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Mndebtade

fra

/ru Th. C. Elisabeth Helveg
fpdt Luun's

D s d  vg Jordesoerd

Den 17 og 23 Mai 1873.

6hr. Mileö i7fficui l Odense.



Prsediktil
den 18. Mai.

Ste Sondag efter Paafle.

„ Ä e g  udgik fra Faderen og kom til Verden, jeg 
forlader Verden igjen og gaar til Faderen", i disse 
körte Ord, hvormed Dagens Evangelium slutter, 
udtaler V o r Herre Jesus Kristus sig om fit L iv s  
Gjerning i Kjodet, om Hans Udgang fra Faderen, 
da Han kom til Verden, og om Hans Hjemgang til 
Faderen, der nu forestod, og som Han trostende og 
opmuntrende talte til sine Disciple om i Afsteds- 
stunden. Det er et kort Ord, og paa en Maade 
kunne vi sige det samme om vort Liv, om M en- 

nefle-Livet her i  Forkrcenkelighedens Aand; v i fodes 
til Verden, men har dog her ikke vort blivende 
Sted, saa naar vor T id  er udrunden, ja da skulle 
vi alter stilles herfra, og vore Sp o r  kjendes ikke 

mere. P aa  en Maade kunne vi sige det samme, 
men stjondt det er kun et kort Ord, V o r Herre Je 
sus her siger om sig og om sit L iv her i Stovet 

saa er det dog i  Gründen et stört Ord, naar Han

1*
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saaledes med Evighedens Klarhed kan se ud oder 
Jndgangen og Udgangen, thi det er hvad der fal
ber os Menneskeborn saa svcrrt, fordi Doden er 

Groendsen for vort S y n  og vor grublende Tanke. 
Se lv  naar vi har lcert at se Livet i Herrens Lys, 
falber det os svcert, naar Doden trceder os imode 
med al sin Gru, og fkriver med sin iskolde Haand 
sine grufulde Trcek i  vore Kjceres Aasyn; det falber 
os saa svcrrt, ligesom at komme op over den, 
fordi vi er Dieblikkets Born, og Dieblikket har saa 
stcerk M agt over os, saa vi kan i Dieblikket ikke se 
andet end Doden der ligger tungt og knugende paa 
Menneskelivet, og vore Dine kunne ikke se videre, 
men stirre ufravendt paa Dodens morke Gaade, 
som ingen menneflelig Klogt formaar at udgrunde. 
Det solle ogsaa Jesu Disciple, dengang de sad tavse 
og bedrovede omkring Ham i Affledsstunden, me- 
dens Han talte til dem om sin Bortgang, og talte 
til dem derom i Evighedens No og Klarhed, idet 
Han sagde: jeg udgik fra Faderen og kom til Ver
den, jeg forlader Verden igjen og gaar til Faderen. 
D e  forstod Ham ikke, men fordi Han talte til dem 
om Bortgangen, havde Bedrovelse fyldt deres Hjerter, 
og Han bebreidede dem det ikke, at de ikke künde 
se paa Hans Bortgang med den Ro  og den Klar
hed, hvormed Han saa paa den, fordi Han kjendte 
Menneskehjertet, og vidste, hvad der rorer sig der- 
inde; Han bebreidede dem det ikke, og Han talte 
dem ikke Haardt til, nei Han sogte at tröste dem saa 
menneflelig mildt, idet Han sagde til dem: „dersom 

I  have mig kjcer, saa glcrded I  Eder over at jeg.
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gaar bort til Faderen, thi min Fader er starre end 
mig". S a a  mennestelig mildt talte Han til dem, 
og naar vi sidder ved vore Kjceres Dodsleie, der 
stilles herfra i Jesu Navn efter et langt og Haardt 
Smertens Leie, saa er det som höre vi Rosten, 
Aanderosten herovenfra: „dersom I  have mig kjcer 
saa glceder I  Eder, at jeg gaar bort til Faderen, 
thi min Fader er storre end jeg". Der er Trost, 
der er Oplivelse i  denne Aanderost, som minder os 
om, at det er jo meget bedre, at vcere hjemme i 
Faderhuset, end at fcerdes i det Fremmede, fcerdes 
her paa denne Jord, hvor der groer saa mange Torne 
og Tidsler paa vor Ve i, der ikke blot stinge Fod- 
derne, men ogsaa saa mangen Gang saare Hjertet, 
saa det blöder. Der er Trost i denne Aandesusen 
herovenfra, som vil loste os op, fljondt vi er saa 
tunge, betyngede af Syndens og Sorgens Vcegt; 

der er Trost i denne Aandesusen, men flal vi for- 
nemme den, saa maa vi kjende Faderen, kjende Ham 
saaledes at vore Hjerter kunne fole, at der er godt 
velsignet godt, evigt godt at vcere, kjende Ham som 
den, efter hvem al Faderlighed har Navn i Himlen 
og paa Jorden. M en  saaledes kan egentlig kun 
Sonnen kjende Ham, der havde hjemme hos Faderen 
fra Evighed af, der havde Herlighed hos Faderen 
sor Verdens Grundvold blev lagt. Saaledes künde 
Han med himmelst Ro  og med Evighedens Klarhed 
see paa sin Jndgang i Verden og paa sin Udgang 
derfra, saa Han künde sige det: „jeg udgik fra F a 
deren og kom til Verden, jeg forlader Verden igjen 
og gaar til Faderen", thi Han kjendte Velsignelsen,
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kjendte Herligheden i Faderhnset. Han kjendte det, 
thi „ Ingen  kjender Faderen uden S in n e n ", ja I n 
gen uden Sonnen —  og saa „dem, hvem Em iren 
vil det aabenbare". T h i derfor er Han jo kommen 
til Verden, for at Han kan aabenbare Faderen, 
aabenbare Faderen i den Kjcerlighed, hvori „Han 
elflede Verden saa, at Han hengav sin eenbaarne 
S m ,  for at hver den, som troer paa Ham, ikke stak 
fortabes men have et evigt L iv". J a  kun der 
kunne vi fole Trösten og Oplivelsen ved vore Kjceres 
Bortgang, naar vi aandelig er bleven hjemme hos 
Faderen hisset, naar vi i Jesu Navn har lcert at 
kjende Faderen, og holde fast ved Ham i Troens 
Kjcerlighed. J a  derom gjcelder det, at vi have lcert 
ved Sonnen at elfte Faderen, og det er derfor 
Sporgsm aalet om vi elfter Faderen. M en  naar 

det Sporgsm aal moder os med al sin Vcegt, saa 
v il vi mindes, hvad flrevet staar: „Derudi bestaar 
Kjcerlighed, ikke at vi elfte Gud, men at Han har 
elflet os og givet sin S o n  til Forsoning for vore 
Synder". J a  „Faderen selv elfter os", det er 
Kildespringet til al vor Kjcerlighed, hvad ogsaa 
kjendes i  de menneflelige Forhold, thi hvad er 
Bornenes Kjcerlighed til Forceldrene, mod Forcel- 
drenes Kjcerlighed til dem; det er jo dog Forcrl- 

drene, der have elflet forst, og derved opelflet Kjcer- 
ligheden hos Bornene. Derfor er Han kommen den 
Guds Eenbaarne, for at Han kan opelfle hos os 
Mennefieborn Kjcerlighed til Faderen; og derfor er 
det Han siger saa menneflelig mildt til Disciplene i  
Dagens Evangelium: „jeg siger ikke at jeg vil bede
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Faderen for Eder, thi Faderen selv elfter Eder, 

fordi I  har elftel mig, troet at jeg er udgangen 
fra Gud". J a  Faderen selv elfter Eder; det var, 
hvad Han vilde forvisse sine Disciple om, det er 
hvad Han vil forvisse os om alle Dage, forvisse 
os om Faderens Kjcerlighed lil alle dem, der have 

troet, at Han er udgaaet fra Faderen, og netop 
derfor have elftet Ham. Saaledes vender Spo rg s- 
maalet tilbage i en anden Skikkelse: elfter D u  Ham, 
den Herre Jesus Kristus, thi elfter D u  Ham, da er 
D u  i Faderens Kjcerlighed, og ^>a vil jeg minde 
om hvad Peder svarede, dengang Herren tre Gange 
stillede det Sporgsm aal til Ham: „Sim on Peder, 
elfter D u  m ig? "  Hans S v a r  var, da Sporgsmaalet 

