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SIssgtsfotsIcstneL vibliotsk

8 ^ k 6 I8 ^ O W < M lM 5  ö16l.1OIk!X

L1ssgi8io>'8ksi'ci68 ölbllowk cl>'1v68 3i iocsoiogso 
n>308ks 21s6gi3ioi'3ks>'6. v s i sc si 3psc>3l- 
blblloisk mscl vsscksc, clsc sc so clsl 3i vocs8 
iss11s3 kolicicscv, blscicli soclsi omisiisocis 
8>ssgi8-, I0K3I- og P6c803s1lll8i0c>6.

L>SSgl8f0>'8l<6M68 ölblloisk!
Iiiip://d1b11c>1sk.c1l8-cl30M3ck.cjk

^ocscilogso v308ks L lss^ io ^ k sc s :  
www.8i36giogcl3i3.cIK

ösmesc/c, st b/DZ/ots/cst mc/s/io/c/sc 
bsc/s msc/ og uc/sn o/o/isxswt. /Vs  ̂c/st c/w/o^ 
s/9 om ss/c/m ^ssc/csc, /?>/ô  op/isi/scsktso s/̂  
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Det er en ganste srregen Anledning, christne Nen
ner! som her i denne Stund forsamler os. Jeg 
er jo nemlig her fremtraadt for at foretage, I  for 
at vcere Vidner til en Handling, som det ikkun 
sjelden faldt i Kirkens Tjeners Lod at udfore. 
Thi vel er det ikke noget Usadvanligt, at en Ager, 
et Sthkke Jord, som hidtil har havt anden Bestem
melse , indvieS til Hvilested for de Afdode, til sidste 
Bolig for de afsjcelede Legemer; isarr i vore Tider 
er en saadan Handling vistnok' ikke ualmindelig, da 
dereS Hvilesteder, som have stridt Livets Strid, som 
have nedlagt deres jordiste Vandrestav i Mminde- 
lighed forltegges fra Kirkerne og disses ncermeste 
Omgivelser »den for Stoedernes Mure, uden for 
Byernes Kreds- Men vel Hörer det til de sjeld-
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nere, ja til de aldelcs sjcldne Tilfcelde, at en Plads, 
som umiddelbart omgiver en Kirke, der er ccrvcerdig 
ved sin SElde, vorder indviet, til herefter at afgive 
en Bolig for Afdode, for gansie enkelte Afdodc.

Naar Kirkerne fordum indviedes til Guds Huse, 
til at de Christne der stulde holde deres Andagt, 
der flulde söge og finde Hvile for deres Sjcele, da 
indviedes jo i Almindclighed med det samme de dem 
omgivende Kirkegaarde til at de i Herren Hensovede, 
nedlagte i Jordens moderlige Skjod, der stulde finde 
Hvile, hvile ud fra Jordlivets Arbeider og Sysler, 
dets Gloeder og Adspredelser, dets Lidelser og Sor- 
ger. OAsaa den Plads, hvorpaa vi her staae, har 
fordum vceret helliget til saadant Brug; imidlertid 
horte den dengang stkkert ikke til denne Kirke, men 
rimeligviis til den Kirke, der fordum stod her i 
Naerheden og var denne Menigheds celdste Sogne- 
kirke. *) Hiin Kirke blev, efterat Tidens Tand 
lcenge forstyrrende havde indvirket paa den, omsider 
nedbrudt; den forsvandt fra Jordens Ovcrflade. 
Menneflers Vaaningshuse opforteö der, hvor Her- 
rens «vlbgamle Huus fordum stod, Boligcr for de 
Lcvende reiste sig der hvor de Afdodes Bern smul- 
drcde i Gravenes Skjod. Ogsaa paa denne Plads

St. A l b a n i  Kirke.
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opfortes et saadant Vaaningshuus, en saa-an Vö
llig , der sikkert til sin Tid kan have vceret anseelig 
nok, men som i den Skikkelse, hvori vi have kjendt 
den, ei alene ikke tjente til Prpdelse for denne 
Plads, paa hvilken den stod, for denne Kirke, til 
hvilken den stodte umiddelbart op, men —  for- 
crldet —  endog var til Vanziir for begge, hindrede 
Beskuerens Die fra at betragte denne Pragtbpgning 
i dens fulde, sijonne, regelmeessige Udstrcrkning, ja 
udsatte den endog for aabenbar Fare, som ene en 
hoiere Haand, der oienspnlig har hvilet over den, 
i Aarhundreder afvendte fra den.

