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is s e r n e  bedes, paa G rund  af. at Forfatteren har vceret forhindret i  

Personlig at lcese Korrektur paa Vcerket, at undskylde enkelte Tryk-

fe il. For at disse ikke flu lle  virke meningsforstyrrende, hidscrtte v i her

fslgende

Rettelser:
Paa S ide 1. 3. L. forn. staar „fire  L in ier^ lces: ,.faa L in ."
-7— —  2. 3. L. forn. staar „S a lo m o n " lces: „M oses".
—  —  3. I I .  L. soro. s ta a r.,,S ." lces: ,,S . H ."
—  - —  4. 13. L. foro. staar „M aade " lcrs: „N aade".
-7- —  5, 21. L. forn. staar „M a th ."  lers: „M a rk u s " .
—  —  7, 14. L. foro. staar „F o rn u ftig e " lcrs: „F o rn u ftf ly " .
—  —  9, 7. og 9. L. foro. staar ,,uindskrænket" lces: „indskrcenkeK 

- -7- 16, 21. L. foro. staar „Se lvtroende" lces: „Halvtroende".
—  s. Side n. Linie staar „2 . Mosebog K. 3 " , lces: ,.32, 14 ."
—  —  —  staar „4 . Mosebog. Kap. 1— 2 0 " lcrs: ,,1 4 ,1 — 20".
—  S ide 20, 21. L in . forn. staar ,.2 Pet. 3. 10 "  lces: „3 .  16."
—  —  21. 15. L in  frao. staar „g iver det op'> lcrs: „g iver han op?'
—  —  22, 17. L in . frao. staar ,,Hvor ere". lcrs: „H vo  ere."
—  —  23, 15 L in . frao- staar „ Iu s u s " ,  lces: „Jesus".
—  —  24. 13. L in. fran. staar „Venden", lces: „Verden."
—  s. S ide begyndes i  8 L in . sran. fslgende Scetning: „Andre ere 

forflrcekkede og bange, man foler noget som Veer", lces: „Andre 
undfangede, vare bange, men fodte noget som V e ir" .



o edetcvrlren om orudkeslmmetsm
eller

Kalviuismkns Hemmelighed afflsret.

1. Ind ledn ing .

^ ) a  den kalvinististe Lcere, om et v ilkaarlig t Naadevalg, bliver mere al« 
mindelig og vinder flere Tilhoengere ib landt danske Baptister, og er. hvad 
de personlige Forsvarere angaar, ulige bedst stillet; endelig da Konferensen 
i  Fyn ikke kom t i l  noget Resultat i  Sagen, men lod den staa som ct 
aabent Sporgsmaal, *der truer med at lede t i l  et B ru d  her saavelsom i  
Udlandet, saa tro r jeg ikke alene, at det kan vcere mig tillad t at sige 
mm M ening, men jeg tro r endog, at det er en ligefrem P lig t aabent 
og å rlig t at udtale fin  Overbevisning for, a t Sagen fra alle S ider kan 
blive droftet og overveiet. Dog heri ligger intet smigrende ved at troede 
op imod en stor Overmagt, saavel i  T a l som i  Kundskaber og Dygtighed. 
Heller ikke er der noget tillokkende ved at tage M indre ta lle t i  Forsvar, 
men hvad jeg qjor, det gjor jeg i  den Herre Jesu Navn, med fu ld  
Overbevisning og velovervejet.

2. A ltfaa  t i l  Sagen.
Saaledes som de forskjellige Anskuelser fremtroede i  Konferents-For« 

handlingerne er Sporgsmaalet dette: Har Gud udvalgt ct vist P a rti t i l  
Salighed, som han tvrnger med M a g t ind i  Himmelen? E ller er hans 
Naade almindelig, lige imod alle Mennesker? Kobner, N ie ls Larsen, 
Soren Hansen. Christen Nielsen, Laust Jakobsen ete. etc. forsvarer den 
forste Anskuelse, Schmidt og M orten  Olsen den sidste, og S triden  fores 
s. Ex. s»m naar To duellerer og den ene bruger en Prstol, men den 
anden .et Svoerd; th i medens Schmidt og M . Olsen bruger Ordet Svcerd 
(angiver bibelste Beviser), saa grver Kobner dem det glatte Lag la f sin 
filosofiste Pistol og Ingen  aner. at det er et forkert Daaben paa kristelig 
Gebet, se Koles. 2, 8. Jeg stal strax gjore opmcrrksom paa. a tK .'s O rd . 
i  denne Sag andrager over 370 Lin ier, medens kun fire L in ier ere 
bibelske Beviser, der efter K .'s  egen Grundsætning stel ikke kan anses som 
Bevis, men kun som „Losrevne S teder" (se Kons er. Forhdl. S ide Z2).



3. Kobner opstiller forst en Soetnmg,
som skal vcere rig tig , nemlig, at Gud tvinger Nogle med uimodstaalig 
M a g t ind i  Himlen, og derefter drager han en hel Mcengde Efterscet- 
ninger, som alle kan vcere rigtige —  forudsat at den forste er rig tig  —  
men der mangler enduu Beviset. Ganske paa samme Maade baner 
G rund tv ig  sig ad, naar han siger: den G rundvold, hvorpaa K ris ti M e �
nighed er bygget, er de tre Troes Artikler, og udleder derfra sit hele 
System (Ladebygning), men sporger man om Beviset, saa svarer han 
akkurat som Kobner, det er en Troessag, den kan ikke begribes, den skal 
troes. Paa samme Maade sagde den katolske Kirke t i l  Johan H uus om 
den tredje Troes-Artrkel: D u  stal tio  paa Kirken om den saa lcerer D u  
har kun et D ie, omendstjondt D u  ved, at D u  har to. S e lv om F o r �
udsætningen er rig tig  kan Folgeflutningerne dog ledetil forfærdelige Udskejel�
ser. her et Exempel: Katolikerne tro, at Jesu er Gud, det er rig tigt, men 
saa slutte de, at naar Jesu erG ud, saa e rM o de rM an e  Guds Moder og bor 
tilbedes. M en  v i sporge ikke ester hvilke S lu tn inge r, der kan drages 
ud af Bibelen og dens Lcerdomme, men hvad staar der i  Bibelen? D e r �
fo r burde denne silosofiste Maade. ved Fslgeflutninger at drage noget 
ud a f den, ikke anvendes i Kristendommen. Det er mcrrkeligt nok, a t 
medens mange af Konferentsens Medlemmer gik glade fra h in t M ode 
over K .'s  S e ir, saa solte han dog selv det afmcegtige i  Beviset, hvorfor 

- han griber t i l  den fortvivlede Udflugt „det stal troes, ikke sorstaaes". 
Mere om Troen og Forstanden siden. M en  hvorfor afviger man fra 
Reglen i  denne Henseende, at bevise enhver T ing af Skriften? Ford i 
man kan aldrig bevise, at Gud „binder Hcrnderne paa Somme og tv in �
ger dem t i l  at blive salige/'

4. A u to rite t og A u to rite ts tro .
Hvorfor stal man alligevel tro det? Fordi denne eller hin store 

M and  har g jort en E rfa ring  eller en Opdagelse og nu  ville vi Allesammen 
gjerne vcere store Mcend, saa saa v i opsat en Troesbekjendelse. som i  
bestemte Udtryk udtaler denne Opdagelse, saa er Forudsætningen vis 
ogEfterscrtningen er flaaende, nemlig det er v o r t  S a m fu n d s  T ro e  s- 
b e k je n d e lse  og D u  tror den ikke? E r maafle endda en Lcerer osv-, tor 
D u  vove at se med egne D ine , naar hundrede Andre ser for D ig ?  Tor 
D u  vove at tro, at D u  har to D ine, naar Kirken lcerer at D u  har kun 
et? T o r D u  tro anderledes end saa og saamange store Mcend og Guds 
B o rn  tro? J a  saa, det h ja lp ; th i for det Forste ville v i nok vcere i  en 
ro lig  Besiddelse as et Embede og fordetAndet v il v i helst i  bl'nd Ydmyg- 
hed underkaste os for at staa paa en god Fod i  Samfundet. Det er 
uncrgtelig ogsaa mest magellgt og behageligt i  dette Liv, men Evigheden 
narrer man ikke og om Lonnen gjcelder det vel ogsaa hvad Salomon 
siger om Gaven, at den forblinder den Seende og soger man sin Lon 
her, saa er den borte hisset.



Johan Kalvin har gjort den Opdagelse eller dog udviklet den 
noiere efter Augustin, ot Guds Naadevalg er et vilkaarligt. tvingende, 
particlt Valg og efter ham kaldes derfor ende! af Baptisterne „K a lv in ifte r 
eller partikuIcereBaptister!" Her t La.rdctvar fra Begyndelsen af meget 
faa Baptister, som troede denne Lcrre. men efterhaanden g jsr den sig 
mere gjceldende. fordi Formoendene stedse ere a f den M en ing . Forster 
skrev en A fhandling om denne Lcere i England og saa blev han sendt 
t i l  Danmark som Lcerer og Missioncer. Kobner har erklaret sig enig 
med Bavtisterne i England i  den Lcrre (altsaa ogsaa med Forster) og 
nu  fta l jeg vise Fslgerne. L. I .  tror den; th i siger han: „A lle  store 
M a n d  har troet den". S .  tro r den, th i han „ to r  ikke forkaste, hvad 
saamange G uds B s rn  har troet." —  „J e g  tro r hvad Kirken tro r og 
Ki-ken tror hvad jeg tro r"  C. tror den og glader sig ved den saaledes 
som K. larer den, medens han tidligere forkastede den saaledes som F . 
la rte  den og dog ere de to ganske enige i Hovedsagen, medens Maaden 
at fremsatte den Paa er noget forflje lllg .

Lars Isrgensen maa ogsaa vare bleven overbevist, da han i sidste 
Konferents har tilbagekaldt den i Aalborg udkomne Troesbekjendelse, der 
som bekjendt var lid t forskjellig fra den hamborgfte i  Udvalgelsen. 
S e irr ig  og triumferende baner Kalvinism en sig altsaa Fremgang og fla l 
den engang komme trl Afstemning i Samfundet, saa er det at befrygte, 
at det v il gaa som det gik engang med en Larer ved Afstemning: han 
havde Haanden halvt oppe, men vidste hverken om han vilde have den 
op eller ned. forend han saa paa hvilken S ide de Storste og Starkeste 
vare, at han kunde stutte sig t i l  dem. D a  jeg i Aaret 1867 gik fra  
Konferetsmode hvor m it. eller det af mig udgivne S k r if t  ,,om Frafa ld  
fra Naaden'* var bleven angreben. sagde en Broder t i l  m ig „jeg er enig 
med dig og jeg tror. at K. har forandret sine Anskuelser i  dette Stykke; 
vistnok har jeg Breve fra ham. som kan bevise dette". Paa Konferentsen 
tav han naturligv is  og In g e n  aner hvad han mener. P . i  F yn  har 
henvist t i l  K.s Ord i  Konferentsen for 1867 som t i l  en guddommelig 
Autoritet, der er nok t i l  ar afgjore Sporgsmaalet om ovenncente S k r if t .  
Alle disse ere af de mest fremragende ib landt Baptisterne, hvad v i l  man saa 
vente af de A nd re ; men fla l Kalvinism en engang gaa as med Selren 
her i Landet formedelst Stemmeflerhed, saa m isunder jeg dem ikke en 
Talstsrrelse a f den S lags ; th i de ere uftlvstcendige og karakterlose. D er 
er nok G rund t i l  at tro, at dersom v i fik en Formand af den modsatte 
Anskuelse, eller K. om et Aar flog om t i l  den anden S ide, at Storstede. 
len af dem da vilde folge med; th i man antager et personligt Bevis 
istedetfor et i  Vrincipet. Det var dog stemt at M .  O . ville modsige en 
saadan M and  som K. sagde L. H . Ierem . 17, 5.

5. E t  personligt Bevis.
In te t  var lettere eller mere sandsynligt, dersom K. forandrede sine 

Anskuelser end at han kunde forsvare og bevise de modsatte Grundscet-



runger paa selv samme Maade. og aaa a f med en ligesaa ftor S e ir som 
i  denne Konferents; th i Seiren ligger ikke i hans stcrrke og grundige 
Beviser, men i hans store Kundskaber, Dygtighed og Anseelse. Hvad var 
der t i l  Hinder for. dersom K. b!ev Universal Baptist, at han kunde sige: 
,,G uds O rd  lcrrer tydelig en uindskrænket og almindelig, rkke en vilkaar- 
lig  partie l, Naade; Kristus cr en Forsoning for vore Synder dog ikke 
alene for vore, men for den ganske Verdens'". Mennesket kan antage eller 
forkaste Guds Naade. Om da en partikulcrr Baptist vilde sige, det kan 
jeg dog ikke sorstaa, th i det strider imod mine Erfaringer og enkelte S k r if t �
steder synes ogsaa at tale derimod, saa vilde K. strax svare: m in V en! 
vore E rfaringer maa rette sig efter G uds Ord. og v i maa have S kriften  
i dens Helhed ikke enkelte lssrevne Steder; der er maaste hundrede 
Steder i Skriften, som taler fo r en alm indelig Maade og disse Steder 
maa v i tro, enten v i kan sorstaa dem eller ei; deri ligger just Forstjellen. 
v i kan tro, men I  v il begribe" osv. og Beviset er rig tig t, naar Kobner 
siger det.