kom tredie Gang : „Herre, D u  veed alle T ing, D u  
veed at jeg elfter D ig ",  og naar Han gav Svaret 
denne Form, tor vi vistnok sige, at der laa bagved 
en M e ls e  «f, Han havde Skinnet imod sig; Han 
havde jo nylig i Lidelsens Nat, da Dsdsmsrket 

laa over Ham og alle Herrens Venner, tre Gange 
forncegtet sin Herre og sin Ven, og dog trods det 
solle Han det godt, at hvad der rorte sig dybest 
inde, var Kjcerlighed til Jesus Kristus ja til Ham 
var Han knyttet i  T ro  og i  Kjcerlighed. Netop 
saaledes lod Svaret. O g naar vi sidder i Dodens 
Morke, famle i  Sorgens morke Taageflyer, kan det 
ikke sjcelden synes, som vilde vi ikke kjendes ved 
Ham, men det er kun en grufuld Nattedrpm, hvor- 
paa v i tpr anvende, hvad Apostlen Johannes ftri- 
ver: „selv om vort Hjerte fordommer os, er Han 
dog storre end vort Hjerte og kjender alle
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T in g ! "  J a  Han kjender dort Hjerte, kjender os 
bedre end vi selv og veed hvad der rorer sig i 
os, og derfor lad vort S v a r  lyde som Peders: 
„Herre, D u  kjender alle T ing, D u  veed at jeg 
elfter D ig . "

O g i denne Kjcerlighed er der hvad der kan 
loste os op og hceve vort Blik, saa vi stirre ikke 
ned i Graven, hvor Dodens Morke ruger, men se 
op ad hvor Lyset lyser, det Lys, Guds Fader- 
kjoerlighed har tcendt for sine Born, saa vi kan se, 
at det er, i  Liv^som i Dod, i  Lyst som i Nod 
velsignet at hvile i  Guds Faderkjcerlighed.

L. Helveg.

I  H j r m m e t ,
den 21. Mai.

(M. Melbye).

D a  jeg horte, at Stovet af den kjcere Hensovede 
flulde flyttes fra Hjemmet i denne stille Astenstund, 
vilde jeg gjerne voere med tilstede, og det er der jo, 
som vi se, mange, der gjerne vilde. V i  har elftel 
hende i  hendes Hjem, og vi vilde gjerne, at de 

stille Folelser og fcelles Minder, hvormed vi nu for
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sidste Gang samles om hende her i  Hjemmet, fkulde 
finde deres Udtryk i  et lille Ord.

„Hjemme er bedst at hviles", siger et gammelt 

Ord, og det solle hun saa dybt. Hun var ei af 
dem, hvis Liv var meget udad vendt; stille og 
sanddru som hun var, var hun mere indad vendt, 
og i Forbindelse hermed stod hendes H u  til at 
frede og hygge om Hjemmet, medens hun dog saa 
gjerne aabnede det for andre. M ange have dyre- 
bare M inder fra hendes forste Hjem i Hovedstaden, 

og mange (deriblandt ogsaa jeg) have dyrebare 
M inder fra hendes Hjem her i Prcestegaarden. O g  
det var ei for det, som blot glimrer, hun aabnede 
fit Hjem; men navnlig havde hun Hjerte for den 
ensomme, for den, der trcengte til det hjemlige, og 
saadanne vilde hun gjerne samle om sig; og derfor 
lyder der ogsaa i denne Stund fra mange stille 
Hjerter: „Tak for, hvad D u  har vceret for os i  
D it  Hjem!" En  Tak fra LEgtefcellen, fra Bornene, 

fra Vennerne.
„Hjemme er bedst at hviles", det folte hun, 

men ogsaa, at selv det bedste jordifle Hjem kan ei 
flaffe den Hvile, vi trcenge til. Naar hun da i  de 
sidste Aar fad her, hvor nu Kisten staar med hendes 
Stovhytte, fad stille og lidende, havde kjcerlig Pleie 
og alt, hvad et velsignet jordifk Hjem kan yde; ak! 

det forslog dog ikke; den ommeste Pleie, de kjoer- 

ligste Ord künde ikke tröste hende. Hun fad der, 
troet paa Sjoel og Legeme, som den, der kun lcengtes 
öfter Hvile; da tramgte hun udelukkende til, at 

Hjemmet fra oven maatte soenke sig ned over hende.
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al hun som en lille troet Kylling maatte dcekkes og 
hvile under Frelser-Vingerne. Jeg künde ei se 
hende, uden at tcenke og stge:

O Jesus, Du vor Gloede,
Du Dine Dinger brede 
Og scenke om öS ned!
Dil Slangen öS omslynge,
Da lad Din Engel synge:
Det Barn er gernl i HerreuS Fred!

O g  Herrens Vinger, Ordets M agt og Vel- 
signelse har scenket sig ned over hende. Se lv  naar 
hun ei künde bevare Fplelsen af Fred og Gloede 
nnder Troengslen, har dog Guds Fred bevaret 
hende. Se lv  naar hun ei frimodig künde synge: 
jeg er gjemt i Herrens Fred, saa har dog Herrens 
Engel sunget over hende og for hende: det Barn  
er gjemt i Herrens Fred.

N u  er hun kommen til Hvile, og naar vi saa 
skulle flytte Stvvet fra dette Hjem over til den 
lille Kirke, hun saa inderlig elskede og saa tidt 
loengtes efter igjen at kunne gjceste, for der at 
samles med Menigheden, saa Passer denne Flyt- 
ning saa godt med den Stemning, vi udtale i 

Sa lm en :
Husene dog med Kirkenavn,
Bygte til Frelseren- A§re,
Hvor Han de Smaa tog tidt i Favn,
Gr os, som Hjemmet, saa kcere;
Dejlige Ting i dem er sagt,
Sluttet har der med öS sin Pagt,
Han, som oö Himmerig fljoenker.

Ja , der stod jo altid en aaben D p r mellem 
Hjemmet her og Kirkehjemmet histovre, fordi der i
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„Troen og Daaben" dar funderr en aaben D o r  

mellem Hjemmet hernede og Hjemmet M oppe , og 
tidt har ogsaa hun fiddet derovre og taget Ordet 
i Favn, der mindede om og forte ind i det lyse 
Himmerige, det Hjem, hvor der er allerbedst at 
hviles.

O g fa r  da ve l. D u  Kcere! fra Hjemmet her 
tit Hjemmet hist. Guds Velsignelse folge D ig  og 
blive dog tilbage! Gud vor Fader styrke os altid 
mere og mere i den Forvisning og Erfaring, at 
„Guds Barmhjertighed varer fra Slcegt til Slcegt 
oder dem, som frygte Ham". Guds Barmhjertighed 
har bevaret hende trods alt, hvad der künde trykke 
og tynge; Guds Barmhjertighed v a re r  fremdeles, 
hviler over D ig, hendes trofaste Ben, og over 
eders Born. De  har mistet deres kjcerlige Moder, 
men Guds Barmhjcertighed flipper dem aldrig. 
De ri er trygt at hvile. Farvel da og Tak i  vor 
Herres J e su  Navn! Amen!

(L. Helveg).