Og ladcr os nu skue trindt omkring os! Hvor 
ganske anderledes finde bi at Alt er blevet! hvor 
aldeles forandret et Skue fremtroedcr nu for vort 
Blik! Den gamlc foroeldede Bygni'ng er nedbrudt, 
forsvunden, der er end ikke et Spor tilbage af den. 
Jstedet for gamle brostfeeldige Mure fluer Diet en 
frisk gronnende Plads, en smilcnde Dmgivelse. 
Frit hcever Beskuerens Blik sig ud over den Hauge, 
hvis Fod beskylles af den yndige Aae, som bcnlig 
omslpngcr vor Stad. Frit hoever Beskuerens Blik 
sig ud over den rige, vppige Natur, de blomstrende 
Enge, de frugtbare Marker, som omkrandse vor 
Stad. Frit hcrvcr Besiuercns Blik sig paa denne 
pragtfnlde Hclligdom, der gjcmmer slerc Minder fra
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et tidligere Old, ja! endog fra Chrkstendommens 
tidligste Periode her i Norden, der gjemmer de 
lcrnge fljulte, de lcenge savnede, nylig gjenfundne 
jordifle Levninger af den Konge, efter hvem denne 
Kirke bcerer Navn. —  Skulde da tkke Enhver, der 
har Sands for Fortidens dyrebare Minder, med 
levende Gla-de skue den storre Anseelse og Sikker- 
hed, som er bleven denne Kirke, der er en af vort 
F-rdrelands mcerkeligste og «rvcerdigste Helligdomme, 
til Deel? Skulde ikke denne Provindses Jndvaa- 
nere, der aldrig »den en vis Stolthed betragte 
denne Provindsens Hovedkirke, ja endnu mere denne 
Byes Borgere og fortrinlig denne MenighedS Med- 
lemmer, der med saa stör og billig Forkjerlighed 
dvcele ved den, flulde ikke de glaedes ved Tanke» 
om den storre Frihed og Tryghed, hvormed dens 
Spir og Hvcelvinger nu hceve fig op imod Himlen? 
Og flulde da ikke den samme Folelse endnu i stär
kere Grad gjennemtroenge dem, der habe staaet og 
end staae i saa noie Berorelse, i saa noie Forbin- 
delse med denne Helligdom —  den Mand, der, i saa 
lang en Roekke af Aar, som denne Kirkes Vcerge, 
med ufortroden, utrcrttelig Nidkjerhcd har draget 
Omsorg for dens Vedligeholdelse og Prydelse, og 
denne KirkcS Tjcnerc —  baade dem, der forhen 
have forkyndt Ordet i den, af hvilke Flere endnu
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leve, og tillige dem, hvis Kald det er, den Dag 
idag at forkynde det, og som ved denne reen-aan- 
delige, denne glcedelige og oploftende Befljceftigelse 
have vunden denne herlige Helligdom kjer, daglig 
vinde den kjerere?

