig Scene, som det da saa ud til. A t  en Deel af disse Protesterede derimod, det kan dog umueligt vcrre Herr Pontoppidan ubekjendt. Een af disse veed jeg, at Han veed, hvem denne S a g  gik alvorlig til Hjerte, og som ikke alene gik ind og bad Majestoeten om at ingen Forandring maatte soretages, men som tillige udgav et lille Sk rift hvori Han efter sine til den Tid  klaredc Begreber strcrhte at oplyse, at vores Daadspagt var ikke alene fra Apostlerne, men at vor Herre endogsaa i det gamle Testamentes Tid  havde oprettet en P a g t  med Menneskene; og da Han vidste, at hvis den da be- budede Alterbog stulde blive indfort i den Form , som der jo har stör Sandsynlighed for, der da vilde fkee en Udtrcedelse af Statskirken, og da maaskee ogsaa foraarsage nogen Forvirring og S p lid  iblandt de Opvakte, da de, som stvde i Forbindelse med Hernhutterne —  som, troer jeg nok, ingen Daabspagt op- retter, med de S m a a , for Daaden —  maaskee da künde komme



6.1til at vakle og tvivle om denö Nodvendighcd. A t vor Herre for denne T id  havde ret klaret det for Pastor Grundtvig med Daabens Betydntng, bette blev Heller ikke lidet paaskjonnet af de allerfleste Opvaktc, og svm de ogsaa havde taget imod og sluttet sig til med Glcrde, saavidt som det kom til deres E r -  kjendelse, og de kom til Lys i Sagen —  at Alle skulde kunne komme lige vidt, det var og er vel dvg for stcrrk en Fordring — ligesom det Heller ikke er ubekjendt, at de med Gleede have sluttet sig til christelige og troende Pr.rster, som have sorstaaet deres Drang og beflittet sig paa at afbjcrlpe samme; og der er vel Heller ikke et inderligere Onske og B on  iblandt dem, e»d at den kjcrre Gud af sin störe Naade vilde forunde vs flere og flere af bisse; ligesom Erbringen ogsaa tydelig har viist, at hvor det er eller har voeret Tilsirldet at saadanne M<rnd enten ere kvmne eller opstaaede i de saakaldte gudelige Forsamlinger de for storste Delen ere ophorte, eller aftagne af sig selv. A t Flere iblandt v s , som have givet sig af med at tale i Forsamlingerne, til Opbyggelse for Andre, have v.rret faldne for den Fristelse, og anseet det fn ' en P lig t  og troet sig umiddclbart kaldede af den Heilig Aand, til at prcrdike, svm vi sige, for Andre, det er vel ikke saa underligt, naar Forholdene blive overveiede. Forresten troer jeg nok, at det i Almindelig- hed ikke har v.rret anseet anderledes, end som en Kjcrrligbeds- gjerning, som Trangcn i det ncrrvwrende Hieblik bar krcrvet af- hjulpen, og som vel Heller ikke af den heilige Skrift kan be- vises at v.rre lcrge Folk fvrmeent, al den Stund, de ikke have givet dem af med at uddelc Sakramenterne, som mig bevidst, til Dato Ingen af dem har gjvrt. O g  naar Apostelen taler 'om 1 borinth. 14. 1 5 .: , ,a t  de skulle jage efter de aandelige G a v e r ,"  og ville , ,a t  Alle künde prophet'ere,"  da er det vel ikke Leererne alene, Han mener; men som det Bedste kan efter-