Det er en S o r g e n s  H o it id ,  der har samlet 
os her i  denne Stund, og jeg vil sige Eder Tak, 
kjcrre Frcender og Venner, fordi I  have samlet 
Eder om mig, for at stotte og styrke mig i  denne 
Stund, da min kjcere Hustrus afsjcrlede S tov  flal 
Leeres dort fra det Hus, hvor hun i saa mange
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Aar havde havt sit Hjem, som hun havde bannet 
og inbrettet, og hvor vi have levet saa mange 
glade Dage med hverandre og meb vore Born. 
D e l er en Sorgens H o it id ,  der samler os, sagde 
jeg, og jeg vil lcrgge Vcrgt paa bet; thi der er 
noget oploftende i Sorgen, noget oploftende i  de 

störe afgjorende Nieblikke for os og i  dort L iv ; og 
et stört, et afgjorende Nieblik maa det jo vcere i 
mit Liv, naar jeg her stak sige Farvel til min 
kjcere hensovede Hustru, mit L ivs trofaste Ledsager- 
inde, mine Borns kjcerlige og omhyggelige Moder, 
og det oploftende i en saadan Stund kjendes der- 
paa, at det smaalige, det dagligdags, der ellers 

saa tidt kan optage vore Tanker og trykke os ned 
i Bekymringernes Mangfoldighed, det svinder dort, 
og vi kommer til at staa Ansigt til Ansigt, om jeg 
saa maa sige, med den levende Gud, som er Livets 
og Dodens Herre, i  Folelsen af, at vi har ingen 
anden, stet ingen anden at holde os til, uden 
H ans Miflundhed og Naade os aabenbaret i  Jesus 
Christus vor Herre til Trost over Dod og Grav, 
saa vi kan fole det dybt og inderligt, at alt Kjod 
er Ho og dets Herlighed som Grcessets Blomst, 
der snart henvisner, men hvad der kan vare og 
hvad der kan bevare os, er det evige Livs Haab, 

som er Guds Naadegave til os i Christus Jesus 
vor Herre. —  Jeg vil ikke her dvcele ved mit 
Savn , og hvad hun har vceret for mig og for mit 
H u s; jeg vil det saameget mindre, som min Ven 
fra de gamle Dage og fra de unge Aar nylig har 
talt saa mildt og kjcerligt til hendes Jhukommelse,
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hvad jeg paa egne og paa mine Borns Vegne vil 

sige Ham Tak fo r; jeg vil det ikke, saameget mindre 
som I  alle, der i Kjcrrlighed have samlet fig om 
mig i denne Stund, kjendte hende, veed, hvad hun 

var for mig og mit H u s; men jeg vil sisse Gud 
Fader Tak for hvad Han har givet mig og mine i  
hende i de henrundne Aar, da vi have delt alt 
med hverandre, Glceder og Sorger i  denne Verden, 
og delt med hverandre det bedste og det dyrebareste 
vor T ro  og vort Haab. Jeg vil sige Gud Fader 
Tak for det altsammen, hvad hun har vceret for 
mig i  de forgangne Aar, og sige Ham Tak for 
hvad hun er for mig endnu, hvorved jeg tcenker 
paa hvad Jesus talte om i fit Kjods Dage, at have 
„Venner i de evige Boliger". J a  naar vore Kjcere 
forlade os, naar vore Hjertenskjcere blive hjemme 
i de evige Boliger, da er det som Hjertets dybe 
S a v n  ligesom drager os ad Aandens Veje, saa er 
det som fole vi det dybere, at vi er Fremmede og 
Udloendinge i Verden, til samme T id  som de evige 
Boliger blive hjemligere for os, naar de Hufe vore 
Kjcere. Saaledes sorklarer det fig for mig det 
deilige Salmevers, som jeg idelig bliver mindet om 
i denne Stund, idet jeg siger Farvel til hende, den 
Hensovede, hvis Stov nu bceres ud af det Hus, 

der var hendes Hjem, vort kjcere Hjem paa Jorden, 
saa jeg kan sige det:

Summen bo vi i Guds Haven,
Skilt kun ved det lille Belt,
Til at flyve oder Graven
Dinger laaner os vor Helt.
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J a  lovet vcere Han vor Helt og vor Herre 
Jesu Christus evindelig! Amen i Hans hoilovede 

Navn!

Himmelfartsdagen,
den 22. Mai.

„Vor T ro  er den Seir, som overvinder Ver
den!" det er de dybe og deilige Ord, den Disipel 
flriver, hvem Herren elflede, der laa ved Hans 
Bryst, Apostlen Johannes, i sit Iste Brevs Sie 
Kapitel, og for ligesom ret at lcegge os det paa 
Hjerte, gjentager Han det som et Spprgsm aal: 
„hvo er den som overvinder Verden?" og Svaret 
er: „den som troer at Jesus er Guds S p n ! "  J a  
det er dybe og deilige Ord, som vi vel scrrlig maa 
fole os opfordrede til at dvoele ved paa Himmel- 

fartsdagen, som er Vorherres Jesu Seirsdag, hvor 
Han krones med Majestoet og SEre i det Hvie, 
efterat have vundet Se ir  over Synd  og Dpd og 
Djcevelflab i Verden. Derfor lyder det til os fra 
Himmelfartsbjerget:

Kommer Sjcele dyrekjMe,
Og til mer end Engle dMe,
Saftende af Davids SFn!
Lad os med Guds Engleflare 
Og med Ham til Himmels fare 
Se den Frommes störe L-rln.
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J a  lad den lyde, den jublende Lovsang, naar 
vi samles i Jesu Navn, selv naar v i seer det saa 
klart og fole det saa dybt, at vi her vandre i  
Dodens Skyggedale, og det sukker inden i o s: -

Bi sidder i det Lave,
Bor Frelser oder Sol,
Di sidder rnellem Grave,
Han paa sin Kongestol!

Lad den kun lyde den jublende Lovsang, thi 
throner Han over Solen og sidder Han paa sin 
Kongestol, som er vor Frelser og vor Ven, saa vil 
Han ikke lade os sidde i det Lave, famlende nrellem 
de Dodes Grave, men vil loste os op, som Han 
sagde det til sine Disiple: „hvor jeg er, skulle I  
ogsaa voere!" J a  Han vil loste os op, og derved 
stadfceste det dybe og deilige Ord: „Vor T ro  er 
den Seir, der overvinder Verden!"

M en  tor vi ogsaa tilegne os dette O rd ? J a  
at Han, den Disipel, som Herren elskede, som laa 

ved Hans Bryst, at Han, som var saa stcerk, saa 
levende i sin Tro, at Han künde sige det, kan vi 
not forstaa; men tor vi ogsaa tilegne os det Ord, 

vi, som dog maa fole med os selv, at vi er oste 
saa svage i Troen, saa famlende, saa usikkre? J a  
her er det, vi skulle agte paa, at Eftertrykket ligger 
ikke paa „ v o r "  Tro, som var det vor T roesKra ft 

og Jnderlighed, der skulde tilkjcempe sig Seiren, 
men Eftertrykket ligger paa vo r„ T ro ",  hvad Apostlen 
selv minder os om, naar Han paa Sporgsm aalet: 

„hvo er den, som overvinder Verden", svarer: „den 
som troer, at Jesus er Guds S o n ". Det er deri
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Kräften ligger, at den vi troer paa er Guds Sem, 
der havde Herlighed hos Faderen, för Verdens 
Grundvold blev lagt, og som derfor kom til Ver

den, for at Han, naar Han er ophöiet, kan drage 
alle til sig. Det er deri Kräften ligger, at Han 
kan löste og Han kan drage, saa vi flal ikkespörge: 

„hvo flal fare ned i Afgrunden for at drage Christus 
op, eller hvo flal fare op til Himlen for at drage 
Ham ned; thi Han er os ncer i vor M und og 
i  vort Hjerte i det Ord, som vi behende!" Og 
det er det Ord, som er vor Tro, der overvinder 

Verden.
J a  kristne Venner, det er ikke os, der bcerer 

Ordet frem, men det er Ordet, der bcerer os frem. 
Det föle vi dybest og stärkest, naar vi sidder lavt 
nede i Dödens Skyggedale; thi hvad der kan klare 
det for os, naar vi sidder indhyllet i Sorgens 
mörke Taageflyer, saa der kan kjendes som en 
Lysn ing fra det Höie, der spreder Skyerne, og 
breder en Himmelklarhed over os, det er Ordet, 
Troes-Ordet, som vi behende! Og hvad der kan 
löste os, det er atter Ordet, der taler til os om 
S e ir  over Synd  og Död og Djcevelflab i Jesus 
Christus Navnet, idet vi behende Troen paa „Syn - 
dernes Forladelse, Kjödets Opstandelse og det evige 
L iv ". Det kan löste os saaledes, at selv naar vi 
har Döden for Oie, det dog kan lyde inden i os:

Dort KorS er uden Jammer,
Bor DFd er uden Brodd,
Vor Grav et Sovekammer 
Vor Herres Vlv vor Lod.
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Det er sandt, og det er stört,
Det har Jesus Lhristutz gjort!
Det har Herreu, som vor Nceste 
Kjcerlig gjort til srrlles Bedste,
Evigt Liv med Salighed!