Dog, der er en Mand tilstede i denne vor chri- 
stelige Forsamling, hvem sikkert störst Tilfredshed, 
stjondt ikke ublandet af Veemod i denne Stund be- 
sjseler. —  Ja! naar fylder vel den saligste Folelse 
vor Barm? naar gjennemstrommer vel den inder- 
ligste Tilfredshed vort Hjerte? Mon det ikke er, 
naar bi habe fremmet et eller andet godt og oedelt 
Oiemeed, et eller andet nyttigt og priseligt Voerk? 
Og nn —  naar dette Oiemeed er opnaaet, dette 
Voerk er fuldfort, og vi saa at sige paa eengang 
dvcele ved det baade med Lcgemets og med Sjoelens 
Oie, mon da ikke Tilfredshed fylder Sjoelens Jndre, 
«dtaler stg tillige igjennem Legem'ets O ie? Og fluide 
vi da ikke ckene, at den oedle Mand, ved hvis be- 
tydelige Gäbe det Voerk, vi her habe for Oie, er 
fremmet, ved hvis christelkge Omsorg denne Hellig
dom ikke alene har vnnden i udvortes Syn, men 
ogsaa erhvervet storre Sikkerhed, flulde vi ikke me
ne, at Han i denne Stund foler reen og inderlig 
Gloede ober sit Voerk, nu det er fuldbragt? —

Utallige Gange har Han jo indfunden sig i denne
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Helligdom og der sikkert folt den Aandens Oplof- 
telse oder det Jordisie, hvortil Sindet saa naturlig 
stemmes i Templets hoitidsfulde Haller, under dets 
hoie, oercfrpgtbydende Hvoelvinger. Men nu den 
Tanke, at have bidraget til at sikkre dette Tempel 
Varighcd, bidraget altsaa til at Menneskcr, Christnc 
i de kommende AarS Ncrkkc, igjenncm Aarhundre- 
der, ja maaskee igjennem Aartusinder, her uforstyr- 
ret kunne overlade sig til Andagtens Dvelser, her 
uforstyrrct kunne hceve deres Sjoele op imod den 
Himmel, som det er dereS Bcstcmmelse at forberede 
sig til eugang at indgaae i, og paa hvis Salighed 
de i Andagtens Bvliger ligesom nyde cn Forsmag —  
v den Tanke, at have bidraget hertil, hvis den ikke 
er oploftende, hvis den ikke er salig —  i Sand- 
hed —  hvad er der da, som vi skulle kalde oplof-- 
tende —  saligt? —

See! dcnne MandS allerede for tvende Aar sidcn 
hedengangnc Hustrucs Stov er denne Plads bestcmt 
til i denne Stund at modtage. Jeg kjcndtc hcndc 
vel ikke, men Nygtet, Eftermcelet ncevncr hcude som 
eu eedel Danncqvinde, vcerdig det Mindesmeerke, 
som her skal hceve sig over hcndes Stov. —  Dog 
det er jo saa saare naturligt, at de, der i Livct 
vare saa noic forcncdc, ogsaa onskc at blive det 
eftcr Dodcn. Ligesom det dcrfor vistnok er et kjert
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og dyrebart Dnfle, et glad og trosterigt Haab, der 
boer i hver from og kjerlig Christens H jcrte,at de 
Sjcele, der her vare hverandre kjere og dyrebare og 
der ved Dodenö Haand adskiltes hisset flulle modes 
og samleS, for ikke mere at adflilles, saaledes er det 
vistnok ogsaa saarc naturlr'gt, at de, der her i Livet 
trofast vandrede ved hverandres Side, onfle, at de
rer afsjoclede Legemer efter Doden flulle hvile i 
uforstyrret Fred ved hverandres Side i den samure 
indviede Jords moderlige Favn. Denne Plads er 
derfor ogsaa bestemt til engang at modtage og 
gjemme Stöbet af denne vor Kirkes adelmodige 
Velgjorcr, naar efter NaturenS Lob, cstcr Fvrsynets 
Villie Hans Stob atter vender tilbage til Stovet, 
at Han da i uforstyrret Fred kan hvile ved den el- 
flcde Hustrues Side. At dctte inaa flce scent, der- 
om er der hos os Alle, saa Mange, som vi her ere 
tilstede, ja saa Mange, som der kjende Ham, ikknn 
cetOnfle; derom vpstiger sikkcrt ogsaa i denne Stund 
fra manget Brhst indcrlig Bon imod det Hole.

