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Ida Elisabeth Pagh,
f. Michelsen,
født 12. Juli 1854 i Faaborg,
død 17. April 1908 i Bogense.

Taler
ved hendes Jordefærd i Bogense
den 22. April 1908.

Bogense Bogtrykkeri — Bro & Theill.

I.
„Salige ere de Døde, som dø i Herren
herefter. Ja, Aanden siger, at de skulle
hvile fra deres Arbejder, men deres Ger
ninger føige med dem.“ (Johannes Aabenbaring, 14. Kap. 13. V.).

Saaledes lød Herrens Ord til Apostelen Johannes i et af de
store Syner, han fik til Trøst under sin Forvisning paa Øen Patmos.
I dette Ord udtales der, hvor godt det er at dø i Troen paa
Herren, at gaa bort fra Jordelivet med Livet i Gud i Eje, bort
fra Arbejdet her paa Jord med al dets Møje til Hvilen hjemme
hos Herren. Døden kan vel for mange være en Udfrielse fra
svære legemlige og aandelige Lidelser; men Døden er ikke Ind
gang til Salighed. Al Dødens Gru og Menneskets Rædsel for
Døden vidner tilstrækkelig klart om, at de Mennesker bedrage
sig selv, der sige: Døden, d. v. s. Mørket, Tilintetgørelsen, er
Salighed. Heri er ingen sand og sund Trøst at finde for Men
neskene. Nej, saa sandt som vi, trods Syndens Mørke og Magt
i os, ere anlagte til Livet og Lyset, saa sandt er det ogsaa, at
den rette Trøst for os overfor Døden og hvad dertil hører er
Haabet om et evigt Liv, hvor de gode Spirer i os kunne udvikle
sig og bære fuldkommen Frugt, medens de onde Tilbøjeligheder
ere tilintetgjorte, idet vi hvile ud fra Jordelivets Møjsommeligheder.
Et saadant Haab peger Jesus Kristus paa i sit Evangelium;
i Ordet om ham, den korsfæstede og opstandne Frelser, er Livet
og Lyset at finde for os Syndere, der gaa Døden i Møde. Livet
med Gud er stærkere end Døden; Troen paa Jesus Kristus giver
et levende Haab; i Lyset af Guds Naade gaa vi, saafremt vi
leve i Herren, ved Døden til Hvilen, og hvad vi her paa Jord
have virket til Guds Ære og til Velsignelse for vore Omgivelser»
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har sin blivende Betydning for dem, som komme hjem til Gud..
Derom taler det fremdragne Ord af Herren til Johannes, og om
Sandheden deri vidner troende Menneskers Liv og Død i Herren.
Ja, salige ere de Døde, som dø i Herren! Dette Ord finder, efter
mit Skøn, ogsaa sin gode Anvendelse ved denne Kvindes Baare,.
hvorom vi i Dag ere samlede.
Som ung kom hun for over 30 Aar siden til denne By for
at tage et Arbejde op. Hun ejede en lys og klar Forstand, en
stærk Virkelyst og et kærligt Hjerte, der gjorde, at hun vandt
sig trofaste Venner iblandt de Mennesker, imellem hvilke hun:
virkede og færdedes.
Men alt, hvad Gud saaledes havde udrustet hende med,,
kom til sin rigeste og skønneste Udvikling i det Hjem, hun og
den Mand, der i Dag sidder ved hendes Kiste med den dybe
Sorg i Hjertet over hendes Bortgang, fik Lov til i inderlig Kær
lighed til hinanden at bygge op igennem en lang Aarrække, til
Velsignelse for dem begge og deres Børn. Det gælder jo om,
at Ægtefæller i Forening og hver for sig kunne gøre deres Huse