J a  saaledes ville vi Prise Ham vor Herre og 

Frelser Jesus Christus paa Himmelfartsdagen; störe 
T ing  har Han gjort imod os, og alt hvad Han har 
gjort, det har'han gjort til foelles Bedste, til Bedste 

for alle dem, der ere med i de Heiliges Fcellesflab, 
og derfor vil vi sige det til Hans LEre, at vor T ro  

er den Se ir  som overvinder, ikke som vi dermed 
prise vor Troes Jnderlighed vF Styrke, men til 
Hans P ris , der vil samle os som Honen samler 
sine Kyllinger under sine Vinger. Ja , at vi kunne 

skjule os under Hans Kjoerlighed; thi det er vort 
aandelige Arbeide, at vi fljule os i  Ham og i  Hans 
Kjoerlighed, og i  det Arbeide skal vi hjcelpes ad, 
scrrlig da naar Menigheden samles, for at „vi kunne 

tale hverandre til med Salmer, Lovsange og gude- 
lige Viser", at det kan synge inden i os til den 
Himmelfarnes, den seirkronedes SEre, der har vundet 

„ Se ir over Verden!" J a

Til Jesu Christi 2Cre
Det tone H)M i Skyl
0  her er godt at vcere
1 Herrens Kirkely!

Amen i Jesu Navn!
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I  Hospilalskirken
den 2S. Mai.

(M. Melbye.)

„At tiltale Hinanden med Psalmer og Lovsange, 
for altid bedre at lcere at sige Gud og Faderen 
Tak for alle T ing  i  vor Herres Jesu Navn": det 
er ikke blot en apostolifl Formaning, men ogsaa et 
Venne-Raad, som vi har erfaret, der forer V e l -  
s ig n e lse  med sig. „Det er godt at takke Herren 
og synge dit Navn Psalmer, du Hoieste", og det 

ikke blot naar Hjertet jubler i  Glcedens Stund, 
men ogsaa, ja Del allermest, naar Hjertet blöder i 

Sorgens Stund. D a  gjcelder det om at tiltale 

Hinanden med Lovsang om Ham, der har Lcegedom 
for alle Saar.

Dette var altid min Strceben, hvergang jeg 
modtes med den kjcere Hensovede, at jeg künde 
mode hende med en lille Lovsang, et lille godt, 
oplivende O rd, og naar jeg da saa Lysstceret saa 
mildt brede sig over hendes Aasyn, folte jeg, at 
jeg ikke havde talt ene, men at vi havde M a l t  
Hinanden; og derfor onfker jeg ogsaa, nu vi samles 
om hendes Kiste, at vi da maa tiltale Hinanden 
med en Lovsang, hvori vi kan vcere Visse paa at 
hun ogsaa i  Aanden er med; og saaledes mener 

jeg, at jeg bedst kan knytte baade et Mindeord over 
hende og et Trosteord til hendes Venner til den 

lille Psalms: A lt staar i Guds Faderhaand.
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J a  naar vi sige eller synge: „Alt staar i Guds 

Faderhaand", da stemmer hun visselig i  med. T h i 

naar hun seer tilbage paa sit L ivs Forelser her- 

nede, da ser hun nu dem alle som en Roekke af 
idel fa d e r lig e  Forelser. Hun ser sine Barndom s 

og Ungdoms Aar med deres Lys og deres Skygge 
og hvorledes hun da blev knyttet til den Mand, 
hvis trofaste Hustru hun blev, og som igjen blev 
hendes trofaste Ven og Veileder, medens den fcelles 
T ro  og Kjcerlighed lyste op over deres Veje, og 
hun vil vidne, det var altsammen af Guds Naade, 
af idel faderlig Kjcerlighed. O g  selv naar hun ser 
paa de sidste for hende saa trange Aar, da ser hun 
ogsaa nu, at ogsaa de stode i Guds Faderhaand, 
at om end Kaarene omskiftes for os hernede, saa 

gjcrlder det ikke blot at tage mod det Lette, men 
ogsaa tage mod det Trange af Hans Haand. Det 
er ikke den blinde Lykke, der fa'ar Lov til at lege med 
Menneskesjcele, dertil ere de altfor dyrebare og 

dyrekjobte i Guds Oine. Gud vor Fader lader os 

ikke drive om for Vind og Vove, men Hans fader
lige Villie staar selv for Styret gjennem hele vor 
Livsforelse, som vi synge:

Lylkens lunefulde Spil 
Leger ei med Sjcele,
Alting M s  som Gud vil,
Her er trygt at dvcrle.

J a  det ser hun Altsammen nu saa klart, og derfor 
er hun med, naar vi synge:

Alt staar i Guds Faderhaand,
Hvad Han vil, det gjLr Hans Aand.

8»
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og derfor kan vi nok föje til, M idi under Sorgen 
og Savnet, om end med doempet Stemme:

Af Guds Naadr —  til GudS LEre 
Evig glade vi flal voere 
I  Borherres Jesu Navn!

O g naar v i saa lcegge til:

Sikkre paa vor Arv og LM  
Er med Guds enbaarne S M ,

da er hun ogsaa med. A l vor Sikkerhed i vor 
Frelses og Saligheds S a g  beror paa vor Herres 
Jesu Naade, og denne er fkjoenket det troende 

Hjerte i det Livets og Naadens Ord, Han selv 
taler til os. A lt Andet vqkler og bringer ingen 
fuld Sikkerhed; men naar vi er af Sandheden og 
holde os til dette Naadens og Sandhedens Ord, 
da flal det stille vore Hjerter tilfreds. Se lv  hun, 
det sanddru og kjcerlige Mennefle, fette jo tit, isoer 

i  den sidste trange Tid, hvor svcert det er at stille 
det forpinte, urolige Hjerte tilfreds; og da gjcelder 
det om at tro Ordet mere end vort eget Hjertes 
Felelser, at forstaa i  vor Erfaring det dybe apo- 
stolifle Ord, at „Gud er storre end vort Hjerte" 
(1 Joh. 3, 20). Hun turde ikke sige:

„Ällevegne hvor jeg vanker,
Jeg min Jesus har i Tanker.
Hvor jeg ligger, sidder, staar,
Ester Ham min Loengsel gaar."

Hun turde ikke bygge paa sin Bestandighed, 

men kun paa Hebens uforanderlige Trofasthed, saa 
hun maatte sige:
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„Allevegne hvor jeg vanker,
Har min Jesus mig i Tanker.
Hvor jeg ligger, sidder staar,
Ester mig Hans Lcengsel gaar."

Ja, det er Trusten, naar vi crrligt bygge paa 
Guds-Ordet, at selv om vi ikke til enhver T id  kan 

bevare G u d s  F re d , saa kan dog Guds Fred, som 
overgaar al vor Forstand, beva re  vo re  H j e r t e r  
og Tanker i  Christus Jesus. Det er ikke vor 
stärkere eller svagere Folelse af Guds Fred og 

Guds Glcede, der giver os Sikkerheden, men det, 
at vi tror og veed, at vi dcekkes af Herrens D in 
ger, af Hans Naades Ord med Liv og Fred; og 
derfor synge vi ogsaa i denne Stund:

Sikkre paa vor Arv og LM  
Er med Guds enbaarne S M .

Og naar vi endelig synge:

Falles om Hans Liv og Fred,
LyS og Kraft og Herlighed,"

da er hun ogsaa med, ja vel fyldigere end nogen 
af os Andre; men vi er dog ogsaa med, saamange 
som med hele Herrens Menighed har vort Sam - 
fund med Faderen og Hans S o u  Jesus Christus. 
O g  navnlig er D u  med. D u  hendes trofaste Den! 