For nu at indvie denne Plads, der har en saa- 
dan Bestemmelse, see derfor er det, at jcg her er 
traadt frcm, og I  mine christne Venner! ere Vid- 
ncr dcrtil. Saa indvicr jeg da i denne hoitidelige 
Stund denne Plct af Jord, bestemt til at modtage 
tvcnve McChnstnes Stob, indvier den til sivste Bo-
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lig for de Tvende, indvier den i den treenige Guds 
heilige Navn, L Navn Gud FaderS, Sons og Hel- 
ligaands, indvier den ikke »den inderlig Bon til 
denne samme Gud, at Hans naadige Beskjermelse 
stedse maa vcere og forblive oder den, at Hans Fred 
maa hvile over denne stille Bolig igjennem alle de 
kommende Tider.

Og idet jeg Hefter mit Blik paa denne Freden» 
stille Bolig, hvilken vi christne Venner! nu i talrig 
Skare omringe, da mindes jeg saa levende, at den 
Time jo ogsaa engang tidlig eller sildig oprinder for 
Enhver af os,' da ogsaa vort Stov stak stades til 
fredelig Hvile, da ogsaa vor forkrankelige Deel stal 
flumre i Jordens moderlige Skjod. Dog atter op- 
lofter jeg min Sjcel fra dette Forkrcenkelig  ̂ og Jor- 
difte, oplofter den i andagtsfuld Bon til den Him
mel, der hvoelver sig over vore Hoveder, og i hvil
ken vi i from Tilliv haabe, at vore udodelige Sjcele 
efter vel udstridtKamp engang stulle indgaae til den 
evige Fred, nedbeder, inden vi forlade det nu ind- 
viede Hvilested, over Eder Alle Naade og Fred fra 
det Hoie, Naade og Fred fra Gud vor Fader og 
den Herre Jesu Christo formedelst den Helligaand.

Amen!



I I .





Jkkun faa Aar ere henrundne, siden jeg i en tal- 
n'g Forsamling af christne Medborgere indviede en 
Plads tcet uden for denne Kirkes Mure med den 
Bestemmelse, at den flulde modtage Stovet af en 
dengang alleredc for Aar siden i Herren hensovet 
crdel Danneqbinde og engang tillige af hendes Wg- 
teftelle, der i Hirn Time dybt bevaeget stod i vor 
Midie. Hans fromme Tanke dar, at den forkroen- 
kelige Deel af dem, der i Livet havde staaet Hinan
den faa naer, efter Doden maatte voere samlet i Jor- 
dens moderlige Skjod, ligesom det sikkert var Hans 
christelige Haab, at de Sjoele, der herneden havde 
vaeret faa noie forenede ved Kjerlighedens stcerke 
Baand, hisset i Faderens Himmel maättc frydes ved 
GjensamlingenS, ved Gjensynets Salighed. Fron,
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Bon opsteeg sikkert i hiin Stund imod det Hoie fra 
alle de TilstedeveerendeS Hjerter, at den Gud, som 
bestemrner vore DageS Tal seent bilde lade den 
Dag oprinde, da den med almindelig Ugtelse og 
Kjerlighed Hacdredes Stov ffulde nedlcegges i den 
Plet af Jord, som vi stode i Begreb med at ind- 
vie. D i havde dengang visselig Grund til at haabe, 
at den Algode bilde opfylde vor inderlige Bon ; thi 
vel var den aedle Mand, for hvem den opsendtes, 
allerede indtraadt i Oldinge-Alderen, men dog var 
Han endnu i Besiddelse af usvaekket Sjcrls- og Le
gems-Kraft, fuld af Lpst til at nyde Livet paa den 
aedleste, den veerdigste Maade, nemlig ved at gavne 
og glarde naar og hvor Han künde.

