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Adsigt over mit Proesteliv,
indsendt til Ordenskapitlet.

l^eg er fodt paa Christianshavn den 20. April 1829 af en 
gammel kobenhavnsk Sloegt. Min Fader Var Raadmand og 
Grosserer N. I .  Meinert (f- 1877) og min Moder Hans Hustru, 
M. C. Meinert, fodt Tang, fra den vestjyske Herregaard Norre- 
Vosborg (f 1887). I  25 Aar, den forste Trediedel af mit 
lange Liv, levede jeg hos mine koere Foroeldre, og i deres gode, 
velsignede Hus modtog jeg en omhyggelig og indsigtsfuld Op- 
dragelse. F ra mit 6. til mit 18. Aar besogte jeg den Christi- 
anshavnske Borgerdydsskole og dimitteredes derfra til Univer- 
sitetet i Aaret 1847. Jeg studerede derncest Theologi og under- 
kastede mig i Januar 1854 den theologiske Embedseksamen.

Da jeg fra min tidlige Ungdom havde folt et klart og be- 
stemt Kald til at virke som Proest, sogte og fandt jeg, endnu 
for mit forste Kandidat-Aar Var udlobet, Lejlighed til at ind- 
troede i gejstlig Virksomhed, og den 2. M arts 1855 ordineredes 
jeg i Ribe Domkirke til midlertidig Medhjoelper hos Provst V. 
Bloch, Sogneprcest i Lonborg og Egvad mellem Barde og Ring- 
kjobing. I  Lonborg forblev jeg et halvt Aar og fulgte faa 
med Provst Bloch til Hans ny Embede, Kjerteminde og Drig- 
strup i Fyen, da Provsten endnu behovede min Hjoelp. Dette 
mit forste Proesteembede staar i Mindets Trylleglans for mig 
som et forunderligt rigt og herligt Aar. (Jeg har i „Kirke- 
bladet" for 1. Maj 1898 ladet indrykke et Stykke om dette 
Tidsrum kaldet „mit forste Proesteaar" under Mcerket d. t.). 
F ra Kjerteminde kom jeg i Foraaret 1856 til de 1 Mil syd 
for Kjerteminde beliggende Sogne Flodstrup og Ullerslev, hvor 
jeg blev personel Kapellan hos Sogneprcesten der, Provst O. 
Krarup i 4 Aar, en for mig uforglemmelig Tid, da jeg, uden
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at boere Proesteembedets Besvoer med de verdslige Forretnin- 
ger, dem min koere Ven og Froende, Provst Krarup, villigen 
og gerne bar alene, blot levede for og gik op i Besorgelsen af 
den egentlige Prcestegerning. I  April 1860 udncevntes jeg 
til ordineret Kateket ved Vor Frelsers Kirke paa Christians- 
havn; jeg havde sogt dette Embede for at komme til mine Foe- 
dres By og for at komme til at arbejde sammen med Christi- 
anshavns davoerende hojtansete Sogneproest, P. A. Fenger. I  
5Vr Aar, til Efteraaret 1865, virkede vi fammen der og ar- 
bejdede i bedste Forstaaelse for Guds Niges Fremme, idet vi ogsaa 
i slere Aar holdt Bibelloesninger sammen. I  Efteraaret 1865 
blev jeg forflyttet til Morso og Var i 4 /̂z Aar residerende Ka
pellan for Nykjobing, Lodderup og Elso Menigheder og derefter 
i 6>/z Aar Sogneproest for Ljorslev og Drding samme Steds- 
De 11 Aar, jeg virkede som Prcest paa Morso, Hörer til mine 
festeste Manddoms-Aar og ere mig uforglemmelige, idet jeg 
med Taknemlighed mindes Herrens Velsignelse, som der Var 
over mig og min Gerning.

Medens jeg var Kateket paa Christianshavn, blev Flodstrup- 
Ullerslev Sognekald ledigt, og Beboerne der onskede da at faa 
mig, deres gamle Prcest, til deres Sogneproest; de indgav der- 
for Ansogning derom, underskrevet af noesten alle Familiefoe- 
drene i Sognene. Dog Kaldet Var for stört og min Anciennetet 
for lille, faa at Dnsket ikke den Gang künde opfyldes. Men 
nu, da jeg var Prcest i Ljorslev, og Flodstrup-Ullerslev Kald 
atter blev ledigt, fornyede Beboerne der atter deres 15 Aar 
tidligere indgivne Ansogning om, at jeg maatte blive deres Prcest. 
Denne Gang blev Andragendet bevilget, og i Januar 1878 kom jeg 
ariden Gang til mine gamle, koere Menigheder og denne Gang 
som deres Sogneproest. Jeg kom derhen opfyldt af de storste 
Forventninger og Forhaabninger om, hvad jeg der vilde virke 
og udrette til Guds Riges Fremme, om at leve der til min 
Dod fuldtud til Velsignelse for unge og gamle. Det blev ikke 
saaledes, störe Forventninger blive nfte skuffede Forventninger. 
Tiderne var onde, de politiske Bolger gik hojt og skilte ad. 
Politik blandede sig i alt, selv i de religiöse og kirkelige For- 
hold. S aa  kom der Misstemning og Kulde mellem Prcest og 
Menighed. Dertil kom, at jeg i disse Aar angrebes af en tee
rende Sygdom, nemlig Sukkersyge, som ogsaa knugede mit
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Sind og dybt nedbojede mig. S aa  stete det da, at jeg, efter- 
11 Aars Tjenefte som Sogneprcrst i Flodstrup og Ullerslev, 
stottet paa Loege-Attest om hoj Grad af Sukkersyge, indgav 
Ansogning om Afsted fra mit Embede, hvad der ogfaa i J a 
nuar 1889 bevilligedes mig, og saaledes kom jeg med bedrovet 
Hjerte og nedbrudt Legeme tilbage til min Fodeby, 60 Aar 
gammel.

Her bedredes min Tilstand dog snart, jeg kom mig nogen
lunde af Sukkersygen, og jeg fik paany baade Lyst og Kraft 
til at virke i prcestelig Gerning. Jeg tog da denne Gerning 
op igen, idet jeg tilbod min Tjenefte og blev meget benyttet 
af mange Proester her i Byen, men isoer dog af Proesterne paa 
Norrebro, hvor jeg havde foestet Bolig. Nogle Aar gik da paa 
denne Maade, og jeg havde fuldt op at bestille. Da stete det, 
at Embedet som Proeft ved Abel Kathrine Stiftelse, som besoet- 
tes ved Konstitution, blev ledigt, og paa Beboernes Andragende 
blev jeg, der havde proediket nogle Gange i denne Stiftelse, 
af Stiftsprovst Pauüi konstitueret som Proest i Abel Kathrine 
Stiftelse. 8 ^  Aar har jeg saa virket der; jeg er glad ved 
hver Sem- og Helligdag at proedike for Beboerne og for 
den lille Menighed, der har sluttet sig til os, og glad ved at 
voere bleven en Ven af de gamle Kvinder i Stiftelsen, som 
jeg ofte besoger. Som et fynligt Bevis paa min Gloede op- 
rettede jeg for to Aar siden et Legat paa 10,000 Kr. under 
Magistratens Bestyrelse, hvorfor Renterne i otte livsvarige 
Portioner tilflyde de dertil mest kvalificerede af Stiftelsens Be- 
boere. Jeg oplever nu en stille og mild Eftersommer i min 
Proestegerning og takker Gud, at Han har ladet mig beholde 
baade Legems- og Aandskroefter i min he>je Alderdom til at 
virke i min lille Gerning.

Den 2. M arts dette Aar oprandt mit 50-Aars Jubiloeum 
som Proest. Jeg havde toenkt at holde det i al Stilhed og Ube- 
moerkethed og er derfor blevet forundret og taknemmelig over- 
rasket over al den Opmcerksomhed, der fra alle Sider er ydet 
mig. Forst skal det fremhceves med dyb og inderlig Taknemlighed, 
at Hans Majestcet Köngen i Dagens Anledning har hcedret 
mig med Dannebrogsordenens Ridderkors. Men dernoest skal 
anfores, at Sloegt og Venner, ncer og fjern, ved Breve, Tele- 
grammer og Gaver har ydet mig saa megen Anerkendelse og
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tust mig saa megen Opmoerksomhed, saa at min Jubiloeumsdag 
er bleven mig en stör Dag og en uforglemmelig Dag; ogsaa 
fra Flodstrup kom venlig Hilfen med mange Underskrifter. Gud 
give mig Naade til, at jeg ogsaa ud oder denne Dag endnu 
i nogle Aar maatte faa Kraft og Velsignelse til at virke i den 
Gerning, som altid har vceret mig dyrebar.

Om mine huslige Forhold vil jeg kun tilfoje folgende. Den 
25. Maj 1866, medens jeg Var residerende Kapellan i Nykjo- 
bing paa Morso, brudeviedes jeg med Anina Larsen, Datier af 
den berührende Sogneprcest L. P. Larsen. Min Hustru Var 
den elskeligste Kvinde, som helt gik op i dette: at glemme sig 
selv og kun at leve for andre; vi levede et lykkeligt og kcerligt 
Samliv, som dog trykkedes af min Hustrus Sygelighed. Ester 
langvarige og smertelige Lidelser, baarne med kristelig Tro og 
Taalmod, sov min koere Hustru hen d. 26. Juni 1896. Da vi 
ingen Born havde i vort ZEgteskab, antoge vi som vore Pleje- 
sonner to Drenge, som vi har opdraget og sat i Vej.



Borne-Proediken
over Äellig tre Kongers Evangelist,

holdt i Bethesda 5. Jan. 1890.

^cloere Born! I  har vist ofte set op til den stjerneklare 
Himmel. Naar det blev morkt om Virileren, og Lampen Var 
tcendt, listede I  eder da ikke stundom om bag Gardinet; eller 
naar I  skulde i Seng, saa I  da ikke op til Himlen, naar 
denne Var klar og oversaaet med funklende Stjerner? Det er 
et dejligt Syn; — jo lomgere man staar og stirrer derop, desto 
flere Stjerner ser man, og de drager Sindet opad, og de 
blinker og smiler og vinker, ja „vinker os fra Jorden op til 
sig." Og naar de saaledes blinker og vinker, saa kommer I  
maaske til at toenke paa en lille kcer Broder eller Soster, som 
I  holdt saa meget af, men som nu er dod og hos Gud i Him
len, eller I  toenker paa den gamle rare Bedstefader eller 
Bedstemoder, som nu ikke mere er hos eder, men som altid 
var saa god mod eder, hvis Ojne künde straale af Glcede ved 
4,t se eder, og som talede til eder om Guds Naade og Koerlig- 
hed. Nu har vi Haft Ju l, har I  da ogsaa set op til Himlen 
og set, om I  künde finde Julestjernen, den klare, dejlige Stjerne, 
der ser ned paa den kolde, morke Jord og vinker os op mod 
den lyse, klare Himmel.

Julestjernen — ja, om den siger vi, at den toendtes Jule- 
nat, saaledes som det hedder i Salmen, vi sang:

Det var midt i Julenat, 
hver en Stjerne glimted' rnat, 
men med Et der blev at skue 
en saa klar paa Himlens Bue 
som en lille Stjernesol.
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Og det Var den Stjerne, som Vismcendene fra Osterland
— vi kalder dem gerne de heilige tre Konger — pludselig op- 
dagede, da de stod paa Taarnet og stirrede op mod den stjerne- 
klare Himmel — og i Osterlandene er Himlen langt dybere 
blaa og Stjernerne langt mere funklende og klare end hos os
— og saa raabte de til hverandre: „O, der er Stjernen, der 
er Stjernen, der bebuder den magelose Konges Fodsel —j nu 
er Han da fodt, som vi har loengtes saa meget efter — vi maa 
se at finde Ham, at vi kan tilbede Ham." Og saa gjorde de 
sig rede med det samme og drog ud paa den lange, uvisse og 
mojsommelige Rejse. Nu til Dags er en Rejse jo let nok og 
selve Rejsen oste en Fornojelse; — man tager Billet til Jern- 
bane eller Dampskib, og saa gaar det med Fart, inden mange 
Timer er vi paa Bestemmelsesstedet. Men saaledes Var det 
ikke den Gang, og saaledes er det Heller ikke endnu i Oster- 
landene; der er hverken Post eller Jernbane. De heilige tre 
Konger besteg deres Kameler — I  ved, man kalder Kamelen 
„Orkenens Skib" — tog kostbare Foroeringer med til den ny- 
fodte Konge, og saa drog de og deres Folge den lange Vej 
over Bjerge, gennem Dale og Skove, over Stromme og 
Soer, fremad og fremad, men altid ved Natten, da det er 
mest svalt at rejse i de varme Lande, og da de künde se den 
dejlige Stjerne, som gik foran dem og viste dem Vej. S aa  
kom de omsider til Jerusalem, men da blev Stjernen borte for 
dem. De toenkte da: en Konge maa voere fodt paa et Konge- 
slot, og Slottet fandt de, og Köngen traf de, men det var ikke 
den Konge, de lebte om — det Var den onde Kong Herodes. 
Men de fik dog Besked om, hvor deres Konge skulde fodes, og 
saa drog de ud af Jerusalem mod Syd til Bethlehem, og da de 
saa kom udenfor Byen i Natten, saa saa' de Stjernen, skin- 
nende, straalende, lysende foran dem, og saa blev de saa him- 
melglade, klappede i Hoenderne og raabte: „O, der er S tjer
nen, der er Stjernen!" Og det var, som om Stjernen gik foran 
dem, og saa stod den mildt straalende over et lille Hus i Byen. 
Der gik de ind — ja, det var ikke gyldne Kongesale som i 
Jerusalem, der var ingen Konge med Guldkrone paa, siddende 
paa en Trone. Nej, paa en Troestol i den simple Stue med 
de kalkede Vcegge sad der en sättig Kone, der vuggede et lille 
Barn i fit Skod. Men de heilige tre Konger saa ind i B ar
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nets milde Oje, og det Var ligesom de künde se Julestjernen 
skinne og straale derinde, derfor

bojed' de sig glade, 
ofrede paa gyldne Fade 
Rogelse med soden Lugt.

Og saa rejste de atter den lange Vej hjem, jublende glade 
og takkende Gud for, hvad de havde set. Men hvad tog saa 
de heilige tre Konger hjem med? De havde jo bortgivet deres 
Guld og andre Kostbarheder, saa drog de vel faltige hjem? 
Nej, o nej, de Var saa rige, da de drog hjem, thi de tog med 
sig det evige, lyse og glade Minde om Jesus-Barnet, de tog 
med sig det dejlige Billede af Ham, indtrykket i Hjerterne, de 
tog Ham selv med, i Tanken, i Mindet, i Haabet. S aa  de 
künde sagtens vcere glade.

Men nu vi, nu I ,  lille Born, kan I  ogsaa finde Jesus
Barnet og yde Jesus Gaver? Ja , hvorledes skal vi finde Ham? 
I  Bethlehem er Han jo ikke mere, ellers künde det vcere yndigt 
at rejse de mange Mil for at finde Ham.

Men det Barn, som Var paa Jord, 
blevet er en Konge stör.
Og Han sidder nu deroppe
oder alle Stjernetoppe
ved Gud Faders hojre Haand.

Ja , men saa kan I  vel ikke finde Ham og komme Ham i 
Tale? Jo, thi vi har ogsaa en Stjerne, der leder til Ham — 
det er Ordets klare, lysende Stjerne! Naar vi Leerere taler 
om Ham, naar vi med Hjertets Overbevisning, klart og varmt, 
peger paa Ham, og I  er med, Born, med i Tanken og af 
Hjertet, ja saa kommer I  til Ham, fores ind til Ham og bliver 
glade ved Ham. Har I  nu ikke moerket noget til det i disse 
heilige Juledage — at I  Var saa lette i Sindet, at I  Var saa 
glade i Hjertet, ikke blot oder Juletrce og Julelys, men over 
Ham, som er Festens Konge, det lille Jesus-Barn? I  har faaet 
Gaver i denne Jul, men har I  givet Jesus noget? „Givet 
Jesus noget — nej, vi unge Born, hvad skal vi give Ham, den 
störe Himmel-Konge?" Ja , men mange af eder har dog givet 
eders Forceldre Smaagaver i denne Jul. Og naar saaledes
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-en Dreng har givet sine Foroeldre en Ubetydelighed af sine 
Sparepenge eller en lille Pige har givet dem lidt, som hun 
selv har forarbejdet, stodte de eder saa dort, eller blev de ikke 
glade ved Gaven, og sagde de eder ikke Tak af Hjertet, idet de ikke 
saa paa Gavens Vcerdi, men paa Sindelaget? Saaledes er det 
ogsaa med Vorherre Jesus — Han ser paa Hjertet, og giver 
I  Ham, hvad I  har, og det med en god Vilje, da tager Han 
imod det, som Var det de hellige tre Kongers Gaver: Guld, 
Rogelse og Myrrha.

Guld — ja, hvad er saa det? Ja , lille Born, det er Koer- 
lighed. I  skal tcenke paa Jesus i Koerlighed, tale om Ham i 
Koerlighed og handle efter Hans Vilje i Koerlighed. Men det 
er Hans Vilje, at I  skal voere sanddru og oprigtige, artige og 
lydige i alle Forhold. Og Rogelse, hvad er saa det? Ja , det 
er B onnen ; naar I  beder til Ham, naar I  taler med Ham 
om alt, hvad der ligger eder paa Hjerte, naar I  lover, priser 
og takker Ham, da ofrer I  Ham Rogelse, som der staar i Salmen:

Sender Ham med Hjertens Glcede 
Lov og P ris  til hoje Scrde, 
det er Rogelse for Ham.