Du, som har havt Fcellesskab med hende ei blot i 
T ro  og Haab og Kjcerlighed, men ogsaa i S o rg  

og Glcede. D u  har trolig delt A lt med hende og 
vcrret fcelles med hende ogsaa i hendes Feil og 
Skrobelighed og derfor ogsaa i Naadens Tilegnelse.
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Det er dette Fcellesflab med hende, med D ine  
Senner, med D ine Venner, med Menigheden, 
Fa lle s stab et om Syndernes Forladelse, Kjedets 
Opstandelse og evigt Liv, der scerlig i disse Dage 
trester D ig. Den fcelles S o rg  driver til den fcelles 
Trost, Altsammen i Jesus-Christus-Navnet, i hvem 

vi har Liv og Fred, L y s  og Kraft og Herlighed.
Jdet vi da saaledes strcebe at tiltale Hinanden 

med Psalmer og Lovsange, staa vi her i denne 
Affkedsstund, vel med Savn, men dog ogsaa med 
Trost, vel med Taarer, men dog ogsaa med Tat, 
idet vi gjerne ville leere af den Helligaands Naade 
altid bedre at sige Gud og Faderen Tak for alle 

T in g  i vor Herres Jesu Navn! Amen!

(And. Leih.)

D er fortcelles os 2 Mos. 40 om, hvorledes 
Moses paa Jsraeliternes Vandring igjennem Nrken 
reiste Forsamlingsteltet efter Herrens Befaling, og 
da hedder det videre: „da skjulte en Sky Forsam
lingsteltet, og Herrens Herlighed fyldte Tabernaklet; 
og naar Skhen leftede sig fra Boligen, bred I s 
raels B e rn  op paa alle deres Vandringer, men 
naar Skyen ikke leftede sig, bred de ikke op, indtil 
den D a g  kom, da den leftede sig" (2 Mos. 40,34— 37). 

Saaledes teltes et kristent Menneskeliv paa Jorden, 
med Skyen over sig, med Herligheden indenfor, 

indtil Opbrudet fler, da Skyen lefter sig, Teltet
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brydes af, og Reisen gaar videre. Det var et 

skrobeligt Telt, vor hensovede Veninde beboede 
hernede; Sygdom  og Smerte laa i de sidste Aar 
som en fljulende Sky over hende, og allermest 
tyngede det paa hende, at hun, som havde vceret 
Morden i Huset, nu fkulde vcere Sorgen i Huset, 
at der fra hende fkulde falde en mork Skygge over 
hendes Kjceres daglige Liv. Ja, vi kan nok blive 
bange for den sorte Sky, som skjuler over L ivs- 
modet og nedtrykker Livskraften, og vi kan nok 
fristes til at sporge: „hvorfor sker dette o s ? "  E t 
Fingerpeg finde vi i 4 Mos. 9, 19: „Naar Skyen 
blev over Tabernaklet mange Dage, da toge I s 
raels Born vare paa H e r r e n s  Varetoegt" . S o m  
en „ H e r r e n s  Varetoegt "  altsaa laa S k y e n  over 
Forsamlingsteltet, og samme Tjeneste skal enhver 
Sky gjore os, medens vi telte hernede, den skal 
ligge som en Varetoegt fra Herren over det bedste, 

v i eie; under den forvares H e r r e n s  H e r l i g h e d ,  
at den ikke fkal tage Skade; den skal hjcelpe os til, 
at vi ikke forstiger os, men drager indad i det 
Dybe og fra det Dybe raaber til Herren vor Gud. 
Saaledes laa hos denne Hensovede Herrens Her
lighed gjemt bag den sorte Sky, og ved Herrens 
Herlighed forstaa vi baade  Levningerne af det 
Grund-Mennefkelige, som trods Faldet er bleven 

bevaret, Spirerne af den oprindelige Guds-Lighed, 
og n a v n l i g  Livsordet, der falder som Himmelsoed 
ned, hvor der er „Muldjord i  B ryst" og kloeder 
Ageren med Grode til en livsalig Host. J a  Her

rens Herlighed speilede sig i hendes Kjoer l ighed
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og T r o f a s t h e d ,  hvorom Han giver hende V id - 
nesbyrd, som stod hende normest og kjendte hende 
bedst, et Vidnesbyrd, som alle de Mange, hvem 
hun i Aarenes Lob modte med aabne Arme og 

milde Ojne, vil give Medhold. Og hertil flal jeg 
foie, at hun efter det Jndtryk, hun har gjort paa 
mig, som kun har kjendt hende i faa Aar, var et 

magelost s a n d d r u  og  o p r i g t i g t  Mennefle, som 
aldrig vilde give sig M ine  af at vcrre et eneste 
Skridt lcengere med, end hun virkelig var; hun gav 
aldrig nogen Forestilling, spillede aldrig nogen 
Rolle. S a a  langt hun künde vcrre med, var hun 
med helt og suldt, og saa —  ikke et Haarsbred 
lcengere. Det var vel vcerd at agte paa og at 
skjonne paa, scerlig i  Tider som vore, hvor der er 

saa megen Kristelighed og Folkelighed paa anden 
Haand uden personlig Tilegnelse, saa meget Sk in  
uden Kraft, der er den „vcerste Pest", fordi det, kun 

at vcrre Noget paa anden Haand er en ncesten 
uovervindelig Hindring for at blive Noget selv. 
Derfor skal det fremhceves, at denne hensovede 

Kvinde v a r  N o g e t  selv, og forsmaaede at smykke 
sig med laante Fjer, om de end tog sig mere 
glimrende ud end hendes egne. Hun var af 
Sandhed, og derfor tor vi nok anvende paa hende 

Vorherres Jesu Christi Ord: „Den som er af 
Sandhed, Hörer min Rost", og det er den storste 
H e r r e n s  H e r l i g h e d ,  vi kan eie, naar vi bevare 
Hans Ord, og Faderen og Sonnen kommer dermed 
og tager Bo lig  i os (Joh. 14,23). O g skjulte end 

Skyen saaledes oder denne Herlighed i hende under
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de seneste Dages Trcengsler, at hun nceppe selv 

künde sine den, saa tsr vi nok stole paa, at „det 
fkal gaa den O p r i g t i g e  vel paa det Sidste" 
(Pf. 37, 37), naar hun med ubedcekket Ansigt fluer 

Herrens Herlighed. Nu har Skyen lostet sig, og 
hun er reist herfra, og vi staa og flirre efter 
hende, som Disciplene efter Herren, da Skyen 
leirede sig imellem Ham og dem. Der er maafle 
neppe noget i Himmelfartshistorien, vi saa godt 
kunne folge med som dette cegte mennestelige Trcek, 

at de blev ved at flirre efter Ham, endog da Han 
var forsvunden fra deres Ojne. Saaledes stod vi 
vel mangen en Gang og stirrede efter vore bort
reisende Venner, medens Vognen eller Skibet fjer- 
nede sig mere og mere, stirrede efter det sidste V ift 
af det sinkende Torklcede, efter det sidste Glimt af 
de svindende Skikkelser, indtil det Altsammen for- 
svandt, og saa stirrede vi endda, —  vi künde ikke 
Andet, fordi vi elskede dem. Det er saa scert at 

vende tilbage til Hjemmet og finde Alting saa tomt, 
tomt i hver Krog, hvor de plejede at foerdes, saa 
det er ikke saa underligt, om vi ikke kunne blive 
fcerdige med at se efter vore hensovede Kjcere, men 
gribe os selv tidt i, at vi flirre efter dem endnu, 
—  fordi vi elfte dem. O g det har Elise Helveg 

cerlig fortjent af sine Venner at mindes med trofast 

Kjcerlighed, til Lon for al den Kjcerlighed og T ro - 
fasthed, hun har bevist mod dem i sin Velmagts 
Dage; det maa nok kjendes og mcerkes, at hun 
har efterladt en tom Plads. D og  vil vi ikke sige, 
hvad der kun kan siges om Vorherre: „uden dig
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er a l t i n g  tomt", men vi vil mindes, hvad der 
staar om Herrens Disiple, at da de lange havde 
staaet og stirret efter Ham, saa kom der Himmelbud 
med Trosteord, saa at de künde vende tilbage til 
Jerusalem med stör  Gloede. D a  ncemmede de 
Herrens Ord i Lidelsesnatten: „dersom I  havde 
mig kjcer, gloedede I  Eder over, at jeg sagde: „jeg 
gaar til min Fader, thi min Fader er storre end 
jeg" (Joh. 14, 28). De  vidste, hvor deres bedste 