6 . D e t omvendte og krydsende Forhold.
D et er forresten det Mærkeligste ved hele S triden, at medens K. 

fra forst t i l  sidst gaar ud paa at gjore Sagen begribclig, altsaa fore en 
Begribelighedslcrre. saa staar Schmidt og M orten Olsen blot og barmed 
det nogne Sandheds Ord og v il gjore Sagen t i l  en Troessag. men 
Sagen bliver dog vendt om og S .  og M .  O . bliver stemplet som Be- 
gribelighedslcerere; hvorved de fole sig kramkede. Paa begge S ide r synes 
man at vcere bange for Ordet Begribelighed, som om det stod i  M o d �
sætning t i l  Troen, og man betcenker ikke, at dette Ord er netop hvad man 
man kalder Guds O rd. Apostelen P a u lu s  bruger det i  Brevet t i l  de 
Eph. 3 18. og onsker, at de maa „begribe"' med alle de Hellige, Hsiden 
og Dybden, Dreden og Lamgden af G uds Kjcrrlighed, som overgaar Kund �
skaben, og det er jo netop Guds Kjcrrlighed, her er Tale om, om den 
er partiel eller universal, med andre Ord, om den er hoi og dyb. bred 
og lang nok t i l  at omfatte Alle. eller blot et vist P a rti; og denne op- 
hoiede Lrere, er Apostelen ikke bange for at gjore t i l  Gjenstand for 
, ,Begribelighed". —  I  det Folgende v il v i altsaa noget ncrrmere betragte:

7. Troens og Fornuftens Forhold t i l hinanden.
Naar Somanden ploier Havet, og Soldaten er i  Felten, saa er det 

af storste Vigtighed at kunde orientere sig; v i  ere allesammen Sofo lk og 
Stridsmcend; Tusinde have stodt paa K lipper og Skjcer. fordi de kunde 
ikke orientere sig med Hensyn t i l  Fornuften og Troen. In te t  har maaste 
givet Anledning t i l  saamegen Vantro, Overtro og Svcvrmeri. som M is �
brugen af Troen og Fornuften; paa den ene S ide v il man begribe A lt  
med Fornuften uden Troen, og det kan man ikke. Paa den anden Lude 
v il man tro A lt  om det endog strider imod Fornuften, ja Nogle gaa 
-saavidt. at de anse Fornuften som en farlig  Fjende og forkaste en T ing,



fordi det er fo rnu ftig t; turde jeg bruge m in F o rnu ft siger Barnedoberen, 
saa indser jeg nok- at Baptisterne have Ret, de argumentere omtrent som 
i Konferentsen ,.der er jaa mange T ing  som v i ikke kan begribe saamangt 
et ..Hvorfor*' som vi kan ikke lose, folgelig kan Barnedaaben ogiaa vcere 
et saadant og vi tro den er rig tig , skjondt v l kan ikke begribe den osv/' 
„ A l t  i Guds Husholdning er et Kors sor Forstanden" siger Magister 
V iborg i sine evangeliske Forklaringer. Nei, Troen og Fornuften staa 
ikke i  noget fjendtlig Forhold t i l  hinanden, begge ere herlige unv<r den 
Helligaands Vejledning. P au lus har truffet den rette M iddelvej, naar 
han i  ovennævnte Sprog siger: saa at I  kunne foimaa at begribe osv. 
og kjende Kristi Kjcerlighed. som overgaar Kundskaben Eph. 3. 18, 19. 
Fornuften begriber. Kundskaben kjender. Forstanden forstaar; Apostelen 
v il sige: det er altsammen godt, men Kærligheden overgaar det Hele, ikke 
strider imod, det siger han ikke. men som Kjcerligheden overgaar Kund- 
staben og Fornuften, saaledes og Troen. Dette er altsaa Troens og For �
nuftens Forhold t i l  hinanden: Troen er over. men ikke imod en ved 
G uds Aand og Ord oplyst F ornu ft; s. Ex. Gud er evig og almcegtig. 
det tro r jeg, og dersom Fornuften har blot et D ie. saa beskuer den disse 
guddommelige Egenstaber af Verdens Skabelse Rom. 1. 29, men stal 
den forklare dem saa siger den „det er mig for hoit, jeg kan ikke naa 
det". Saaledes staar Troen over, men ikke imod Fornuften. Det er 
forresten vand at lirgge Mcerke t il.  at Fornuften og Forstanden aldrig 
forekomme i nogen ond Betydning i Bibelen, medens U fo rnu ft og U fo r �
standigbed scrttes ib landt Kjodets G jerninger, og bruges t i l  at betegne
Ugudelige Syndere med. se M ath . 7. 22. 2 Pet 2. 12, P au lus  anbe�
faler en fornuftig  Gudsdyrkelse, taler som t i l  Forstandige om Troessager, 
onfler at de Hellige maa faa Forstands oplyste D ine . Tage v i Ordet 
Kundskab, saa faa v i samme Resultat. Jesus selv voxede i Naade og 
Kundskab, vi formanes t i l  at voxe i Naade og Kundskab. P au lus sartter 
Aabenbarelsen i Aanden,- i Forbindelse med Kundskab Eph. 1. 17. 
Peter siger: Saasom hans guddommelige Majestset haver fljcenket os alle 
T ing  osv. formedelst Kundskaben om ham, 2 Pet- 1. 3; om de Ugudelige 
»siges der Rom. 1. 28. da de ikke holdt for godt at have G uds Kund-
kab, saa gav G ud dem hen i et S in d , som intet duer. E t P ar Steder

forekommer Ordet Kundskab i en ond Betydning, men det ene Sted staar 
der udtrykkelig, hvad det er for en Kundskab, nemlig „d e n  fa ls k e lig e n  
s a a k a ld te  K u n d s k a b " , det andetSted hedder det Kundskaben opblceser. 
Ere altsaa Begnbelighed. Fornuft. Kundskab (i Dyden Kundskab siger 
Peter) og Forstand Dyder, som den hellige S k r ift taler godt om. saa 
lad os vogte os. at v i ikke tale ilde eller nedscettende derom; th i ve den, 
som siger om Godt. at det er O ndt. Endvidere, Troen er en Overbe�
visning, Ebr. 11. 1, og Forstanden er netop den Evne hos Mennesket, 
som modtager Overbevisning, siger ikke Skriften  det Samme. „S e rg iu s  
en fo r s ta n d ig  M and horte Guds Ord og troede Herrens Lane, Apost. 
G . 13. 7'^ Jesus oplod D ifiplenes F o rs ta n d  og de sorstode Skris-



terne. Fremdeles Aabenbaringen forener sig med Fornuften, ogsaa 
begriber den, siger ikke Jesus det Samme? Dette Ord b e g r ib e  ikke 
Alle, men de, som det er givet og Hvo, det kan begribe han begribe det. 
Begribelighedens Side er altsaa "den rette, M a td . 19. I I ,  1 2 "  Jesus 
er saa langt fra at kaste Skvgge paa Begribelighed (Fornuften), at han 
meget mere med disse O rd v il sige, lad kun Fornuften gaa saavidt som 
den kan, jeg v il selv komme den t i l  Hjcelp med Aabenbaring, men den 
maa vide. at den indtager en underordnet S till in g . Altsaa staa For �
standen og Fornutten i samme Forhold t i l  Troen som Kvinden t i l  
M anden. Jesus s kv har st'ke engang forlangt en blind Tro. endskjondt han 
kunde fo rtrinsv is  have gjort Fordring derpaa. men for at overbevise Forstanden 
og tilta le Fornuften laste han som aldrig nogen havde talk, og gjorde saa« 
danne Gjerninger. som ingen Anden havde gjort, og forudsagde saadanne 
T ing. som skulde gaa l Opfyldelse sigende: dette har jeg sagt Eder fo r 
det skeer, at naar det er siet I  da skulle tro. Joh. 14. 29., og v il I  
ikke tro mig, saa troer mig dog for Gjerningernes Skyld. Dette skulde 
de kjcrre Brodre betamke, som staa paa den gamle katolske S ide med 
Troen imod Fornuften, og v il have os t i l  at tro, hvad de aldrig kunne 
bevise hverken for sig selv eller Andre, de have jo selv tilstaaet at de 
hverken kunne forstaa eller begribe den omtvistede Lane, man burde da ikke 
indlade sig i  saadanne T ing, som man ikke forstaar. Den, der indlader 
sig i  T ing. som han ikke har set, om den siger Apostelen, at han er for* 
fcrngelig opblcest af sit kjodelige S in d  Col. 2. 18. Jeg begriber det ikke 
heller siger K. Se Konf. Forh. 31.

8 . E r  Forlssningsvlrrket endnu en Hemmelighed?
Jeg gaar nu  over t i l  at behandle et andet Punkt, som staar i  noer 

Forbindelse med det Foregaaende; Kobner har med sine m ange..H vorfor" 
ncrsten ledet Schmidt og M orten Olsen bort fra. hvad der er Tale om ; 
Sporgsmaalet dreier sig aldeles ikke om hvorledes eller hvorfor Gud paa 
en vilkaarlig Maade har udvalgt et vist P a rti, som han tvinger med 
M a g t t i l  at blive salige, men Sporgsmaalet e r : kan det bevises, at G ud 
gjor det? ja, sige de, hvorledes kan det da bevises? saaledes, at In g e n  
kan forstaa det. Det var en egen Maade at bevise en T ing Paa. Ja , 
men det skal troes alligevel, sige de. Hvad er da Troen? Den er en 
stcerk Bevisning. en Overbevisning, Ebr. 11. 1, Noget, som man med 
overnaturlige og mere end tilstrækkelige Grunde ere overbeviste om; altsaa 
er en Tro uden Bevis en Selvmodsigelse, den er som den Skibbrudne 
paa et Vrag i  det oprorteHav og som Vraget ikke er et Skib, saa er en 
saadan Tro heller ikke —  ,,T roen"; den er Overtro og Svcermeri. en 
A r t  Galskab. De. som tale nedscettende om Fornuften og Forstanden 
og forkaste dens B rug, betegne sig selv med Egenflabsordene..Ufornuf�
tige og Uforstandige." M ath . 15. 16. og P au lus sige: vcerer ikke U fo r �
standige, men indser hvad Herrens D illie  er, og atter vcerer som unge 
B orn  i Ondskab, men som Fuldvoxne i Forstand, Eph. 5. 17. D et er



dog mcrrkvcerdigt hvor Mennesket fra gammel T id  af har havt Lyst t i l  
at bevcege sig i det Hemmelige. Hvo bar ikke hort Tale om hin gamle 
M y to lo g i (Gudelcere) om den den platoniske og gråske Derdsligvisdom. 
As P a u li Breve kjcnde vi noget t i!  dens Forhold t i l  Kristendommen og 
af Ap. G . 17 23. kjende vi de mystiske O rd :  „ fo r  en ukjendt G u d ." 
Endnu mere mcrrkvcerdigt er det, at de, som synes at gaa i en modsat 
Retning, som af Frygt for hm Verdsligvrsdom er ncerved at forkaste 
Fornuftens B rug  med. at de netop flaa ind paa den samme Dei, og 
mystificerer Gud saaledes, at han bliver „en ukjendt G ud ", en uforklar- 
lig  og gaadesuld Hemmelighed. Extremerne (Uderenderne) berore hinan- 
den, sige de Lcrrde. det er naar man gaar ud fra et vist Punkt i  Osten, 
og bliver ved i  Lesten, saa kommer man igjen tilbage t i l sit Udgangs�
punkt. th i Uderenderne Osten og Besten berore hinanden, saaledes og 
h e r: de Fornuftige synes mere og mere at fjerne sig fra de gamle M yter, 
men de komme ncermere og noermere ind paa dem, og som en Fslge af 
LEblcbidet. er der mere Hang og Tilboielighed hos Mcrngden t i l  at tro 
paa en M yte  end paa en Aabenbaring. Hvo, s»m kan lave M yte r, er 
v is paa at finde Tilhoengere. - E n  as Hedningernes Vise blev engang 
spurgt om hvorledes Gud var, men han forlangte en Uges Betænknings�
tid  ; da denne var gaaet, blev han atter spurgt, men saa forlangte han 
to ; da disse vare forbi, blev han atter spurgt, men saa forlangte han 
tre; paa SporgSm aalet: Hvad stal det betyde? svarede h a n : jo mere 
jeg grubler over denne Sag. jo dunklere bliver den m ig; er det ogsaa 
saaledes i Kristendommen? Det burde ikke at voere saaledes; th i naar 
Jesus er: Herlighedens Afglands og Guds udtrykte Billede osv., og Je �
sus siger: hvo mig haver set, haver set Faderen, saa er G ud aabenbaret 
'i Kjoder og er ikke mere nogen mystisk eller gaadesuld Hemmelighed. 
D i bor ikke skrive Paa vore Helligdomme: for en ukjendt Gud. men 
derimod sige med Apostelen: den, som I  ukjendt dyrke, ham forkynde 
v i Eder ved Evangelie t; men Evangeliet eller Forlosningslceren er lige- 
saalidt en M yte , hvad P au lus og v il sige med disse O r d : Hvad der 
La r en skjult Hemmelighed fra evige Tider af. er nu  aabenbaret for os, 
Cols. 1. 26. o g : G uds saliggjorende Naade er aabenbaret for alle M e n �
nesker. Gud er ikke mere nogen dunkel Gjenstand og Forlosningen 
er ikke mere en skjult Hemmelighed undtagen sor dem. som blive fortabte, 
hvis D ine, denne Verdens Gud har forblindet, at Evangeliets O plysn ing 
om Kristi Herlighed i Guds Aasyn ikke stal skinne for dem. I  den 
gamle Verden og under den gamle Pagt. stod Sagen mere eller mindre dunkel 
for den enkelte og var en Hemmelighed for Mcrngden, men da Kristus 
kom og forte for Lyset hvad der var skjult i  Morket og fuldbragte For- 
losningsvcerket, da var drt ikke mere en dunkel Forestilling og Hemme�
lighed, men en aabenbar Kjendsgjerning; derfor siger h a n : jeg er det 
Verdens Lys. hvo som tror paa mig stal ikke vandre i Morket. og atter: 
salige ere de D ine, som se det I  se; thi mange Konger og Retfcerdige 
begjcerede at se det og haver det ikke set. Altsaa staar det fast, at om
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jeg end ikke kan forstaa meget ringere T ing, f. Ex. hvorfor en Flue har iex 
Ben eller hvorfor jeg ikke er et D yr, eller besvare ethvert enkelt 
uvedkommende og u n y tt ig t: Hvorfor, saa kan jeg dog ved Guds Aand rand- 
sage endog Guds Dybheder, 1. C orin t. 2. 10., naar han lader Lyset flinne
1 m it Hjerte t i l  at oplyse Kundskaben om Guds Herlighed i Jesu Kristo,
2 Korint. 4. 6. Tingen er denne, at dette er os en Salighedssag og 
derfor nodvendig at v id e ; derimod kan man vcere lige lykkelig enten man 
ved hvorfor en Flue har sex Ben eller ei. Det er ellers bedrsveligt, 
naar en gammel Kristen omtaler Naadevalget paa en saa letsindig og 
Forlosningen paa en saa latterlig Maade, i  Sammenligning med en 
Flue. Det tjener ikke t i l  at klare, men derimod at fordunkle Sagen.