Jkke 4 Aar ere endnu henrundne siden hiin 
Jndvielsesfest, og fee! atter ere vi forsamlede til en 
Jndvielse; men til hvad for en Jndvielse? Det er 
for at indvie til fredelig Hvile Stovet af den oedle 
Mand, for hvem vi i hiin Stund bade til Himlen, 
at Han endnu en lang Rcckke af Aar, indtil Livets 
hoieste Alder maatte vandre iblandt öS —  en Stotte 
og Prydelse for det Samfund, hvoraf Han var Med- 
lem, ak og nu ikke langer er det, bortkaldt herfra, 
for at tage et hoiere Borgerflab. Ja, som det saa 
oste gaaer, Herrens Tanker vare ikke vore Tanker, 
Herrens Veie vare ikke vore Veie. Pludselig, ufor-
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Model, efter faa DageS Svgelcie kaldte Herren Ham 
dort fra os; vi anede fvr faa Uger siden ikke, ak 
Hans sidstc Time Var saa ncrr forhaanden, künde 
end ikke eine nogcn Aftagelse afKrcefter hos Ham; 
og vi omringe nu i denne Stund den Kiste, der 
indeslutter Hans afsjcelcde Lcgeme og om faa Die- 
blikkc stak nedscenkes i den stille, snevre, dunkle Bo- 
lig, der nu er aabnet, for alter snart at lukkes og 
ikke mere at aabnes, for den Time kommet, da de, 
som ere i Gravene ved Guds Sons Rost skulle 
fremgaae af dem. Hvilken Folelse kan da vel t en 
Time som den ncervcerende vcere naturligere, ja for 
hvilken anden Folelse kan der vel i en saadan Time 
vcere Plads i vore Hjerter undtagen for Veemod? 
Og gelber denne Folelse os Alle, saa mange, som 
vi her ere, ja saamange, som der kjendte den Afdode, 
hvor langt stärkere endnu maa den ikke grtbe dem, 
der stode i ncrrmere Berorelse, i ncermere Forhold 
til Ham og allermeest dem, der knpttede ttl Ham 
daade ved Blodets og Kjerlighedens stcerke Baand 
L Ham cerede en brodcrlig Ven eller en faderlig Vel- 
gjorer!

Dog idet det er saa naturligt at sorge, naar 
det ALdle og Herlige forlader den Jord, det bidrog 
til at oplive, imedens saa Meget bliver tilbage 
hvad vi künde fnistes til at onste borttaget fra den,