Og saa M yrrha? Ja , Myrrha det er noget, som er bittert 
og bedsk, og det ved I  jo allesammen, at det er ikke altid saa 
let at göre, hvad man skal, at voere fojelig og eftergivende 
mod sders Soskende og Kammerater, altid at voere flittig og 
opmoerksom i Skolen, at arbejde med Udholdenhed paa Lek- 
tierne og noegte sig en Fornojelse for at göre sin Pligt; — 
det kan falde tungt og svoert saaledes at göre det, I  ikke har 
Lyst til, og lade voere at göre det, I  har Lyst til, det er en 
S e lvoverv indelse , et Offer, der maa bringes, et Myrrha- 
Offer, I  bringer Jesus af Koerlighed til Ham.

Ja , Gud give eder, lille Born, og Han give os alle Naade 
og Velsignelse til rigtig af Hjertet, sandt og alvorligt, at elfte 
Vorherre Jesus. Han har dog sandelig fortjent det af o s ! Amen.
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Borne-Proediken
over Apostlenes Gerninger 20, 35,

holdt i Bethesda 30. M arts 1890.

„Det bor os at arbejde," ftriver Apostelen Paulus. Ja , 
— toenker maaste nogle iblandt eder — bor vi arbejde, saa 
skal vi ogsaa göre det, men det er da ellers, hvad de Voksne 
kalder et nodvendigt Onde, baade kedeligt og sorgeligt. Jeg 
svarer: Ja , det vilde rigtignok vcere baade kedeligt og sorgeligt, 
om det Var saaledes, men det er det slet ikke. Nej, ved I ,  
hvad der er kedeligt og sorgeligt? Det er Lediggang. Naar 
vi gaar og ingen Ting har at bestille, gaar og driver og gider 
hverken staa eller gaa, hverken ligge eller sidde. „Lediggang 
er Djoevelens Hovedpude," siger et gammelt Ord. Saaledes 
blev det jo f. Eks. for David; — Han blev hjemme en Gang, 
da Heeren Var i Krig, og da Han saa intet ret havde at tage 
sig for, men blot sov lidt og spadserede lidt, da Var det. at de 
onde Tanker steg op i Ham og fik M agt over Ham, saa at 
Han forsyndede sig saa sooert. Nej, Arbejdet er ikke kedeligt 
eller sorgeligt, men nyttigt og glcedeligt, ja en Guds Velsig- 
nelse, ja ligefrem noget Guddommeligt. „Min Fader arbejder 
indtil nu," siger vor Herre Jesus, „og jeg arbejder," og der 
staar i Bibelen, at Herren arbejdede med sine Apostle, da Kir- 
ken blev stiftet, men til alle Kristne lyder det: „ I  ere Guds 
Medarbejdere."

Gud Herren har selv indstiftet Arbejdet og lagt sin Velsig- 
nelse derover og deri. Og det er voerd at lcegge Mcerke til, 
at det ikke Var efter Syndefaldet men for Syndefaldet, at Gud 
indstiftede Arbejdet. Thi det Var, da Gud havde skabt Jorden 
og indrettet den yndige Edens Have med sine Kilder og 
Stromme, med sine smukke Blomster og dejlige Frugttroeer, at 
Han bod de nyskabte, uskyldige Mennesker, at de skulde dyrke 
og bevogte Haven. Han vilde ikke, at Adam og Eva skulde 
spadsere om den hele Dag og nu lugte til en Blomst, nu spise 
en Frugt, men at de skulde tage Arbejdet op og bearbejde 
Jorden, grave og plante, rive og vande; dermed gik Tiden
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allerbedst, og saa smagte Hvilen og Nydelsen bagefter forst 
rigtig godt. Men det Arbejde Var jo ogsaa et let og behage- 
ligt Arbejde — at passe en Have, at gaa og sysle med Blom- 
ster, at luge og beskoere, og saa at se, hvorledes al Ting fra 
Dag til Dag vokser og trives, kan der toenkes noget morsom- 
mere? Og som Arbejdet i og for sig var let og taknemmeligt, 
saa udfortes det ogsaa med et let og glad Sind og gik saa 
let fra Haanden, thi den Gang, ja den Gang Var der ingen 
Synd og ingen Sorg! Men nu efter Syndefaldet er Arbej- 
dets Art og Beskaffenhed blevet anderledes. Gud Herren 
sagde til det faldne Menneske: „ I  dit Ansigts Sved skal du 
oede dit Brod;" formedelst Synden er den Dom lagt paa Menne- 
sket, at nu er Arbejdet blevet saa besvcrrligt, tit saa trykkende 
og tyngende, svcrrt at saa begyndt, vanskeligt at blive ved 
med. Ja , lille Born, er det ikke ogsaa saaledes med eders 
Arbejde? „ I  har jo ogsaa eders lille Gerning, som skal ud- 
fores med Flid og Selvovervindelse, med Troskab og Udhol- 
denhed. Men er det altid let? Nej, tit saa svoert. Det er slet 
ikke behageligt at voekkes op af sin sode Sovn en kold og mork 
Vintermorgen, loese over paa sine Lektier og gaa til Skole, 
oste i Regn og Storm , siet ikke saa let at holde Tankerne sam- 
lede i flere Timer med anspoendt Opmoerksomhed, og er saa 
den nceste Dag tilmed en „svoer Dag" med mange Lektier og 
Stile, saa er det strengt saaledes i flere Timer i Trcek at 
skulle loese og skrive, og saa bliver Fristelsen jo stör til at
nojes med, at en Lektie kun bliver halv loert eller helt loegges
til Side, naar I  ikke kan komme ud af det med den. Og 
naar I  saa er bedte til Selskab eller til Bal eller maa komme 
paa Komedie, ja, saa ligger Fristelsen ncer: at lade Arbejdet 
ligge og give sig hen til Fornojelsen. Men det skal I  ikke,
kirre Born, — vi skal, hvad enten vi ere Voksne eller Born,
ikke folge vor Lyst, men göre vor Pligt. Deri er der en stör 
Fornojelse — storre end den paa Ballet eller paa Komedien 
— naar I  har arbejdet flittigt, arbejdet med Udholdenhed, 
faaet Bugt med svoere Lektier, idet I  maaske for at saa dette 
udfort har maattet ncegte eder selv en Fornojelse, da efter vel- 
udfort Gerning at kunne med en god Samvittighed loegge Ho- 
vedet til Hvile paa Puden. Det hjcelper mere end det, som 
vi brugte i den Tid, jeg var Barn — ja, det bruges maaske
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endnu — at loegge Lektie-Bogen under Hovedpuden, naar vi 
gik i Seng. Det er saa styrkende saaledes at koempe med sig 
selv og vinde Sejr. Gode Viljeskroefter er endnu bedre end 
gode Armkroefter.

Og saa maa jeg gamle Prcestemand jo nok give eder, mine 
unge Venner, et godt Raad. Naar det falber os svoert at faa 
Arbejdet begyndt, eller det er strengt at holde Opmcrrksomheden 
vedlige i loengere Tid, eller der er noget, som I  synes: det 
kan vi stet ikke forstaa, saa bed til Gud, bed i eders stille Sind 
til eders Fader i Himlen, om Han vil hjcelpe eder, om Han vil 
give eder Lyst og Kraft og Udholdenhed, saa skal I  se, saa faar 
I ,  hvad I  beder om, saa lettes Arbejdets Byrde og saa faar 
I  Mod og bliver glade!

Ja , koere Born, I  skal arbejde hver i sin lille Gerning, for 
eders egen Skyld, for Samvittighedens Skyld, for at blive 
kundskabsrige og dygtige Mennesker, for at Viljen kan styrkes 
og Krcefterne oves, men I  skal ogsaa arbejde for eders For- 
oeldres Skyld. I  ser jo nok, at de har deres stadige Arbejde 
med at opdrage eder til alt godt. Og I  skal arbejde for eders 
Leereres Skyld — I  skal dog tcenke paa, hvor meget Arbejde 
de har med i Taalmodighed at lcegge alt til rette for eder. 
Ja , og saa skal I  arbejde for Guds Skyld — ja, for at vcere 
taknemmelige mod eders himmelske Fader, der hver Dag giver 
eder alt, hvad I  trcenger til baade til Legeme og Sjoel, tak
nemmelige mod eders Herre og Frelser, Jesus Kristus, som 
har arbejdet sig til Dode for at give eder evigt Liv og Salig- 
hed, taknemmelige mod Gud Heilig Aand, der arbejder paa, 
at I  maa faa Lyst og Kraft til, saa vidt I  er komne, at leve 
bette Liv! Ja , Gud arbejder for eder, saa skal I  ogsaa ar
bejde paa, at Guds-Livet, som ved Daaben fodtes i eders 
Hjerter, maa vokse og trives i eder!

Gud give os alle Lyst og Kraft til at arbejde paa vor Sa- 
lighed, at vi maa stride den gode Strid, fuldkomme Lobet, 
bevare Troen og saa komme hjem! Amen.
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Borne-Proedrken
over M atth. 3, 13— 17 (Jesu Daab),

holdt i Bethesda 27. April 1890.

Der stod en Mand ved Jordans Flod; Han bojede sig over 
det klare Band og saa paa, hvorledes Bolgerne trillede. Mon 
Han vilde spejle sig i Bandet, den M and? Nej, det vilde Han 
ganske vist ikke! Der var da Heller ikke stört at st ved Ham, en 
mager Skikkelse, indhyllet i en simpel, grov Klcedning, nemlig 
en Kappe af stride Kamelhaar. Men idet Johannes den Do- 
ber — thi det var jo Monden, lille Born, — stirrede paa det 
blanke Band, saa var der mange og störe Tanker, som gik 
igennem Hans Sjoel. Han tcenkte paa, hvad der var stet der 
paa Siedet for mange Aarhundreder siden, den Gang Josva, 
Herrens voeldige Stridsmand, forte Israe ls  Folk ind i Landet, 
der flod med Moelk og Hönning. Han saa i Aanden, hvor
ledes Proesterne gik frem med Pagtens gyldne Ark — lang- 
somt, men med faste Trin, skred de frem, og se, da de i Tro 
paa Gud Herrens Naade og M agt uden Frygt satte Foden ud 
i Bandet, da flog dette ikke sammen over deres Hoveder, men 
veg tilbage og stod som en M ur, fast og ubevcegeligt, og de 
og alt Folket med dem kom trygt og vel over paa den anden 
Side Floden, kom over til det forjoettede Lands gronne Enge, 
frugtbare Marker og flyggefulde Skove. „Men", sukkede saa 
Johannes den Dober, „naar kommer den rette Josva, der skal 
fore Guds Folk ind i det rette Gloedens og Hvilens Land, det 
Himmeriges Rige, som Guds Aand har sat mig til at varsle 
om, naar kommer den rette Frelser fra al Nod, Han, hvis 
Forlober Gud Herren har sat mig til at voere?" Og saa salbt 
Johannes i andre dybe Tanker. — For Hans indre Oje opsteg 
Billedet af hin fremmede Mand, Syreren Naaman, der, plettet 
og grim af Spedalflhed, i gamle Dage var nedsteget i Jordans 
heilige Bande, havde dukket sig ned i dem og var opsteget as 
dem, befriet fra sin Sygdom, renset og ren. Og Han sukkede 
dybt og sagde ved sig selv: „Bi er jo alle besmittede og fulde 
af Syndens Spedalskhed, hvad skal dog rense os — det kan 
den Daab, jeg dober med, ikke, thi den er jo kun en Band-
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daab, et Billede paa Renselse, men den giver ikke Renselse, den 
giver ikke Kraft. Nej, det giver kun den loengselsfuldt For- 
ventedes Daab, thi Han skal dobe med den Hellig-Aand og Jld!"

Medens Johannes saaledes stod, nedsunket i bisse dybe 
Tanker, gründende og bebende, horte Han en klar og yndig 
Rost, der sagde: „Johannes, vil du dobe mig?" Og Johannes 
loftede sine Öjne og saa en ung Mand staa for sig, kloedt i en 
Haandvoerkers simple Dragt, en Mand med noget saa forunder- 
ligt Betagende i hele sin Maade at vcere paa, med saadanne 
dejlige, dybe Ojne og med Guddomsglansen oder sit Aasyn. 
Han kendte Ham, det Var Jesus af Nazareth — ja, de Var jn 
godt kendte, de to störe, som nu modtes ved Jordans Flod, 
kendte fra Barndommen, — der er jo et Billede, som mange 
af eder, koere Born, vist har set: Jomfru M aria, siddende med 
Jesus-Barnet paa Skodet, og Johannes som en lille Dreng, 
staaende ved Siden af. Johannes kendte Jesu udvortes Skik- 
kelse og kendte Ham ogsaa personlig — Han vidste, at der Var 
ikke bedre Menneske og ikke renere, frommere Personlighed til 
end Ham, som nu stod for Ham og begoerede Hans Daab, men 
om hvem ingen vidste eller kendte andet end idel godt, men 
naar Han virkelig Var heilig og ubesmittet, saa künde Han da 
umuligt troenge til Johannes' Daab, der jo Var en Omvendel- 
sens Daab. Men dog kendte Johannes Ham ikke tilfulde, thi 
Han kendte Ham ikke som Guds enbaarne Son, Frelseren, og. 
Han vidste ikke, at den Daab, Jesus vilde dobes med, Var Jnd- 
vielsens Daab, ved hvilken Han vilde indvies til at paatage sig 
den storste af alle Gerninger, den at frelse den faldne Men- 
neskesloegt. Men da saa Johannes's Jndvendinger Var besej- 
rede, og Han havde sagt J a  til at dobe Jesus, da skete der 
noget vidunderligt dejligt og herligt ved den heilige Flod. Da 
Jesus steg op af Bandet, skiltes Skyerne ad, Himmelen aab- 
nedes; i Lysglands med de hvide, udbredte Vinger, i Due- 
Skikkelse, hvilede Gud Hellig-Aand over Ham, og som den 
rullende Torden, hojtideligt, som naar Orgler gaa, lod Gud 
Faders Rost: Denne er min Son den elskelige, i hvem jeg 
har Behagelighed! Da aabnedes forst ret Johannes's Ojne, og 
Han kendte Jesus af Nazareth som Frelseren, og fra den Tid 
blev de Ord: „Se det Guds Lam!" Omkvcedet paa al Hans 
Tale og Vidnesbyrd.
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Ja , koere Born, da Jesus blev dobt, blev Han indviet, ud- 
taget til at voere Guds Lam, Offerlammet, som har baaret og 
bcerer alle Menneskers Synd. Ogsaa eders Synder bcerer 
Han, idet I  sidder under Guds Naades Vinger. Og det er 
det, vi stal tcenke paa, ja, just i de forestaaende Dage, i Faste- 
tidens alvorlige Dage skal vi betcenke og overveje, hvad vor 
Frelse har kostet. F ra gammel Tid har det jo ogsaa vceret 
saaledes i Herrens Menighed, at Fastetiden er Kirkens alvor
lige Tid, indviet til Betragtningen af Jesu Lidelse og Dod. 
Vi ved jo nok, at mange Mennester har en anden Anfluelse 
— eller lever dog, som om de havde en anden Anskuelse — 
den nemlig, at Fastetiden just stal anvendes til al Slags ly- 
stig Kommers og overstadig Glcede; men lad dem om det; vi, 
ogsaa I ,  koere Born, vil tit og oste i disse Dage og Uger 
tcenke paa Vorherres Jesu Lidelse, tcenke paa, hvor mild og 
sagtmodig, hvor stille og gudhengiven Han led og dode, og alt 
dette af Kcerlighed til os, at det saaledes ogsaa maatte blive 
med os, lille Born, at vi künde elfle Ham igen for al Hans 
störe Kcerlighed til os og vise denne vor Kcerlighed til Ham i 
vort daglige Liv ved Taalmodighed og Gudhengivenhed, ved 
Sagtmodighed og Mildhed, ved Opofrelse og Selvforncegtelse, 
idet det samme Sind er i os, som var i Jesus Kristus. Thi 
vi er jo alle dobte med Herrens Daab til et kristeligt Liv. 
Og da vi blev dobte, stete det samme, som da Jesus blev 
dobt: Himlen, som ved Synden blev lukket, aabnedes over os, 
da vi modtog Syndsforladelsens Naadegave, den Hellig-Aand 
kom over os med Naade og Fred, Gud Fader saa ned til os 
med Velbehag og gjorde os til sine Born, og Jesus, den störe 
Borneven, var selv til Stede og tog imod os, at vi stulde höre 
Ham til for Tid og Evighed. Ja , lille Born, alt dette vid- 
underlige og dejlige stete den Dag, I  blev dobte, denne störe 
og velsignede Dag — scert dog, at alle kender og hojtidelig- 
holder den Dag, da de legemlig fodtes til Verden, men at saa 
yderst saa bryder sig om at kende og som en Mcerkedag at 
holde den Dag heilig, da de aandelig fodtes.

Men saa stal vi jo ogsaa alle, Voksne og Born, arbejde 
paa og bede om, at vi med Kcerlighed og i Glcede kan leve i 
vor Daabs Pagt og Naade til vor salige Ende.
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De to Stoeder.
O ptaget i „Kirkebladet" sor 1. J a n u a r  1891.