9. KalvimsmenS Forhold t i l  Gud og t i l  Forlosningen.
Kobners O rd i denne Sag ere saa selvmodsigende, at de ere ncesten 

under a! K ritik . Jeg skal anfore dem ester Konferentsforhandlingen for 
1869 Side 31. 32 og 3 3 : Gud gjor .sig den usigeligste M oie  med 
at omvende Mange, men naar de tilsidst siet ikke v il, saa lader han dem 
vcrlge deres egen Undergang; Nogle tvinger han t i l  at blive salige, idet 
han binder Hcrnderne paa dem og forer dem ind i  Himmelen. H vis 
G ud ikke vilde frelse Menneskene, saa havde han ikke sendt sin S o n  t i l  
at lide for dem, saa havde han ikke sendt Evangeliet t i l  Alle, men det 
er netop hans D illie . at A lle skulde omvende sig og leve. Forlosnings- 
vcerket er f r i t  og aabent for Alle, men efter Skriftens Lcere er der Ingen , 
som v il elske.Gud eller annamme Evangelie t; forud har Gud altsaa set. 
at Ingen  vilde antage Knstus, men han saa ogsaa hvad han selv vilde 
gjore for at forhindre, at Kristus flu ide ikke vcere dod h e lt  fo rg c rve s . 
D et er hvad Gud foretog sig at gjore, som er Aarsag t il,  at jeg er det 
jeg er. Jeg mcrrker og ser, at han mod m in naturlige onde V illie  bcr- 
rer mig hjem t i l  S it .  Saavidt Kobner. Jeg skal forsi henlede Opmærk�
somheden paa de O rd : h e l t  fo rg ceve s , og sporge: hvilken F orflje l er 
der paa dette og paa Forsters saakaldte farlige M erlighede r? Ingen , 
Undtagen den. at Forsters Udtale var mere aaben og Lerlig. med andre > 
O r d : han lagde Traaden udstrakt paa Bordet, saa at man kunde let
faa fat paa —  Merenderne. A. derimod M r  den saa indviklet som
den gordiske Knude, men her stikker dog Merenden frem. hold fast Paa 
den og lad os forsoge at lose den. Forste Forsog, et Exempel: sex
Drenge falde gjennrm Isen. Jeg trceffer Foranstaltninger t i l  at faa 
dem reddede, men Ingen  af dem v il tage fat paa mine Redningsappa- 
ra te r; jeg ved altsaa hvad jeg v il gjore for at forhindre, at mine Red- 
ningsforanstaltninger ikke skulle vcere trufne h e lt  fo rg c rv e s  ; jeg v il nem�
lig  frelse de to D renge; de sire har jeg vel fat paa, men jeg flipper 
dem igjen og de drukne; de to derimod tager jeg i  Haaret og sicrber 
iland og de blive frelste, men ikke ved mine Redningsapparater, der vare 
og blevc h e lt  fo rg c rve s , ikke blot for de fire, men ogsaa for de to 
Drenge. Anvendelsen er denne: Gud er Manden, Knstus er Rednings-



midlet, v i ere alle Drengene. In g e n  ar os vilde tage fat paa Rednings« 
nudler. Gud forsogte da en anden Maade. men med Nogle mislykkedes 
det aldeles, fordi han ikke tog dem med M a g t;  Andre frelste han derimod 
med M agt. men ikke ved Redningsmidlet Kristus. der var og blev h e lt  
fo rg a v e s . fordi In g e n  vilde tage fat dcrpaa. E t andet Forsog: Forster 
lerne, at Kristus var ikke dod forA lle ; naarsaadanne O rd forekom i  S kriften  
skulde de tages i en uindskrænket Betydning. Altsaa flu lde der staa: 
Han (Kristus) dode for Alle, i  en indskrænket Betydning —  eller KristuS 
er en Forsoning for den ganske Verdens Synder, i  en uindskrænket Be �
tydning. Hvilke farlige yderligheder, v il D u  sige. P a u lu s  giver jo 
netop Kristi Dod en udstrakt Betydning i  Nom. 5, men K. siger det 
samme med andre O r d ; scrt hans Ord i  den samme Forbindelse og det 
er ligesaa slemt; f. Ex. Kristus er en Forsoning for den ganske Verdens 
Synder h e lt  fo rg a v e s . han skulde smage Dsden for A lle h e l t  f o r �
g a ve s . eller scrt det i Forbindelse med Kobners egne Ord, og se om 
det ikke er selvmodsigende: Gud gjor sig den usigeligste M o ie  med M ange 
for at faa dem omvendte h e lt  fo rg a v e s .  Forlosningsvarket er f r i t  
og aabent for Alle h e lt  fo rg a v e s .  E r Knuden nu ikke lvst saa hug 
den over med Snardet, jeg mener med Guds Ord.

Kan D u  et eneste O ieblik give den Tanke Rum, at G ud gjor noget 
fo rgaves? Den mindste af hans G jern ingcr har en stor Betydning og 
han siger selv: „det er altsammen saare godt", og saa skal den stsrste a f 
hans Gjerninger betegnes med Ordene: h e lt  fo r g a v e s , 'n e i det er for 
galt. D i Mennesker gjore ofte noget forgaves og maa gjsre om igjen, 
og onske, at det hellere var ugjort, men Gud g jot aldrig noget forgaves, 
endsige h e lt  fo rg a v e s .  Der ser D u  hvor liden Betydning K a lv in is - 
men lagger i Kristi Dod. For dem siaar Valget hoiere og er det afgjo- 
rende. faa at Forlosningen ved Kristr Dod afhanger af Valget og ikke 
Valget af Kristi D o d ; altsaa har Gud ikke udvalgt os i  Kristo, men 
udenfor Kristo. og uden dette Valg er Kristi Dod h e lt  fo rg a v e s .  Nei 
n e i! om jeg end aldrig kunde forklare mig for Andre, saa siger dog m in 
Tro paa Kristo mig, at faaletes er det ikke. Nedningsmidlet er Kristo 
og Saamange. som ham a n n a m m e d e , dem har han givet M a g t at 
vorde Guds B orn , dem som tror paa hans Navn, Joh. 1. 12. og jeg 
siger derfor med P a u lu s : jeg ved mig In te t  t i l  Salighed uden Iesum  
og ham korSfastet; siaar dette M iddel feil eller bliver det h e l t  f o r g a �
ves, fordi Ingen  v il tage sat paa det, saa gives der in tet M idde l og 
intet Navn r Himlen eller paa Jorden, hvorved Menneskene kunne blive 
frelste, se Apost. G . 4. 12. Fremdeles trllaggerK a lv in ism enG ud Partisk �
hed og Uietfardighed, hvormegct den end snoer sig i  dette Punkt. Hvad 
er Partiskhed? S v a r : det er at handle anderledes mod det ene Menneske 
end mod det andet under lige D ilkaar, og en saadan Handlemaade 
tillagger Kalviuisterne Gud, hvorfor de ogsaa kaldes partikulare Baptister, 
men en saadan Handlemaade forbyder og fordommer Herren hos M enne �
skene, fe 1 T im , 5. 21 og Jakob 2, 1. 4. 9., og jaa ffulde han selv



gjore sig skyldig i den. det er um u lig t. Enhver Overtrædelse afLo ven er Uret�
færdighed og han flu ide selv overtrcede Loven, som forbyder at handle 
efter P artiflhcd . D et vcere langtfra ! Hvorledes flulde Gud da domme 
Verden? Rom. 3. 6 . E r Kalvinisterncs Forhold t i l  G ud og Forlosningen 
ikke selvmodsigende og tvetydigt, meningslos Frem- og Tilbagesnak. hvad 
kan da betegnes saaledes? In te t .  G ud er ikke partisk eller uretfcerdig, 
endfljondt det forekommer os saaledes. sige de. og endfljendt han gjor 
F o rflje l paa Menneskene under lige V iikaar og vcelger et vist P a rti, som 
han tvinger t i l  at blive salige, de Andre ikke og endfljondt han saaledes 
overtrcrder sin egen Lov. Han v il frelse alle Mennesker, men han v il 
ikke. for han v il kun frelse nogle. Forlosningsvcerket er f r it  og aabeat 
for Alle. men Aarsagen hvorfor det ikke kommer Alle tilgode er den. at 
G ud tvinger dem ikke Alle, men Nogle tvinger han. ellers var K ri- 
stus dod h e lt  fo r  g « v e s . Hvad betyder Guds V illie  t i l  alle M en �
neskers Frelse? Evangeliets fr i og aabne Forkyndelse? Jesu Graad 
over Jerusalem? og hans O rd : jeg vilde, men I  v il ikke? Hvad 
betyder den hellige Aands Arbeide paa de haarde Halse og Uom- 
flaarne paa Hjerte og Ore? Kort sagt. hvad betyder Jesu Lidelser og 
D od paa Korset, hvorved han nedbrod Adskillelsens Mellemvcrg og gjorde 
E t a f Begge, saa at der ingen F o rflje l flulde vcere mere paa Menne �
skene? se Eph. 2. 14. Hvad betyder hans O rd paa Korset:
..D e t er fu ldbragt?", naar dette Ene endnu mangler: Guds tvingende 
M a g t eller G uds tvingende Naade, som Kalvinisterne kalde det? Saa 
er det Hele Pollitesser; th i netop det, der flulde gjore Udflaget, det 
mangler for de Mange. Fremdeles: at Gud flulde binde Hccnderne paa 
Somme og tvinge dem, det er aldeles ubibelsk; tvertimod loser han de 
loenkebundne Fanger og udlader de Plagede r Frihed, det er bibelsk, 
men om G ud vilde sige t i l den Loenkebundne: kom hen t i l  mig. saa skal jeg 
lose D ig  af dine Baand, naar han vidste, at han var bunden i E lend ig �
bed og Jern  i  Morkets og Dodens Skygges Land. saa at han ikke 
kunde gaa. det vilde vcere en blodig I r o n i.  Kunne Menneskene tillade 
sig en saa hjertelos og kaad Spog. saa gjor G ud det dog ikke. og dog 
er Evangeliets Lcere eller Indbydelse t i l  Alle. en saadau Spog efter 
Kalvinistcrnes Lcere, idet G ud v il, at de flu lle  komme, men han ved at 
de kunne ikke, undtagen han bruger sin Almagt, og det gjor han ikke 
imod Alle. Hvad gjor han saa? S v a r: han lader dem ligge og spotter 
dem t i l  i  deres Elendighed. Med den bedste V illre  kan man ikke forstaa 
Kalvin ism en anderledes, men det er endnu ikke A lt ;  th i Forlosningslae- 
ren lider af Halvhed, efter denne Lcere, ikke alene ford i den kun kommer 
den mindste P a rt eller Halvdel af Menneskene tilgode, men ister fordr det 
er kun den halve D e l af Forlosningen (egentlig Forsoningen), der lceres. 
nemlig at Gud for at stille sin Retfærdighed, sin Vrede og Harme, flog 
sin gode S o n  ihjel, for at testamentere sin onde S o n  Godset viv- E r 
det hele Forlosnings-Lceren? S a a  kan S atan le G u -  lige i Oinenc; 
th i i  saa Fald ere v i endnu i hans Fangenflab. Sået f. E x . at den



Vrsissiske Konge gjorde endel danske Krigsfanger og den danske Kon^e i 
sin Vrede og Harme derover gaar hen og siaar endel af sine egne Holk 
ih je l —  visselig v il D ildhelm  le ham ud og ligefu ldt beholde Fangerne. 
M e n , dersom en dansk M and  formaar at kjobe dem ud, eller han vover 
sig yderlig med Livsfare og det lykkes ham, ftjsn d t paa Livets Bekost« 
n ing  at u d fri dem, saa ere de frelste; saaledes har Christus kjobt os fra 
Satan, t i l  Gud med sit Blod, det er Forlosningen. D i vare Djcrvelens 
retmoessige Eiendow, overvunden af ham og gjorte t i l  Trcelle, men netop 
derved, at han forgreb sig paa Christo, i hvem han ingen Ret eller Del 
havde, derved tabte han Retten t i l  os. ,,Denne Verdens Fyrste kommer 
og haver S le tin te t i m ig '', siger Jesus. Denne S ag er hverken urim elig 
eller uforstaaelig, eiheller har den det mindste S k in  af Uretfærdighed, 
tvertimod lyser Retfærdigheden rajennem paa hvert et V u nk t; iscer ved 
Christi Opstandelse; th i var han blcven overvunden oz forbleven i Graven, 
saa havde Djoevelen dog ikke tabt sin Ret t i l  os. men nu har Kvindens 
Seed sonderknust S langens Hoved. Hvo v il fordomme, Christus er dod, 
ja  meget mere, haner opstanden; Dod, hvor er d inB raad , Helvede, hvor 
er din Se ir, den oprindelige S ynd , som v i kalde Arvesynden har mistet 
sin B raad; In g e n  bliver fordomt fo r den. Christus har paa en Gang 
forsonet hele Skabningen med G ud og forlost den a f Helvedfyrstens 
M agt. og nu toenker jeg mig hele Menneskemassen staaende paa Groend- 
sen imellem Himmel og Helvede og Jesus som den store Iosva udraabende 
t i l  dem: ,,udvoelger Eder idag hvem J  v i l  tjene.'' Hvo. der da voelger 
Synden, Doden. Djoevelen og Helvede, han gaar ti! den S ide, men
Hvo, der med M a ria  voelger Len gode P a rt, det ene Fornodne, som
aldrig stal tages fra ham, han gaar t i l Himmelen. Denne Forlosn ings 
Loere er Bibelens Loere, se Rom C- 5. v. 12. 18. 19., oz den er troste« 
lig  og vakker T ill id ;  men hvilken T illid  og Fortrostning giver Kalvinis« 
men? Hvo ved, om han er en Udvalgt. ,,hvem har Bevrset i  sin Lomme" 
siger Kobner, men er han ikke en Udvalgt, da er forgjoeves alle hans 
Bestræbelser. Lad os nu heller ikke forglemme hvad Bibelen Paa det 
Klareste siger os. at det var Djoevelen og den onde Verden, der slog 
Christus ihjel. Det hedder: denne Verdens Fyrste kommer, de ftodte 
ham udenfor Dingaarden og flog ham ihjel. I  have korssoestet ham med 
uretsoerdige Hoender og m. fl. S t .  De trenkte ondt imod ham, men G ud 
tankte at vende det t i l  det Gode, for ar gjore det som nu sker at holde
meget Folk ved Live. E n  tvingende Naade er i  sig selv en U m ulig �
hed og et saadant Ord forekommer ikke i  den hellige S k r ift. Hvo, der 
taler, han tale som Gnds O rd. Tvang er Troeldom, Naade er Frihed, 
dersom man ellers forstaar og v il forstaa Sprogbrugen ret. og med et 
saadant Ord. uden al Analogi (Sammenligning) enten i  G uds O rd 
eller i  Sprogbrugen, tro r Kalvinifterne at cere G ud. S ig  mig da f. E x : 
hvad forherligede den amerikanske Nation mest, enten det at dm  havde 
Slaver, eller den Naades Akt som gav disse deres Frihed? D et Sidste! 
Saaledes forherlige ozsaa de G uds Naade mest, som gjor den fr i og



lige for alle hans Undersaatter. D et forherl ger en M and mest, naar 
hans Folk bliver fr iv il l ig  hos ham ; m in M u n d s  friv illige Offer stal 
behage Herren, siger D avid. ,,TvungenS ag er ingen LEre." In te t  er da 
heller mere sandsynligt end naar Gud tvinger En ind i  Himlen imod 
hans onde Hjertes V ill'e , at han da vilde benytte den forste den bedste 
Hellighed t i l  at slippe ud igjen. Altsaa er det klart, at Guds sne Naade 
ikke er det samme som en tvingende Naade.