2
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saa er der dog ved den WdleS og Retflafnes Bort
gang e» hoi og mild Trost, en Trost, der lyser klart 
selv i Sorgens morkeste Time, en Trost, der ogsaa 
i denne Time maa formilde Sorgen hos Alle og 
navnlig hos Eder den HedengangneS narpaarorende 
Venner, det er den Trost, at Han vissclig ikke har 
levet forgjaeves, men at Hans Liv har vceret helliget 
til Jid, riig paa gode og velsignede Frugter baade 
for Ham og for Andre, riig haa gode og velsignede 
Frugter baade for den Tid, som svandt hen og for 
den Tid, som stak komme. Allerede fra Livets tid- 
ligc Alder synes Han ligesom at habe gjort hine 
MesterenS Ord til sit Valgsprog: det bor mig at 
gjore Hans Gjerning, som mig har udsendt, ime- 
denS det er Dag; der kommer en Nat, da Ingen 
kan arbeide. Allerede fra Livets tidlige Alder synes 
Han klart at habe opfattet sin Bestemmelse, klart at 
have stillet sig sit Maal for Die. Allerede fra Li
vets tidlige Alder skyede Han derfor de« Blodagtig- 
hed og Drkesloshed, som Rigdomme» tillader sine 
Bestddere, hvortil den saa let frister, saa oste for- 
leder dem. Bed med Kjerlighed at dvtrle ved det 
rlassiste OldS störe Msnstere, ved flittigen at be- 
stjaeftige sig med dets udodelige Mesterveerker staffede 
Han sig i hngre Aar den grundigere Jndsigt, den 
hoiere videnstabelige Dannelse, det alvorSfuldeSind, de
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faste Grund satninger, der saa sikkert veiledede Ham 
Heu ad Livets Bane, saa fljont prydede Manden og 
Oldingen. Men ved Eiden af videnstabelig ShSlen 
i denne Retning helligede Han ogsaa sin Tid til at 
erhvcrve den Hoiere og grundigere Jndsigt i Far- 
drelandets Lovgivning, der satte Ham istand til i 
modnere Aar med Harder at beklcrde, med Kraft og 
Held at virke i flere af Landet- betydeligste Em- 
bedsstillinger. Dog den ftie uafhcrngige Stilling, 
den tiltalte med sine Tillokkelser stärkt den Mand, 
der i saa mange andre Henseender dar saa meget 
«afhaengigere end de fleste af sine Medborgere. Han 
drog sig tilbage fra det offentlige LivS mangehaande 
Uro, dets mangehaande trykkende, stedse voxende 
Bprder, dog ingenlunde for at overlade sig til Ma- 
gelighed og Beqvemmelighed, men for ved frivillig, 
«edel og velsignelsesriig Dirksomhed at «dbrede lige- 
som en mildere forklaret Glandö over sin Alder- 
doms Dage; og er der Nogen, der har Aarsag til 
levende at erkjende, til med inderltg Taknemmelig- 
hed at mindes denne Birksomhed, hvortil Han hel
ligede sine fenere Aar, da er det visselig den Com
mune, hvis Medlemmer vi ere, der Alle uden Und- 
tagelse dybt fole det störe, det smertelige, det uer- 
stattelige Tab, som vort Samfunds LredS har lidt 
ved Hadersmandens Bortgang. Ja Seeler kunne
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oprinde og Secler kunne dale, og dog vil Odense 
sikkert ikke iblandt sine Borge« faae at opvise no- 
get Navn til hvis Minde saa dhbt, saa almindelig 
folt Savn, og tlllige saa rig Velsignelse stal vcere 
knpttet, som til Navnet Jens Kenzon.