til Hjem. Denne Opgave forstod denne Kvinde i særlig Grad;
alle hendes gode Evner fik her en rig og velsignet Anvendelse.
Hun blev den kærlige, trofaste Hustru og Moder, der forstod at
gøre Huset til et lyst Hjem for Ægtefælle og Børn samt for dem,
som hun villigt og kærligt gav Plads ved Hjemmets Arne som
hørende til dér som hendes egne. Hun var sin Mand en god
Hustru; thi som hun dygtig og pligtopfyldende varetog sin Ger
ning som Husmoder, saaledes omfattede hun al sin Mands
Virksomhed med levende Interesse og var ham under Livets
Glæder og Sorger ved sin klare Forstand og sit sunde Livssyn
en udmærket Støtte og god Raadgiver at gaa til. Og hun var
sine Døtres kærlige, opofrende Moder, altid rede til at hjælpe
og raade, vejlede og støtte, og med dette trofaste, kærlige Sind
omfattede hun ogsaa de Svigersønner og Børnebørn, der i Aarenes
Løb kom til at høre til hendes Nærmestes Kreds.
Stort vil derfor Savnet af hende blive for Eder, som stod
hende nær; der bliver en tom Plads i Hjemmet nu, hun er død.
Men jeg véd, at som I takke Gud for, hvad han gav Eder i hende
igennem den lange Aarrække, saaledes ville I alle Eders Livs Dage
bevare et velsignet, skønt Minde om hende.
Ogsaa alle vi andre, som igennem mange eller faa Aar have
kendt hende, og som eje lyse Minder om hende, hvad enten vt
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gæstede hendes Hjem eller mødtes med hende andetsteds, vi ville
ogsaa bevare Mindet om den stilfærdige, forstandige Kvinde med
det venlige Blik og det trofaste Sind.
Men naar vi her i Dag ved hendes Baare have ladet vore Tanker
gaa tilbage til den Tid, da hun færdedes rask og virksom i sit Hjem
og iblandt os, indtil den dødbringende Sygdom for P/2 Aar siden
begyndte lidt efter lidt at nedbryde hendes legemlige Kræfter, — da
ville vi tillige mindes, hvor stille og taalmodigthun bar den snigende,
uhelbredelige Lidelse. I sin Kærlighed til Hjemmet og Samlivet
med Ægtefælle og Børn tog hun med en forunderlig Viljestyrke
og Udholdenhed Kampen op med sin Sygdom, benyttende de
Midler, Kyndiges Raad anviste, og støttende sig til Hjemmets
kærlige og trofaste Pleje. Hvor svær var denne Kamp for Livet
ikke for hende og for dem, som vare Vidner derved! Men, Gud
være lovet, at hun, efterhaanden som det kom til at staa for hende,
at Sygdommen var til Døden, klart og ydmygt kunde sige: „Guds
Vilje ske“. Da viste det sig ogsaa, at det, som hun i Barndoms
dagene i Faaborg havde hørt om Guds Rige, og som havde lyst
over hendes Tanker, styrket hendes Vilje og præget hendes Hjerte
i alle de følgende Aar, nu ogsaa hjalp hende til med sjælden
Taalmodighed at bære sit Livs sidste store Lidelser.
Med Døden klart for Øje gik hendes Tanker i Bøn til Naadens
Gud, vor Fader i Himlen, og med levende Erkendelse af sin egen
Ringhed tyede hun til Frelsen og Freden i Jesus Kristus, idet
hun fandt sine Tanker og sin Tro udtrykt i flere af de Salmer,
hun mindedes fra sin Ungdom, bl. a. i følgende Vers af Biskop
Brorsons gamle Salme:

Vor Tro er den Forvisning paa,
at vi Guds Naade have,
som ingen af sig selv kan faa,
men den er Aandens Gave,
den faste Grund, i Hjertet lagt
ved Ordet om den Naadepagt,
som er i Kristus stiftet.
Derfor hvilede ogsaa Fredens og Kraftens Aand fra Gud
over hende, indtil hun Langfredag udløstes. Det er derfor
den bedste Trøst for Eder, som sørge over hendes Bortgang,
at hun levede og døde i Herren; derpaa grundes Haabet om, at
hun er gaaet ind til Hvilen i Guds Paradis.
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Guds Fred over Eder og Eders Minder; Guds Fred over
os alle, soin gaa Dødsdagen i Møde, at vi maa kunne synge i
Tro paa Herren:
Du, som fra Skyen smiler hist
min Herre, Frelser, Jesu Krist,
lær mig at tvinge Sorgen!
Sving for mig Haabets grønne Flag,
Langfredag var en bitter Dag,
men skøn var Paaskemorgen.
Amen!

7?. L. Jürgensen.

II.
Fru Ida Paghs Dødsfald har vi i Borup Præstegaard mod
taget Budskabet om med stor Deltagelse. Det voldte min Hustru
dyb Sorg, og hun har i disse Dage haft for Øje et helt Billed
galleri af sin' kæreste Barndoms- og Ungdomsveninde for ret at
fordybe sig i dyrebare Minder. Det bedste er, at disse Minder
her saa godt forliges med det store Paaskehaab, der i disse-Dage
har lydt til os fra Menigheden gennem Apostelens Ord: „Lovet
være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store
Barmhjertighed har igenfødt os til et levende Haab ved Jesu
Kristi Opstandelse fra de Døde, til en uforkrænkelig og ubesmittelig
og uforvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til Eder, hvilke
ved Guds Magt bevogtes ved Troen til den Frelser, som er rede
at aabenbares i den sidste Tid.“ Det er dette levende Haab,
som ved Kristnes Dødsfald allerstærkest lyder os i Møde, ja, hvad
der er meget mere, overfor den mørke Grav lægger os paa Hjerte
og Tunge et „Lovet være Gud“ for det store Opstandelseshaab,
om hvilket det hedder i Salmen,
at det er ej paa Drømme bygt,
i Luften ej det svæver,
som hviler paa Gudsordet trygt
og paa, hvad Hjertet kræver.
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Ja, det er en stor Trøst, at hvad vort Hjerte virkelig kræver,
det forliges altid med, hvad Gud af faderlig Naade giver sine
Børn i sit Ord. En herlig Arv uden Syndens Smitte og ufor
krænkelig er henlagt baade til hende og Eder, som nu sørge;
og ved Guds Kærligheds Magt bevogtes baade hun og I frem
deles af den gode Hyrde til den fuldkomne Frelse i saligt Møde,
som en Gang skal aabenbares i Guds Time.
Se! dette stemmer med, hvad Eders Hjerte i denne Stund
og fremdeles kræver. Først dette: ikke at skilles, men fremdeles
mødes og følges, at samles og modtages efterhaanden og ved
den samme Frelserhaand efter hans eget Frelserord: Jeg vil se
Eder igen, og Eders Hjerter skal glædes, og Ingen skal tage
Eders Glæde fra Eder. Men da vil I ogsaa erfare, hvordan I midt
i Sorgen trænge til at være med, fuldt og inderligt, i Menighedens
Paaske-Lovsang: Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader!
Saa vil da 1, hendes efterladte Mand og Børn, og mange
flere, Venner og Veninder fra Barndoms-, Ungdoms- og Mand
domsdagene, bevare den dyrebare Hjemgangne i trofast Minde,
og Hjertets Krav er ogsaa her den fælles Trang at sige hende
Tak. Hun var en Kvinde af en sagtmodig og stille Aands ufor
krænkelige Væsen; paa hende passer de to Ord: stille, men stærk.
Hun var netop en stille Kraft. Og derfor virkede hendes Person
lighed saa dybt og varigt. Og vel havde hun store menneskelige
Dyder, en klar Forstand, en vaagen Samvittighed for Sandhed
og Ret, og en sjælden Redelighed og Pligtfølelse. Men hendes
egentlige Styrke baade i Sundhed og i Sygdoms haarde Lidelser,
baade hjemme i hendes Husmodergerning, og i al anden Færden,
det var dog denne, at hun var Herrens Tjenerinde; Styrken kom
fra ham, der fuldkommer sin Kraft i menneskelig Skrøbelighed.
Hendes Minde bringer mig til at tænke paa Salmeverset:
Vær stille Hjerte! Bi paa Gud,
hans Time nok skal komme,
saa sender han Dig Englebud:
Din Ventetid er omme!
Da glemmer Du, at den var lang,
da bliver og Dit Suk til Sang
om Freden, som Dig favner.
C. F. Balslev.