10. Kalvinisternes Forhold t ! l  Guds O rd
Paa et Sted sige d e : G uds Ord sial forstaaes saa ligefrem som 

m u lig t ; paa et andet S te d : del sial tages efter Aanden og Bogstaven. 
E r  Talen om Daaben. Nadveren og Menigheden, saa anvende vi alle de 
bibelske og fornuftige Grunde, som v i kunde faa fat paa. men er Talen 
om en anden T ing, som de ikke kunne bevise, men v il have troet alligevel, 
saa ..staar vor Forstand stille, og v i maa tilstaa, at v i ingen T ing kunne 
begribe", se Forh. S ide 39 for 1869. Om der bliver anfort nok saa 
mange og vcegtige Grunde imod deres Anskuelser, baade af Bibelen og 
Fornuften, saa hedder det dog: det er altsammen ensidig afrevne Stykker, 
kun le t Halve af Skriftens Indho ld , det kan ikke vcere Guds Hjerte. 
S in d  og M en ing  osv. Ikke enhver, som mener at bygge Paa Skriften, 
g jor det derfor, v i maa have S kriften  i  dens Helhed, Skriften i en 
Sandheds S um  siger K. og dette lyder meget kjont, men imellem Theori 
og Praxis, Tanke og Virkelighed. Ord oa G jerning, er der oste en ftor 
Uoverensstemmelse, og v i kunne ikke noies med blotte Ord, Tanker og 
Talemaader, .vi maa her som altid have grundige Beviser og tilsvarende 
Virkeligheder. Ifo lg e  dette Udsagn a fK . var man berettiget t i l  at vente en 
hel „Sandhedssum" a f Skriften, men hvor bleve Beviserne a f?  Hvad 
blev det t i l  med Skriftens „Sandhedesu n "  og med „B ibelen i dens 
Helhed?" Jeg har foran vist. at hans Forsvarstale i  Konferentsen an �
drager over 370 lin ie r , medens der kun sindes et V ar Bibelsprog i 
samme; er det ..G uds Ord i en Sandhedssum", er det „B ibelen i dens 
Helhed"?? E r det saa virkelig, at Kalvinisterne ere saa omhyggelige for- 
at faa —  Skriften  i dens Helhed? Lad m ig oplyse dette ved et Exem- 
pel : Jeg tager et LEble og siaerer del itu . men nu  tager jeg et Stykke 
i  hver Haand. holder dem sammen, og siger t i l  m in D a tte r : er dette 
LEble helt? Lad mig se, siger hun. nci, det er ikke helt. Jeg gaar hen 
t i l  en b lind M and og siger: E r dette LEble helt? Lad mig fole, siger 
han, nei, det er i  to Stykker. Jeg tager et Stykke i hver Haand og 
gaar hen t i l  En, som hverken kan se ester fole, og siger, er dette LEble 
helt hver for sig? Nei, siger han, naar det er hver for sig. saa er det 
ikke helt. S lu tte lig  foier jeg det sammen saa godt som jeg kan og giver 
m in D atter det; men saasnart bun rorer ved det. saa M e s  det ad hver 
for sig. Fader, siger hun, ja. D u  har lovet mig et helt LEble. men dette 
er ikke helt. Hvad! siger jeg. har D u  ikke selv skilt det ad? og hun 
faar Indtrykket af. at jeg er uredelig og »ordholdende eller og, at d<



Hele er m in Spog. E ller jeg siger t i l  hende: Ere to halve ikke et bel,? 
Jo , siger hun, i  Regnekunften, men her passer det ikke og m in Skole« 
visdom kommer i  Forlegenhed med den barnlige Enfoldighed.

Anvendelsen er saace let gjort, se Konserents Ford. Side 32 for 
1869. Guds O rd i sin Helhed er kun virkeligt G uds O rd, det er 
G uds og ikke m in Sag at kjende Sammenhængen. Jeg tro r det —  
„hver for sighelt ogboldent". M en dersom jeg har blot en af treDaudser, 
saa siger den mig, at G uds Ord „hver for sig" er ikke det samme, som 
Guds Ord „he lt og holdent." Ja , var Talen om flere M ister eller flere 
Tastninger, saa kunde de vane hele hver for sig, men naar Talen er kun 
om et M b le  eller en Soetning. som her om Udvastgstsen, saa kan G uds 
O rd ikke stilles ad i  to Dele og dog vcere hele „hver for sig"; eiheller 
kan det stilles ad og scettes sammen igjen efter Behag, th i Kemien char 
endnu ikke fundet Bindemidlet t i l  at binde Stridscrblet fammen. Derfor, 
hvad enten de kommer med et Stykke i hver Haand, for at tilfredsstille 
begge Parter med hver et Stykke, eller de holder dem omhyggelig sammen,
er det hele kaloinististe System dog jaaledes indrettet, at det stilles ad 
faasnart som man rorer ved det, og selv tilstaa de, at de ikke kjende 
Sammenhængen, og de kunne ikke udtrykke dem anderledes, end „G u d s  
Ord helt og holdent — hver for sig". De have lovet os „G u d s  Ord i 
en Sandhedssum helt og holdent", men v i faar det kun sammenjat saa- 
ledes fra dem. at det stilles ad faasnart man rsrer ved det. men naar de saa 
ovenikjobet v il beskylde os for, at v i selv have stilt det ad og at v i 
kun fremdrage det halve af Skriftens Indho ld  osv., saa faa vi Indtrykket 
af, at det er Uredelighed og Uordholdenhed. Endelig, naar de vilde bilde 
os ind, at to halve er en hel, saa sige v i:  ja i Regnekonsten, men her 
passer det ikke.

Det lille  S k r if t :  Om Tilbagegang eller Frafald fra Naaden, er 
idelig udsat for Angreb af Kalvinisterne, endstjondt dette S k r if t  ncrften 
udelukkende er en S am ling  af Bibelsprog. Det skulde vcrre mcrrkeligt 
om de kunde faa saamange Bibelsprog konfiskerede under Foregivende af, 
at v i maa have Bibelen i  dens Helhed og at dette S k r if t  kun fremdrager 
det halve af Skriftens Indho ld . Jeg mener, at saa maatte ethvert S k r if t  
afskaffes, som ikke indeholder „B ib le n  i dens Helhed", og det vilde altsaa 
blive enhver Bog undtagen Bibelen selv, fordi mgen anden Bog kan 
vcrre „B ibe len  i dens Helhed." Kun kort bevarede den fsrste Menighed 
sin oprindelige Simpelhed og barnlige Enfoldighed imod Kristo og hans 
O rd. Med god G rund skriver P au lus 2. Kor 11. 3 :  M en  jeg frygter, 
at ligesom Slangen bedrog Eva med sin Trcrsthed, saaledes stal eders 
S in d  fordcrrves fra Enfoldighed imod Kristo- S n a rt kom hin Menighed 
vaa Afveie i Retning a f Jodedom og hedensk Filosofi (Skolevisdom), 
snart lagdes Grunden t i l  T radition og Pavedom, igjennem Konsister, 
Kirkemoder og Konferentser, hvorved Bibelen blev undergravet og man 
sik et Vccv a f Menneflesaetninger og Troesbekjendelser. —  De verve 
Spindelvcrv og udlcrgge Basilificeg. om Nogen trykker det istykker.



da udfarer ver en Ogle. —  S n a rt kom de saavidt i  Skolevisdom, 
at de sagde: Dersom og Bibelen gik tilgrunde, saa har Kirken nok i Aristotelis 
Scrdelcrre ( . .M it  Folk gjorde tvende onde T ing, de forlod mig, den le- 
vende Vandkilde, og huggede sig selv ssnderbrudte Bronde, som ikke kunde 
holde V a n d " ) ; lav os nu se Ul, at v i ikke gjore ligesaa. Faren ligger 
meget noer. Endvidere indlazeKatvinisterne kun en Fortolkers S t ill in g  t i l  
den hellige S k r ift. K . siger i Kons. Forh. 44, 4 5 :  „V o r t Ord er kun 
en Fortolkning a f deres (Apostlenes og Profeternes) og ikke andet", „de 
derimod ere inspirerede". Hvad er der at vane inspireret? Det er at 
vcere dreven a f den Helligaand, men Skriften kan ligesaalidt fortolkes 
eller udlcegges rig tig  uden Aandens D r if t ,  som den kunde fremkomme 
uden Aandens D r if t ,  2 Pet. t .  20. 21. D et er dog underlig, man 
fralcrgger sig forst Fornuftens B rug. derncest forvikler man sig i  Skriften, 
saa det bliver t i l  bare Selvmodsigelser, og endelig fralcegger man sig og 
Insp ira tionen , d. e. Aandens D ris t og Jboeise. Hvad er der saa tilbage 
ander end den torre Skolevisdom og Skrtstklogskab? Denne var Jodernes 
Rabbiner ogsaa i Besiddelse af og ved den forfattede de en Forto lkning 
af Bibelen, kaldet Talmud. hvorom Profetens Ord passende kunne an�
vendes : de nebtcaadte den gode Fode med deres Fodder og saa skal 
Faarene afcede det. Ezech. 34. 18. Ig jennem  hele Let nye Testamente 
staar Skriftklogstab i den starpeste Modscetning t i l  Aand ' det er klart. 
Lers derfor Bibelen med egne O ine og se ikke med Andres D ine. Ved 
at loese Fortolkere kommer man i  Besiddelse af Fortolkeres Aand. Ved at lcrse 
Bibelen med barnlig Enfoldighed, T ro og Lydighed, komme v i iDesiddelse a f 
G uds Nand. Heraf v il det altsaa fremga.i, at Kalvinisternes Forhold t i l  
Guds Ord, er ikke saaledes som det udgiver sig for at vcere, men vist�
nok med Rette kan kaldes et f r it  og ukundent, for ikke at sige et vilkaarlig t 
Forhold.

I I .  Kalvinisternes Hemmelighed. Deres Forhold t i l  os.
Jeg har foran vist, at denne Lcere indeholder et Angreb paa G uds 

Karakter oa er kun en halv Forlosningslcecc. E r  Gud m in kjcere Fader, 
er Kristi Dod mig det dyrebareste af A lt. saa v il jeg harmes og bedro- 
ves derover. Dog hvt harmes, hvi bedroves je g ? G uds Karakter plettes 
ikke, dertil er han for hsit ophoiei, og Kristi Dod taber ikke i sin Be �
tydning, fordi man betegner den med Ordet h e lt  sorgceves; men enTing er 
v is, og det e r : sig mig hvilketsomhelst Folks M yto log i (Gudelcere) i  
det fjerneste Hedningeland, eller i  den fjerneste O ld tid  oz jeg stal stge 
D ig  dette Folks Karakter; th i saaledes som det jelv er, saaledes toenker 
det, at G ud er. Ps. 50. 21, det er hele Hemmeligheden.  ̂ Lad os tage 
et P a r bekjendte Exempler: Mormonerne tro. at Gud sidder i  Himlen 
som et Monster for Flerkoneriet. Altsaa ere de Poligamister. G rund t �
vigianerne tro, al Gud er en national krigslysien G ud. Altsaa er dette deres 
Karakter. N u  vel! Gud er ikke partist, uretscerdig, fa lf l i sine Forestillinger, 
dobbelt i  sit Forhold, eller tvetydig og tvetunget fordi Menneskene beskylde



ham derfor. Nei, hor Is ra e l!  Herren D in  Gud Herren er E u ! En i 
O rd, E n  i G jern ing, E n  i Dcrsen; men Menneskenes Karakter er ofte 
saaledeS; jeg tro r neppe, at Kalvinisterne gjore en Undtagelse i delte Stykke, 
dog jeg gjor ingen personlige Beskyldninger eller forer juridiske Beviser, 
men jeg stal dog tillade mig at paapege enkelte Fakta. Allerede har jeg 
vist, at v i danske Baptister vare fra forst af imod Kalvin ifternes Lcere, 
at man udgav enTroesbekjendelse iA a lborg, som ikke hyldede denne Lcere, 
men at de paansdte os en anden fra Hamborg. A t de have dannet 
Kalvinist-Missionoerer paa Skolen i Hamborg og sendt hertil, som fr it  
har forkyndt denne Lcere her i Landet. A t man sendte os en Formand 
fra England og siden en fra Hamborg, som forte denne Lcere, og medens 
de saaledes paa alle Maader soge at udbrede deres Lcere. undertrykke de 
vor, o g n u  endelig maa v i hore, atTroesbekjendelsen er paa deres Side, at 
den indeholder Loeren om Udvcelgelsen, og at Baptisterne i  Tydskland, Eng �
land ogAmerika tro som de. ..Udvcrlgelsen erBaptisternes Lcerdom, at vcere 
Lcerer ib landt Baptister og saa trcede op imod Baptisternes Tro finder jeg ikke at 
vcere ret og b illig t —  sigerK. — ; for Ens eget Ankommende kan man 
have en M en ing , men man bor ikke trcede op og gjore Tilhcengere for 
sin S a g " se Konf. Forh. S ide 34. Dette indeholder for det Forste en 
Paastand, som er tjenlig t i l  at bibringe Lindre falske Forestillinger om 
Baptisternes Troesbekjendelse. Her saavelsom i Udlandet er der mangfoldige 
Baptister, som ikke tro paa Kalvinismen. For det Andet er det beregnet 
paa at gjore osRangen stridig som Baptister; jeg er meget beskeden med 
Hensyn t t l Navnet, men jeg stal dog gjore opmcrrksom paa, at v i ere 
ikke Baptister formedelst Troen paa et absolut eller partisk Naadevalg. men 
formedelst Daabens Lcere og Praxis. For det Tredie indeholder det en 
ncergaaende og krcenkende Beskyldning fo r Uret og Uredelighed, „a t vcere 
Lcerer ib landt Baptisterne og saa trcede op imod Baptisternes T ro ", men 
v i gjore opmcerksom paa, at v i trcede hverken op eller ned i dette Stykke, 
v i staa paa det samme Punkt som v i a ltid have staaet siden v i bleve 
Baptister, nemlig 1840. For det Fjerde er det et Forbud, som kun 
en verre kan give sin Tjener, ikke en Broder. der staar paa lize Fod med 
en Anden, og allermindst, naar han tager sig selv den samme Frihed, som 
han formener Andre. E r delte ikke Partisthed og Uretfærdighed? hvad 
er det saa? E r det at gjore imod Andre, ^soin man v il, at Andre skulle 
gjore mod os? P a rti (culcrr) Baptisterne i Tydskland, og Danmark ere 
ikke engang enige med de samme i Udlandet f. Ex. i  aaben Communion, 
Wgteflab med Vantro osv., og naar de alligevel kunne staa i S am fund 
med dem og med os, hvem de betegne som halv vantroende Begribelig- 
bedslcerere osv. er det saa konsekvent? er der ikke en Dobbelthed i denne 
S tillin g ?  og naar de allerlcengst have skildrer Begribeligheden som 
stridende imod Troen, saa kan man dog alligevel vcere B egrib .lig - 
hedslcerere og gode Christne, er det ikke tvetydigt, tvetunget, et S la g -  
Ordspil???



