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Hædersnavn at tnnne katdes en Dir-Heiden on end-Den der fyslskr
med noqez sont er godt Og gavnligt,
uden Henfnn til,
et en thbejder
om det e: cn aandelia eller en mere
legemlin Virkfoknbelx tun ofte: fig.
for.
Der er en Zelvfotge· at de, der
har med Hasndeni Oserning at goes,
tun med Kette kalde ssg Llrbejdere;
men det sarnrne Hædersnaon kan vgsaa tilkomme den, der vier fin Tid
og sine Evner til en aandelig Syssei.
Den Lærer, der med FZLV og Dogtighed Daretager sin Gerning i Stolen og got alt, hvad der staat i bang
Magt, for at den hatn betroede Unger ban
dom kan blioe del oplnst
itke en Arbeidek7
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Dei var
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Forestillinn. inaen Kunst vaa pietkstist Bis at
at Livet er det berquste Eventm, der fly fta det hele som noaet uvedkoms
T
suldt nd kan ovfnlde de driqstigste mende. Men derjende et det en megei
»in-f
lFsorventningeL Te ded, at Livet ko- stot Kunst at lunne siae det »ret Far- III-IRS
stet bin-de Kamv on Stummen nten vel i Livets Brn Da Livets Kvæld«.
.I.I«’"t.
de ved oqsan, at det just den-ed fnar
Klogt er Det altid at kunne stelne
lever

i

den

sath

Votbetre holder
Vørnene:
telse on Forstaaelfe, hvis Samfun- deres Mund vil dan berede skn Londet stal ukvikle sig fund Da hartnonTsL
sang. Han siget som de, at Livet es:
Jmidlertid maa vi ingenlunde tro, en meaet tosteliq Perle, der just sanell
at alt er Unret med et dngtigt, sosin sande Vckrdi. nnar alt andet fest-T
lidt og ibcerdigt Arbeite; det er stott, tes i Vove for at vinde den·
an-

Hnn

agtvckrdigt oq godtx men vi Menne- erkender aldedes itke den met-en Tale
ster tranger til to Ben at aaa paa; om Forsigtigheden som den stote
at hopve paa et Ben vii i Længden
KardinaldndF derfor gis det datn jo
blive for befværligt.
saa ilde, at »dem blev regnet blandt
Dei er godt at kunne arbeidex men
lLJvertrædereC In de, der bedst subtidet er itte mindre godt at kunne bede: «te i
hans Spor: Stefanus og den
Bin og Arbejde stal folges ad.
øivrige Martntskare, alle de mange,
Bil man nøjes med Arbejdet alene, der ikke stak deres Lns under en
da synker Menneskelivet for langt ned; Skcevpe, men satte det i Lyfestagen,
vil man nøjes med Bsnnen alene og var i alt Fald itke Forsigtighedens
det
ogsaa Räddete
vrager Arbejdet, bliver
Eneboe:,
mennestetomfjerne,
som flygtede
me Egne i Haab om der at sinde den
Sjælefred, han sukketde efter; ilte
qennem Arbede men gennem Ben
alm- vilde han bygge sit Gabst-Irhold op. Votherke lod ham fotftaa,
kun en haltende Time-relse, ligesom det heller itke er Meinusen, at vi stal sty andre Mennestrr og
leve votl Liv for oö felsv alene.
Dei bedste et absolut, at vi midt
set
k
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Menge fom
jeg fundet
en qlad Kriftem derfcr tuude fes ikke
fende dig fra nqu. Nu signe dig Gutoq bei-are i dig den ungdommelige
Hjlckde i den Helliqaand!«
vcbe oq hat ladet Hovebet
et Ein, i dig derimod bar
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Dei Klarfyn hat Di
fra
langt
as Nackurem Thi
Italien er ssjult for Verdens vife ng
ferftandige.
V o r Klogssab lægger ikke
sont
Verdens
en Dæmpet paa Minervbedem den for-get den tvættimod,
idet den stadig baler as i Frallestødet for at holde os inde
»Hetten5
Hus alle dort Livs Dage« og saa
forsvrigt med godt Mod Tcenwe es
igennern alt, om faa en Saal stulte
kre

je

«

T-

leinaen um tmm endnu Hawren og schde »Der komme-r viftnok
manqe Krisme kil mic« oq jeg bebover
ifke at fare Landet iqennem for at