I  en lang Rcekke af de Aar, hvori vor Stad 
havde den Lykke at toelle Ham iblandt sine Borge«, 
var Han ei blot en nidkjcr og ufortroden Bestyrer 
af dens vidtloftige Fattigveesen, en Post, hvortil 
Hans grundige Jndsigt, Hans hole Sands for O r
den, Hans «delige Sind, Hans samvittighedsfulde 
Teenkemaade, Hans kjerlige Hjerte gjorde Ham for- 
trinlig stillet, men i dette lange Tidsrum Var Han 
tillige i Ordcncs fljonneste Betydning den Faltiges 
Fader, den Armes, den Lidendes Ven, den Be- 
trcengtcs, den Nodlidendcs Velgjorer. Kjende vi 
vel Navne eller Titler stjonnere, tervcrrdigere end 
disse? Kjende vi vel Navne eller Titler, som hver 
Den, i hvis Magt Gud gav det at naae dem, iv- 
rigere stulde attraae? Jeg siger: hver Den, i hvis 
Magt Gud gav det; thi foruden en redelig Villie 
udfordres dertjl visselig baade Jpdsigt og Evne. 
Man har sagt, og vistnok med Fyie, at stjonsom 
Anvcndelse af Kundstab er Dyd; men mon ikke 
stjonsom Anvcndelse af Nigdom ogsaa er Dpd? 
og NU hvor begge Dele Kundstab og Rigdpiii,
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Haand i Haand med Hinanden finde fljonsom An- 
vendelse, mon ikke Dhden der ligesom vinder dob- 
belt Styrke, dobbelt Skjonhed? Ja Jndsigt og 
Skjonsomhed i Forening med redelig Villie og en 
fast Charakter ere visselig nodvendige Veiledere 
ved Nigdommens Anvcndelsc, saafremt Velgjoren- 
hed stak fortjene Navn af Dyd, og derfor tilkommer 
der ikke enhver Art af Velgjorenhed dette Navn. 
Velgjorenhed bor stedse vcere formet med Retfcer- 
dighed; thi det er ikkun al for vist, at der giveS 
en Velgjorenhed, som stundom vifer sig gavmild 
endog indtil Odselhed, og som vi dog ingen- 
lundc kunne rose, saasom Netfcrrdighedcns For
dringer ikke forst ere tilfredsstillede, hellige Forplig- 
telser ikke forst ere opfyldte; men at vor Afdodes 
Velgjorenhed ikke var af dennc Beskaffenhed, derfor 
borger os Hans levende Folelse for Retfoerdighed, 
Hans strcenge Samvittighedsfuldhed i at opfhlde en- 
hversomhclst Livets Fordring og Forpligtelse, derfor 
borger os den almindeligc Mening, den almindelige 
Dom, der udtalte sig om Ham i Livet, og udtaler 
sig om Ham i Dodcn. Men Hans Velgjorenhed 
besad visselig ogsaa en anden Egenstab, som denne 
Dyd ei Heller tor savne: den Var regelmcessig, vcl- 
ordnet, stadig og derfor ogsaa velsignelsesriig i sine 
Pirkninger; den var ikke, hvad man stundom i Li-
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vet bliver vaer, likg et glimrende Meteor, et glim- 
rende Lustsyn, der udbreder en stark og pludselig 
Lysning paa HimlenS Hvalving, og atter pludselig 
vg sporlost forsvinder, men den Var lüg Solen, 
der daglig paa ny fljenker LyS og Banne til Jor- 
dens Jndvaanere, og hvis velgjorende Virkninger 
i stedse regelmassigt tilbagevendende Kredslob blive 
de Mange til Deel. Endelig ovede vor Heden- 
gangne sin Velgjorenhed overeensstemmende med den 
guddommelige MesterS egen Forsirift, der Han bod: 
vogter Eder, at I  ikke give Eders Almisse for 
Mennesiene, for at anseeS af dem, ellers have I  
ikke Lon hos Eders Fader, som er L Himlen; men 
naar Du giver Almisse, da lad Din venstre Haand 
ikke vide hvad Din hoire Haand gjor, paa det Din 
Almisse kan vcrre i Londom, og Din Fader, som 
feer i Londom. Han skal betale Dig aabenbare. —  
Ja hvor mege« Nod og Eleydighed gives der Me 
paa denne Jord, som ikke kom til Verdens Knnd- 
siab! hvormange Klager lode ikke inden Husenes 
stille Dagge> eller undertryktes i det sorgbetpngede 
Hjerte! Folelse af Velanstcendighed og borgerlig 
Wre forbod de Arme, der forhen maastee kjeudte 
lykkeligere Dage, blidere Kaar, at lade derer Kla
ger vorde lydelige, stille dereS Jammer til Skue. 
Held da den ALdle, som afhsalp Noden og Sorgen
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i Sorgens stille Bolig, som astsrrede den vaerdige 
TrsngendeS Taarer, der randt i Londom, forvand- 
lede Sorg til Glcrde, Sorgens Taarer til Glcedens 
Taarer. O ! der rinde jo Sorgens Taarer nok i 
denne Verden, hvor trostende da, at der ogsaa 
stundom rinde Glcedestaarer! Der fceldes jo Taa
rer nok i Londom, ftemkaldte ved den Ulykke, som 
mennesielige Lidenstaber saa oste anrette, hvor for- 
soner det os da atter med Menneskeheden, at der 
stundom fceldes Glcedestaarer i Londom, ftemkaldte 
ved mennestelig Dyd og Velgjorenhed! Hvor oste 
beredte nu vor Afdode sig ikke denne Fryd, den crd- 
leste Fryd, Dodelige i dette Ufuldkommenhedens 
Land kunne berede sig! Sorgens Taarer forvand- 
lede ha» saa utallige Gange til Glcedestaarer; men 
hvor forvandlededes disse atter til Smertens Taa
rer, da Budskabet lod, at den kjerlige Velgjorer ei 
Var mere; de rinde' visselig ogsaa i denne Stund 
ved Hans Baare, som Perler indslettede i den Krands 
af Kjcrrminder og Evighedsblomster, der smykker 
den Forklaredes Tinding.