12. Hvad er det Forforeriske ved Kalvinrsm en?
S v a r: Det er, at man fremstiller den som Hoidepunktet af kristelig 

Tro, V isdom  og M m y g h e d  sg^t Ophoielsen af Guds Naade osv. Jeg 
har i det Fvregaaende gjendrevet denne Fremstilling og vist det urimelige 
i  den og jeg stal endnu kun anfore lid t omMmygheden. Jeg har et P a r 
Gange v ift hen id e tte S k r ift t il K o l.2 .1 8 .h vo rP a u lu s  taler om fa lflV dm yg- 
hed. der egenlig er Opblcrsthed. Navnet er ofte skuffende. Jeg kom engang 
ind i  en S tue , hvor der stod tre ftorre Fugle; ved forste Oiekast tcenkte 
jeg, at de vare levende, men ved ncermere Eftersyn viste det sig. at det 
var udstoppede Fugle. Saaledes ogsaa med den falske Vgrnyghed. den er 
skuffende, den hcrnger kun udenpaa i Ord og Talcmaader. indvendig er 
det en udstoppet Fug l med Opblcrsthed. A t Tanken om en vilkaarlig 
partist Udvcelgelse skulde fore tilM m yg ke d  ellerMmyghed fore t i l  denne 
Lcere, det strider imod Kjendsgjerninger. Ideen er egentlig jodist, men 
hvor sinder man en stoltere Nation end den var? Hvad var den da saa 
stolt af? S v a r: A f  at Gud havde udkaaret den t i l  sit Folk, af en 
partiel Udvcelgelse; ved at lcese Joh. 8 og Rom. 2 faa vi et klart Billede 
heraf. Og nu Kalvinisterne, ere de mere ydmyge end Andre? Lad os 
se. de ere ikke alene fo rtrinsv is  Baptister, men ogsaa fo rtrinsv is  Troende 
osv. og fra et ophoiet S tandpunkt skue de ned paa alle Andre og og anse 
dem for Vantro eller Selvtroende, naar de ikke tro paa det partikulcere 
Naadevalg. E r det ydmyghed? For mig staar det som fariscrist Stolthed, 
der siger: Iegtakkerd igG ud, atjeg er ikke som deAndre. som denne Tolder, 
denne Begribelighedslcrrer. der er saa langt borte fra Troens rette S tand �
punkt og fra den M m yghed, der tilskrwer G ud LEren og siger ham 
Tak —  hvorfor? Fordi ieg ikke er som de Andre, Gud har dog gjort 
en Forstjel, jeg er en as de Udkaarede osv.

13. Forudbestemmelsev, en konsekvent Udvcrlgelseslcrre.
Jeg gaar nu et S krid t videre og paastaar. at man behover ikke 

engang at vcrre omvendt og troende endsige ydmyge smaa bilte B o rn  i 
sine egne D ine  for at tro paa en Forudbestemmelse. For at overbevise 
sig om dette behover man blot at lcrgge Manke t i l  Verdcnsmenneskets 
Tale om Livets og Dodens Skcrbne m. m., ja man behover ikke engang 
at vccre Kristen for at foie en konsekvent Forudbestemmelseslcere; thi 
Muhamedanerne tro en saadan. ,,Menneskets Skcrbne er forud bestemt 
og den er unndgaaelig" sige de ; overensstemmende hermed tro Nogle, 
at Satan har skabt cndcl Mennesker, som ikke kunne frelses, fordi de 
ere af den Onde. saasom Kain, Efau. Judas og mange F le re ; de, deri�
mod som Gud har skabt, de kunne frelses. Det er mere konsekvent end 
Kalvinisterncs Lcere. ter tror kun paa den ene Dels Forudhestemmehe. 
Ie g  stal for en Korlbeds Skyld blot henvise t i l folgende faa Skriftsteder, lom 
jeg synes tale mod en Forudbestemmelse, se Ezcch. 18. 21. 24. Jer. 
18. 7— 10 og 2. Mosebog Kap. 3 samt 4- Mosebog. Kap. 1— 20.



Jonas kjendte disse Herrens Vcie^ Lerfor flyede han, se Jonas 4, 2. 
Jakob kjendte dem. derfor tumpede han fyrstelig med Gud og fik Over- 
haand, ethvert Guds B arn  kander dem, derfor g jsr han Vold paa 
Himmeriges Rige og rykker det t i l  sig-

Efter den ka lv in iftifle  Lcere bar Gud fra Evighed a f bestemt hvor 
stort et Anta l, der skal frelses, ikke flere og ikke fa n e ; det tager sig derfor 
konstig ud. naar Ksbner lcerer med Hensyn t i l  1 Pet. 2. 8. —- om de 
vare bestemte t i l at tro. eller om de vare bestemte t i l  ikke at tro? —  
„Begge Dele. --- siger han de vare som Alle bestemte t i l  at tro. 
men da de ikke vilde, saa bleve de forkastede og altsaa bestemte t i l  ikke 
at tro ". Hvad har det saa at betyde med den ka lv in iftifle  Forudbestem- 
melse, naar Menneskets V i l  eller ikke v i !  kan gjsre den om eller 
forandre den? In te t !  de tale op og ned.

14. Om Valget.

Hos Kalvinisterne indtager Kristi Dod kun eu indflrcenket og under« 
ordnet Betydning i Forhold t i l  Valget som foran er vist. De tro. 
idetmindste ligger det i deres Lcere, at Kristi Dod kan staa feil som Red�
ningsmiddel og blive helt forgjceves, men Valget a ldrig ; for dem staar 
dette hoiere og er det afgjorende. Heri ligger den store F o rflje l. V i  
tro. at Knsti Dod aldrig staar feil som Redningsmiddel, eller bliver fo r �
gjceves. For os bar den en overordentlig og udstrakt Betydning. D i 
tro, at samtidig med at Gud valgte, skete det i K ra ft af Kristi D od, 
uden hvilken Valget aldrig vilde have nogen Gyldighed. V i sige derfor: 
udenfor Kristo ingen Udvce'gelse, men i Kristo er A lt  udvalgt; derfor hedder 
det altid (S kriften : Gud har udvalgt os iKristo. tro r jegpaaKristo, saa er 
jeg en Udvalgt, affalder jeg fra Troen, saa er det hele forbi. Forst et 
P ar Exempler: Det forste: D u ser Nordstjernen, ben staar bestandig paa
et Sted. Karlsvognen og de andre S tjerner, som hore t i l  dette System 
Lreie omkring den. Saaiedes stal det og vane i  vort solsystem, men 
saaledes tro v i ogsaa at det er paa Naadens Himmel, hvor C hri- 
stus er Solen. M a la c . 4 2 .  alle de andre Naadesforanstaltninger, 
deriblandt ogsaa Naadevalget, dreier sig om ham. og ere afhæn�
gige af bam sor Lys og Varme. Det andet Exempel er tagen a fM g te - 
skabet. Overalt i Skriften sammenlignes Foreningen med Jesus ved et 
Wgteflab. Hvorledes foregaar da Valget her? Naar Manden v il have 
en Hustru gaar han saa hen og griber og binder En. og stcrber eller 
bcrrer hende hjem t i l  sil? E ller vcrlger Hustruen selv uden Foranledning 
fra Mandens Side? Nei saaledes gaar det dog ikke t i l  men Manden 
fremstiller sig for Kvinden, beilcr t i l  hende og hun bliver indtaaet i bans 
venlige Vcrsen. og der fler et gjenstdig Valg og de flnrte W gteflabs-Pagt, 
saaledes og med Kristo og hans B rud ; derfor hedder det paa et S ted : 
, . I  have ikke udvalgt mig. men jeg har udvalgt Eder", og paa et 
andet: „M e n  M arie  har udvalgt den gode D e l"  osv.; det er dogmcerke- 
lig, at det, som P au lus skriver, for at betage Joderne deres falfle In d �



bildn ing om deres Udkaarelfe fremfor alle Andre og for at troste Hed�
ningerne med. at G ud har ogsaa i  Naade set t i l  dem, at dette netop 
skal benyttes t i!  at st.adfceste en partiel Udvælgelse.

V i l  man gruble over Valgets evige N a tu r og Indflydelse paa den 
Enkelte og paa Forlosningen, saa bliver Resultatet af fa adan Grublen 
dog ikke andet end G isn inger og Gjalltevcerk; naar man desuagtet v i! 
have det fastsat som et ftaaende Faktum, eller en Troesartikel. at Gud 
vcelger et vist P a rti paa en vilkaarlig ubetinget Maade. og tvinger dem 
t i l  at blive salige, naar det forste M iddel, Kristi Dod staar feil. ford i 
In g e n  v il annamme ham eller Evangeliet, saa er dette en formastelig 
Anmasselse og en Fornegtelse af Bibelens Lcrre. som siger: Gud ml. at 
A lle flu lle  blive salige 1 T im . 2. 4. altsaa ikke et v ift P a rti, eller et bestemt 
A n ta l, men Alle uden Undtagelse. M a n  giver sig S k in  af at vide mere 
end Gud har aabenbaret og g jsr sig kloge over det, som skrevet staar. 
I  Konf. Forh. S ide 3 !  hedder den Efter S kriftens Lcere er der Ingen , 
som v il annamme Evangeliet eller antage Knstus. Hvor staar det i  
S kriften? tvertimod staar der: saamange som ham annammede, dem har 
han givet M ag t at vorde G uds B o rn , Joh. 1, 12.. og den. fom annam- 
mer hans Vidnesbyrd besegler, at Gud er sandru. Joh. 3. 33. Det er 
sandt, der staar atter, at det er Gud, som virker i Eder baate at vilde 
og at udrette, men hvor staar det, at han v il ikke virke det kamme i Alle? 
Tusinder af Mennesker have fo lt de samme alvorlige V irkninger i Sjallen 
som v i, men det kominer ikke tilsyne fordi det kvceies i  Fodselen. Andre 
ere saa kraftig grebne a f Aanden, at det ikke kan skjules, uden at der 
derfor kommer t i l  noget a lvorlig t Gjennembmd, atter Andre hore Ordet 
og a n n a m m e  det strax med Glcrde, men falde fra i Fristelsens T id 
osv. A lle ere kaldte og indbudne t i l  B ry llup , og der staar ikke. at Aar- 
sagen, hvorfor de ikke kom, var den, at te vare ikke udvalgte, men ford i 
de vilde ikke, de foragtede det, M a th . 22 3, 5». Aarsagen. hvorfor Is ra e l 
ikke blev samlet, var ikke fordi Gud ikke v i l d e ,  men fordi Is ra e l ikke 
v i ld e .  Luc. 13, 34. Alle Lignelser og Herrens hele Forhold vidner om 
det samme, nemlig en oprigtig V rllie  hos Gud t i l  at frelse Alle, en 
ledende og dragende Naade. men ikke en tvingende, endog P a u li o>'e» 
ordenlige Kald og Udvcelgelse var ikke tvingende; th i hvad M ening skulde 
der da ligge i  Apostelens O rd : da strax bespurgte jeg mig ikke med 
K jsd og B lod, G a l. 1, 16. eller: derfor blev jeg ikke ulydig mod det 
himmelske S y n  Apst. 26, 19. Mennesket har altsaa en fr i V ille , det 
kan lyde eller lade vcere, annamme eller foragte; det afgjorende i  hans
evige Skjcebne er lagt i  hans egen H a a n d ;-------- Anm . I  Konf. Forh. for
1869. S ide 46. siger Kobner det Samme: svarer Mennesket „N e i"  i 
dct afgjorende Oieblik, saa kommer Guds Aand aldrig mere t i l  Saadanne; 
her er Lceren om den fr i D illie , det er Menneskets „J a ^  eller „N e i" ,  
det kommer an paa, sammenlign dette Sted med Side 34, hvor K.
siger: spurgte han m ig, saa svarede jeg „ N e i" , ------ - fordi a lt hvad der kunde
gjores fra G uds S ide t i l  Menneskets Frelse, det er gjort. M i t  Oxen



og m it fede Kvceg er slagtet og A ltin g  er rede. kommer t i l  B ry llu p . 
Aanden og Bruden sige: kom og hvo som horer: siger „kom ", og hvo 
som torster kommer, og hvo som v il tage Livsens Vand uforskyldt, Aab. . 
22. 17. Her appellerer Herren selv t i l  Menneskets f r i e  V i l l i e  og han 
maa dog bedst vide det. Dersom den kalvinistlste Opfattelse a f Udvcrl- 
gellen er den rette, saa gad jeg vidst, hvad man forstaar ved de udvalgte 
Engle. 1. Tim . 5. 21; har G ud ligeledes paa en vilkaarlig  tvingende 
Maade og ubetinget valgt nogle af Himmelens Engle. andre denmod 
ikke? Hvis ikke. saa nodes man ncrsten t i l  en anden Opfattelse a f Ordet: 
Udvalgte, f. Ex. de Hellige og Elskelige, se Kol. 3. 12, omtrent som vi 
sige om Noget som v i elske, og synes godt om, det er godt, eller ud» 
mcerket og udvalgt, uden at v i derfor have g jort et Udvalg. D et er i  
denne Betydning, at P au lus kaldes et udvalgt Redskab, Apst. 9, 15.; 
de andre Apostler vare ogsaa gode Redstaber, nogle af dem udmcrrkede 
Redstaber, men P aulus arbeidede mere end dem alle; medens han erkjendte 
fra sin S ide, at det var altsammen af Naade. 1 Kor. 15. 10. Naar 
Jesus siger: Mange ere kaldte, men faa ere udvalgte. M a th . 20, 16. og 
22. 14. saa kan M . ningen um ulig  verre den. at han v il beklage, at G ud 
fra Evighed af har kun bestemt sig t i l  at vcelge saa faa, men M eningen 
er den. at de fleste ere trolose og vanhellige. Endel har nok begyndt i  
Aanden, men de fuldende i Kjodet. De fleste soge deres eget istedetfor 
at tage Korset op og folge Jesus efter. Nogle afveg fra Troen, andre 
kastede den gode Samvittighed fra sig og lede Skibbrud paa Troen, atter 
andre fore vild  fra Troen osv., se 1 T im . 1, 5, 6 og 1. 19 og 6, 10. Den 
urette Bryllupsklcrdning, er den af Kjodet besmittede Kjortel. Den rette 
B iyttupsklcrdning er de Helliges Dyder, Aab. 19. 8. Heraf er det klart, 
hvad Jesus mener med Kaldte og Udvalgte; men hvorledes man end v i l  
forstaa Ordet Udvalgt, —  saa er saameget vist, at om ogsaa G ud har 
udvalgt fra Evighed asi hvad jeg ikke stal negte, og om der ved Udvalgte 
stal forstaaes at tage: E t af To. —  saa er det ikke dermed sagt, a tG u d  
vcrlger paa en ubetinget og hensynslos Maade, og det er netop derom 
S triden dreier sia. Tro og Bestandighed t it  Enden er jo Betingelsen for 
at blive salig, altsaa ogsaa for at vcere en Udvalgt t i l  Salighed. „T roen  
paa Kristus er jo Betingelsen. Mennesket kan tro, men v il ikke", siger 
Kobner, se Konf. Forh. for 1869, S ide 34. T i l  andre Tider sige Kal« 
vinisterne: dersom Gud v il stille en eneste lille  Betingelse for Menneskets *  
Frelse —  og staa fast derpaa —  saa blev intet Menneske frelst. D et er 
en seer Gud Kalvinisterne har; t i l  en T id stiller han Betingelser, t i l  en 
en anden ikke, og dersom h a n  s ta a r  fas t  paa sine Betingelser, saa 
bliver Ingen  frelst. Jeg overlader t i l  Lasterne at bedomme. —  Hvo. som 
tror og bliver dobt stal blive salig, men hvo som ikke tror stal blive 
fordomt, M arc. 16. 16. Denne er Betingelsen, og den er saa klar og 
afgjsrende, at den kan ikke misforftaaes, eiheller kan der vcere Tanke om 
at Gud v il f o r a n d r e  denne Betingelse, altsaa bliver der efter K a lv in is- 
men intet Menneske frelst. I  Modsætning hertil siger Spurgcon: „d»