Ven dar, hvor Skyen havde baaret Ham hen; og 
v i veed ogsaa, hvor denne vor Veninde er, om 

end Skyen har lagt sig mellem os ' og hende, den 
kan dog ikke skjule det for os, at Englene have 

baaret hende paa Hcenderne ind i Guds Paradis, 

hvor Herligheden, som her boede i Telt med hende 

under Skyens Skjul under trange Kaar, fkal ud- 
folde sig frigjort, indtil den engang vil fylde det 
ny Hus, som er evigt i Himlene. M a a  vi da end 
fvle Vemod over at hendes P lads er tom i Prceste- 

gaarden, saa kan der nok ved Siden ad vcere Rum  
i Hjcertet til en stör Glcede over, at hun har fundet 
sig en P lads i Paradiset. Og Manden og So n - 
nerne, som staa tilbage idag og se efter hende, som 
foer hen, vil ikkefalde hen i en o r k e s l o s  Stieren, 
men gaa til deres Livsgjerning, som Herrens D i 
siple gik ud paa Hans Ord med Aandens Kraft og 
vidnede om Ham. J a  den skal Manden have sin 
störe Trost, i sin Prcestegjerning, og har Han hid- 
til aflagt Vidnesbyrdet med Aands og Krafts Be- 

visning, det skal visselig ikke blive ringere, fordi 
Han har vceret under Skyen; ti derved stilles vi
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under „Herrens Varetagt", for at Herrens Her- 
lighed flal fylde bedre derinde, indtil den omsider 

fylder det hele Hus. Og Sonnerne,—  ja, lad dem 
give deres Moder et godt Vidnesbyrd ved at fore 

et adelt Mennesteliv i Kjcerlighed og Trofasthed, i  
Sandhed og Oprigtighed, som hun forte det, paa 
den Maade cere de bedst hendes dyrebare Minde. 

M en  Han, Vorherre Jesus Kristus og vor Gud og 
Fader, som har eistet os og givet os en evig Trost 
og et godt Haab i Naade, Han tröste Eders Hjcerter 
og styrke Eder i al god Tale og Gjerning! (2 
Thess. 2, 16— 17).

Anm. Talen er fprst nedskreven over 14 Dage, eflerat 
den er holdt, og er derfor langtfra nMgtig gjengiven.

(Bilh Birkedal.)

D a  PatriarkenJakob, Han, som havde kjcrmpet 
med Herren om Velsignelsen, og havde faaet den, 
—  da Han i sin höre Alder og i  en bevoeget Stund  
velsignede sin S o n  Josef og dennes Sonner, —  
da siger Han midt under sine Afstedsord: „ T h i 
R a k e l  dode f o r  m i g  i K a n a a n s  L a n d  p a a  
R e i se n ,  da v i  endnu  h a v d e  en M i l s  B e i  t i l  
E f r a t ,  som ka ld e s  B e t h l e h e m " .  —  V i  kan 

tanke os det: Mindet om h end e, Ungdoms-Brude» 
og Hustruen, Hans Rake l ,  bryder frem med M agt, 
hendes Skikkelse gaar forbi Ham og alle sode, milde 
og starke, lyse og morke Erindringer gaa forbi Ham



28

i  den lange Roekke. O g disse Ord, som Han siger 
i  sit L iv s Astenstund, vidner om, hvor kjcerligt og 

dybt Han havde pleiet hende s  Minde, hvorledes 
Han i  de lange og mange Aar, hun havde voeret 

Ham berovet, har omgaaets med Kjcevligheds-Tanken 
om hende, med hvem Han havde levet de rige T i 
mer. D e r er noget usigeligt Trosteligt og Velsignet 
i at vide, at det er ikke sandt fo rK jce r l i gheden ,  
hvad der siges i Verden: „Naar Lyset er sinkt og 
Doren er lukt, saa er den glemt, som ude er lukt."

O g  nu. D u  kjcere Ven! da jeg horte om, at 
d in  Rakel var gaaet dort, da randt strax disse 
Ord mig i Sinde. T h i det veed jeg og Alle, som 
kjendte Eders Sam liv, at I  har levet sammen i 
Kjcerlighed, og det veed vi, at, hvor mange A a r 
der end skal gaa, inden ogsaa din Time siaar. D u  
dog aldrig glemmer din Ungdoms Brud og din 
Manddom s Hustru, hende, om hvem D u  selv vid- 

nede paa din Solvbryllupsdag, at hun var en tro- 
fast, sanddru, stille og varm Kvinde, af hvem D u  
havde lcert Saameget og hvem D u  havde elsket. 
Nei, det vil gaa dig saaledes, at D u  vil pleie 
hendes Minde, at disse Eders Sam liv s Erindringer 
vil gaa forbi dig i  den lange Roekke, smile og nikke 
ad D ig , og D u  vil da ogsaa smile, om det maaske 
end stundum flulde voere igjennem Niets Dugg- 
draabefarveskjoer, de vil ses af D ig. Hvad Herren 
sagde til sine Venner: „ S a m l e r  de o v e r b l e v n e  
S t y k k e r  t i l s a m m e n ,  at I n t e t  s p i l d e s ,  —  
det vil en Rost ogsaa sige D ig, og i de Dage, som 
komme, vil D u  nok oste gaa ud over Fortidens
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Land og samle alt det Overblevne, M inderns om 

hendes Kjcerlighed, Trofasthed og Sanddruhed, om 
alle de milde Ord og milde Blik, ogsaa om hendes 
Kamp og Strid  paa det Sidste; men det flal da 
Alt vcere bedugget. A lt dorre bestraalet af Naadens 
og Kjcerlighedens Glands, saa selv det, der dar 
morkt, flal blive lyst, og det, som dar Haardt, flal 
blive blodt, saa blodt. —  Men, ikke sandt, I ,  Nen
ner her! I  har alle nydt Godt af hendes Mildhed, 
—  og det flal aldrig glemmes af os, hvor stört og 

rummeligt hendes Hjerte dar for Vennerne, hvor 
glad hun aabnede sine Dore paa vid Gab for os, 
og hvorledes hun med fit varme S ind  tcenkte paa 
de Mange i den störe Kreds, der samledes i Proeste
gaarden histovre, og havde ingen storre Gloede end 
den at sende Gaver til Venner og Veninder. S a a - 
ledes flal vi alle mindes hende, og jeg vil her ved 
hendes Baare bringe Takken for mig og Mine, og 
navnlig fra den Datier, som engang horte til denne 

Kreds og for hvem hun dar som en Moder, som 
idelig tcenkte paa at glcede hende, hendes Husbond 
og lille T h o m a s ;  jeg veed, at hun i denne Stund 
sidder i de dybe Taknemligheds M inder og sender 
hende en varm Tanke i Jesu Navn.

Det dar u d f r a  d i s s e  M i n d e r ,  M inderns 
om Guds Velsignelse og Minderne om R a k e l ,  
Ungdomsbruden, at Jakob i hin Time velsignede 
Rakels S o n  Josef og dem, der horte Ham til. D e r 
har vceret en sceregen mcegtig Kraft i denne Jakobs, 
den gamle provede M ands Velsignelse. Det dar 
jo som en Faders og M o d e r s  Velsignelse paa
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engang; thi den bortgangne Moder har med de 
stcerke og sode M inder lagt sin Modervelsignelse i 
Fadervelsignelsen. —  D u  veed, kjcere Helveg! det 
v il vel gaa D ig  som Jakob, at det iscer er da, naar 
D u  ser paa din Josef og din Benjamin, paa de to 
Sonner, din Rakel har fodt D ig ,  iscer da, at din 
Hustrus Billede og Minderne om hende vil reise 
sig og blive levende for D ig. Og saa kan det nok 
vcere, at den Velsignelse, som D u  nu  kan lyse 
oder dine Born  i din Tanke, i dit Ord, din B on  
for dem, vil blive en dobbe lt  kräftig Velsignelse; 
thi nu er D u  baade som Fader og Moder for dem; 
D u  har arvet din Hustrus Modervelsignelse til i 
Samfund med din at gaa ud over de to Sonner. 
—  M en  hvad der gjorde gamle Jakobs Velsignelse 
forst og fremmest saa klangfuld og over al Maade 
stoerk og levende, det er dog dette, at Han havde 
se lv  kjcempet om Velsignelsen med Gud og Mand, 
havde i sin Kamp holdt fast paa Herren og sagt: 
„ J e g  s l i p p e r  D i g  ikke, for  D u  v e l s i g n e r  
m i g ! "  Derfor künde Han lyse den magelose Vel
signelse over sine Born. M in  Ven og Broder! D u  
kjender nok ogsaa lidt til dette. Det har voeret dit 
L iv s Opgave, dit L ivs M a a l at a rve  V e l s i g 
ne lsen fra Gud Fader i  Jesus Kristus Vorherre; 
D u  har nok ogsaa maattet kjcempe derom, og det 
veed jeg. D u  har ogsaa sagt: „ J e g  s l i p p e r  D i g  
ikke, for  D u  v e l s i g n e r  m i g ,  H e r r e  J e s u s ! "  
og Han har Hort dig. M en  derfor er det, at D u  
nu kan staa ved din Hustrus Baare selv med en 
kräftig Velsignelse, ikke blot med et bevcrget Hjertes
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Bon  og Onfler, men med Fuldmagt til paa egne 