Rom  Var Hovedstaden i det mcegtige romerske Verdensrige, og 
i de forste kristne Aarhundreder Var den en stör og prcegtig S tad, 
beboet af henved to Millioner Mennesker og opfyldt af de skon- 
neste og heiligste Bygninger. Der laa Afgudernes M arm or
templer, prydede med Sojler og Buegange; der laa KejserneS 
Residens-Slot, „det gyldne Hus" kaldet, med dejlige Haver og 
skyggefulde Lunde; der laa Theatre, Bade og Bygningskunstens 
Undervoerk, det mcegtige Amfitheater, der rummede 80,000 
Mennesker. Rom Var bygget paa syv Hoje; det laa derfor 
hojt og künde ses viden om. Det laa midt i det romerske 
Rige; mange og brede Landeveje forte til bette Rigets stor- 
artede Midtpunkt, og ogsaa fra Havet Var Abgängen til S ta 
den let og bekvem. Man sagde derfor i Oldtiden: „Mange 
Veje forer til Rom," og bette lldsagn blev til et Ordsprog. I  
billedlig, overfort Betydning vil bette jo sige, at til denne 
Verdens Lykke og Glcede gaar der mange Veje. Rigdom, W re 
og Anseelse vindes i Verden paa mange Maader. J a  Penge, 
Guldnoglen til et Liv i Herlighed og Glcede, kan man jo 
komme til ved Arv, men som ostest maa de dog erhverves ved 
anstroengt Arbejde og udholdende Flid, maa vindes ved List 
og Snildhed, ved Benyttelse af Flid og Omstcendigheder. Og 
Ros og W re, M agt og Jndflydelse vindes ogsaa paa saare 
mange, forskellige Maader.

„Ja, „mange Veje forer til Rom;" men skont de er baade 
mange og brede, saa er de knap rummelige nok til den störe 
Mcengde Mennesker, der vil frem ad dem, idet de stroeber at 
naa Lykken eller det, de kalder Lykke. Ja , hvilken Sammen- 
stimlen og hvilken Konkurrence er der ikke paa bisse mange 
Veje, hvilket Arbejde, hvilken Kamp! M e  stroeber de fremad; 
men ikke blot vil de selv frem, men de vil ogsaa forhindre de 
andre i at komme frem. Det er et „Krocket-Spil" i det störe, 
som ogsaa har det tilfoelles med det egentlige Krocket, at det 
spilles med Lidenskab og aldrig faar Ende.

Men de, som naar Rom og lever i Rom, Verdenslykkens 
Stad, er de saa i Sandhed lykkelige? Borgerne i det gamle

2
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Rom raabte beständig paa „Brod og Skuespil," og naar de 
fik disse to Dele, mente de, at de havde alt, hvad Livet künde 
give. De, som foerdes i Verdensgloedens Stad, har vel ogsaa 
Brod, har rigeligt og overdaadigt Livsophold, men „Mennesket 
lever ikke af Brod alene, men af hvert Ord, der udgaar af 
Guds Mund," og hvad kan det hjcelpe, at Legemet mcettes, 
naar Sjoelen skriger af Hunger? Og hvad kan det hjcelpe at 
nyde og svcelge i alle de Gloeder og Fornojelser, som denne 
Verden byder; denne Glieds er dog tom og efterlader kun Tom- 
hed og Ode. Ja , hvad kan det hjcelpe som Kejser Nero at 
sidde i „det gyldne Hus," eller strcekke sig paa Kolossceums 
Purpurtcepper, naar Sjcelen er fangen af „den stoerke" til at 
gvre Hans Vilje? Da er det bedre som Paulus at sidde i Ma- 
mertiner-Fcengslets morke Kcelder og stirre op efter den lyse, 
vinkende Sejerskrone! Og hvad kan det hjcelpe at kmele i Af- 
gudernes Templer i Verdensstaden for Venus og Merkurius, 
for Guderne for Elskov og Vinding, naar Templerne til sidst 
styrter sammen og under deres Ruiner begraver baade Af- 
guderne og deres Dyrkere? Men saaledes gik det i Rom, den 
störe Verdensstad. Et barbarisk Folk, Vandalerne, kom over 
Byen, indtog, brcendte og odelagde Staden, og det stolte Rom, 
„den evige Stad," sank i Grus. Og saaledes skal det gaa i 
denne Verden med al dens Rigdom og Herlighed. En Gang 
skal Staven brydes over „Babel, den störe Stad," og det skal 
lyde: „Den er falben, den er falben, Babylon, den störe," saa
ledes som det hedder i Aabenbaringens Bog. Ja , „Verden 
forgaar og dens Lyst", og alle, som i Verden lever i „Ojne- 
nes Lyst og Kodets Lyst og Livets Hoffcerdighed" forgaar i 
den og med den. Herre, lad os ikke do Doden, men leve 
Livet! —

Rom Var den ene Stad, jeg vilde pege paa. Den anden 
er J e ru sa le m . Denne By Var ingen Verdensstad; den Var 
ikke Hovedstad i et stört og moegtigt Rige. Der Var Heller ikke 
i den mangfoldige Pragtbygninger som i Rom. Den eneste 
mcrgtige og anselige Bygning i den Var Herrens Tempel, hojt 
liggende paa M orias Bjergtop. P aa  Jerusalems Gader bolgede 
der Heller ikke saadanne Skarer af Mennesker som i Rom; den 
var ingen Handelsby med livligt Rare. Jerusalem var for- 
holdsvis en stille By, en „Fredens Stad," som ogsaa dens
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Navn tyder paa. Og dog, paa Visse Tider af Aaret, paa de 
störe Hojtider, naar de festkloedte Skarer sieg op til Jerusalem, 
til Herrens heilige Stad, med jublende Salmetoner, da Var 
der Foedsel paa Jerusalems Gader. Da gik Festtoget op ad 
Tempelbjerget, ind i Herrens Helligdom, og Sangene lod og 
Rogelsen duftede, medens det Allerhelligstes Forhoeng lukkede 
sig bag efter Ippersteproesten, naar denne med hellig LErefrygt, 
ligesom med tilbageholdt Aandedroet, noermede sig den usyn- 
lige Guds Trone, for med Offerdyrets sonende Blöd at stedes 
for Herrernes Herre og Kongernes Konge. Jerusalem er den 
heilige  Stad, den Stad, som Herren havde udvalgt til at 
lade sit Navn bo udi, den Stad, hvor en Skare af Herrens 
Profeter loerte, hvor den Guds Heilige udforte sit Frelservoerk, led 
og dode, opstod og fo'r til Himmels, den Stad, hvor Herrens 
heilige Vidner paa Pintsedagen ifortes „Kräften fra det Hose", 
hvor Modermenigheden fremstraalede som „Stadenpaa Bjerget". 
Jerusalem er den heilige Stad og er som saadan Forbillede 
paa Himmerige, som jo ogsaa i Skriften kaldes „det himmelske 
Jerusalem", hvorhen vi alle maa bede om at komme. Men 
vil vi dette, da skal vi vide, at til det himmelske Jerusalem 
forer der kun «m V ej— ja kun en Vej, en eneste Vej, og det 
er Jesus-Vejen. Jesus har jo selv sagt: „Jeg  er Vejen, og 
der kommer ingen til Faderen uden ved mig."

Ja , kun en Vej forer til Jerusalem. Det er ikke som Ver
den siger: „Alle Veje forer til Jerusalem, enhver bliver salig 
ved sin Tro." Det er Heller ikke som de Selvretfoerdige siger: 
„Budenes Vej, Pligtopfyldelsens Vej forer os til Jerusalem." 
J a  vel, den Vej er god nok i sig selv, men den er ikke for os 
Syndere. Som i gamle Dage Kongevejen kun Var til at be- 
foerdes af Köngen og Hans Hus, medens den ved Bomme og 
Laase Var aflukket for Folket, saaledes er det med Lovens 
Kongevej, kun «n, vor Herre og Konge, Jesus Kristus, har 
vandret den Vej til Ende, men den er en spoerret Vej for alle 
os andre, thi Vejens Bomme holdes nede for os, som ikke kan 
betale Bompenge, det er: Opfyldelsen af de enkelte Bud. Nej, 
men kom du ved Loven til Syndens Erkendelse, solle du dig 
som en stakkels fortabt Synder lige overfor den retfcerdige og 
heilige Gud, og loengtes du saa inderlig efter Jesus som den
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levende, personlige Ven og Frelser, saa fik du et Mode med 
Ham, og saa fandt du i Ham Vejen til Jerusalem!

Men denne Vej er ikke de manges Vej, men de faas Vej. 
Der er ikke Stimme! og Trcengsel og Stoj paa den Vej. Nej, 
denne Vej er smal og trang — det er en Bjcergsti, der snor 
sig stejlt opad Fjoeldets Side. Opad og fremad! Ikke for nogen 
P ris  vil vi vcrre paa nogen anden Vej! Vi vender dort An- 
sigt „stadigen at drage mod Jerusalem". Allerede det, at vi 
ved, at vi er paa den rette Vej, giver en uforlignelig Folelse 
af Sikkerhed. Opad og fremad! I  Enighed og Kcerlighed skal 
vi vandre; med oploftet Hjerte skrider Pilgrimsskaren frem, 
skal Vejen end gaa gennem stikkende Tjorn og saarende Torn! 
Opad og fremad, syngende Herren Lovsange af Hjertet og op- 
muntrende hverandre med Tangens Toner som Guds Israe ls  
glade, festklcedte Skarer i de gamle Dage:

Nu kan vi ej hvile,
M aa fremad ile 
Over Bjcerg, oder Dal,
T il Himlens Sal.
Se, Stjcernen blinker,
Og Kronen vinker!

Og er vi saa naaede til det himmelske Jerusalem, til Fre- 
dens Stad, da modtages vi af de hvidkloedte Skarer, der alt 
er komne hjem, med Velsignelsens Ord: „Oplofter eders Ho- 
veder til Helligdommen og lover Herren! Herren velsigne eder, 
Han, som gjorde Himmel og Jord!" Og med dem gaar vi saa 
ind i Helligdommen. Der er ikke loengere noget Forhcrng for 
det allerhelligste, Abgängen er aaben og fri; vi skal se Ham, 
vor Herre Jesus, som Han er. S aa  synger vi i jublende Kor:

Bcrr hilset, du lyse, livsalige Strand!
Bcer hilset, du Livets det dejlige Land!
Vcer hilset, du sode Jerusalem!
Bcer hilset, du Mode
I  Glcvdens Hjem!
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O, se en Gang!
(Tvende Oplevelser as en gammel Prcest.)

OP taget i „Kirkebladet" for 1. M arts 1893.

I.
Det er jo en streng Vinter, vi har i Aar — Sne doekker 

alt, og Kulden trykker alle. Jeg kan dog huste en Vinter, som 
i det mindste for min Tanke staar som meget strengere; det 
Var Vinteren mellem 1854—55, altsaa for oder 38 Aar siden. 
Jeg Var den Gang en ung Mand paa 25 Aar og havde hid- 
til alle mine Dage levet hjemme hos mine Foroeldre i Koben- 
havn, levet et stille, indadvendt Liv, svcermende og drommende; 
men det, fom alle mine Tanker og Dromme gik ud paa, Var 
en Gang fom Herrens Tjener at forkynde Hans Evangelium 
og vinde Sjoele for Guds Rige. F ra min tidligste Ungdom 
vidste jeg, hvad jeg vilde voere, og der blev sagt om mig der- 
hjemme, at jeg den Dag, jeg blev konstruieret, havde sagt: „Ja, 
i Dag er jeg jo bleven konstruieret; om ti Aar konfirmerer jeg 
maaske felv!" hvad der ogsaa — in psientstesi sagt — faa 
nogenlunde stete, thi 11 Aar derefter, just paa min egen Kon- 
sirmationsdag, holdt jeg felv min forste Konfirmation.

Da jeg faa Var bleven Kandidat, gik mine Bestroebelser ud 
paa at faa Plads som personel Kapellan hos en dygtig og 
troende Prcest, fom künde og vilde fore mig ind i Proeste-Em- 
bedet. Og dette Var nu lykkedes. En velsignet Herrens Tjener 
i Vest-Jylland havde skrevet til mig: „Jeg kan fe, at det er 
Alvor med Deres Lyst til at blive Prcest, siden De vil komme 
Herover i' det yderste Thule! Ja , kom, jeg vil gerne have Dem 
til Medhjoelper og Medarbejder!" Nu var Sagen ordnet, og 
i Januar 1855 kom der Brev til mig fra Bistoppen i Nibe, 
af hvem jeg stulde ordineres, om at mode i denne By d. 28. 
Februar til Bispe-Eksamen og Ordination. S aa  var da den 
lange Rejse ncer for Haanden i den barste Vinter. Det var 
uhyre koldt. Fuglene i Lüften fros ihjel. M an talte om, at i 
Viborg havde det en Nat frosset 24 Grader, Bcelt-Passagen 
var meget vanstelig — det var forfoerdeligt, stod der i Bla- 
dene, hvad Passagererne maatte lide; 24 Timer havde nogle 
maattet tilbringe i de aabne Baade! De derhjemme var bange 
for mig — jeg var jo fom en ung Fugl, der forste Gang
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skulde forlade den lune Rede og prove sine Vinger, — men 
jeg Var i det hele ved godt Mod, jeg stolede paa, at Gud vilde 
fore mig trygt oder, og Han forte mig ogsaa trygt over.

Det Var Fredag Asten den 23. Februar — jeg havde sagt 
Farvel til alle de koere i Hjemmet, og velindpakket sad jeg i 
Waggonen og Var snart i Roskilde. Loengere gik Joernbanen 
ikke den Gang; fra Roskilde til Korsor körte man i Diligence. 
Det var en bitterlig kold Rat, det fros ved 12 Grader, og en 
kold, klam Taage troengte sig igennem Marv og Ben og gen- 
nemisnede alle. I  Morgenstunden ved Kl. 9 kom vi til Korsor 
og henved en Time efter til Halskov, hvorfra Türen med J s -  
baadene skulde foregaa til Knudshoved paa Fyns-Siden.

Det var en smuk Vinterdag — Solen skinnede paa de vidt- 
strakte Sne- og Jsmarker, Lüften var ren og klar; saa langt 
D jet saa' var der ingen aaben Plet; den faste J s  gik fra Hal
skov til Knudshoved og havde slaaet Bro mellem Sjoellaud og 
Fyn. Nu begyndte vi Rejsen, Js-Passagen; men da Äaadene, 
som forte Tojet, kun med stör Moje og megen Langsomhed 
formaaede at bryde sig Vej gennem den tilfrosne Vaage, for- 
lod vi dem og gik — vi var alle unge Moend — rast fremad 
paa egen Haand. Dette var nu meget interessant og mor- 
somt. Rundt om Paa Isen laa Mldoender, forkomne og halv- 
dode af Kulden; dem fangede vi en Del af og kom saa ved 
Totiden til Sprogo, to Timer for Baadene. Efter at vi havde 
spist, begyndte Js-Passagen igen. Baadene gik frem paa den 
angivne Maade. „Aa, lad os gaa i Forvejen igen!" blev der 
sagt. „Ja, lad os det!" — „Nej, det er ved at blive morkt, 
lad os folge Baadene," sagde en fornuftig medrejsende.

De fornuftige blev saa, men de ufornuftige — hvoriblandt 
jeg vel var den ufornuftigste, ikke just af Dumdristighed, men 
fordi jeg ikke anede, at der var nogen Fare — vi var tre, og 
vi styrede vor Kurs ud paa de ode Jsmarker, og snart havde 
vi Baadene langt bag os. Men da vi var komne et godt 
Stykke frem, faldt Morket tcet over os, Vejret flog om, det 
sneede stcerkt, og Blcesten drev os Sneen lige i D jnene og skjulte 
Sporene af de Fodtrin i Sneen, vi havde fulgt. Morket blev 
toettere, Snestormen tog til, vi vidste ikke, hvor vi var. Lidet 
vant, som jeg var til at udholde Strabadser og troet efter en 
sovnlos Nat, blev jeg snart udmattet og vilde lcegge mig ned.
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„Det maa De ikke — tag mig under Armen — fremad!" blev 
der sagt. Ja , men hvorhen? Vi vidste hverken ud eller ind. 
Vi krob op paa Snebunker, men künde intet ojne, Snetyknin- 
gen skjulte Landet. „Jeg kan ikke mere, jeg lcegger mig ned," 
sagde jeg. „Nej, nej — her er Kognak, drik en Mundfuld!" 
Troet, ja trcet til Doden, i Snestormen, paa Boeltets J s ,  vild- 
farende i den morke Nat — hvad skulde der blive af os, hvad 
mon Moder vilde sige, om hun vidste det? Skulde jeg da al- 
drig komme til at forkynde Guds Evangelium?

„O, se en Gang! Se dog!" raabtes der. Hvad Var det? 
Et klart og straalende og stoerkt skinnende Lys kastedes over 
Sneen. Det Var Fyret paa Knudshoved, som nu toendtes. S aa  
fik vi Mod og Kraft, og snart havde vi lykkelig naaet Land.

Men det Lys kan jeg aldrig glemme. Jeg ser det endnu, 
hvordan det straalede frem, Redningslyset, der freiste os ud 
af Dodens Nat. Og jeg tcenkte, og toenker endnu, paa Lyset 
fra det Koje, der har besogt os for at skinne for dem, der 
sidder i Morket og Dodens Skygge, at styre vore Fodder paa 
Fredens Vej, og jeg tcenkte, og toenker endnu, paa de mange, 
der stod i den storste Nod og vidste ikke, hvorhen de skulde 
gaa, stod med Djoevelens haarde Vejr imod sig, med Syndens 
Morke om sig og Dodens Bande under sig, men de saa' op, 
og Jesus, Lyset fra det Hoje, straalede frem, og de fandt i 
Ham Fredens Vej til Frelse.