v il komme flere i Himmelen end i Helvede", vagtel Jesus siger: Porten 
er snever og Leien er trang, som sorer ti! Livet, og de ere kun faa, som 
sinde den og —  fa a  ere u d v a l g t e ;  der v il alrsaa komme flere i  H im �
len end de Udvalgte ester Kalvinisternes Lcrre; th i Spurgeon er ogsaa 
K a lv in ift og dog sige de. som foran er vist, al der kommer ikke en mere 
eller mindre, end Gud fra Evighed as bar udvalgt. Selvmodsigelse paa 
Selvmodsigelse karakteriserer den kalviniiriske Lcere fra forst trl sidst. 
For at forebygge Misforstaaelse skal jeg i S lu tn ingen  af denne Afhand �
ling  vise, at v i tilskrive ikke Mennesk ts B illie  og Krcrster Aarsagen t i l  
Frelsen. Det var ikke fordi vi vilde, at Jcsus kom t il Verden, lcrrte, led 
og dode. forsonede os med Gud og forlofte os fra Djcevelen og Syndens 
M agr. ikke fordi v i v'lde, at han tilbod os Frelse. D i befandt os som enStad, 
der er overvunden og maa overgive sig paa Naade eller Unaade, medens den 
rrdelmodigeSeirherre tilbyderNaade paa denBetingelse, at man v il modtage 
den; i modsat Fald nedsablcr han A lt. Her kvnes ikke den Overvundne 
LEre for 1 Sk. og dog er hans Ja  eller Nei, Antagelse eller Forkastelse 
af T i l b u d e t  om N a a d  e, det ssgjorcnde. Ikke sandt! Ved Naadens 
Foranstaltninger. Naadens T ilbud og Naadens M id le r, har Gud g jort 
det m u lig t for M e  at sige: J a  eller N e i ;  Naaden er aabenbaret for 
Lille, T it.  2. 11. og G uds Langmodighed venter, fordi han v il, at 
—  alle Mennesker skulle blive salige 1. T im . 2. 4. og Ingen  skulde 
forlades, 2. Pet. 3. 0. 15., men angaaende disse T ing  er der noget i 
P a u li Breve, som er svcrrt at forstem, hvilket de Ukyndige og Ubefcestete 
forvende ligesom og de so rigcS krifte r t i l  deres egen Foederrvelse, 2 P e t.3 .1 0 .

15. Det Fordarvelige ved Kalvinismen.
Jeg har foran vist. at denne Lcere leder t il at bygge paa Mennesket 

og holde Kjod for sin A rm , at den angriber Guds Karakter, nedscrtter 
Forsoningen, tilin te tg jo r Forlosningen eller ajor den sorgcrves, deler, 
vplsser og spalter Guds Ord, giver Gud Skylden baade for Ondt og 
Godt ifolge Forudbestemmelsen, tilin te tg jo r Betingelsen for Menneskets 
F rc le  ifolge Valget, g jor Evangeliet t il en Spotten med Menneskenes 
E lendighed; idet det vel forkynder Naade og Syndernes Forladelse, men 
denne Naade kan kun blive nogle faa Udvalgte t i l Del, for de Opsige 
er det ikke et Glcedens, men et Sorgens Budskab, tvertimod Englens 
Ord, som siger: se, jeg forkynder Eder en stor Gloede, som skal vederfares 
(hvcln?) alt Folket, Luc. 2. 10. og dette er endnu ikke A lt, men denne 
Lcrre er demoraliserende og fordcrrvelig for Mennesket selv, det er en 
Sandhed, som jeg nlfulde har set stadfcrstet i de 30 Aar, som jeg har 
staact i Sam fund med Kaloin'stcr og havt dem t i l  Formcrnd og Ledere. 
D et cr smdf.rsiet baadc i L.rren og i Livet, og dersom de ikke vare saa 
baardnakkede i deres Paastande, saa skulde jeg ikke her berore^ S lig t, 
men de tvinge mig dertil, dog kun saa sparsomt som m uligt. For det 
Forste: de lcrre, at naar et Menneske sorst er gjensodt, saa kan det ikke
forlades, det kan falde dybt' sole sig i store Synder, have en ond V 'llie ,
> - '



et ondt Hjerte, en Mordergrube i vort Bryst sige de. Synder saa talrige 
somHavetsSand og dog alligevel vare Udvalgte. Gjenfodte, Bemandede. som 
ikke kunne fortabcs. De Udvalgte blive ikke forkastede om ogsaa de 
synde, siae de (det er som om de havde P riv ileg ium  paa at synde). E r 
nogen Lårdom demoraliserende, saa er denne; og derfor har ben ogsaa 
daaren daarlige Frugter i Landet; —  paa deres Frugter skulle I  kjendc 
dem. Her et Ex 'mpe l : Det er det Urimeligste, der kan tcenkes, at jeg 
skulde bevare mig selv. sagde en Kalvinist. hvor kunde jeg det? hvad 
havde han gjort? Han gav efter for Fristelsen, men sandt Doren tillu k t. 
Onske Kalvinisterne mere af den S lags?  Peter har Net. nuar han 
siger : de forvende Skriften t i l  deres egen Fordærvelse, M en det er 
endnu ikke A lt .  de forvende den ogsaa t i l Andres Skade; den ængstelige 
Sjael og omme Samvittighed tanker ifolge denne Lane: jeg er vistnok 
ikke en Udvalgt, hvad nytter det mig at bede og stride, jeg gaar dog 
alligevel fortabt, og enten giver det op i stum Forsagthed eller gaar i 
Fortvivlelse. Derfor er Kalvinismen en syndig Lare mod G ud og en 
fordcrrvelig Lane for Menneskene. Vel den, som undgaar S naren :
Tryghed eller Fortvivlelse.

16. Om Zgjenfodelsen og Bevarelsen L Naaden.
I  det lille S k r ift  om Tilbagegang eller Frafald fra Naaden er det 

bevist saa godt som noget kan bevises, at den virkelig Ig jenfodte kan 
falde fra og fortabes. I  Kons. Forh. 37 for 1869 siger M orten Olsen, 
at han kan ikke dele Anskuelse med K. deri. at Gjensodte ikke kunne 
forlades, og onsker, at K . v il begrunde sin M en ing. H ertil svarer 
Kobner: In te t  er lettere end dette. Lad os da hore Beviset, hvor blev 
del af? Han fremforer bogstavelig ta lt ikke et eneste Bibelsprog t i l  Be- 
vis, men blot en Paastand som denne: naar en Frafalden ikke kommer 
t i l  Opreisning, men doer i sin S ynd. saa har han aldrig varet en 
Gjenfodt. Hvem siger dette, det siger Kobner. Og hvor staar det skrevet? 
I  Konsirentssorhandlingen. Det gjorde uncegtelig Sagen storre W re, 
naar K. vilde udtale sig fr it  og aabent og ikke tale saameget frem og 
tilbage, at man neppe kan vide. hvilket han mener. Med Hensyn t i l  
dctte Sporgsmaal har han dog ved en tidligere Leilighed udta lt sig be�
stemt. nemlig i Konferentsen 1867 Side 26 og 27. Desuden ses det 
deraf, at mange Brodre endnu dengang vare derimod. I  denne F o r �
handling sindes der tre formentlige bibelske Beviser for, at en G jenfodt 
ikke kan soitabes osv., men naar man satler 3 Bibelsprog mod 37 og v il have 
hine troet paa disses Bekostning, saa maatte de 3 vare meget klare og 
uomtvistelige, medens de 37 maatte vare dunkle, men dette er ikke T i l �
faldet. Lad os prove disse 3 Sprog. Det fsrste Sted er i  M a th . 24, 
24.. hvilket Sted K. forstaar saaiedes: at det er um uligt, at de Udvalgte 
skulde forfores- Saaledcs staar der dog ikke, og det er u rig tig t at lase 
Guds Ord anderledes end der staar. Foran i samme Kapitel siger Jesus 
t i l  og om sine Disciple, hvem han har udva lg t : seer t 'l ,  at Ingen  for-



fsrer Eder, og Mange fluide forsores. falske Kristne og falske Profeter 
fluide opstaa, og gjore store Tegn og underlige Gjerninger. at de Udvalgte 
flu ide og forfsres om det var mulig. Naar man altsaa lceser det Hele 
i  en Sammenhæng og ikke river et enkelt O rd ud a f sin Forbindelse, 
saa faa vs Indtrykket af. at det, som Jesus v il betone, og det. som han 
lcegger Bcegt og Eftertryk paa. dek e r : al der er Fare paafcrrde endog 
for de Udvalgte, men aldrig kan den modsatte M en ing  komme ud a f 
Ordene, undtagen ved en vrlkaarlig Behandling. M a n  gaar uden om 
Centrum og griber fat paa M eren ten  i Jesu Tale? for a l bevise Noget 
som Talen flet ikke dreier sig om. E r det um ulig t, at de Udvalgte kunne 
forfores. hvortil saa hele Formaningen og Advarslen? For at flrcrmme dem 
tilbage, naar de ere paa Vildspor, siger K.. han flrcrkker dem altsaa m edM u- 
ligheder, som flet ikke er forhaanden, omtrent som naar Moderen siger t i l  f i l  
B a rn : dersom du ikke er artig, saa kommen Bussemanden og tager dig; 
strcengt taget er der ikke engang Sandhed i disse Ord. Nei nei. saaledes 
er Jesus Karakter ikke, der er ikke S v ig  i hans M und . Fremdeles naar 
Mange skulde forfores. Hvor ere da disse Mange? E r det de daarlige 
Jom fruer, de Uigjenfodte, dem, som aldrig have varet ret for Gud? 
hvad bliver de da forforte fra? deres hele Kristendom er kun en In d b ild �
n ing, men at blive forforte fra en In d b ild n in g , kan ikke vcere Jesus 
M en ing , v i nodes altsaa til en anden Opfattelse as Sagen, og det er 
den, at der er virkelig Fare paafcrrde for de Gjenfodte. Derfor ser t il,  
at ingen forforer Eder, M ath . 24, 4.

Det andet Bevis er Johan. 10, 28. 29. der staar: De fluide siet 
ikke fortabes og In g e n  stal rive dem af m in Faders Haand., A t bygge 
sin Sikkerhed paa disse Ord. er det samme, som naar Katholiker, G ru n d t �
vigianere og Andre bygge Kirkens Sikkerhed paa I?su Ord t i l  Peter 
M a th . 16. 18, „Paa denne Klippe v il jeg bygge min Menighed og 
Helvedes Porte fla l ikke faa Overhaand over den" men naar Kirken ikke 
bygges paa Klippen Kristus lcenger, saa horer Forjættelsen heller ikke 
denne Kirke t il,  saaledes ogsaa med den Enkelte; naar Faaret ikke bliver 
hos sin Hyrde, eller Grenen i Trceet. saa horer Forjættelsen ham heller 
ikke t i l  mere; naar vi lcrse hele Kap. saa bliver det klart, at Forjcrttelren 
er givet under den Forudscrrning. at Faarene hore hans Rost og folge 
ham ihvor han gaar, dersom v i  ko rncrg te  ham skal  h a n  og f o r -  
ncegte os 2 T im . 2. 12. I  et Oieblrk kan Herren tale t i l  et Folk 
om at bygge og Plante det, og i et andel O ieblik om ar oprykke og 
nedbryde; Jer. 18. 7— 10. E r det nu Herren, der taler op og ned? 
nei det er Menneskene, der ere foranderlige. Gud er den Samme. Kobner 
siger fremdeles; dersom jeg fla l bevare mig selv, saa er intet viskere end 
m in  Fortabelse; thi det kan jeg ikke, —  mcn ter staar skrevet 1 Joh. 5. 
18.: Hvo ,  som er f o d t  a f  G u d ,  v o g t e r  s ig selv. og deir O n d e  
r o r e r  ham ikke. Der er et gjcnfidigt Forhold her imellem Herren og 
hans Folk. det udelukker ikke Herrens Hjcrlp og Bevarelse, fordi de vogte 
sig selv, tvertimod det drager den t i l  sig; G ud hjcrlper den, som hjcelper



sig selv; men jeg ved det, at denne Betragtning er uforenelig med Kal- 
vinismen, der gjor Mennesket trl en Maskine, som drives af uimodstaae- 
lige M agter enten t i l  Godt eller O ndt. Jeg tro r dog. at Johannes har 
Ret ligeoverfor K. Lad os yderligere oplyse dette Forhold imellem Herren 
og hans Folk ved et Par Exempler. Forste: Gud har lovet at give os 
vort daglrge Brod. men under den Forudsætning, at v i flu lle  arbeide, 
hvo. der ikke v il arbeide bor heller ikke have Fode. Hvorledes vilde det 
nu passe at sige: In te t  er vissere end m in Undergang, dersom jeg stal 
selv forbverve m it B rod ; th i det kan jeg ikke, og her er det samme F o r �
hold; thi vi ere ligesaa ashamgige as Gud for Brodet. som fo r en evig 
Salighed. Andet: En Stakkel maa tage sin T ilf lu g t t i l en Fristad, der 
har Herren lovet ham Beskyttelse under den Forudsætning, at han ikke 
overflrider Grcendfen, men efter nogen T ids Forlov vover han sig uo, B lod- 
harvneren lurer Paa ham; omsider flaar han ham ihjel, saaledes med den, fom 
forlader Iu su s  og Retscerdighedens Vei. han er ikke paa det S n d . hvor G ud 
har lovet ham Bevarelse. Ikke Alle. som mene at hore Kristo til. ajordet derfor, 
de som hore Kristo t il,  have korsfcestet Kjodet med Lyster og Begjceringer. 
Mange ere faldne fra og forladte a f Aanden, som de soge at erstatte 
saa godt de kunne ved Kundskaber og S tuderinger. Disse kunne ikke 
falde fra a f den sorgelige G rund, at de ere faldne. B i komme nu t i l  
det tredie Sted, nemlig 1. Joh. 3. 9 - :  Hver den, som er fedt af G ud. 
gjor ikke S ynd osv., delte kalder Kobner et uomsiodeligt Bevis, lad os 
se. Ved at lcese Johannes 1ste Brev i sin Helhed, uden Fordomme, 
komme v i aldrig i Tanke om, at det er Apostelens Hensigt at belcere os 
om. at Ig jenfodte ikke kunne falde fra eller fyrtabes. V i  kunne sorstaa, 
at han helårer os om sand og falsk Kristendom og giver os nogle 
Kjendetegn paa Gjenfodtes Tilstand. Foranledningen var nemlig denne: 
at Nogle paa den Tid misbrugte G uds Naade t i l  U terlighed; de bleve 
ved i  Synden, fordi de mente at vcere under Naaden. I  Modscetning 
t i l  de Jodekristne. som vendte tilbage t i l  Lovens Retfærdighed, vendte 
disse t i l  Synden og forsvarede den endog, sigende: at Synden var kun 
fordommelig sor den, som ansaa den derfor. D et er denne grove V ild �
farelse Apostelen v il imodegaa, derfor siger h a n : Hver den, som er fodt 
as Gud, synder ikke, og han kan rkke synde, fordi han er fodt af G ud. 
E t Bevis for at Kobners M en ing  ikke ligger i  dette Sprog, er dette, 
at han maa forst ved Tillcrg, Fortolkninger og S lu tn inge r drage den ud 
af det. f. Ex. synde —  t i l  Doden —  synde sig —  ind i  Helvede osv. 
Ligeledes saaer han Apostlen t i l  at paastaa, at G uds Aand aldrig for �
lader de Gjenfedte. De kunne da kun iom Hyklere istemme Salmistens 
O r d : Gud tag aldrig din Helligaand fra mig. Ps. 51. 13. Det bedste 
Bevis er dog i  S lu tn ingen  af samme Brev, hvor Apostelen siger: dersom 
Nogen ser sin Broder begaa en Synd. som ikke er i i l  Doden, da fla t 
han bede og han fla l give ham L iv, dem nemlig, som ikke synde t i l  
Doden. D e r  er en S y n d  t i l  D o d e n ,  om den siger jeg ikke, at han 
fla l bede. Heraf er det altsaa klart, at en Broder kan synde t i l  Doden;