og din Rakels Vegne at lyse Velsignelsen oder 
Eders Sonn  er i Jesu Navn. D u  har sagt: „Jeg 
slipper D ig  ikke", og Han har ikke sluppet D ig, og 

til den Velsignelse, Herren har givet dig, Hörer og- 
saa dette, at D u  ved din Rakels Kiste, med Doden 

for Die kan lyse Velsignelsen i Livets Navn oder 
dig selv, dine Sonn  er, dine Kjcere og din Menig- 

hed. „Den, som smile kan ad Doden, Ham har 
Herren smilet til".

Det var p a a  Ve ien  t i l  B e t h l e h e m ,  at 
Rakel dode og blev begravet der p a a  den samme 
Vei .  Ja , ogsaa dette flal ihukommes til Trost og 
Glcede for os Alle. Det var til Bethlehem, til et 
Sted paa Jorden og den Stund, da Verdens Frelser 
fodtes, dertil, at hele det gamle Is r a e ls  Folk med 
Patriarkerne i Spidsen vandrede i Aanden; thi 
dertil sigtede den hele Verdensstyrelse —  til Beth
lehem, til hin Julenat. Og f r a  den Stund, da 
Han fodtes og gjorde sin Frelsergjerning, fra den 
Stund vandre alle troende Menneskeborn paa Veien 
til det h immelske B e th le h e m ,  hvor den Een- 
baarne er fodt fra Evighed, af sin Faders Aand og 
Hjerte. Dertil vandre vi; det var ogsaa paa Re i

sen dertil, at D u  og din Hustru drog, da hun 
dode. Og, D u  kjcere Ven! —  det veed D u  sagtens 
bedre end jeg, at det har en Evigheds-Betydning 
at do paa den Vei og begraves paa den Vei. 
D u  b e g r a v e r  d in  H u s t r u  som J a k o b  p a a  
V e i e n  t l l  Be th lehem.  Der er mange Veie i 

Verden, men kun paa den Vei findes der aabne
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Begravelser, hvor der er Udgang fra Dpden til de 

Levendes Land: kun paa den Bei er Graden et 
Sovekammer, som Salm en siger: „Et Sovekammer 
det er min G rav, M it  Legem sig der flal hvile, 
P a a  Dommedag staar jeg op deraf, derpaa jeg 

In tet tor tvile. Gak ind, min Sjcel, og find dig 
vel, det Onde lad oder fare; Luk Dpren til, naar 
Gud Han vil. D u  opstaar aabenbare". Det er det 

Store, at paa den Bei gaa Sjcelene gjennem Do- 
den til Livet, paa den Bei hviler Stvvet i Opstan- 
delsens störe, straalende Haab til den störe Morgen. 
O g derfor, naar nu om lidt din Rakels Stpv stal 
scenkes ned i Graven og hendes Skikkelse forsvinder 
for dine og vore Oine, —  da veed D u ,  at ved 

den Grav har Gud sat en L i v v a g t ,  en Engle- 
vagt, som flal vcerne om hendes Ro og Slummer 

i Graven og mcerke Stedet til en oerefuld Opstan- 
delse. Hendes Skikkelse forsvinder ikke evigt for 
dit Oie —  fra den G rav, hvori hun stedes til 
Hvile, flal hun opstaa fljonnere, i Forklarelsens 
G lands og saa aldrig mere gaa dort. —  Gamle 
Jakob siger: „ R a k e l  dvde f r a  m ig ,  da  v i  
e n d n u  h a v d e  en M i l s  B e i  t i l  B e th l e h e m . "  

O, min Ven! vi har jo kun en M i l s  Bei til Pa - 
radisets, Himmerigets Bethlehem —  kun et kort 

Spand af Dage, og blive v i p a a V e i e n  og vige 
ikke derfra, beholde Livets Ord i vore Hjerter, da 
flal vi s n a r t ,  snar t  höre Bethlehems Klokker 
kime til Hvitid og de mange Kirkegjomgere fra 
fjernt og ncer flal mylre frem paa Veien. D e r
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skal ogsaa hun  mode os og D u  og dinHustru gaa 

ind til det störe Guldbryllup.
Nei, det er ikke sandt for T r o  en og Kjcer- 

l i g h e d e n ,  Verdens Ord: „Naar Doren er lukt 
og Lyset er slukt, da er den glemt, som ude er 

lukt." In gen  Glemsel hos de Kjcere paa Jorden, 
ingen Glemsel hos den Store og Naadige i Himlen 
og i  Menigheden. H a n  har ncevnet hendes Navn 
og Han glemmer aldrig dem, Han har kaldet ved 
Navn. D o r e n  er ikke luk t  —  Vorherre Jesus 
har i Ordet aabnet den lukkede D o r  imellem J o r 
den, Paradis og Himlen og den staar aaben imel
lem her og hist for Hans Venner —  hun er kun 
gaaet ind i en anden Stue i det samme Hus. 
L y se t  er ikke s lukt  —  Vorherre Jesus har 
tcendt Lyset i Ordet og H a n s  Ly s  broender aldrig 
ned i Stagen som de jordiske Ly s, det brcender 
her og Han har tcendt det hist, —  det straaler 
til os derfra igjennem den aabnede Dor. Halle
luja. Amen!
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Ved Graven.

(Fr. Helveg).

Sorgen  fra Gud er velsignet Bud —  det skal 

v i nok erfare, naar vi folge Vinket. Hvilken For- 
fkjel paa S o rg  fra Gud og S o rg  fra Verden. 
Vistnok kan Himlens Gud bruge et rentud gloede- 

ligt Bud, men derfor kan dog Sorgen vcrre Hans 
Bud, kjendelig derpaa at den udforer sin Gjerning, 

og hvilken er Gjerningen uden at fore hen til 
Gud. J a  her har Sorgen vceret Bud, fra Gud 
til Gud. Det dar i  Sorgen oder Faderen, ved 
hvem den kcere Afdode Hang med en Datters udelte 
Kjoerlighed —  udelt, da hun ingen Moder havde 
kjendt, uden den, som vistnok med oprigtigt S ind  
vilde vcere hende saa godt hun künde i Moders 
Sted —  i Sorgen over Hans Bortgang, at hun 
fik ogsaa fit Bud. Det var ikke Hastvcerks Bud, 
men sikkert, det var et Bud, som gav Stunder til 

god Beredelse; ja Sorgen fra Gud er mild og 
sigter til Maalet, som er at fore hen til Gud.

O g  dog er der altid det, som vi forst faar 
gjort og sagt paa det sidste —  dertil regner jeg 
Takken, som jeg endelig her vil bringe den kjcere 
Svigerinde, for hvad hun har vceret for andre 
Moderlose, mine egne Born. J a  om Sygdom  og 
Lidelse ikke blot gjorde Gjerningen lungere, men 

oste eller tilsidst hindrede den i  at blive som hun



künde onstet det, saa flal Tasten kun v«re saa 

meget inderligere.
J a  Gjerningen er gjort, det himmelfle Sende- 

buds Gjerning —  det vcere vor Trost her, som det 

Gud fle Lov mangen Gang har vceret ved den 

aabne Grav:

Herren Han har besagt sit Folk,
Natten hnn blev til Morgen,
MennestenS S M ,  Gud Faders Tolk 
Slukket nu har al Sorgen. —

J a  med gjort Gjerning er Sorgen  tilende, 
men Gjerningens Frugt er Glceden nu og altid i 

vor Herres Jesu Navn! —  Amen!
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(L. Helveg).