abes afLognens Aand og misbruges, saa har det vel ogsaa vcrret Tilfacldet, at Personer har kunnet foretage sig en saadan B e- stilling, maaskee hverken as den bedste Bevcrggrund eller i den redeligste Hensigt. A t der har vcrret mange Egenheder og fundet mange ufornuftige, for ikke at fige uchristelige P a a - stande Sted  iblandt en Deel af dem, svm have deeltaget i de gudelige Forsamlinger, det er N v g e t, svm de ikke frakjende dem selv, men at deres Hoved - Attraa er, dem som virkelig ere opvakte og vaagne, den samme, svm findes i et Hospital, hvor der findes en heel Deel fvrskjcl- lige S o g e , men hvis A gt og Attraa dog gaaer ud paa jo sor jo bellere at blive curerede, det er ligesaa vist. O g  dar bet ret af Hjertet at onfte, at de mange kjcrre Doktores som nu en Gang have degivet sig i den Skole at studere Medicincn, ikke for at flikke paa og curere dodelige Legemer, men udodelige Sjcrle, at de da ikke alene maatte lcrre at kjende Medicamen- terne, men ogsaa Sygdommen hos deres svrskjellige Patienter, for derefter at anordne, hvad der er nodvendigt for Euren i det rigtige og rette Oieblik, at de ikke ved et sorkeert Middel eilten skulle drcrbe Patienten, eller forscrtte Ham saaledes i S p g - dommen, at der siden maa alt for haarde M idler til at saa Ham cureret. O g  maa jeg uden Nogens Forncrrmelse, gjore opmtvrksom paa et Univcrsitet, som en gammel erfaren Doktor har anviist, saa er det Doktor Morten Luthers O rd , hvor Han siger: „ T i l  en Doktor Philosophia: kan M an  blive gjort paa de Hoiskoler; men i Theologien kan der In gen gjore det uden den Heilig A an d ", og saa vilde jeg inderligen onske de kjcrre unge Theologer, hvis A g t og Attraa det er at opbygge Guds R ig e , og som ester <>en gamle erfarne Doktors Anviisning ikke holde sig for kioge til, omendskjondt de jo ogsaa have veeret paa de Hoifloler her l Verden, dog endnu at gaa



65i den af Ham anviste. H v is  I  Pille Here et godt og vel- meent Naad af en arm og uvcerdig Synder, stiller Eder da Me i et spcendt Forhold til deOpvakte. I  vide jo nok, hvad jeg mener med Opvakte: dem for dcres Salighed bekymrede Sjerle, det er vel sandt, Bekymringen feles vel meest i den ferste Opvcrkkelse, men Hörer dog aldrig op, saalcrnge der er Liv , da Troen vel aldrig blivcr saa stark, at den ikke traniger til at foreges. Skulde I  finde, som i synes, mange Egenhe- heder og Sarheder, som I  ikke künde gaae ind paa, husk saa paa, som Luther siger: „Christi N ige, det er som et Hospital, hvor der beständig ligger S y g e , som M an  maa opvarte."  O g  vi läge Folk lader os fee til at sorekomme vore Leerere med al Vclvillie og Redebonhed, flattere den störe N aadc, som den ksirre Gud har bcviist os, idet der dog ere Flere og Flere, som Evangeliets Klarhed gaa op fo r ; have de maaflee sikke gjort Erfaringer, som vi synes ere notwendige sor en fand Hyrde eller Christi Tjener, og at der ere T m g, som vi synes ikke at kunne billige eller indvillige udi, saa kan det dog umu- ligen Andet end glcrde os, at det dog gaaer, som det hedder i Apst. 6, 7 : „ D e r  bleve og en stör Hob af Prasterne Troen lydige." N aar de forst ere Troen lydige, saa hedder det jo til enhver af os: „H vad har du o Menneske som du ikke har annammct, og har du annammet det, hvi roser du dig da, som du ikke havde annammet d e t? "  H a r den kjcrre Gud .ladet fit Naades Lys flinne for os i et eller andet Stykke, saa lader os huste paa, at det er Naade Altsammen, og aldrig bilde öS ind allcrede at „have grebet det", men, som Apostelen siger, „jage derefter, om vi ogsaa künde gribe Christum, ligesom vi allerede ere grebne af ham." Fole og finde vi kun til vor egen Afmagt og Uvidenhed, saa ville vi ogsaa ydmyge os for hverandre, og omfatte hverandre i Kjarlighed og voxe op til Troens Eenhed,ü



66thi vor Herr« har jo selv anordnet og indviet en Loererstand, og »den denne kunne vi ikke vcrre eller staa; og trcrnge ligesaa hoiligen til hverandre, som det ene Lem af Legemet kil det andet. O g  maa jeg til Slutning lcegge os et P a r  O rd af vor kjcrre Kirkefader Doktor Morten Luther endnu paa Hjer- te, saa siger Han os jo, at der er In tet farligere for fände Christne, end naar der kommer Sekter og Parkier vp iblandt dem, og det er jo, naar den Ene vil herud og den anden der- ud, og In gen  vil vige sor den Anden. O g  skulle vi fole os trufne i nogle af de Stykker, som Herr Pastor Pontoppiban gjor os opmcerksomme paa, da lader os ikke ringeagte det, men see til ved G u d s Naade at rette det mere og mere, og rcenke at Manden har dog havt de bedste Hcnsigter, omend- skjondt vi ikke kunne billige Hans Fcrrd, men saa haabe, at det ved G uds Naade vil klare sig mere og mere for Ham, saavel- som for os Allesammen. D et give Gud af Naade for Zesu S k y ld , Amen!
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