II.
Det er gode, lyse Minder, jeg har fra den Tid, da min 

kcere, gamle Loeremester forte mig ind i Prcesteembedet. Jeg 
Var saa glad ved min Gerning, saa glad ved Menighedens 
Velvilje, saa glad ved det stille, fredelige Proestegaardshjem, 
hvor jeg fuldt ud levede som en koer Son og Broder. Og saa 
var der saa smukt i den milde Sommer ved den brede Strom  
og paa de gronne Enge. Ja , det hele Var en fuldkommen 
Jdyl, uden mindste Mislyd eller Skygge. Men Sommeren var 
snart forbi, og i Slutningen af September skulde vi alle flytte. 
Ja , ogsaa jeg skulde flytte med Proesten til Hans ny Embede 
— jeg var jo egentlig ikke personel Kapellan, men Vikarius i 
Proestens Sygdom, og vel var Han nu rast, men Han vilde 
dog gerne endnu paa Grund af andre Omstoendigheder have
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min Hjoelp i nogen Tid. Det blev saa en travl Tid med al 
den Jndpakning, og en vemodig Tid med at sige Farvel til 
de mange kcere Beboere, der med varm Kcrrlighed hoengte ved 
Proesten og Hans Hus og som endnu tilsidst viste deres Hen- 
givenhed ved at köre Tojet og befordre os over Heden lige til 
Vejle. Det er en lille Oplevelse fra denne Rejse, jeg gerne 
vilde drage frem her.

Den forste Nat laa vi i en stör Goestgivergaard ved Hedens 
Begyndelse. Noeste Morgen rejste vi videre. Det gik kun lang- 
somt frem, og flad og ode Var Egnen, den sorte Hede. Op ad 
Dagen kom vi til en Kro — Folkene derfra var til Bryllup, 
men Huset stod aabent, med uredte Senge i Sovekamrene, 
skident, morkt og foelt Var det der, ude og inde! S aa  gik Rej- 
sen videre ad Hedeveje og over den triste, tunge Hede; ikke et 
Hus, ikke et Menneske Var at se, ikke en So, ikke en Dam eller 
Aa noget Steds, goldt og ode til alle Sider, ikke et Troe eller 
en Busk, ikke en Ager eller en Eng, en uendelig Lynghede, 
Orken for ag bag og til alle Sider. Samtalen paa Vognen 
gik istaa; der kom Tyngsel over Sindet, og under den lang
somme, ensformige Korsel blev jeg dorsk og sovnig og slum
rede ind. Da vaagnede jeg ved, at en raabte: „O, se en Gang!" 
Jeg flog Ojnene op. Hvad var dog det? O, hvilken yndig, 
skovrig og bakket Egn! Og den blev jo loenger jo dejligere! 
Vi körte gennem smukke, livlige Landsbyer; Skovenes Lov 
prangede med Efteraarets brogede Farver, Himlen forekom os 
hojere, Lüften mildere og varmere, Vejle Fjords blaa Bande 
skinnede i det fjerne, og Sindet blev atter let og glad, og vore 
Stemmer lod i jublende Kor: „O, hvor her dog er dejligt!"

Da tcenkte jeg den Gang — og saa ofte senere, naar denne 
forunderlige Overgang fra den tunge, morke Hede til det lyse, 
dejlige Landflab traadte frem i Mindet — : Ja , saadan er en 
Kristens Overgang fra Dodens Tryk og Angst til det „livsalige 
Lands" Dejlighed!



25

M it forste Proesteaar.
(F o rta lt a f en gammel Proest.)

Optaget t „Kirkebladet" for 1. Maj 1898.

Maaske er der en og anden blandt „Kirkebladet"s Loesere  ̂
som husker et Stykke, der for 5 Aar siden stod i dette Blad, 
om en ung Mand, fom i den strenge Vinter 1855 gik over 
Store Boelts J s  fra Halskov til Knudshoved, fo'r vild paa 
Isen i Morke og Snefog, men ved Guds Hjoelp blev reddet. 
Det Var en gammel Proest, som fortalte denne og en anden 
Oplevelse fra sin Ungdom. Og nu har denne gamle Proest 
toenkt sig Muligheden af, at der var dem, der Var komne til 
at interessere sig for denne unge Mand, eller som i ethvert 
Tilfoelde künde finde lidt mere end Adspredelse ved at höre 
om, hvorledes en ung Proest, der med Frejdighed og Tillid til 
Gud begynvte sin Prcestegerning, tog denne op og udforte den. 
S aa  har jeg skrevet disse Linjer og sendt dem til Optagelse i 
„Kirkebladet", om min koere Ven i Flodstrup da ellers sinder 
dem voerdige og passende dertil.

Jeg optager da uden videre Jndledning Traaden der, hvor 
jeg slap den i den forste „Oplevelse", da jeg velbeholden var 
kommen over Boeltets Farlighed. Rejsen gjaldt den gamle S tifts
stad, hvorhen jeg drog for at blive ordineret. Den lille By 
modtog vel ikke mange ressende, og mindst i den strenge Vin- 
tertid, som det den Gang var. Det maatte da vel voere en 
Handelsreisende, om end en uscedvanlig stille og spagfoerdig 
Handelsreisende, der bad om og stk et Voerelse i den störe 
Goestgivergaard paa Torvet. Men saa var ogsaa Forundringen 
desto storre og den stod malet paa hele Hotelpersonalets An- 
sigter, da jeg et P a r Dage efter, paa min Ordinationsdag, 
med lidt — ganske lidt — „priesterliche Würde" traadte ud 
af min Dor, forste Gang i mit Liv ifort proesteligt Ornat. 
Dog, for Ordinationen kom jo Bispe-Eksamen, og jeg begav 
mig da, straks efter min Ankomst til Byen, til Bispegaarden 
for at Hilfe paa Bistoppen. Er der nogen af mine Loesere, der 
kan huste det proegtige Billede til H. C. Andersens Fortoelling 
„Rejsekammeraten", hvor Köngen selv lukker op for Johannes, 
der har banket paa Kongeborgens Port, og modtager Ham med 
den hjerteligste Venlighed? Saaledes blev jeg modtaget, da.
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leg ringede paa Bispegaardens Port. Den gamle, velsignede 
Biskop (Gud gloede Hans Sjcel i Himmerig!) lukkede selv op 
sor mig, modtog mig paa det venligste og niest forekommende 
og samtalede flere Timer med mig. I  de folgende Tage var 
min Med-Ordinand og jeg meget i Bispegaarden, hvor vi skrev 
Afhandlinger og samtalede med Biskoppen om Embedsgernin- 
gen, og hos Byens Proester, som var saare goestfri og elskvoer- 
dige imod os. S aa  oprandt Ordinationsdagen, en meget moer- 
kelig og bevoeget Dag, der aldrig kan gaa mig af Minde. Gode 
Ord blev der talte paa denne rige og glade Dag. Kapellanen 
ved Domkirken holdt en aandfuld Tale over Ordene: „Det er 
ikke eder, som taler, men min Faders Aand, som taler i eder." 
Den koere, elskelige Biskop formanede os saa faderligt, mildt 
og joevnt, og min Med-Ordinand, der som den oeldste proedi- 
kede ved denne Lejlighed, aflagde et smukt og hjerteligt Vid- 
nesbyrd. Jeg var bevoeget og glad og saa', fuld af Bon og 
Tro, en herlig Fremtid i Mode som Herrens Tjener og Evan- 
geliets Forkynder.

Nogle Dage efter holdt jeg udenfor Proestegaarden, hvor 
jeg nu skulde have mit Hjem. De kom alle stormende ud, 
Proesten paa sit daarlige Ben, Proestekonen og alle Bornene. 
„Er det Pastor Meinert?" lod det rundt omkring, medens den 
lille, meget unge og meget ungdommelige Proestemand dog 
syntes godt om at blive noevnt „Pastor". „Nu skal jeg vise 
dig, hvor du skal bo," sagde en lille seksaars Purk, og Han 
ned ad den lange Gang ind i et Goestekammer, der for Tiden 
brugtes til Pulterkammer, og der stod vi begge to og gabede. 
Men saa kom den venlige Proestefrue: „Men M ads (Han hed 
ikke Mads, men kaldtes altid saa), hvor forer du Proesten hen?" 
— „Jo, Moder, der laa den forrige," svarede Mads uforfoer- 
det — den forrige var Bornenes tidligere Loerer. Men mig 
anviste Proestekonen en poen lille Lejlighed paa to könne, lyse 
Bcerelser, opvarmede og hyggelige, og overlod mig saa til mine 
Studier og Betragtninger; thi det var Lordag den Dag, og 
den folgende Dag skulde jeg indsoettes. Aa, hvor var det dog 
underligt; nu var jeg her, fort af Herren gennem Farer og 
Mojsommeligheder, og i Morgen skulde jeg, en indviet Herrens 
Tjener, saa ung og i alle Maader saa uforsogt og uerfaren, 
loere og velsigne Guds Menighed. Men Herren hjalp, og Dagen
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blev en skon og velsignet Dag. Da jeg om Morgenen ved 
Kirketid kom ind i Dagligstuen, hilste Proesten mig og sagde, 
idet Han lagde sin Haand paa min Proestekjole: „Gib De maa 
boere den med AEre!" — I  Kirken gik alt saare opbyggeligt 
og rart. „Husk paa," blev der sagt til mig i Jndvielsestalen, 
„at De ikke skal vinde Hjerter for Dem selv, men Sjoele for 
Herren." Min Prcediken kom med Liv og Kraft; jeg talede 
med hoj Rost og med stör Frimodighed om Kristus som Sejr- 
herre oder Djoevelen og Hans Rige, og de opmcerksomme Til- 
horere künde saa godt forstaa og folge den unge Proests be- 
gejstrede Tale.

Det var Begyndelsen, og snart Var jeg hjemme baade i 
Proestegaarden og i Menigheden. Jeg var saa glad ved Proeste- 
gerningen, var saa ivrig og gik helt op i den med den forste 
Koerligheds fulde Gloede og Varme. Min kcere Proest gav An- 
visning, og jeg fulgte den, gik med Lyst, hvor Han sendte mig 
hen, og kom hjem igen med Gloede. Jeg besogte Skolerne. 
Deroppe paa Bakken laa en lille Vinterskole. Loereren var en 
gammel, venlig Mand, Han tog vel imod den unge, beskedne 
Visitator, og vi var begge glade ved Hinanden. Da jeg saa gik, 
sagde Han: „Med Tilladelse, Deres Veloervoerdighed, kommer 
De ikke snart igen og bliver lidt loengere?"

De syge og de gamle kom jeg slittig til. Der var en gam
mel Mand, der laa stadig til Sengs; jeg kom og talte venligt 
med Ham og bad for Ham; da klappede Han mig paa Kinden 
og sagde i sit Sprog til mig unge Menneske, der for Alde- 
rens Skyld künde have voeret Hans Barnebarn: „Bitte Fa 'r, 
bitte könne Fa'r!" Og saa kom jeg en anden Gang til en 
ganske ung Kone, der led meget af Vattersot; jeg talte og for- 
manede hende paa bedste Maade. De, der var i Stuen hos 
hcnde, var meget bevoegede, men hun lod ubevoeget, kun et P a r  
Gange saa hun vist paa mig. „Ja, toenk nu paa, hvad jeg 
har sagt," sagde jeg tilsidst, da jeg lavede mig til Opbrud. 
Da saa hun igen saa underligt paa mig og sagde med Taa- 
rer: „Ja, De er saadan en rar en!" Disse simple Ord rorte 
mig dybt og forblev mig uforglemmelige. Engang körte jeg ud 
i Sognet for at berette en syg. Da jeg körte, sagde min Proest 
til mig: „ I  Noerheden af den syge bor gamle Jeppe, det er 
en soer Mand, der tidligere ikke har voeret uberprt af Ordet,
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men nu har Han i mange Aar ligget hen og synes Hel kold 
og slov. Vil De ved denne Lejlighed se ind til Ham, og hvis 
Han begcerer Sakramentet — men ellers ikke —, kan De jo 
gerne give Ham det; men det g0r Han vist ikke," fojede Han 
til. Jeg gik da derhen efter Berettelsen af ovenncevnte syge. 
Frygtelig udtoeret laa Han hen og stirrede helt vild ud af Dj- 
nene. „Goddag, lille Jeppe," sagde jeg og hilste venlig paa 
Ham. Da kastede Han Lagenet fra sig og raabte op, skiden og 
fcel saa Han ud, og gruelig uhyggeligt var der i Stuen, saa 
jeg blev ganske ilde tilmode. Men jeg samlede mig sammen, 
talte beroligende til Ham og bad hjertelig og indtroengende for 
Ham. S aa  kom der Ro oder den gamle Stakkel, Han begcrrede 
af sig selv Nadveren, som Han modtog med stille Andagt. Fra 
den Stund laa Han rolig hen, og et P a r  Dage efter sov Han 
stille ind. S aa  blev den unge Prcest dristig, overmodig og 
troede at kunne alt. Der taltes hjemme i Proestegaarden om 
en stakkels Kone i Sognet; hun var helt forstyrret i Hovedet. 
Ja , saa gik jeg derhen med störe Tanker, jeg vilde tale hende 
tilrette, jeg vilde bede for hende. Men det Besog mislykkedes 
ganske og aldeles. Konen var helt uimodtagelig, rystede paa 
Hovedet til alt, hvad jeg sagde, og udbrpd kun stundom: „Jeg 
har gjort saa megen Fortroed." Og saa forlod jeg Jespers 
Kone, slukoret og ydmyget, men „det var mig godt, at jeg 
blev ydmyget."

Ved den brede Aa laa der en stör, grundmuret Gaard, og 
i dens Noerhed laa Aftoegtsboligen, som Hüsede en gammel, 
syg Enke; hun laa stadig til Sengs, men var saa mild og glad, 
den kcere Ane Marie, hende kom jeg oste til. Jeg kan iscer 
huste en Dag, en straalende Sommerdag; Solen skinnede ind 
i det rene, poene Hus, og i Sengen laa den gamle, oplyst af 
„Sjoele-Solen, som aldrig gaar ned". Prcestens Dptre og jeg 
var der i Besog, og saa blev der sunget dejlige, kostende Sal- 
mer, mest af Brorsons Svanesang. „Den störe, hvide Flok" 
l0d i jublende Glcede ved Sygelejet; jeg havde aldrig Hort den 
for, men den blev fra nu af min Andlingssalme. Langt derfra 
i en Udkant af Sognet, paa den sorte Hede, laa et morkt, trist 
Hus, beboet af en gammel Kone, oppe i Firserne. Jeg havde 
bereitet hende, da hun var bleven syg, og besogte hende siden 
en Gang imellem. Men saa kom der den bedrovelige Efter-
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retning, at Konen, gamle Karen, af Utaalmodighed over sit 
lange Sygeleje, havde hcengt sig i sit Sengebaand. Aa, hvor 
gik det mig dog noer til Hjerte, da jeg horte det, hvor sprgede 
jeg inderlig og grced, hvor bebrejdede jeg mig selv, at jeg i 
flere Dage havde forspmt at komme til hende; ja, det Var 
sandelig en Hjertesorg! Proesten, som ogsaa var dybt rystet 
over dette sorgelige Dodsfald, ligesom det da over hele Sognet 
vakte Sorg og Forfcerdelse — ude paa Landet lever man, 
eller dog levede den Gang, som een Familie — min Prcest 
sagde ved denne Lejlighed, at her aabenbaredes ret S atans 
Dybheder; thi ellers, naar man fristes, har den fristende Gen
stand dog noget tillokkende, men med Doden er det modsatte 
Tilfoeldet, her er noget afskroekkende.

Maaske har jeg taget for mange syge med; men de dukker 
frem af min Hukommelse, de ligesom nikker til mig. Gamle 
Ane Sofie Var blind, men taalmodig og gudhengiven; jeg be- 
rettede hende og talte om Jesus som Verdens Lys, at hver, 
som tror paa Ham, har Livets Lys. Hvor var hun dog bevce- 
get, den kcere, gamle Kone, Taarerne strpmmede ud af de 
blinde Ajne. Var saa Ane Sofie, var saa Ane Marie og alle 
de andre, der var glade ved Ordet i Kirken og ved Sygefen- 
gen, var de troende Mennesker, var de levende Guds Born? 
Alle de kcere Mennesker, hvis Kirkegang var en Del af deres 
Liv, som loeste i Skriften, bad deres Bonner, og som stille, 
sromt og gudhengivent vandrede gennem Livet, fortrolige med 
Doden alt fra Barneaarene, var de omvendte? O, hvorfor skal 
Kristenlivet formes paa en eneste, ganike bestemt Maade, hvor
for bliver sund og alvorlig Kristendom i gammel kirkelig Ret
ning ikke anerkendt, hvorfor skal de Stille i Landet stilles i 
Krogen, ja helt udenfor, da dog den kristelige Tro gennem- 
trcenger hele deres Liv, deres Tale og S ind, hele deres Ger- 
ning og al deres Fcerd? Den Slags Kristendom, dette fromme 
og inderlige, tavse og lidt bly Kristenliv har jeg set og glcedet 
mig ved i alle mine mange Proesteaar, og jeg elfter disse 
Mennesker, der uden mange Ord, stille og jcevnt, med indad- 
vendt og opadvendt Sind vandrer frem til Himmerige.