th i her er der kun Tale t i l  og om Vrodre og her nytter det ikke at sige' 
at det er saadanne Vrodre, s"m ikke ere gjenfsdte, thi hvorledes kan Len 
do, som aldrig fik Liv? Stedet er klart, det behover intet Tillcrg. 
Billedet af den nye Fodsel er taget af en naturlig  Fodsel, eg dersom 
den sker paa en for os ubevidst Maade og man er sikkret mod Dsden, 
fordi man er gjensodt. saa passer Billedet aldeles ikke; thi for det Forste 
foder Kvinden med Smerte (ikke ubevidst), for det Andet doer mangt et 
Foster i Moders Liv, Nogle ftrax efter Fodselen og Andre naa tkke 
halvt deres Dage- Netop saoledes er det i  aandelig Henseende. Kalvi- 
nisterne bevise ogsaa dette ved deres Exempel, idet Mange ere frafaldne- 
deres Tro var altsaa forkert. M en i selve Lceren om Gjenfodelsen synes 
der at ligge et uklart Begreb, baade i  Henseende t i l dens Kjendetegn og 
kvori  den bestaar. M a n  gjorde derfor bedre i. naar man loeste Johannes 
Brev at lcrgge Manke t i l  den Gjenfodtes Kjendetegn end deri at soge 
Veviser for en Lane, som delte Brev ikke indeholder. E ller bevise en 
T ing  med et Sted, hvor Talen siet ikke dreier sig om den T ing. M en 
jeg vender mig rgjen t i l  Konf. Forh. for 1869. S ide 38, der siger K.: 
Hvo har Beviset i sin Lomme, for at han er gjensodt og a t te r : Hvo 
ved om han er gjensodt osv., men ved K. ikke om han er gjensodt, saa 
t 'be hans O rd om Gjenfodelsen deres B etydn ing; th i kun den, som er 
gjensodt. kan forstaa Jgjenfodelsen; derfor siger Jesus t l l  N ikodemus: 
E r D u  en Is ra e ls  Laner og ved ikke dette?

Fremdeles siger K .: dersom jeg idag ligger i  Jesu Arme. saa har jeg 
Ret t i l  at tro. at jeg er gjensodt,— ^men hvoraf ved K. om han ligger 
i  Jesu Arme? Han ved akkurat ligesaa lid t om han ligger i Jesu Arme, 
som han ved om han er gjensodt, men dersom jeg har gjennemgaaet 
Jgjenfodclsens Skole, saaledes som den beskrives i den dejlige Psalme: 
Guds Jgjenfodte ny levende Sjalle, navnlig  i 6. 7 og 8 Vers, saa har 
jeg Bevis i Livet (ikke i  Lommen), for at jeg er gjenfoot, og dersom jeg 
kan sige med P a u lu s : om endog vort udvortes Menneske gaar tilgrunde, 
fornyes dog det indvortes Dag for Dag. —  saa har jeg Ret t i l  at tro 
at jeg er gjensodt og at Fornyelsen fortscrttes; thi Jgjenfodelsen er Troens 
Gjennembrud, det er Bruddet med Synden, Satan og Venden, men det 
er den snevre P ort, som faa finde. Gjennembruddet er vanskeligt. Fodstien 
er besvaerlig. derfor er der mangen en aandelig Ephraim om hvem det 
kan siges, denne er ikke en v is S o n , ellers havde hanikke staaetsaalamgei Fod �
selens Sted. Hosteas 13. 13.. eller Bornene ere komne t i l  Fodselens Sted. 
men der er ingen K ra ft t i l  at fode, Esaias 37. 3. Andre ere forfkrcrk- 
kede og bange, man foler noget fom Veer, Esaias. 26. 18. Alle tisse 
have vel G rund tik  at tvivle om deres Gjenfodelse, men den virkelige 
Gjenfodte ikke, derimod er det et andet Sporgsmaal om det »ed Jg jen �
fodelsen begyndte L iv fortscrttes ved den daglig Fornyelse efter P a u li Lcrre. 
Eph. 4. 22— 24., eller der atter foregaar en anden Undfangelse oa Fod
sel efter Jakobs 1. 15.. og saa fa rlig  erBegjcerligheden t i l  S ynd, Penge. 
Embeder, LEresposter osv, at den kan ende med Doden. Heraf er det



klart hvad Guds Ord mener med Igjenfodcfte. nemlig Aflcrggelie af det 
gamle Mennefle. S indets Fornyelse og Iforelsen af det ny Mennefle. 
med andre O rd : aflcegge syndige og bedragelige Lyster, saa et andet 
S in d  eller Hjerte, blive' Hellige og Nelfcerdige. Lces Eph. 4 fra Vers 
17 oa t i l  Enden. Naar v i sage vor Sikkerhed snart i  Valget og snart 
i G jenfodelftn osv., saa er In te t  visser? end at v i have forladt Knfto  
oa kunde have behov atter at fodes med Smerte, in d t il Kristo faar sin 
Skikkelse i  os Gal. 4. 19. Det nv Mennefle er skabt ester G ud r 
Sandhedens Retfærdighed og Hellighed. Eph- 4. 24. Igjensodelsen 
staar altsaa Paa det Noieste i  Forbindelse med

17. Helliggørelsen.

Herom skal jeg sige et P a r O rd. In te t  Sted har den aandelige 
Kemi (Oplosningsproses) saa stort et S p ille rum  som her. man oploser 
Praxis t i l  Teori og Teori t i l Praxis, forvandler Kristendom t i l  Talemaader 
og Talemaader t i l  Kristendom, alt eftersom Omstændighederne fordrer det og 
Let er ikke altid saaledes som Profeten gjorde der han forvandlede den giftige 
Spise ti! en ncerende Ret, men ofte derimod som naar man produftrer 
Broendevin og forvandler det noerende Korn t i l  giftige Drikke. I  den 
katolske Kirke var man kun ansete for gode Kristne i Forhold t i l  sin 
Snakken om gode Gjerninger. I  vor T id er man kun ansete for gode 
Kristne i Forhold t i l  sin Talen om Tro og Syndighed. Lad mig oplyse 
dette ved et P a r Exempler; E n  syg Kone kaldte Prcesten t i l  sig og i  de 
stcerkeste Udtryk klagede hun over sin Syndighed. N u, saa er det da 
sandt, hvad jeg har hort om Dem. sagde Prcesten. men da soer hun op 
i  Vrede over de uforskammede Mennesker og onde Tunger, som uden al 
G rund vilde sige noget Ondt om hende. I r g  har hort det af Deres egen 
M un d , sagde Prcesten og tog deraf Anledning t i l . at revse hende for sit 
Hykleri. E t andet Exempel: Ig je n m m  hele Konferentsforhandlingen om 
Udvcrlzelsen og Gjenfodelsen skildrede K. Mennesket og navnlig  sig felv 
som ond fra  Top n l Taa med et ondt Hjerte, en Mordergrube, en ond 
V illie . en gjenstridig N atur, hvem G ud maatte binde Hconderne paa og 
fore afsted t i l  Himlen osv., men aldrig ftasnart rorer M .  O . ved Hellig- 
gjorelsens Streng, forend K. foler sig krcenket i  hsicste Grad, farer op 
og fordommer baade denne og hin. som ikke lever hellig. Den hele 
Teori Fin Syndigheden oplofts da t i l  S tovgran i Solskin- noget man 
kan borste as sig, ligesom man borster Srovet af Klcrderne, fordi det 
kun hcengcr udenpaa i Ord og Talemaader; var det virkelig ment, saa 
vilde man ikke harmes, men bedroves over sin store M angel vaa Hellig« 
gjorelft. M . O. var ikke saa klog som Prcesten, ikke heller som K.. da 
han sagde t i l S . :  Jeg kan ikke'frisige dem, deres egen M u n d  dommer 
dem. Umiddelbart derpaa fordreier Niels Larsen M . Olsens Ord og kalder 
de andre Brodre t i l  V idne paa, at han har ikke skreven saaledes i E van �
gelisten og strax vender hele S trom m en sig mod M - O .  og han maa gaa 
t i l  Bekjendelft, endskjondt det han har sagt, det staar O rd t i l  andet i



Evangelisten N r. 9 for 1868. O  D u  ' menneskelige Underfundiabed'

Si
blive mere almindelig?

18. Sporgsmaal og S var.
S p . Hvilken S ynd  er den storste, der er begaaet paa Jorden?
S v . Det er den. at siaa den Uskyldigste ihjel iblandt Alle.
S p . Hvem har g jort det? S v . Ester Kalvinismen har G ud 

g jort det.
Saa er Djcvvelen jo u ffy ld ig  i Kristi Dsd.
S p . Naar Guds tvingende Almagt er det eneste M iddel, som kan 

frelse Mennesket, og han ikke anvender dette M iddel, hvem er saa Skvid i  
Menneskets Fortabelse? S v . Det er G ud.

S p . Naar Mennesket ikke kan vogte sig selv og Gud v il ikke, hvem 
er saa S kyld  i.  at det synder. S v . Det er Gud. S a a  er jo Menne- 
flet uansvarligt. " ^

S p - Hvorfra mon den Lcere har sin Oprindelse? Svaret ligger 
ncrr. D r iv  den da tilbage t i l  sin Ophavsmand og lad den blive blottet 
og fremstillet i  sin hele Nogenhed eg Usselhed.

S p . Hvad er Kalvinisternes Bevis fer, at de ere gjenfodte?
S v . A t de ligge i  Jesu Arme.
S p . Hvad er dem et Bevis paa. at de ligge i  Jesu Arme?
S v . Syndigheden i  Hjertet og Syndserkjendelsen; ..Det var netop 

et Bevis paa. at han klyngede sig op t i l  sin Frelsers B rys t."
S p . Hvad var Apostlerne et Bevis paa Jgjenfodelsen?
S v . Hellighed og Netfaerdighcd. se 1. Joh. 2, 29 og 3, 9.
S p . Hvor gammel er Kalvinismen?
S v . Den er meget gammel; v i lcese om den i 2. Mos. 32, 4 og 

i  Apost. 7, 41. men det er dog kun som saameget Andet i  det gamle 
Testamente: Skygger og Forbilleder. Den egenlige Kalvinisme er 300 
A a r gammel og skriver sig fra Johan K a lv ins Tid. der ligesom Aaron 
gjorde sig en Form og stobte en Kalv as de Kristnes Smykke, og derfor 
er N a v n e t : K a lv— i — nister meget betegnende for alle dem, som tro paa 
denne Guldkalv. Senere for omtrent 200 Aar siden, sogte en reformeret 
Professor i  S aum ur ved Navn Moses Am yrant, at formilde Loeren om et ube- 
tinget Naadevalg. idet han loerte. at Gud havde givet alle Mennesker sin 
S o n  t i l  en Frelser og tiltcenkt alle Salighed, under den Betingelse: at 
de troede, men In g e n  kunde tro, uden at Gud skamkede ham det, og 
Lette vilde G ud ikke skamke alle Mennesker, men de ivrige Kalv— i— nister 
modsatte sig denne Formildelse i  K a 'v ins Lcrre, se Schmrds Kirkehistorie 
4803, S ide 338 og 39. Herfra stammer altsaa Forflje llen og Selvmod�
sigelsen hos vore Kalvinister. der prale med laante Fjedre. Denne er 
Kaloinismens Kilde og Udspring, forgceves soger man den andre Steder.



19. Samlede Uoverensstemmelser.
K a lv in ism e . Jkke K a lv in ism e .

Gud bar fra  Evighed Bibelen loerer: G ud v il. at alle Mennesker
af bestemt hvor stort et skuste blive salige, 1 T im . 2. 4. Har G ud da
A n ta l og hvilke Personer, en dobbelt V illie?  (Forf.)
der flu lle  frelses. Ikke Dersom Nogen kager Noget bort fra denne
en mere eller mindre er propheties Bogs Ord, da skal G ud borttage
skreven i Livets Bog og hans D e l af Livsens Bog. Aab. 22. 19.
disse blive ikke udfletlede.

Dersom G ud vilde Troen e: jo Betingelsen, jeg kan tro, men
stille en eneste Betingelse jeg v il ikke. (Kobner.) 
og staa fast derpaa. saa Hvo. som tror og bliver dobt, skal blive salig, 
blev in tetM ennefle frelst. M arc. l6 .  16.

D er v il komme flere Den P o rt er snever og den V e i er trang,
i  H im len end i  Helvede, som forer t i l  Livet og de ere faa, som sinde den.
(Spurgeon.) Faa ere Udvalgte. M a th . 7. 14. og 20. 16.

Kalvinisternespottemed Jesus siger: strceber a lvo rlig  at indaaa gjen- 
Menneflets Bestræbelser nem den snevre P art. Luc. 13. 24. Forarbei- 
for at blive salig eller der Eders egen Saliggjsrelse ^med F ryg t og 
opfylde Guds Fordringer. Bcrven. P au lus.
(se Om Udvcelgelse, S .
37.)

In te t  er vissere end Den, som er fodt af G ud vogter sig selv, og 
m in Fortabelse, dersom den Onde rorer ham ikke. 1 J o h . 5. 18. 
jeg skal bevare mig selv.

Den Gjenfodte kan 
ikke falde fra eller sor�
tabes. De. om hvem 
Skriften vidner, at de 
ere Frafaldne som Soen. 
der var toen t i l skiden 
Sole osv. ere Saadanne. 
som aldrig vare gjen- 
fodte.