O  Gud fle Lov for Naadens Ord 
Til Trpst for dem, som groede!
Og Gud fle Lüv for Jesu Spor,
Hvori de Smaa kan troede!
Og Gud fle Lov for Herrens Aand 
Som fMer öS i Ledebaand 
Til evig Fryd og Glcede!

J a  Gud ste Lov for Naadens O rd ! men forend 
jeg indvier min hensovede Hustrues S to v  til Grav- 
hvilen, lad mig sige en Tak til de mange, der staa 

med mig og mine moderlose Born  omkring den 
aabne Grav. Venners Deltagelse og Kjoerlighed 
er som Engle, der vel ikke kunne lcege Hjertesaaret, 
men kan dog dulme og mildne det. S e r  jeg ned i  den

s»
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aabne Grav, saa ser jeg den blomstersmykket paa 

alle Sider, og vel veed jeg, at disse Blomster, 
som kjcerlige Hcrnder have stroet oder Doden og 

Graden, snart vil visne, men de skjule dog Dodens 

og Gravens Morke og ere dog et Vidnesbyrd, et 
Varsel om, hvad vi tpr tröste os til i Jesu Navn

at LivetS Blomster overgro 
Gravens mprke Tilje.

Nenners Kjcerlighed kan dog paa Engleviis 

dulme Bitterheden i Tromgselens Tider, og lcere 
ogsaa mig at forstaa, hvad Apostlen siger, at 
„Trcengsel giver Taalmod, at Taalmod giver Er- 

faring, at Erfaring giver HaaL og Haabet be- 
fljcemmer ikke". O g i det Haab, der ikke befljcemmer, 

v il jeg saa i den korsfcestede men gjenopstandne 
Herres og Frelsers Navn, indvie Stovet til Grav- 
hvilen:

A f Jord  er D u  tagen osv. Amen.

V i troer paa D ig  Gud Fader almoegtigste osv. 
Amen.

J a  hpr og bpnhpr os Fader vor osv. Amen.

9a Gud fle Lov for Naadens Ord osv.





Ved

Fru Elise Helvegs
Jordefærd.

I Huset.
Kjærlighed fra Gud 
Springer lige ud,
Som en Kilde, klar og reen. 
I dens stille Vand,
I dens dybe Grund 
Gjemmes Livets Ædelsteen.

Kjærlighed fra Gud
Som en yndig Brud 
Kommer smykket til os ned.
Luk kun op din Favn,
Kom i Jesu Navn,
Himlen bringer Du jo med.

Kjærlighed fra Gud
Er det store Bud, 
Er det eneste jeg veed.
Bliv i Kjærlighed,
Og du har Guds Fred,
Thi Gud selv er Kjærlighed,

Nødig sige vi: „Farvel!"
Men „Velkommen!" o, hvor gjerne! 
Har vi rigtig kjær en Sjæl,
Er den nær dog i det Fjerne.

Mødes Blik med Blik ej meer, 
Er de kjære Smiil bortfløjne, 
Blik og Smiil, som Ingen seer, 
Mødes dog med Sjæleøjne.

Morgensol, gjenlys i Kvæld! 
Ungdom! lev i Alderdommen;
Aanden i hvert skjønt „Farvel!" 
Gjemmer dog et sødt „Velkommen!" 



Vær stille, Hjerte, bi paa Gud! 
Hans Time nok skal komme, 
Da sender han dig Englebud, 
Din Ventetid er omme;
Da glemmer du, at den var lang, 
Da bliver og dit Suk til Sang, 
Om Freden, som dig favner.

I Kirken.

Som Dugg paa slagne Enge, 
Saa falder Livets Ord 
Paa Christnes Sottesenge, 
I Sky da Haabet gror, 
Og Trøsten over Døden 
Deraf er Førstegrøden, 
Forsvundet er derved 
Al Dødens Bitterhed!

Som Sol gaar ned bag Lunden 
I Havet lyseblaat, 
I Sommer-Aftenstunden, 
Mens Fugle kvidre smaat, 
Saa gaar den Sjæl til Hvile, 
Ifærd med sødt at smile, 
Som føler, i sit Ord 
Hos os Vorherre bor.

Som let vort Legem gyser 
I Sommer-Morgengry,
Mens Morgenstjernen lyser 
Og lover Dag paany,
Mens Sommer-Dagen gryer 
I hvide Morgen-Skyer, 
Saa er med Livets Lys 
Vort sidste Kulde-Gys!

Op dog, Zion! seer du ej 
Sejrens palmestrø’de Vej 
Til Guds Huus i Himmerig! 
Den er og beredt for dig.

Korset vel for Øje staar, 
Langs med Svælget Vejen gaar, 
Men hvor Herren har sin Gang, 
Der er Engle-Vagt og Sang.

Klippegrund gjør Foden fast, 
Frygten flyr for Haab i Hast, 
Troen staar, hvor Tvivlen faldt, 
Kjærlighed forsøder alt.



Troens Ord med Sandheds Aand 
Os ledsager Haand i Haand, 
Aandens Glød og Herrens Røst 
Skænker os en evig Trøst.

Paradisets Viin og Brød 
Styrker os i Liv og Død,
Kæmpeskridt vi gjør opad 
Til den hellige Guds-Stad.

Der er Gammen, Fred og Ro, 
Der vi skal for evig bo,
Gaa, som under grønne Lind, 
Til Vorherres Glæde ind!

Kom, Gud Hellig-Aand, kom brat! 
Gjennembryd den mørke Nat 
Med Guds Morgen-Røde!
Lad vort Hjertes Lærke-Slag 
Hilse Herrens klare Dag, 
Som staar op af Døde!

Sjæle-Sørger allerbedst! 
Hjerte-Kamrets ædle Gjæst!
Vær hos os tilstæde
Med Guds Fred i Storm og Strid, 
Himmelsk Trødt i Trængsels Tid! 
Sluk vor Sorg med Glæde!

Saligheden, Tvivl til Trods,
Gjør indlysende for os,
Som ved Aand os trøste,
Føle dybt, at uden dig
Tomt er alt paa Jorderig, 
Avner kun at høste!

Styrk og styr os med din Arm! 
Gjør vor kolde Kundskab varm! 
Dæmp og Luer vilde!
Rens os med dit Aften-Suk!
Kvæg os med din Morgen-Dugg: 
Dryp fra Livets Kilde!

Lad for os, som,paa Dig tro, 
Livets Blomster overgro 
Gravens mørke Tilje;
Og ved Kirke-Gaardens Port
Vift fra os hver Skygge sort 
Med din hvide Lilje!



V”ed Graven.

Sov sødt, Barnlille!
Ligg rolig og stille,
Saa sødelig sov,,
Som Fuglen i Skov, 

Som Blomsterne blunde i Enge!
Gud Fader har sagt:
Staar, Engle, paa Vagt, 

Hvor mine de Smaa er i Senge!

Guds-Fingrene grande 
Slog Kors for din Pande, 
Guds Enb aarnes Røst 
Slog Kors for dit Bryst, 

Thi skal ingen Djævel dig skade;
Nu kan i din Daab
Med Saligheds-Haab

Din Sjæl og dit Hjerte du bade!

Sov sødt, Barnlille!
Ligg rolig og stille,
Og nyn paa det Navn
Med Naaden i Favn, 

Al Jorden til Salighed givet!
Syng: Jesus er min,
Saa favr og saa fin,

Christ stod op af Døde
I Paaske-Morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad 
Hans Menighed i allen Stad: 
Ære være Gud i det Høje!

Christ stod op af Døde! 
Afsonet er vor Brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad 
Hans Menighed i allen Stad: 
Ære være Gud i det Høje!

Chrøt sted
I Hiinlen vi haniinøde!
Thi synger lydt og sjæleglad 
Guds Menighed i allen Stad: 
Ære være Gud i det Høje!

Chr. Milos Officin i Odense.