I  en feuere Tid af mit Liv var jeg Prcest et andet Sted 
i Vestjylland. I  mit Sogn levede en ung Pige hjemme hos
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sine Foroeldre; der Var flet intet fremragende ved hende, hun 
Var alvorlig og pligtopsyldende, sogte flittig Kirken og gjorde 
i det hele trolig sin Gerning. Men saa blev hun dodssyg, og 
saa, ja saa viste det sig, hvad der boede i hende, ja, det viste 
sig, at hun Var som den Lilje, der springer ud en Nat i al 
sin Skonhed og med al sin Duft og saa med det samme lukker sig 
og visner. Da hun laa hen med Sm il paa Loeben i Forvent- 
ningen om snart at voere med Kristus, sagde hendes Fader til 
hende: „Karen, nu er du nok glad." „Ja, I  kan tro, Fader, 
ret for Alvor glad," svarede hun. Hvo, der smile kan ad Do- 
den, Ham har Himlen smilet til. S aa  kaldte hun sine Soskende 
hen til sig og formanede dem med hjertelige og indtroengende 
Ord til at holde sig til Gud og vise Kcerlighed indbyrdes og 
mod Forceldrene, og saa sov hun sodt hen. Det er jo ej at 
dp, naar Livet folger med.

Jeg prcedikede noesten hver Spndag og holdt ogsaa Bibel- 
loesning i Skolen. Det faldt mig let at tale, og jeg vor glad 
ved det. Ja , det Var jo ikke dybe Ord, fremgaaede af kriste- 
lig Livserfaring og fodte til Verden under Prpvelser og et 
stoerkt Bonnens Liv. Nej, mine Proedikener Var tilvisse meget 
mangelfulde, men „jeg troede, derfor talte jeg," og de blev 
holdt ud af stoerk Betagethed, med ungdommelig Liv og Kraft. 
Ordet kom fra Hjertet, og saa gik det ogsaa til Hjertet. Folk 
syntes godt om den unge Kapellan, og da min Proest i Som- 
merens Lob opnaaede Befordring, hed det rundt omkring i 
Sognet: Aa, künde vi endda beholde den unge Proest! Der 
blev Tale om at indgive Ansogning om at saa mig til Svgne- 
prcest; ja, blev der sagt, naar Moendene slrev deres Navne 
paa den ene Side af Ansogningen og Kvinderne deres paa den 
anden, saa gik det nok. Men det gik naturligvis ikke — künde 
ikke gaa og burde ikke gaa —, jeg havde jo kun voeret Proest 
der i nogle Maaneder. Min Proest rystede paa sit Hoved, og 
et Brev fra min koere Moder flog mig koldt Band i Blodet. 
Hun skrev: „Det gloeder mig ret inderligt, at du, koere Son, 
sinder dig tilfreds i din Stilling og Virkekreds, men at Be- 
boerne vil have dig til Proest, maa du ikke regne dem hojt, 
skont jeg er overbevist om, at de mener det oerligt. Men Me- 
nigmand har altid Tilbojelighed til at ville have deres Prcests 
Kapellan til Hans Eftermand (naturligvis, naar de synes om
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Ham), og det er saa rimeligt, at de foretrcekker en Mand„ 
som de kender og ynder, fremfor en fremmed, med hvem de 
maaske ikke samstemmer." Det Var fände Ord, som andre end 
min Moders S M  künde have godt af at loegge sig paa Hjerte. 
Sagen faldt ogsaa helt hen, og der blev ikke engang indgivet 
Ansogning. Det kan ogsaa godt vcere, at denne Kcerlighed til 
„oe Kapellan" just ikke allevegne bundede saa meget dybt; thi 
det viste sig, at da Ordet ramte, vakte det hos mange Vrede 
i Stedet for Overvejelse og Fortrydelse. En Sondag i Hosten 
kom jeg hjem fra Kirken endnu mere glad end soedvanlig. O, 
hvor Var det dejligt at vcere Prcrst! Jeg havde prcediket over 
de Ord: Soger forst Guds Rige, jeg havde talt varmt og ind- 
trcengende, jeg havde i personlig Henvendelse til Menigheden 
foreholdt den, om det var Ret for Gud, naar det tredje Bud 
glemtes af lütter Omsorg for Ncering og timelig Omhyggelig- 
hed, og jeg havde vist, at vi skulde tage Herren med for, under 
og efter Arbejdet. Denne Prcediken gjorde dybt Jndtryk paa 
mange; men der var ogsaa dem, der syntes, at den var for 
strceng, og fra disse faldt Ord som: Ja , for vilde vi have sogt 
om at beholde Kapellanen, men nu kan Han gerne rejse. P aa  
nogle havde min Forkyndelse i det hele dog nok gjort Jndtryk, 
og — som jeg haaber — blivende Jndtryk. En af de sidste 
Dage, for jeg resste, hentede en Mand mig ud i Sognet til 
at dobe et Barn. Da vi saa kom over en Bakke og Korselen 
sagtnedes, vendte Manden sig pludselig om til mig og sagde 
med bevceget Stemme: „Bed for mig, thi jeg er en stör Syn- 
der," og saa fik vi en rar Sam tale om Jesus, som antager 
sig Syndere.

Jeg havde levet et velsignet Halvaar i Proestegaarden, levet 
der som Son og Broder, i fuld Forstaaelse og Tilegnelse af 
det kristelige Liv, som der fortes der med daglig Husandagt 
og Bordbon. Vi sang gerne af Jngemanns Salmer ved An- 
dagten. Saa er der en af Hans Morgensalmer, hvor der staar: 
„Nu alle Jordens Born deres Ojne opslaa," men lille M ads 
(som vi kaldte Ham) sang altid af fuldt Bryst og af fit trofaste 
lille Hjerte: „Nu alle J o r d a n s  Born deres Ojne opslaa"; 
thi Jordan og Hans Born, en Familie der paa Egnen, kendte 
Han saa godt, men Udtrykket: Jordens Born forstod Han ikke. 
Som sagt, jeg fluttede mig ncer til den koere Prcestefamilie og
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begyndte at kalbe Proesten og Hans Kone Onkel og Tante. 
Men saa Pintsemorgen kom Proesten saa venlig hen til mig 
og sagde: „Pastor Meinert, i Dag er det Broderskabets Fest, 
skal vi to nu ikke herefter sige du til Hinanden?" Det rakte 
vi da Hinanden Haanden paa, og skont det i Begyndelsen gik 
lidt troegt og Var noget underligt for mig at sige du til en 
Mand, som i enhver Henseende stod saa langt oder mig, saa 
kom jeg dog snart i Gang med det. Men i alle Hans Livs 
Dage har jeg med dyb Wrbodighed og hjertelig Koerlighed set 
op til og sluttet mig til denne udmoerkede Mand, min gamle 
Lceremester, som med saa stör Jndsigt og Koerlighed forte mig 
ind i Embedet.

Som  jeg har skrevet foran, blev. Proesten i Sommerens 
Lob forflyttet, og da det Var bleven bestemt, at jeg skulde folge 
med, brod vi i de sidste Dage af September op for at drage 
til den lille Kobstad, hvis Sogneproest Han Var bleven. Men 
naar jeg nu ser tilbage paa bette forste halve Aar af min 
Proestetid, faa ligger det for mig som en skon og venlig Jdyl, 
med Hygge og Velvoere, med Glcede og Tilfredshed i min 
Gerning, og jeg lover og takker Gud, der i sin Naade gav 
mig saa dejlig en Jndgang til min Proestegerning. Men jeg 
takker og velsigner ogsaa de mange, som kom den unge Mand 
saa hjerteligt imode, Var saa overboerende og venlige imod mig 
og beviste mig saa megen Velvillie. Og naar jeg nu som gam
mel Proestemand ser tilbage paa min 50-aarige Virksomhed 
som Evangeliets Forkynder, saa ser jeg liden Frugt i min 
lange Embedstid, megen Drom, men liden Daad; men i min 
nuvoerende Ensomhed og klosterlige Tilvoerelse beder jeg daglig 
for min forste Menighed, at Guds rige Naade og velsignede 
Fred maa voere oder Borgen og Hytten, over hvert Hus og 
Hjem, maa voere over den koere Menighed ved den brede Strom, 
selv om der nu ikke maatte voere en eneste d«r, som kommer 
mig og min kortvarige Virksomhed ihu.

Hvor Var de forskellige, de to Egne af Landet, hvori jeg 
virkede i mit forste Prcesteaar. Hist den morke Hede og de 
flade Enge ved Aaens Bredder, her skyggefulde Skove og korn- 
rige Hoje ved det blaa Hav. Og hvor Var dog Menneskene 
forskellige med Hensyn til deres hele Foerd, deres Tankegang 
og Sindelag; hist alt saa tungt, selv Sproget, som gik det i
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Troesko, her alt lyst og let, Talen strommede fra Loeberne, 
hurtig og ustandselig noesten. Og nu i Henseende til Gudsfor- 
holdet: hist det dybe, indadvendte, stille Sind, der med Alvor 
sysler med Evighedstanker; her laa eller ligger Hjertet paa 
Loeberne, og den goengse Kristendoms Omkvoed er: „Evig glade 
vi skal voere i vor Herres Jesu Navn." Ja , saaledes i sin Al- 
mindelighed. Jkke alle Steder sindes denne Modsoetning.

Den lille By, hvor jeg i det nceste Halvaar fik mit Hjem, 
Var hovedsagelig en Fiskerby; stör Fattigdom herskede der, men 
ogsaa Sammenhold og Hjcelpsomhed. Jeg kan huste, at der 
kom en gammel Fifler til mig, Hans ALrinde Var at bede om 
Understottelse for en syg Kammerat. Han havde forst voeret 
hos Sogneproesten, som havde ydet sit Bidrag, og da jeg nu 
ogsaa gav min lille Gave, mumlede Manden, da Han gik, med 
en ret lydelig Brummen: „Nysselige Proester". S tö r timelig 
Fattigdom raadede i Byen, men ogsaa megen aandelig Rig- 
dom. Der Var i Byen en gammel og kräftig Opvoekkelse, som 
ver rig paa Lys og Liv. Kirkegangen Var flittig, Gloeden ved 
Ordet Var stör, og Hjemmene Var fulde af alvorlig og levende 
Kristendom. Som en Debora i Israe l boede blandt de Kristne 
en mere end halvfemsindstyveaarig Kvinde; hun laa stadig til 
Sengs, syg og flrobelig i sin hoje Alderdom, men med fuld 
Aandskraft, og de troende kom og gik til hende og flokkedes 
om hende som deres Moder. Hun havde mistet alt, hvad der 
ellers plejer at give Livet Betydning, Mand, Born og For
ums; men hendes Sjoel var under dette som en eneste Jubel- 
lyd over Guds Naade og Kcerlighed. „Lev vel, lev evig vel!" 
sagde hun altid, naar de besagende tog Affled. Tilsidst sov 
hun blidt ind, og jeg holdt Ligtale over hende over det Ord: 
„Det at leve er mig Kristus og at do en Vinding."

Da vi kom til Byen, vilde min Proest — som rimeligt Var 
— i Begyndelsen göre alt selv for at komme ind i Menig- 
hedsforholdene. Men de sidste Uger af det gamle Aar og de 
forste P a r  Maaneder af det nye Aar Var Han fravoerende, og 
i denne körte Tid var jeg Menighedens Proest. Der var en 
Proest der foruden mig, en Mand noget celdre end jeg, men 
paa det nojeste og i enhver Henseende paa det inderligste for- 
bundet med mig, min noere Sloegtning baade i Kodet og Aan- 
den. Vi to, begge unge, begge ivrige, tog da Gerningen op,

3



34

og den Vinter, vi virkede sammen der, mindedes og mindes 
jeg endnu beständig som en saare rig Tid, en grodefuld For- 
aarstid med aandelig Voekst og Frugtbarhed, med Liv og 
Gloede. Vi talte begge gerne og sammen, ogsaa da, naar een 
künde have vceret nok. I  Byens Udkant laa et lille Hus, det 
mindste, jeg nogensinde har set, kun bestallende af et eneste 
lille Voerelse; der boede et P a r gamle Folk, og da den Mcerke- 
lighed Var stet, at de havde levet sammen i 50 Aar, saa blev 
der holdt Guldbryllupsfest for dem. Det indskroenkede Rum 
Var stützende fuldt, og foran begge de gamle stod begge Prce- 
sterne og holdt hver isoer en lang Tale for dem. En künde 
have gjort det. I  Skolen holdt vi Bibellcesning sammen, men 
da Pladsen ved Mcengden af Tilhorere blev for indskrcenket, 
blev der Tale om at bruge Kirken. Jeg Var jo som fungerende 
Sogneprcest midlertidig Formand i Kirkeinspektionen, saa at 
man skulde ikke synes, at den Sag Var vanskelig at drive igen- 
nem. Jmidlertid, da jeg sendte Cirkulcere om til de ovrige 
Medlemmer af Kirkeinspektionen, kom dette tilbage med den 
Erklcering, at man umulig künde give sit Samtykke til, at der 
indenfor „Kirkens heilige Mure" lod andet end „Guds Ord". 
Vi tobte dog ikke Modet. Jeg opsatte straks en Jndstilling til 
Stiftsovrigheden om Tilladelse til at holde Bibellcesning i 
Kirken. En af Vennerne rejste med denne til Stiftets Hoved- 
stad og kom samme Dag tilbage med Stiftsovrighedens Afgo- 
relse i den indankede Sag: vi havde den attraaede Tilladelse. 
Hvor Var da Gloeden stör i Byens Fiskerbefolkning over den 
„störe Sejr", og hvor vor Gloeden stör, da jeg Sondagen 
derefter holdt Bibellcesning i den aldeles fulde Kirke. En an
den Begivenhed vakte ogsaa stör Opsigt og mindedes lcenge. 
Der Var dod en stakkels, drikfceldig Mand, en af Kommunens 
Embedsmcrnd. Da jeg holdt Ligtale over Ham, udtalte jeg, at 
jeg oste havde staaet ved en Grav med Gloede, naar det 
var et lille, dobt Barn eller en troende Kristen, som jeg skulde 
tale Afskedsordet over; men her stod jeg med Bedrovelse. Den 
afdode havde ikke vceret et ondt Menneske, havde ikke vceret 
nogens Fjende uden sin egen. Jeg talte ikke dommende eller 
fordommende, men alvorligt og indtrcengende, Sandheden tro 
i Koerlighed. Samme Dags Asten kom den afdodes Svoger 
til mig. „Hr. Pastor! De har i Dag gjort Skandale!" saa lod
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Hans Jndgangsord, og saa vedblev Han i samme Toneart og 
foreholdt mig min skammelige Adfoerd mod Hans ustyldige 
Svoger, som onde Mennester maatte have bagtalt for mig. 
Historien kom ud, hele Byen talte ikke om andet. Folk vilde 
have mig i Avisen, og Bolgerne gik hojt. Dog Var der ogsaa 
mange, der holdt med mig og holdt Modet oppe hos mig, 
som aldrig har vceret af de stoerke. Der Var en rar, troende 
Kone med megen kristelig Erfaring, som oste kom i Proeste
gaarden, hun sagde til mig: „Pastor Meinert, bad De Gud om 
at hjoelpe Dem, da De toenkte over Deres Gravtale?" „Ja, 
det gjorde jeg, Madam L." „Ja, saa kan De voere ganfle 
rolig," sagde hun, „saa er Sagen Guds." De Ord trostede 
mig saa velsignet.

Prcesternes forenede Arbejde foraarsagede stört Rore og 
Bevcegelse i Byen, og som det altid gaar, var der dem, der 
var for, men ogsaa mange, der var imod. Disse sidste var 
meget vrede, og der blev talt mange utilborlige Ord mod 
„den lille Flok", som var Stikordet i de Dage. Ved en Fest 
i Byens Klub blev der udbragt en Skaal for „den störe Flok", 
et Ord, der vakte megen Rore og Forargelse. Men paa den 
anden Side: hvor var dog Folk ivrige efter at höre Ordet; 
blev der proediket, holdt Bibelloesning eller som i Landsogner 
holdt historifle Foredrag, strommede man til fra alle Sider, 
og hver Gang, der stete en Berettelse, var Stuen fuld af frem- 
mede Kvinder. Der var en Begoerlighed efter Ordet, som 
stundom künde gaa for vidt, som ved de nysomtalte Berettelser, 
og som da det forlangtes, at man maatte voere tilstede, naar 
jeg loeste med K onfirm anden  Det sidste Forlangende sagde 
jeg rigtignok nej til, idet jeg bemcerkede, at denne Undervis- 
ning jo ene var beregnet for Bornene, og at jeg ikke vilde 
eller künde voelge mine Ord med Hensyn til Goesters Opbyg- 
gelse.