Af Kjcerminder og Evighedsblomster; thi det er 
visselig ei blot i denne Stund, at Hans Minde vel- 
signes; det flal velstgnes selv af de sildige Ester- 
flcrgter, velstgnes for det Gode, Han fuldkom, ime- 
dens Han vandrede herneden, velsignes for det Gode,
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hvortil Han udstroede Sceden, nedlagde Spiren, vel- 
signes for det Gode, Han forberedte for de kom
mende Slcegter ved saadanne Foranstaltninger, som 
forst längere Tid efter Hans Dod skulle trcede i Kraft.

Dog, der er jo en Lon for Velgjorenhedens Dyd» 
der er hoiere og varigere end selv de sildigste Efter- 
fleegters taknemlige og velsignende Erindring; det 
er den Lon, som i hiin Verden, som i Evigheden 
Venter den. Ja, saavist som der er en Forbindelse 
imellem Jorden og Hkmlen, saa bist er det ogsaa, 
at hvad et Menneste her saaer, det stak Han hisset 
hoste —  folgelig, at hvo, der her har saaet for 
Aanden, Han stak og hisset af Aanden hoste det 
evige Liv. Saavist det er, at Himlen er heevet 
over Jorden, at de himmelste Ting ere varigere end 
de jordiste, saavist er det ogsaa, at den Lon, som 
i Himlen Venter de Fromme og Dydige, er hoiere 
og varigere end nogensomhelst jordist Lon. Er det 
ikke ogsaa denne Lon, som Han den Guddommelige, 
der ei alene bod os at ove Velgjorenheds milde 
Dpd, men der ogsaa leerte o s, hvorledes og imod 
hvem vi flulde ove den, er det ikke denne Lon, 
denne hoiere og varigere himmelste Lon, Han for- 
jcettede, naar Han forkyndte, at Hans Rost paa hiin 
Dag stulde lyde til dem, der havde ovet Barmhjer- 
tighed: Kommer hid I ,  min Faders Velsignede!
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arver det Rige, som Eder er beredt fra Berdenö 
Grundvold blev lagt! Thi jeg var hungrig, og I  
gave mig at «de; jeg var torstig, og I  gave mig 
at dritte; jeg var fremmed, og I  toge mig til Eder; 
jeg var, nogen, og I  kloedte mig; jeg var syg, og 
I  besagte mig; jeg var i Fcengsel, og I  kom til 
mig. —  Sandelig siger jeg Eder: hvad I  have gjort 
imod en af mine mindste Brodre, det have I  gjort 
imod mig. —  Men naar vi mindes disse vor Her- 
reS og Mesters Ord, denne vor HerreS og Mesters 
Forjeettelse, som der i denne Time er saa riig An- 
ledning, saa stcerk Opfordring til at mindes, mon 
der da vel er nogen Eneste af os Alle, saa mange 
som bi her ere forsamledr, der noget Dieblik skulde 
knnne tvivle om, at vor Afdode er iblandt deres 
Tal, der skulle arve Himmcriges evige Salighed? 
mon der da vel tillige er nogen Eneste af os Alle, 
saa mange som bi her ere tilstede, der ikke stulde 
fole stg kräftig opmuntret, heilig forpligtct til, saa- 
vidt <Kud giver Ebne og Leilighed dertil, at trcede 
i den Hedengangnes Fodspor? mon der da endelig 
er nogen Eneste i denne hele talrige Forsamling, der 
ikke i Andagt forener sin Bon med min, naar jeg 
nu af Sjeelens hele Fylde beder: min Sjcel doe 
denne Oprigtiges Dod, og mit Endeligt vorde som 
Hans! Amen!