De Udvalgte og G jen �
fodte kunne falde dybt. 
have Synder saa talrige 
som Havets Sand, et 
ondt Hjerte, en ond

M en  dersom den samme Tjener (ikke en anden) 
siger i sit Hjerte: m in Herre tover at komme, 
og han begynder at flaa Drengene og Pigerne 
og at aede og drikke og blive drukken, da skal 
den samme Tjeners Herre komme Paa den D ag 
osv. og hugge ham itu  og give ham sin D e l 
med de Utro. Luc. 12. 45. 46 (se Tilbage �
gang eller Frafald fra Naaden.)

M in e  B o rn , In g e n  forforer Eder, Hvo som 
gjoc Netfcrrdighed er retkaerdig, ligesom han 
(G ud) er retfaerdig, hvo, som gjor S ynd  er af 
Djcrvelen. 1 Joh. 3. 7. 8. Og hver som haver 
delte Haab t i l  ham ( t il Gud om Salighed)



D illie . en Mordergrube rense r sig selv. ligesom han er ren. 1 J o h .3 .3  
i deres Bryst osv., men Vide I  ikke. at )  ere Guds Tempel og Guds 
de Udvalgte blive ikke Aand boer i Eder, 1 Eor. 3. 16. (boer den 
forkastede, om de synde. Helligaand i en Mordergrube). (Forf.)

M en P au lus saa sig Del ved jeg In te t  med mig selv, men dermed
selv som den ftorste er jeg ikke retfardiggjort, 1- Cor. 4. 4. I
S y n d e r; th i han saa ere V idner og G u d  t il.  hvor belligen og ret 
ir-d i  sit Hjerte og kjendte fcrrdigen og ustraffeligen v i omgikkes med Eder, 
sia selv; det var netop I  Troende. 1 Tes. 2 10. (Naar Kalvinifterne
et Bevis paa, at han ville belare os om Helliggjorelse. saa fremstille
klyngede sig op t i !  sin de Bidelens M c rn d s . Synder, som om dette 
Frelser og hvilede ved herte med t i l  Helliggørelsen, se „O m  Udval- 
hans Bryst. gelsen" S ide 11. (Ford.)

Hvor fo rfljc llig  er dog ikke Bibelens Lare om Helliggjorelse fra Nu« 
tidens. Har jeg ikke naaetMaalet(Fuldkommenhed, Hellighed se Mach. 5. 
48., 2. Cor. 7. 1. og 1. Vet. 1 .15.), saa tor jeg dog ikke nedsatte der eller 
maale med mig selv og ligne med mig selv. 2. Cor- 10. 12. (Se 
„V e icn  mellem Afveiene." Forf.)

E fter Skriftens Lane Saamange, som ham a n n a m m e d e ,  dem ha« 
er der Ingen , som v il ver han givet M ag t at blive Guds Born. dem som
annamme Evangeliet el- tro paa hans Navn. Joh. 1 12. Den. som an-
ler antage Kristus. nammer hans Vidnesbyrd, haver beseglet, at

Gud er sanddru. Joh. 3 .33 .

Kristus er ikkedod for Og han (Christus) dode f o r  A l l e ,  2 Cor. 
Alle. naar saadanne Ord 5. 15. og han er en Forsoning for vore S yn -
forekomme i  Skriften, de r ; dog ikke alene for vore. men for den
flu lle  de tages i en ind- ganske Verdens. 1. Joh. 2. 2. 
skramlet Betydning.

Forud har Gud set. Han (Jesus) er den S ien. som er agtet for 
at In g e n  vilde antage In te t af Eder, I  Bygningsmcend, hvilken ec 
Kristus, men han saa bleven t i l  en Hovedhjornesten og der er i kke 
ogsaa hvad han selv F re l se  i  nogen anden. Apst. 4, 11. 12. Jeg 
vilde gjore, for at for agtede mig ikke at vibe noget ib landt Eder 
hindre, at Kristus fluide uden Jesum Chrn'rum og ham korsfcrftet, 1. 
vane dod helt forgjaves. Cor. 2. 2. V a r der en anden Maade at blive 
Im o d  m in  onde D illie  frelst paa, saa var Kristus dvd forgaves. G al. 
barer G ud mig hjem. 2. 21.

Jeg tro r Guds O rd Jeg tror Guds Ord belt oz holdent (Kobner.) 
hverforsig deterikkemin Hvorledes kan et usammenhangende Guds Ord 
Sag at fjende Sammen- vare Ledestjernen? Forf. 
hangen (Kobner).



B ille  v i ikke tro mere M an  kan vcere Vegribelighedslcerere og dog 
end v i kunne begribe, gode Kristne (Kobner) se Eph. 3. 18. altsa'a gode 
saa tro v i ikke ret meget. Kristne uden at tro ret meget. Forf.
(Kobner).

Spurgte G ud mig om Svares der Nei i  det afgjorende O ieblik naar 
jeg vilde gjenfodes, saa Kristus sporgen „ v i l  D u  hore mig t i l  eller ikke" 
svarede jeg Nei. (Kobner.) saa kommer G uds Aand, imod hvem desyndede,

aldrig mere t i l  Saadanne. (Kobner.)

D i ere ikke inspirerede M en om Nogen ikke haverKristiAand, denne 
som Apostler og Profeter er ikke hans. Rom. 8. 9. In g e n  P ro fe ti kan 
v a r e ; v i ere kun For- udlcegges af sig selv (uden Aand) de hellige 
tolkere af deres Ord. Guds Mcrnd talede drevne as den Hcllig-Aand. 2

Pet. 1, 20, 21. Hvo er en Skrrstklog. 1 Cor.
I, 20.

M in  kjcere K a lv in is t! Jeg sporgerDig personlig, er D u  enUdvalgt? 
S va r m ig oprigtig og uden Omsvsb. Kan D u  ikke svare et ubetinget 
„ J a " ,  hvilken Trsst har D u  faa af. at Gud har udvalgt Nogle, naar D u  
ikke ved, om D u  er Udvalgt? Dette faar at vare nok af ben S lags, dersom 
Andre fole sig overbeviste herafom Kalvinismens Rigtighed, saa foler jeg 
mig overbevist om dens Vildfarelse, og har der end varet Aieblikke i 
m it L iv. i  hvilket jeg har vaklet, saa er jeg nu ved al dette V irva r, 
Selvmodsigelse og Fordreielse af G uds Ord. fuldkommen paa det Rene 
med Kalvinismen. og derfor ror jeg ikke satle Lysit under Skjeppen. 
Synes Nogle maaske, at jeg tager for afgjorende fat paa Sagen, saa 
siger jeg. a t jeg har Forpligtelse imod m in Gud. som overgaar alle 
meneflelige Hensyn og Klogflabs Beregninger. Desuden have K a lv in i- 
steme begyndt at skrive offenligt imod os.

Z9. S tatistik eller Baptisternes Forho lds-Anta l i'E ng land
og Amerika.

Efter Nordisk Konversations-Lexikon for 1858. S ide 401 : 
P a rtiku la r eller Kalninist-Baptister i  England 120,000 
Universal eller friv illige  Bapt'ster i  D o. 15.000 
Kalvinist-Baptister i  Amerika . . . .  3 M illio n e r.
F riv illige  Baptister i D o ............................. 1 M ill io n .
Kambelitter eller Reform-Baptister . . . .  200.000.
Sex Principles B a p tis te r ...................................  20,000.
Syvende Dags B a p t is te r ...................................  20,000.

Kalvinisierne ere altsaa det overveicirde F lerta l, men de Andre ere 
dog for Mange t il at overse eller forglemme, at de ere t il.  I  selve 
Talstørrelsen ligger der jo dog intet Bevis, iscrr naar man betcrnker, 
hvilket Tryk M ajoriteten altid udover Paa den Ufelvftcrndige og Karakter- 
!ose. Ifo lg e  disje Betragtninger og denne Statistik, henstiller jeg t i l



Kalvinisterne. om de ikke hellere ville nedstemme Tonen lid t med Hensyn 
t i l  Baptisterne her og i  Udlandet samt deres Troesbekjendelse, at en 
saadan W trin g . som den der forekom i sidste Konferents, ikke stal komme 
t i l  at staa som en Uredelighed for ikke at sige som en Usandhed, samt om 
de ikke vilde indromme os lid t storre Talefrihed-

20. Slntnmgsbenurrkmng.
HveM er Forfatteren af dette lille Skrist? Jeg indtager en meget 

beskeden S t ll l in q  i  Samfundet. Jeg er ikke Proeft og jeg er ikke Profet, 
jeg er en M and  som dyrker Jorden (og m it Haandvcrrk). th i man haver 
lcert mig saaledes at forbverve m it Brod fra m in Ungdom af, Sacharias 
13, 5. Jeg giver kun MIN M en ing  tilkjende, men jeg mener og at 
have G uds Aand. Jeg er fornviet, naar jeg maa vcere ved Dortcrrstlen 
i  m in G uds Hus. og stal jeg vcere en Fremmed for mine Brsdre. en 
Udlcending fo r m in Moders B s rn , saa er jeg ogsaa dermed tilfreds. 
Jeg er en af de Afvandte fra Brysterne og har lcert ot sidde 
og stille m in Sjoel tilfreds som den. der er afvandt hos sin Moder. 
S ka l jeg vcere som en Natugle i ode Steder, som en Rsrdrum  i Orke« 
nen og som en enlig S p u rv  paa Taget, saa v il jeg dog kviddre som en 
Trane og kurre som en Due. in d t il jeg som en Trceksugl kommer didhen, 
hvortil jeg foler mig draget t i l  et Land og en Omgivelse, der ikke er 
saa hjertelos koldt som delte. Med Hensyn t i l  m it S k r ift  er jeg ligesaa 
beskeden; jeg kan forklare mig paa folgende Maade. Jeg horte engang
tale om en Gulddaase, der var saa konstig indrettet, at naar man tryk �
kede Paa en Fjeder, saa saa sprang der en lrlle F ug l frem og sang saa 
smukt, det var na turligv is  efter Konstens Regler; men jeg kan alligevel 
respektere Mesteren og beundre hans Vcerk, kun maa man ikke bilde mig 
ind. at denne G u ld fug l er saaledes fremstaaet af Skaberens Haand. 
M iddelprisen for en jaadan F ug l er nok omtr. 400 Rd. I  Forhold 
hertil har jeg kaldt m it lille  S k r if t  en ..Hedelcerke", som mangen E n
maaske v il betcrnke sig paa at give 8 h for, men „Hedeloerken" har dog 
det F o rtr in  i  al sin Srmpelhed, at den kan svinge sig f r it  i  Guds frie 
N atur, medens G uldfuglen er sastnaglet t i l  Gulddaasen.

Saa far da ud i Verden, m in lrlle Fugl, og forsog din Lykke! 
Herren bevare, M a th . 10. 29. og formere D ig . Skulde D u  imod For« 
ventnmg blive angreben paa Literaturens M ark  formedelst din usædvan�
lige Tone og ringe Dragt, saa er m it forelobige Forsvar blot dette: „hver 
F u g l synger med sit eget Ncrb" og „m an stal ikke stue Fuglen an Paa 
Fjedrene." Dog. jeg tro r snare, at man v il angribe mig. fordi jeg har 
fluppen D ig  ud. ikke med klare og overbevisende Grunde, men med 
Magtsprog, hsitravende Talemaader, fornemme M ine r. Fordsmineljer 
osv., men du m in lille Fug l du kan hceve dig over saadanne Smaaligheder
oa synge over Bondens Hytte og Herrens Tag. Farvel!

Niels Hansen.



Efterskrift
i  Anledning a f Rom. 8 . 39., Joh. 10. 28. 29. og K a lv in is te rrits  F o r �
k laring over samme, saalydende: „N a a r Herren siger: In g e n  stal rive 
mine Faar af m in Haand. hvo tor saa scette sit ,,Nogen" mod Herrens 
.-In ge n '' og sige: der er dog En, som kan nemlig mig selv." M onne  
den Bevisfsrelse kan staa for en Preve? Naar en M and  hjemler m ig  
en Eiendom efter Loven, fr i for hver M ands T ilta le, saa at „ In g e n "  stal 
rive den fra mig. folger det saa deraf, at jeg kan ikke heller selv spille 
op med den eller paa anden Maade stille m ig ved den? E n  saadan 
Opfattelse vilde man kalde en dum Vittighed. Lad os Prove at anvende 
denne Bevisfsrelse Paa andre Skriftsteder, f. Ex. Joh . 10. 18.: „ I n �
gen tager Livet fra mig. jeg soetter det t i l  a f mig selv/" Altsaa var det 
hverken Gvd, Djoevelen eller Menneskene, der ihjelslog den Herre Jesus; 
tb i hvo to r soette sit ..Nogen" mod Herrens „ In g e n "?  Jo , det ts r 
Pau lus, se 1. Tes. 2. 15«, fremdeles: In g e n  farer cp t i l  H im len uden 
den. som farer ned af Himmelen, Joh. 3. 13. Hvo ts r soette sit „N ogen" 
mod Herrrens „ In g e n "?  D et tor Elisa, 2. Kong. 2. 11. In g e n  haver 

' nogen T id set Gud- Joh. 3. 18. Hvo tor soette sit „N ogen" mod 
Herrens „ In g e n "?  D et tor Jakob, Moses og Flere, 1. Mos. 32. 30. 
5. Mos. 3 4 .1 0 . In g e n  annammer hans Vidnesbyrd, Joh. 3 .3 2 . Hvo 
tor scette sit „N ogen" imod G uds O rds „ In g e n "?  D et to r Johannes 
3. 33. Adam blev ikke bedragen, men Kvinden blev bedragen. 1. T im . 
2. 14. Hvo tor scette sit „b lev bedragen"' imod Apostlens „blev ikke 
bedragen"? E r man nu ikke nodt t i l  at give slip paa en saadan Be- 
visforelse? og tilstaa, at der gives Undtagelser fra Reglen? Saaledes 
ogsaa med Hensyn t i l  Joh. 10. 38. 39. og Rom. 8. 39., forudsat, at 
man i Reglen forstodO rdet„Jngen" saaledes. at det indbefattede os selv med. 
men det g;or man ikke; derfor er denne kalvin iftifle  Forklaring enten en 
Dumhed eller en Fiffighed, hvormed G uds O rd forsalfles n u  som for, 
2. Kor. 2. 17. og kommer t i l  at staa i  den skarpests Modscetning t i l  
andre Skriftsteder, f. Ex. Joh. 15. 4. 6. Rom. 12. 20— 22., 1. Kor. 
9. 27., og mange fl. S t.

O. mine Venner, forlad dog Vildfarelsen! Det er ingenlunde lige- 
gyldigt, enten man tror paa en Vildfarelse eller paa en Sandhed. H in  
fjerner os fra Gud. denne drager os ncrrmere t i l  ham, og leder t i l  G ud- 
frpgtighed. 1. T im . 6. 3. Johannes havde ingen storre Gloede end den, 
at hans B o rn  vandrede i Sandhed, 3. Joh-, V- 4.