Ja , det var forunderlig rige og bevoegede Dage, uforglem- 
melige for mig, men ogsaa for Menigheden, som det hedder 
i den Skrivelse, der ledsagede de smukke Gaver, som ved Af- 
skeden skoenkedes mig: „— — sent skal den Tid glemmes, da 
den unge Herrens Tjener stod iblandt os og med Hjertets 
fulde Varme forkyndte os Guds Ord." Men de skonne Dage 
svandt, og de svandt altfor hurtigt. Ved Foraarets Noermelse
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vendte min koere Proest tilbage, og paa samme Tid skulde jeg 
tiltroede Gerningen som personel Kapellan i en noerliggende 
Menighed. Men Baandet mellem de koere Mennester i den lille 
Fiskerby og den unge Herrens Tjener, som nu er blevet en 
gammel Herrens Tjener, men som haaber til Gud alle sine 
Dage med Ungdomssind og Ungdomskraft at maatte faa Lov 
til at forkynde Guds Evangelium, Baandet mellem den og 
mig har den lange, 48-aarige Adstillelse ikke kunnet bryde. 
Loenge efter vandredes der fra Byen ud paa Landet for at 
höre „Kaplani", og indtil de sidste Dage gaar der Bud og Brev 
imellem os. Gud velsigne og bevare den koere Menighed alle 
Dage i Naade og med Fred!

I  Anledning as Store Bededag.
Optage« i .Danfl Ktrketwende" for 24. Maj 18SI.

Da jeg Var ung Proest, lk>d det til mig — og jeg tog og- 
saa godt imod det — : Store Bededag er den mindste af alle 
Helligdage, ja knap vcerd at kaldes saaledes, thi det er en selv- 
lavet Helligdag, af ny Oprindelse, indfvrt ved kongeligt Magt- 
bud. Alt dette kan voere sandt nok. Men dog alt som Aarene 
gik, og jeg brugte Dagen og fornam, at den bragte Velsignelse 
baade for Menigheden og for mig selv, da kom jeg til at se 
Sagen fra en anden Side. Jeg kom til at toenke paa, at saa- 
danne Bods- og Bededage har der fra Arilds Tid vceret i 
Kirken, og at en saadan aarlig, paa en bestemt Tid tilbage- 
vendende Dag, kan der i Medfor af de onde Tider og Men- 
neflenes Letsindighed og Verdslighed voere god Grund til at 
holde. S aa  sagde jeg til mig selv: Store Bededag er indstiftet 
i en god Mening, saa bor den ogsaa bruges paa bedste Maade 
efter Hensigten — og det har jeg da bestroebt mig for at göre 
i de 50 Aar, jeg har vceret Proest.

Men der er en Ting ved denne Dag, som jeg aldrig har 
kunnet forlige mig med, og det er Tiden, den Tid i Kirkeaaret, 
hvorpaa Store Bededag er henlagt. Kirkeaarets Betydning 
havde man for 200 Aar siden vistnok ikke videre Dje for, og 
saa lagde man Bods- og Bededagen midt i Foraarstiden, den
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fjerde Fredag efter Paaske. Men derved er det stet, at Dagen 
er kommen til at ligge midt i Kirkens Gloedestid, Dagene mel- 
lem Paaske og Pinse, hvor de fuldtonende Evangelier lyder om 
Helligaandens Komme, der bringer med sig den fuldkomne 
Gloede, som ingen kan tage fra Herrens Venner. Alt i den 
gamle Kirke Var disse Dage Glcedens Dage, daglig fejredes 
den heilige Nadvere, man bad staaende, ikke kncrlende, og 
fastede aldrig — og som Tiden den Gang Var en Glcrdens Tid 
saaledes ogsaa nu; men derfor Passer det ikke, at Bods- og 
Bededagen med sin stroenge Alvor og sine Tekster, i hvilke 
Loven og Profeternes anklagende Röster lyder, er lagt hen til 
denne Tid.

Naar man saa vilde sporge: Kan du da foreflaa nogen 
bedre Tid for Store Bededag, da svarer jeg: ja, jeg har i 
mange Aar tcenkt paa, om ikke 1. Onsdag i Fasten, Aske-Ons- 
dag, Var Dagen til at holde Bededag. Med Aske-Onsdag be- 
gynder Fasten, de 40 Dage for Palmesondag, Mindedagene 
om Herrens Faste, de 40 Dage i Orkenen, og Fasten har altid 
vceret Kirkens alvorlige Tid, i hvilken Evangelierne forer frem 
for os Kämpen paa Liv og Dod med Guds og vor Fjende, 
Djoevelen, og i hvilken vor Herre Jesus i sin Lidelse Males os 
for Oje, og det drages os til Minde og loegges os paa Hjerte, 
yvad vor Frelse har kostet. Disse Fasteprcedikener holdes gerne 
i et Antal af fem og begynder da den 2. Onsdag i Fasten, 
men enkelte Steder i Landet — saaledes der, hvor jeg sidst 
Var Prcest — holdtes der seks Fasteprcedikener, og begyndtes 
der med dem Aske-Onsdag, saaledes som det ogsaa fra gam
mel Tid Var Skik i Kirken. At saa denne gamle Skik paany 
indfort over hele Landet, lod sig vel ikke godt udfore; men Var 
der ikke efter det her udviklede noget, der taler for, at Aske- 
Onsdag som den Dag, der aabner Fasten, holdtes som al- 
mindelig Bods- og Bededag i Steden for 4. Fredag efter Paaske?

Jeg mener naturligvis ikke, at en gammel, ukendt Prcests 
svage Rost skal trcenge igennem og bevirke Forandring i det 
bestaaende, men er der noget i Sagen selv, saa sinder den vel 
sin mere formaaende Talsmand, i ethvert Tilfcelde: Forslaget 
voere hermed overgivet til Medkristnes Overvejelse og Betcrnk- 
ning.
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Tale ved „Sabbatshviles" Lldsalg
den 29. November 1889.

Naade vcere med eder, og Fred fra Gud vor Fader og 
vor Herre Jesus Kristus ved den Helligaand nu og til evig Tid. 
Amen.

„Der er en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk", saaledes, 
mine Venner, hedder det i Brevet til Hebroeerne. „En Sabbats
hvile", men Sabbat betyder paa vort Sprog: Hvile, altsaa en 
dobbelt Hvile, to Gange Hvile.

Hvile — ja, hvor kooegende kan Hvile ikke voere efter en 
lang og troettende Arbejdsdag, hvor dejligt da at stroekke sig 
ud i Hvilen og fole, hvorledes denne soenker sig ned over os. 
Og saa hvor lisligt at falde i en dyb og rolig Sovn, saa drom- 
mefri og vederkvcegende, og vaagne om Morgenen med nye, 
friste Krcrfter. Men dobbel Hvile faa vi, naar vi kunne loegge 
os til Ro under Herrens Vinger, loegge vort Hoved paa den 
Hovedpude, der er en god Samvittighed, med Folelsen af at 
vi ere retfcerdiggjorte for Gnd ved Jesus Kristus, med Hjertets 
Fred og Jesu Fred — da hvile vi sodt og blodt, selv om Leset 
er Haardt.

„Der er en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk". Men 
„Sabbatshvile" er jo Jndskriften paa vort Hjem hist Henne i 
Griffenfeldtsgade, vor Forenings Hjem, vor Glcrde, vor LEre 
og vor Ojesten. Og vi vilde ogsaa saa gerne, at det stulde 
voere vor Herres Ojesten — ja, hvorfor ikke? Bist er det da, 
at Han ser paa det med milde Ojne. „Dersom Herren ikke 
bygger Huset, da arbejde de forgoeves, som bygge derpaa", 
men dette Hus har Herren bygget, Gründen er lagt i Jesu 
Navn, ja Gründen er Jesus selv, og hvad der opbygges paa 
den Grund maa lykkes. Smaakaarsfolk er de, der bygge her 
under Herren som Bygmester, smaa Midier anvendes, smaa 
Summer komme ind, men de stromme rigelig ind og der gives 
med Gloede og god Fortrostning til Herren, saa maa Gernin
gen jo trives og faa Fremgang — og det er det, den gor.
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Ogsaa bette lille Udsalg, med Smaafolk for Storstedelen baade 
som Givere og Kobere, har jo en velsignet Gang.

Men bette Hus, til hvis Bedste Udsalget finder Sted, er 
bestemt til et Hvilehjem. Huslejen, mine Venner — bet vide 
vi — er for gamle og skrobelige Folk bet allervanskeligste at 
faa udredet. Gamle Mennesker behove ikke saa meget til Fode 
og Kloeder, bet gaar nok, omend med simpel Kost og tynde 
Kloeder, men Huslejen — den er svcer at faa samlet, naar 
Haanden er troet og Foden er mat af Arbejdet, den ene Krone, 
surt fortjent, skal loegges til den anden, og Bunken vokser saa 
langsomt, og saa kommer der en uventet, nodvendig Udgift og 
gor sit Jndgreb i den lille opsparede Sum  — noget skal der 
dog til for at leve, og „det er dyrt at vcrre sättig", som min koere 
gamle Fader sagde. Tungt vilde det dog voere, mine Venner, 
om saadan en gammel, agtvoerdig Mand eller Kvinde eller saa- 
dant et stroebsomt og skikkeligt LEgtepar, som med Flid og 
Sparsomhed har Haft et, omend sättigt, dog godt Hjem, 
nu paa deres gamle Dage, da de troenge til lidt Pleje, flulde 
forsorges paa Kommunens Stiftelser — Plejen kan voere god 
nok der, men deres Hjem er oplost. Derfor er det saadan en 
velsignet Ting med vort „Sabbatshvile", hvor de troette og 
svage Gamle i vor Forening kan finde et Tilflugtssted og — 
det er det, vi stile paa, om det endogsaa endnu kun delvis er 
opnaaet — faa frit Husly, faa Lejlighed til at leve deres soed- 
vanlige Liv i en lille, men godt indrettet Bolig, hvori de kan 
indrette sig et hyggeligt Hjem. Men saa vil vi jo ogsaa saa 
gerne, at det enkelte lille Hjem maatte voere Led af det storre 
Hjem, thi et Foelleshjem skulde jo vort Hjem voere. Der er 
vistnok saa mange Stiftelser, som flet ikke har Karakter af 
noget Foelleshjem, thi der er intet Sammenhold mellem Be- 
boerne der — der er Stuer, Lejligheder i stör Moengde, men 
deres Beboere leve for sig selv, der er ingen foelles Jnteresser, 
de kende ikke hverandre og bryde sig ikke om hverandre. Men 
derhenne i „Sabbatshvile", naar Folk der er komne til Hvile 
paa deres gamle Dage, der skal der ikke vcere en orkeslos og 
egenkoerlig Hvile, men Beboerne skal — og det gor de ogsaa 
— bryde sig om hverandre, kende, tjene og elske hverandre og 
leve med hverandre overensstemmende med Hjemmets Jde, 
idet de er foelles om det Bedste, „det ene Fornodne." Det er
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Sabbatshvile, den dobbelte Hvile. Ja , det er jo Meningen 
med dort Hjem, at de Gamle der skal have Ro til at sysle 
med glade Evigheds-Tanker, hvile i Folelsen af Gud Faders 
Kcrrlighed og vor Herres Jesu Naade og saa berede Sind og 
Hjerte til med den gamle Simeon med Jesubarnet i Favn at 
indgaa til den fuldkomne Hvile i Fred. Der staar, mine Ven- 
ner, om vor Herres Jesu Dodsdag, at „det Var Beredelsesdag, 
thi denne Sabbatsdag (hvortil Beredelsesdagen forte ind) Var 
stör." Gud give sin Naade til, at de Gamles Liv i Sabbats
hvile maa voere en Beredelsesdag til den störe Sabbatsdag i 
Himlen. Naar de störe kristelige Hojtider ncerme sig, da be
rede vi os til dem, berede os til dem, eller skulle da berede 
os til dem, ikke blot i det Adre, men med Hjertet. Men naar 
saa Beredelsesdagen i snevrere Forstand, naar saa Helligaften 
er kommen, naar Huset er beredt og Hjertet er smykket, da er 
der en usigelig Glcede i Sindet, en Haabets og Forventningens 
straalende Glcede, der kaster sin Lysglands over det ncervce- 
rende. Det er jo Barnets Glcede at glcede sig saa inderlig til
noget, men vi er jo ogsaa Born, Gud ske Lov, og skulde blive
mere og mere barnlige, jo lcengere vi leve. Men Festmorgenen, 
naar Kirkeklokkerne kime og Lovsangen lofter sig, er dog rigest 
paa Lykke og Glcede, skont det jo ogsaa er dejligt i den stille 
Aftenstund at kunne höre „Himmeriges Klokker" ringe til Festen.

„Der er en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk." Ja , 
Venner, Guds Folk har det Bedste tilbage, og det Bedste, det 
er den Sabbatshvile, der Venter os i Himmerige. Men dette 
er jo Heller intet orkeslost Hvileliv — hvad der ikke en Gang 
kan kaldes Liv — men et Kcerlighedens Samliv med den tre- 
enige Gud, med Englene og alle salige Mennesker. Da Herren 
talede til Israe ls  Folk om det Land, som det ved Hans Kraft
skulde indtage og bebo, da kalder Han det „sin Hvile", Hvilens
Land, men dette betyder jo ingenlunde, at de intet skulde fore- 
tage sig, nej de fluide arbejde i Landet og dyrke Jorden, men 
Arbejdet skulde vcere et glcrdeligt, velsignet og fortrostnings- 
fuldt Arbejde i „det Land, som flod med Mcelk og Hönning", 
det dejlige, frugtbare Land, som gav indtil hundrede Fold, og 
derefter skulde de smage den sode Hvile, hver under sin Vinstok 
og sit Figentrce. Saaledes er Livet i Himmerige: et Kcerlig-
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Hebens Arbejde og en Beskuelsens Gloede, begge lige hoje, dybe 
og rige — ja, Gud ske Lov, koere Venner, der er vi

Fri for Sorgen, fri for Noden,
Fri for Synden, fri for Doden —
O, hvor vil vi voere glad 
I  den gyldne Englestad.

Amen!

Mindeord
ved Bispinde M . C. Koefoeds Baare paa Rorre-Vosborg d. 8. M arts 1855.

Her trceder da bin „unge Ven" frem for bin Baare, dyre- 
bare Bebstemoder, for i Jesu Navn at sige big det sidste Farvel. 
O, hvor ganske anderledes havde jeg toenkt, at vi to skulde 
voere modt her paa denne min koere Moders Fodegaard. Hvor 
gloedede jeg mig til om faa Uger at se dit milde Ansigt og 
skue ind i dine venlige Djne, hvor hacchede jeg, at vi to, du 
og bin „unge Ven", som du altid kalbte mig, da skulde have 
siddet i fortrolig Samtale i dit hyggelige Voerelse — ja tale 
faa jevnt og trygt om gammelt og nyt, om Gloede og Sorg, 
saaledes som vi jo faa ofte havde gjort. Hvor loengtes jeg 
ogsaa efter at tale med big om den ny Stilling, hvori Herren 
i sin Naade har sat mig, og af bin Mund at höre en hjerte- 
lig Lykonskning og en inderlig Bon om Guds Velsignelfe til 
min Gjerning. Det skulde nu dog ikke voere saaledes. Menneske- 
nes Tanker er jo ikke Guds Tanker og Guds Veje ikke vore 
Veje.

Ikke Heller ville vi da gaa i Rette med den algode Gud, 
men boje os under Hans Vilje, den er dog evig og altid den 
bedste, og vi sige med troende Hjerter: Herren gav, Herren tog, 
Herrens Navn voere lovet.

Farvel, du koere Bebstemoder, Farvel i Jesu Navn. Tak 
for al bin Venlighed, for al bin Godhed og Koerlighed mod 
mig og os alle. Modtag det Vidnesbyrd fra bin Datterson, 
at du Var os en tro, en om og koerlig Bebstemoder -  ja dit 
Hjerte Var ikke snevert, men det Var udvidet og aabent mod 
os alle; du kom os i Mode med oprigtig Velvilje, du fik os
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Inart saa koer, og dit Hjerte hcengte ved os, du vidste ikke, hvad 
godt du vilde göre os, idet du ingen Moje og Opoffrelse spa
rede for at give os det bedste, thi du, koereste Bedstemoder, 
sögte ikke dit eget.

Farvel, min egen, dyrebare Bedstemoder. — Fred med diu 
Sjoel, som der er Velsignelse ved dit Minde. „Nu vil jeg sove 
i Jesu Navn", sagde du kort for du indslumrede i Dodens 
Sovn. O, sov da sodt i Jesu Navn — vi overgive dig trygt 
med Haab og Tillid til Guds Barmhjertighed og haabe sikkert, 
a t vi en Gang skal samles med dig i de evige Boliger i Guds 
Rige; da skal vi evigt vcere tilsammen og staa med hverandre 
for Guds og Lammets Trone med den Helligaands Glcede.

Amen!

Tale ved Provst O. Krarups Kiste,
holdt i Flodstrup,Pr«stegaard Fredag den 27. Juli 1862.

Det er omtrent tre Aar siden, at der her paa dette Sted 
stod en Ligkiste, der indesluttede de jordiske Levninger af en 
ung Mand, udrustet med Dygtighed, Kraft og et oedelt, rent 
Sind — det Var Husets unge Sou, der efter et langvarigt 
Sygeleje var kaldet fra S trid  til Fred. Det er omtrent tre 
Maaneder siden, at der derovre i Kirken stod en anden Kiste, 
hvorom dette Hjems deltagende Vennestare sorgende fluttede 
Kreds — det var Husets celdste Son, en hojhjertet, arbejdsom 
og selvopoffrende Mand i sin fejreste Manddoms Kraft. I  Dag 
staar vi atter med Hjertets dybe Vemod ved en Baare — det 
er Husets «die og koerlige Fader, der efter et langt, velsignel- 
sesrigt Liv (thi sandelig, Han har ikke levet forgoeves) er bort- 
kaldt fra Hustru, Born og Venner, der saa smertelig savne Ham. 
Ak, er det da ikke saadan, at Herren fojer Sorg til Sorg, saa 
at vi med Profeten klagende maa udbryde: „Ve mig! Herren 
loegger Sorg til min Smerte, jeg er troet af mine Suk, jeg 
sinder ikke Hvile." Men „Herren er den, der troster de Ned- 
bojede", og vi ville jo ikke „sorge som de, der ikke have Haab", 
ikke fortvivlende „vcegre os ved at lade os tröste", men wert-
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rmod gerne trostes af Trostens Gud og Albarmhjertighedens 
Fader med det evige Livs Trost. Ja , det er den Trost, vi be- 
goere, ikke Verdens kolde, sättige og hjertelose Trost, om at 
Tiden l«ger alle S aar, om at snart ville Livets Sysler og Be- 
stoeftigelser formindske Smerten og faa os til at glemme Sorgen 
over den Afdodes Bortgang. Nej, saaledes ville vi ikke lade 
os tröste, men det er just vor Trost, at vi vide, at denne vor 
koere Ven ikke er dod — thi Guds Born kan ikke do — men 
lever; det er just vor Glcrde at fremstille denne vor elskelige 
Medbroder saa levende vi kan for vore Djne, vi onske just, ikke 
at glemme et eneste velsignet Trcek af Ham, begoere just, at have 
Ham rigtig noer, rigtig levende og anskuelig i Tanke og Tale 
sor os, indtil vi, som vi haabe, alter personligt skal modes 
med Ham i Lysets Boliger.

Det vcere mig nu tilladt, koere Nenner! at dvoele ved mit 
eget Forhold til denne min koere Ven og Froende. Det er om- 
trent ti Aar siden, at jeg som ung Student forste Gang be- 
sogte Ham i Hans Proestegaard i Jylland. Lige da jeg saa Ham, 
kom jeg til at holde af Ham, og jeg elfter Ham endnu og skal 
vedblive at elfte Ham i al Evighed — thi Han vandt mig straks 
ved sin Mildhed og Kcerlighed. Han foragtede mig ikke for 
min Ungdoms Skyld, men indlod sig saa jevnt og ligefrem 
med mig, som om jeg havde voeret Hans Jevnbyrdige, lyttede 
til mine Ungdomsdromme og talede gerne med mig om de 
Ting, som höre til Guds Rige, om Proesteembedets Gloeder og 
Sorger o. desl. Jeg kom snart igen; thi jeg solle, at det var 
godt at voere hos Ham, og under bette fortsatte Samliv kom 
det til at staa for mig som mit Hjertes inderlige Drifte: „O, 
künde jeg dog blot blive Kapellan hos Ham."

Da fojede Herren det i sin Naade saaledes, at bette ogsaa 
skete, og saa saa' jeg da i det daglige Samliv med Ham Hans 
personlige Elftvoerdighed ret at udfolde sig for mine Djne. Jeg 
saa, hvorledes Han, den oeldre, erfarne Proest og ansete Mand, 
af sig selv trak sig tilbage, for at jeg, den unge og uerfarne 
Herrens Tjener, ret künde vinde Jndgang i Menigheden; thi 
Han var saa fordringslos og ydmyg, der Var hos Ham „Intet 
af Lyst til forfoengelig LEre, men Han agtede i Idmyghed En- 
hver hojere end sig selv."

Vi vare sammen i Glcede og Sorg i fire Aar, men altid
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Var Han imod mig den samme venlige, overboerende Medbroder 
i Embedet, aldrig er der mellem os faldet et uvenligt eller 
ondt Ord. Jeg saa, hvorledes Hans Liv Var her i Hjemmet 
— et yndigt og elskeligt Liv med Hans trofaste Ungdomsbrud 
og koerlige Born — hvor glad og taknemmelig Han Var ved 
den ringeste Tjeneste eller Opmoerksomhed, og hvor oplivede vi 
blev, naar vi saa Ham troede ind i Stuen, soette sig ned iblandt 
os og tale saa kcerligt, domme saa mildt og altid fremdrage 
de lyseste Sider ved en Sag eller et Menneske, og derfor var 
Han ogsaa Hjemmets Lys og Glcede. Jeg horte Ham forkynde 
Ordet i Kirken, det var Guds Ord, det var det pure og klare 
Evangelium, Han talte, og ramte Hans Ord end ikke voeldigt 
Samvittighederne, saa smeltede de dog Hjerterne; thi Hans 
Proediken var ret egentlig fra forst til sidst en Lovsang over 
Guds Ejegodhed, en Lovprisning af vor Frelsers Naade, og 
hau udtalte klart og tydeligt, at der ikke er Frelse i nogen 
Anden end i Jesus Kristus, og at Jesu Blöd renser os fra al 
Synd. Jeg saa Ham staa for Alteret og velsigne Menigheden, 
og da Han udbredte sine Hoender og sagde: „Herren lade fit 
Ansigt lyse over dig", da forstod jeg forst ret Betydningen af 
disse Ord, da jeg saa paa Hans Ansigt, hvorledes det lyste af 
Koerlighed. Jeg saa Ham i Hans Omgcengelse med Menighedens 
Medlemmer — Han oversaa ingen og ringeagtede ingen, en- 
hver, der kom til Ham, var velkommen, hvad enten Han var 
rig eller sättig, blev indbudt til at sidde ned og vederkvcege 
sig saa mildt og venligt, ikke med fornem Nedladenhed, 
men saa jevnt og naturligt, talede med dem, om hvad 
der laa dem paa Hjerte, horte med saa stör Taalmodighed og 
Deltagelse og gav Raad efter bedste Overbevisning, og naar 
saa ikke Han, men Goesten gjorde Mine til Opbrud, saa rakte 
Han Ham altid Haanden og sagde saa mildt: „hils alle der- 
hjemme." Jeg har aldrig set nogen Hilfe Ham forst; thi Han 
var altid den forste til at tage Hatten af — jeg kan endnu 
se Ham sidde ved Bordenden i eders festlige Gildelag, nikke og 
smile til hojre og venstre, selv ad det mindste Barn og hen- 
rive alle ved sit livsalige Voesen. Men Han vilde ikke blot 
„glcede sig med de glade", men ogsaa „groede med de groe- 
dende." Han gik saa gerne ind i Sorgehusene, trostede Hjer
terne og sogte at vende Sindet opad. Han sad gerne ved de
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Syges og Doendes Leje, talede, bad og sang med dem, ja det 
Var ret egentlig Hans sceregne Naadegave, som kristelig Proest 
og Sjoelesorger at vcere de Syges milde, husvalende Tröster. 
Det blev Han aldrig troet eller ked af, men kom, naar Han 
blot nogenlunde künde, ikke alene en Gang imellem, men dag- 
ligen og blev der loenge, og alle Hans Ord faldt da saa mildt 
og dog saa fast og sikkert om Jesus som de Syges Lcege og 
Dodens Overvinder. O Venner! Var det ikke saadan, at endog 
den sidste Asten, Han Var oppe, gik Han, skont mat og troet 
indtil Doden, dreven af den Koerlighed, der er stoerkere end 
Doden, op til Hospitalet for at besoge sin syge Nogter, og der- 
fra, ak saa langsomt, stottende sig ved sin Stok, ned ad Gyden 
og ind til flere Syge og Gamle.

Men jeg saa ogsaa de morke Skyer hceve sig op over Hjem- 
met, jeg saa Sorg og Modgang, Smerte og Bekymring styrte 
ned over Ham og Huset med ustandselig Fort, men Ham selv 
saa jeg ikke forandret, Han Var og blev den samme kcerlige og 
gudhengivne Sjoel. Sonnens lange Sygdom og paafolgende 
Dod gik Haand i Haand med de vanskelige og trange Tiber. 
Meget Var paabegyndt, det maatte og skulde fuldfores, men 
ingen künde eller vilde ret hjoelpe, Modstand og Misbilligelse 
herskede rundt omkring, medens mangfoldige Uheld og Vanske- 
ligheder optaarnede sig. O! men yvor bar Han ikke alt bette 
saa smukt og fromt, Han klagede ikke, Han sagde endog oste: 
„Det er godt, at Gud ikke straks lader alt lykkes — det har 
vi saa godt af." Men Tiderne blev strengere og strengere. 
Byrderne, Han bar, tyngede haardere og haardere — og i sin 
Sjoels inderlige Koerlighed vilde Han helft boere sine Byrder 
alene, saa at ingen uden den alvidende Gud har talt Hans 
sammenpressede Hjertes dybe Suk og de Taarer, der strom- 
mede ned ad Hans Kinder. Rolig og mild gik Han omkring, 
den samme Koerlighed nu som for lyste ud af Hans Ojne og 
yttrede sig i Hans Ord og Gerning, som en Helt blev Han 
under det voksende Tryk ved at bekoempe alle Vanskeligheder, 
blev ved at haabe paa bedre Tiber og paa at hoste Frugter 
af sine Mojsommeligheder, idet Han af yderste Evne, ja over 
Evne, arbejdede og anstrengte sig for sit störe Formaal, det 
danske Landvcesens Fremgang og Blomstren.

Men under alle bisse Troengsler udviklede der sig hos Ham



46

en stoerk Loengsel efter at fare bort herfra og komme hjem til 
Herren; troet og mat af Livet, som Han blev i hojere Grad, 
alt som Dagene streb, blev Han mere og mere fortrolig med 
Tanken om Doden som en kcer Ven, der stulde udfri Ham af 
Jordelivets Pinagtighed og delagtiggore Ham i Guds Borns 
salige Fred og evige Sabbatshvile. Det Var en Pinsedag, da 
Han kom over et kille Vers, som Han ret tilegnede sig og levede 
sig ind i. I  har vist alle, koere Venner, oste Hort Ham gjen- 
tage bette lille Vers, der ret udtrykker Hans Hjertes stille, men 
inderlige Loengsel og stcerke Tro:

Hvem der smile kan ad Doden,
Ham har Himlen smilet til.
Og som Sol i Aftenroden 
Lukker Han sit Oje mild,
Over Kristentoj i Daaben 
Han ifores Purpurkaaben.

„Jeg vil gerne do", sagde Han oste, „men jeg takker dog 
Gud for hver Dag, Han lader mig leve." Flere Aar gik saa- 
ledes hen, men tilsidst formaaede det overanstrengte Legeme 
ikke mere, og da jeg for tre Uger siden kom Herover til mit 
gamle Hjem, Var Han mat og troet indtil Doden, flont Han 
endnu gik oppe. Gud forundte mig da i sin Naade, ligesom i 
de forrige Tiber at staa ved Hans Side og hjoelpe Ham at 
boere Embedets Byrde, forundte baade Ham og mig den Gloede, 
at Han künde deltage i Menighedens Altergang og ved min 
Haand modtage det hojvoerdige Sakrament. Men det Var og- 
saa Hans sidste Gang, fra Alteret floebte Han sig her hjem og. 
lagde sig straks for aldrig mere at rejse sig. O, det var tunge 
Dage, som nu fulgte, da vor dyrebare og elskede Ven med for- 
dunklet Bevidsthed stonnede og vaandede sig, ved Nat og Dag 
udkoempede den lange Dodskamp. Dog, künde Han end ikke 
satte og sammenholde, hvad der taledes til Ham, saa gjorde de 
gamle Toner, som ombolgede Ham, naar Hans Born sang Hans 
Undlingssalme: „Gud Helligaand i Tro os loer", Ham dog 
godt, og Han hvistede: „Mere, mere." Kunde Han end ikke 
loenge fastholde nogen Genstand eller Person, saa kendte Han 
dog endnu lige til det sidste sin koere Hustru, sin omme Plejerfle, 
sin trofaste Ledsagerinde i onde og gode Dage, hende, som Han 
Hang ved og saa op til af sit ganske Hjerte, og som fortjente
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al Hans Kcerlighed og hele Hans Hojagtelse, kalbte paa hende 
og udbrod, da man sagde Ham, at nu Var hun der: „Da var 
det rart, da var det rart." Og En var der, som Hans hen- 
svindende Bevidsthed, Hans Tanke og Hjerte omfattede lige til 
det allersidste, det var Hans Ven og Frelser, hvis Navn Han 
idelig gentog. „Jesus, Jesus", raabte Han vist henved en Time, 
indtil Hans Aandedrcet standsede, og Han blidt sov ind til sin 
Herres Fred.

„Grceder da saa sagtelig over den Dode, thi Han er ind- 
gaaet til Rolighed" — ja, vi ville ikke sorge over vor dyrebare 
Ven med bitter Sorg og Klage, vi vil saa gerne unde Ham 
des Fred, som Han lcrngtes saa meget efter og trcengte saa 
meget til, vi kunne ikke en Gang onske, at bette Kistelaag 
aabnede sig, og Han atter stod lyslevende iblandt os; thi nu 
har Han det jo saa godt, saa godt. Men dog maa Vemod fylde 
Hjertet ved Tanken om, hvor meget Han var for os, ved Tan
ken om vor forklarede Vens dybe Idmyghed og hjertelige 
Kcerlighed. Og bette Vemods Minde onske vi aldrig maa ud- 
flettes; thi der kan gro Groes over Hjertesaaret, men Vemodet 
er det friste Kildevoeld i Dalens Bund, der holder Grcesset 
friskt og fremlokker Blomsterne. Og saa ville vi, mine Venner, 
bede Gud give os Naade og Velsignelse til, at vi maa som 
vor kcere Ven vandre „Sandheden tro i Kcerlighed" og saa 
finde Trost i den sode Tanke, at vi en Gang stal samles med 
Ham til evig Fred og Gloede, idet vi sige med Salmedigteren:

„Det er vemodigt at stilles ad
For dem, som gerne vil sammen vcere.
Men Gud ste Lov, i Vorherres Stad 
For evig samles de Hjertenskcere.

J a  det er Gammen 
At vcere sammen,
Hvor J a  og Amen 
Er Kcerlighed."

Amen!
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Tale
ved Provstinde M . Krarups Kiste

den 2. Oktober 1899.

Det var en stör Forandring for min koere Tante, da hun 
som ung Hustru ombyttede Livet paa den störe Herregaard, 
hvor hun var fodt og opdraget, med Opholdet i den tarvelige 
og lave Proestegaard paa Heden. Ja , hun har selv fortalt mig 
det, hvor underligt det var for hende, naar hun i Skumringen 
künde staa i sin Stue og i sin Ensomhed, naar Monden var 
ude, skue ud over den sorte, triste Lynghede. Men saa gav 
hun sig Gud i Bold og tog sin Gerning op med Kraft og 
Dygtighed i hele dens Omfang, og saa blev hun det, hun var: 
en trofast Hustru for sin Ungdoms Brudgom, hvem hun havde 
givet fit Hjerte i fuld Hengivenhed, en indsigtsfuld og dygtig 
Husmoder til at styre Hjemmet og en om og trofast Moder 
mod sine Born. Ja , hvilken storre Koerlighed gives der end en 
Moders Koerlighed, — naar Skriften i nogen Maade vil göre 
Guds Koerlighed til den faldne Menneskeflcegt begribelig for os, 
da noevner den den inderlige, opoffrende og taalmodige Moder- 
kcerlighed som dens svage Afglands. Og hvor elskede hun sine 
koere Born lige til det sidste, — hun levede for dem og hengav 
sig for dem, plejede dem og hyggede om dem i aldrig for- 
mindsket Trofasthed. Men Bornene, da de var smaa og da de 
blev störe, hvor elskede de hende igen, — de saa op til hende, 
de oerede hende og de troede paa hende. Ja , saaledes gjorde 
de og saaledes gor de i denne Time, og saaledes vil de ved- 
blive at göre alle Tage.

Hvorfor sige vi dog om vore koere Afdode, at vi elskede 
dem, som om det var noget forbigangent; nej, vi elske dem, 
og er det just ikke den dybeste og reneste Koerlighed, den, hvori 
vi ogsaa her i Jordelivet er knyttede til dem, cere dem og eje 
dem i Mindet og i Haabet?

Det var gode Dage og i det Hele lykkelige Tage, hun levede 
med Husbond og Born i stille og indholdsrig Virksomhed i de 
to jydske Proestegaarde. Og det var ogsaa en lys og glad Tid, 
den forste Tid ovre i Fyen. Ja , jeg ved det, thi jeg har selv 
Haft den Gloede at leve de fire lykkeligste Aar af mine mange 
Proesteaar derovre, idet jeg som min koere Onkels Medhjcelper
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i Embedet boede i bette Hjem. Ja , rolige og skonne Dage dar 
det, men bebst Var bet bog, naar den milde Husbond kom fra 
sin Gerning og tog Plads iblandt os; hvor talede Han bog 
kcerligt, hvor dornte Han dog mildt, Han, min elskelige Prcest, 
om hvem Formandens Enkes Dom Var: „lütter Hjerte, ja 
lütter Hjerte." Men saa trak en mork Sky op. Den noestoeldste 
Son sivd i sin fejreste Manddom, begavet og oedel, dygtig og 
med vidtomfattende Planer — da kom Slaget. Jeg mindes 
det grant, jeg kan se det for mit indre Oje, hvorledes Han en 
Dag, hjemkommen fra sin Gerning paa Marken, stod i Stuen 
saa syg, saa syg, stottet til sin Moder. Han var grebet af en 
langsomt teerende Sygdom, der lidt efter lidt nedbrod Hans 
Kraft. Men Hans Moder var stadig om Ham og hos Ham, hun 
holdt ud med Ham uden at troettes, plejede Ham ved Dag og 
Nat, vaagede over Ham, sad ved Hans Side og torrede Sveden 
af Hans Pande, trostede Ham og talte kcerligt til Ham. Skridt 
for Skridt koempede hun med Sygdommen, ja koempede med 
Gud i Bonnen om at maatte beholde Ham, indtil hin lyse 
Sommernat, da Han med sin Haand i hendes sagte henflumrede. 
S aa  rejste hun sig, inderlig bedrovet, saaret dybt i Sjoelen. 
Men hun talede ikke meget om den koere Afdode, hun samtalede 
ikke med andre om sin Sorg, men bar den stille hos sig selv 
og i Gud. Ja , i det Hele, den gamle Sloegt, der levede for 
os, der nu ere gamle, den holdt ikke af at boere sine inderste 
Folelser frem; den skjulte dem hellere. Hvad der dybest og 
og inderligst bevcegede den, dens Gudsforhold, Livet i Bon og 
Omgang med Herren, det levede den for sig selv i Sjoelens 
lonligste Lonkammer, og saaledes gjorde hun ogsaa den Gang. 
Og saaledes gjorde hun, da Trcengslerne vedbleve, da Slagene 
kom, det ene efter det andet i hurtig Folge — hun mistede i 
faa Aar sin celdste Son, sin velsignede Husbond og en voksen, 
elskelig Datier. Ja , visselig, det var Troengslens Dage, S la 
gene ramte Haardt og knusende, men hun svgte ind i Stilhed, 
og der tilkoempede hun sig Hengivenhed i Guds Vilje — saa 
kom hun til Ro og Hvile.

Det kan jo ske, at der kan komme Fred i Naturen mod 
Asten efter en Dag med Storm  og Regn. S aa  gik det med 
vor koere Afdode — hendes Livsaften blev stille, og hendes 
Livssol gik ned med en skon Aftenrode. Da levede hun her i

4
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Byen i sine Koeres Krebs, agtet, ceret og elsket som en talrig 
Slcegts Moder og Bedstemoder. Hvor Var hun dog glad ved 
dem, og hvor var de glade ved hende, hvor venligt blev de 
dog modtagne, og hvor gerne kom de igen, som besogte hende, 
ogsaa langvejs fra. Og hvor bar vi hende paa H«nderne, 
cerende hende og elskende hende som vor Slcegts celdste Med- 
lem, den sidste af den gamle Slcegt. Og saa laa hun tilsidst 
paa fit Dodsleje, mcet af Dage, men dog glad ved Livet, lostet 
og leitet, plejet og baaret af sine Borns utroettelige Omhu og 
Bon; — nu strcrbte de gamle Born, om de dog künde noget 
lidet gengcelde hende for den Koerlighed, hun havde udvist 
mod dem hele Livet igennem. S aa  sov hun hen i en god Alder- 
dom, opnaaende den hojeste Alder, noget Medlem af vor Fa
milie har naaet — hun blev over 94 Aar —, sov hen, beva- 
rende Aandens Lys og Legemets Kraft til Enden, med Tak til 
Gud for al Hans Naade og Tak til trofaste Venner for alt 
godt, sov hen, som vi sikkert haabe og bede, i Jesu Navn. Men 
„det er jo ej at do, naar Livet folger med/' J a , Gud give 
os alle at do en saadan rolig og glad Dod, at det paa os 
maa opfyldes, som det hedder i Salmen:

Hvo, som smile kan ad Doden,
Ham har Himlen smilet til,
Og som Sol i Aftenroden 
Lukker Han sit Oje mild.
Over Kristentoj i Daaden 
Han ifores Purpurkaaben.

Amen!

Troens Voekst.
Lukas 17, 5 -IV . (3. S . e. Ä. 3 Konger).

Loldt i Bethlehem s Kirlen.

Vor Herre siger i Evangeliet i Dag: „Hvis I  havde Tro 
som et Sennepskorn" — vi sporger, hvad er Sammenlignings- 
punktet? Er det det, at Sennepskornet er det mindste af alle 
Fro, og vil Herren dermed sige: „Lader ejer noje med den lille 
Tro, allerede den kan udrette störe Ting." Nej, Troen trcenger 
visselig til at foroges. Men Sammenligningspunktet er bette:
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det M e Sennepskorn, om det ellers er spirekraftigt og vokser 
op, bliver storre end Urterne, bliver som et stört Troe. Ja , om 
det er spirekraftigt. det er det, som det gcelder om. Men er 
bette Tilfoeldet, have vi ikke en dod Kundskabs Tro, men en 
levende Hjerte-Tro, da skal vi ikke bekymrede sporge: hvor- 
ledes skal Troen vokse og soroges, thi da gcelder herom Her- 
rens Ord om Soeben, der gror paa Marken: den vokser og 
bliver hoj, man ved ej selv hvorledes. Troen soroges ikke paa 
udvortes Maade, ikke en Gang som umiddelbar Gave fra Her
ren, men Troslivet noeres og vokser i det stille og skjulte ved 
den rette Brug af Naademidlerne, ja ved Ordet, ved Bonnen, 
ved Nadveren vokser det sig stcerkt og kräftigt.

Men Troen skal ogsaa forpges under det daglige Livs Ger- 
ning. Herren siger: „Hvo af eder, der har en Tjener, der plojer 
eller vogter Kvceg" — det er ikke störe Gerninger eller Op- 
gaver, her peges paa, nej simple og hverdagsagtige. Vi har 
hver sin lille Gerning, og den skal vi udfore i Troens Bon og 
Troens Kraft, saa soroges vor Tro. Vi skal tage vor Ger
ning op ikke i vort eget Navn, men i Jesu Navn, tage vor 
lille jordiske Gerning op og vcere i den som vor himmelske 
Faders Gerning, vi skal göre den under Bon om, at Gud vil 
give os Kraft til Gerningen, Gloede under den og Velsignelse 
af den. Vi skal i Bon faa Magt over vor Dorskhed og Lad- 
hed til at begynde og fortscette Arbejdet, saa vokser Troen ved 
hver Sejr over os selv.

Og saa skal vi ikke vcere saadanne Tjenere, der blot higer 
efter at stippe Arbejdet og giver os hen til Hvile og Nydelse. 
Husbonden siger jo ikke til sin fra Markarbejdet hjemvendende 
Trcel: „Gak hen og scet big tilbords", nej Han anviser Ham saa 
kun et andet S lags Arbejde: „Bered det, jeg skal have til 
Nadvere, bind op om big og vart mig op." Vi bliver saa hur
tig trcette af vort Arbejde og vil nyde, vil have milde og 
blöde Tanker og Forestillinger at hvile i for os selv, men vi 
skal vide det: vor Herre Jesus vil betjenes, vil opvartes. — 
Men hvorledes kan vi det? „Alt, hvad I  har gjort mod den 
mindste af mine Brodre, har I  gjort mod mig", siger Jesus. 
Han peger paa Kcerlighedsgerninger — Troen skal vcere virk- 
som i Koerlighed. Vi er Herren til Tjeneste og Opvartning, 
naar vi hjemme lever med vore Husfolk i Mildhed, Overbceren-

"  4 '
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heb, uegennyttig og selvopofrende Koerlighed, og naar vi ud- 
adtil toenker paa, beder og virker for alle de gode, menneskelige 
og kristelige, Formaal, som Herren lcegger paa vort Livs Vej. 
Ja , derunder og derved vinder Troen i Jnderlighed, men just 
Jnderligheden er Troens Styrke.

Men saa siger Herren: „Derefter maa du oede og drikke" 
— Han siger ikke, at Hvilen og Nydelsen aldrig skal blive os 
til Del. Nej, der kommer en Stund, da vor Arbejdstid er 
endt, da Nadveren i Himmerig ogsaa bliver beredt for os, en 
Tid da — det lyder underlig, men Herren har sagt det — Han 
seid skal binde op om sig og scette sine Tjenere tilbords og 
gaa frem og tjene dem. Da kommer den fulde Hvile og den 
sode Nydelse — evindelig og altid. Men saa er der en Ting, 
som Herren endnu i Dag loegger os paa Hjerte, og det er: 
selv om vi som Herrens tro Tjenere havde gjort alt, hvad os 
Var befalet, vi har dog intet at rose os af. Herren, og Ham 
alene, tilkommer LEren, thi hvo vakte Lysten og hvo gav os 
Kräften til Arbejdet, mon ikke Herren? Ja , Han alene. Og 
derfor skal vi mene og sige: „Vi er unyttige Tjenere", thi 
Herren kan saa godt undvcere os; hvad Han virkede ved os 
som et ringe Redskab, det künde Han villigere og bedre have 
faaet udfort af saa mangen anden Tjener. Men det er det 
dejlige, det forunderlig trostende ved den Sag, at naar vi selv 
i fuld og ydmyg Erkendelse af vor Ringhed og Uvcerdighed og 
i al Oprigtighed bekender os som unyttige Tjenere, da ncenner 
vor Herre ikke at göre denne Betegnelse til sin, men siger i 
sin Naade og Mildhed: „Vel, du tro Tjener, du Var tro i det 
lidet, gak ind til diu Herres Glcede."

Proediken paa 11. Sondag e. Trinitatis
i Abel Kathrines Kirke 14. August 1904. Tekst: Luk. Evg. 7, 36 - 50.

„Glemmer ikke Gcestfrihed, thi ved den har nogle uden at 
vide det herbergeret Engle," saaledes skrives der i Brevet til 
Hebroeerne. Den Begivenhed, som der er sigtet til, er opteg- 
net i Iste Mosebog. Der fortcelles, hvorledes Guds Engle var
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medstegne til det ugudelige Sodoma og intet Natteherberge 
künde finde der, indtil den retfcerdige Loth fandt dem ude paa 
Gaden og saa med megen og venlig Overtalelse fik dem ind i 
fit Hus til Hvile og Vederkvoegelse, og hvorledes derncest Eng- 
lene forte Loth ud af det domfoeldte Sodoma gennem Jlds- 
luer og Svovldampe til Redning og Frelse. Se, Venner, saa- 
ledes stete det ogsaa stundom, at vi viste Venlighed og Goest- 
frihed mod ukendte Mennester, og vor Godhed blev rigelig 
gengcrldt, idet bette Menneste — og maaste Var det et i ud- 
vortes Henseende meget ringe og sättigt Menneste — ved sine 
gode Ord og fit smukke Eksempel gav os rig Vederkvoegelse 
og frugtbart Eksempel til Efterlignelse. Men nu Jesus — ja, 
Han er den störe og ubekendte fremmede —, om vi nu indbod 
Ham i Koerlighed, o hvilken Velsignelse kom der af denne Jnd- 
bydelse — den Dag vederfaredes det Hus Frelse.

Vi Hörer i dort Evangelium i Dag, at der var en Fari- 
soeer, der bod vor Herre Jesus til Middag. Denne Farisoeer 
har vist voeret en af Israe ls  störe — rig, loerd og anset. Nu 
indbod Han Herren. Men Han bod Ham ikke af Koerlighed, det 
Var kun af Hoflighed; Han vilde vise Jesus en Opmoerksomhed. 
Hans Tanker har vel voeret bisse: denne Jesus af Nazareth 
er en velbegavet Folkeloerer, veltalende og godt oplcert i Skrif- 
terne, skont Han ikke har „loert" og har studeret, og Menig- 
mand soetter Ham hojt. Jeg vil da vise denne Mand LEre, 
byde Ham til Goest og kalde Ham ved Hoedersnavnet Mester. 
Og saa, da Herren fulgte Jndbydelsen og kom, modtog Fa- 
risoeeren Ham med kold Hoflighed. Der var ingen af de min- 
dre eller storre Hcedersbevisninger, hvormed man i M erlan  - 
dene modtog sin ZEresgoest: intet Velkomst-Kys ved Husets 
Jndgang, intet Fodtvoet til de stovede Fodder. ingen duftende 
Salve til Vederkvoegelse. Nej, det var af dette: sid dernede, 
tag Plads ved Doren.

Men saa viste det sig, at det var just den allerbedste Plads. 
Thi der künde hun allerbedst komme til Ham, den syndefulde 
Kvinde, som nu traadte ind i Sälen. En Synderinde — ja, 
det var hun kendt for i hele Staden —, et syndigt Lio havde 
hun levet, hun havde solet sig i Syndens vcerste Dynd, hun 
var vistnok en falden Kvinde. Men hun havde Hort Ham tale, 
der sagde til en af samme Art som hun: jeg fordommer dig
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ikke; hun havde Hort Hans Ord, der ikke bryder det kncekkede 
Ror og ikke flukker den rygende Tande, Hort Hans Ord til 
Oprejsning og Frelse, og de Var gaaede hende til Hjerte, hun 
havde hos Frelseren sogt og fandet Naade, ja faaet alle sine 
Synders naadige Forladelse. Og nu Var der opkommet en 
inderlig Kcerlighed til den naadige Frelser i hendes Sjoel. 
Hun maatte frem, vilde ind, trods hvem der vilde hindre det, 
thi hun gik af Kcerlighedens Trang, trcengte igennem de skcen- 
dende Tjenere og de forargede Gcester lige hen til Herren. 
S aa  sank hun ned for Hans Fodder, saa god hun sine Taarers 
varme Bad over dem, kyssede og salvede dem, saa Huset blev 
fuldt af Salvens Duft. Men der steg en anden Luft op, en 
stram og ilde Luft fra Farisccerens forargede Hjerte: se dog 
denne Mand, nej, Han er ingen Profet, siden Han sinder sig i 
denne utugtige Kvindes Berorelse, se dog denne uforskammede 
og urene Kvinde. Ja , se dog denne Kvinde, lod det fra Her
ren ander Gcesternes dybe Tavshed, hun har gjort alt det, 
som du havde forsomt. Thi fordi hendes mange, störe Synder 
af Naade er hende forladte, derfor har hendes taknemlige 
Hjerte udgydt sig i en Rigdom af Kcerlighed; men hvem der 
som du kun i ringe Grad har faaet Naade og Syndsforladelse, 
fordi der Var saa lille Modtagelighed derfor, har ogsaa saa 
ringe Kcerlighed og vifer den saa fparsomt. Og saa fik „denne 
Kvinde", hvad hun og alle benaadede Syndere saa meget trcen- 
ger til, fornyet Forsikring om Syndsforladelse og sendtes med 
Herrens Velsignelse: bin Tro har freist big, gak dort med Fred, 
ud i Livet igen, styrket til S trid og Sejer, til evigt Liv og 
Salighed. Der er dem, som mener, at denne faldne og oprejste 
Kvinde Var M aria Magdalene.

Venner, vi skal ogsaa indbyde Herren: „Jesus, kom dog: 
selv til mig, kom ind, du Herrens velsignede." Men derom 
goelder det, at vi indbyder Ham som „Synderes Ven". Mange 
indbyder Herren som hin Fariscrer: de viser Herren kun ud- 
vortes ZEre, de taler om Ham med Wrefrygt som det storste 
og det bedste Menneske; de antager alle de heilige Kendsger- 
ninger som Sandhed, de priser Ham som Herren til Gud Fa- 
ders W re, men der er intet Hjerteforhold mellem Ham og 
dem. De ved nok, at de er Syndere, og at Jesus er Frelse
ren, men de kender ikke sig selv som Syndere og Ham som
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beres Frelser. De mangler Syndsbevidsthed. Ja , men beho- 
ver man da som hin Kvinde at leve hen i aabenbar Synd og 
Ugudelighed; er det saaledes at forstaa, at jo storre Synder 
jeg er, desto ncermere er jeg ved Guds Naade, sporger du 
maaske. O, min Ven, tro mig, dine Synder er mange og störe 
nok, mon du dog ikke er Guds Buds daglige Overtrceder, mon du 
kan svare Gud et til tusinde, naar Han gaar i Rette med dig. 
Se og fol dig setv som en Synder og gaa saa i Bonnen til 
Jesus som bin personlige Frelser, saa faar du Naade og alle 
dine Synders Forladelse, og saa kommer den inderlige og dybe 
Koerlighed op i dit Hjerte til Ham, der har elsket dig forst ind- 
til Doden.

Du, som Freden mig forkynder,
Du en Frelser, jeg en Synder,
Du med Amen, jeg med Bon,
Du med Naaden, jeg med Stammen,
O, hvor Passer vi dog sammen,
Du Guds salvede, Guds Son.

Og saa byder du Ham ind i dit Hjertes Hus som ZEres- 
og Hcedersgcesten, og alt, hvad Synderinden gjorde, eftergor 
du i Aanden.

Hun groed over Jesu Fodder. O, Venner, der er Vredens 
og Forbitrelsens stride Taarer, der er Fortvivlelsens bittre 
Taarer, men der er ogsaa Vemods milde Taarer — det dar 
dem, som Kvinden groed, det er dem, som vi groede, idet vi 
mindes vore Synder og vor Frelsers Naade.

Hun kyssede Jesu Fodder i sin overstrommende Koerlighed: 
Vi vil ogsaa kysse Sonnen med Koerlighedens Hyldnings-Kys 
Hun salvede Ham med dem brudte Alabaster-Krukkes Salvings- 
Olie. Vi vil ogsaa med brudte Hjerter salve Ham med W rens 
Olie som vor Herre og Konge. — Han skal raade og regere 
over vort Hjerte og vort Liv. Tag mit Hjerte, som det er, 
Jesu, byg din Trone der. Amen!
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