—

dir-Ihm

Besøz17'«

ge

«

Is·«:.!ncke III-Zweife.
er,
»Im sad«, faa foriæller en geistfund
der er till«-.:Je«, DIEde Inn«
:ig, ,,en Llfxen i mit Studerevckrelse.
luer nssxke Papirftumpet
da jeg sit Bud cm, m en gammel Este
l
Ia knn raubte, lnkvt zxrædxsnde, den
from Mond as iUcenigheden laa for
Toben oq ønfkede at tale med mig. 7·«kke1-:- zankrr!e:»-Jl.1,ntin
Klebelfek Umfene bar asdt min Oel-T
Jeg ilede straks til hans Bolig og
La Mit-de
sokauledigede Hiernsxtede
Ovlevelfe!«
fandt ham i stor Sjcelensd liggende i
simdotm
Tet er godt at mindes alle Herren-T
Zeugen.
daaklig Fordojelfr.
,,Marie!« sagde den gamle til sin Felqeminqen Men de! er ikke godt Netmäsitet og
I
17 Jede paa dem alene.
Man san bli- Mino Venner ch. at Hcakt Ente
Om dem gjaldt det, at de var festb- Hustru, ,,giv Præsien en Stol og lad
af
en
teddcde mig.
faa ownqu
!r«1.ke!ig Forth
te med Helligaand og Kraft. De dil- os væte alene et Øjeblik!«
Sau fnatt Konen havde lukket Do- .:: man bliver forthdret i at leve
de intet mindre end »tage Jordenz
i Mrs II C. »Im-T Ils( W S St. M::smnae, Iowa.
.II:1!iden. Naar Herren got ftcre
den Iel of
k! » sum-M Musik-m as M. E. Hirten
Ists-J«
Gramser i
Eje vg Hedningetne i ren bag sta, saa den syge paa mig
irrsoo os, er det ilke Tuns Mening, cit« Sinn-r- Jduu R zi-(- »du Gurt-e gav nsiq et als-»Im
med
matte
Øjne og sagde: »He. PaAtv«, thi den bantet dristigt paa,
»das-m
Iu
g du uqu Form-»Hu bvilm
ri sial ftandfe der. Tet er tun en Op- thing
er bange!«
Im Seo as
icq est hisrteskiqcsnm
der better godt Budstab. Det handte stoe, jeg dst
og
»O stecxsme og Kramp- l Mufttetne. Im
at gaa fremad i den sam- Erwidtil
:r:1ntrin·q
adstillige af dem, at de blev udstpdt
Jeg begyndte straks at stemholde
nmwue You-Heim Orgmtaxdte standen-L Jst-He of
rne Tro, faa ligger der endnn størtc
Jeq Its siqh
Lambecs
sog :—-r.rnr---nve Zweitens-few
af Synsagogetne og behandlet sont Striftens traftigsie Fotjwitelser og
at Dr. Mut-f
Bennec
venter vaa os. Herrens Ker: bvad icq steh-r hoc san
Tinq
og
men
iblandt
en
Ulve.
midt
Trostentb;
han afbrsd mig og
Faar
Flok
denkt Eure ymw miss. san alle visit ubehageltqe Lampder sta- tomek foxivandr Mot- flckke Smettek hat tes alt-fis
Men fo vierte det gi! til, des starker-e sagde: »Im dette ved jeg allerwe; kiqhed oq Magt er en Flod,
sauber noqet tm Dr. Mucksakaals Uml, ogieq
straalede den kostelige Perle, og jo men Ordene giver mig nu ingen :-i-J nassen
troc. m Netve and Livek Mlls u en Ihm-Un plansGud sendet fnatt nogle smaa Mus III-diesmmere de syntes ait tade, des stsrte viste Trost, skønt jeg af gansie Hjette ttor
»Jok Esu siev kamt-O Viert-sonder- ( It Im Its-.
til at æde vore veksignede Ovlevelset
Seiten sig at viere. Alle deeeg Ho- derpaa.«
I to Maus-ever sit ban nassen lagen Stdn, d- vi befra Fortiden, detsom de er blevne es gyadkk at gn» vom Ve. Mun« years can im Seen-e
Jeg sog Bibeken, som laa paa Botvedhaat var kalt; alt var taget i Ed
hast fund vg Mik· dem hat
en Felde, hvot vi sidder og nydek and Liver Will-h og
det og flog den 22. Salme
ktke at
dem.
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ene ftal gere:, og de: andet
Zorn bekendt bliver Livet ilte fcr
ikke 7nrfømmes: Haandens Aralle Menrcsker Ded at lockre et »Denbejder Its-Ia ikte tro, at tun det, ban tnr.
Te sleste bliver
esterb«..nd: n
hat med -:: Tere, er ncsget Værd
kioge paa, at »n:ed Maade er alking
Qa links ad falfl oilde del Være,
Ecodt«, at »Ja-eins stal slrtxes cftsxrz
om Aandenijs Ardejder hoomodede skg
Jlærinn«, on at »Krntken gnar smY
af sin Virtfrmbed.
lange til Bands-, at den tonnner
Nef, ni rn:—.«1 lære at refnektere Inder- steh-s
nika Tct vix sige at
til
Stand Da
andre uden Henfnn
Helligevel er en sagte stresbelin TinktStimme DE maa gere os fortrolkge
fkal bebandles med den stnrste
med den Junke, at vi ikke kan unwiVatsomhed, og saa er det enddai
re hverandre.
Uundgaaequi. at det bele tilssdst
Haandens Arbejder sag Ilandens en ret bedeøvelig Afsltttninn.
Arbejder Its-an mødes i genssdig Agas
mcd

Det erfarede

Hjcmmcu
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Det

at wette

ffor

—

man

galt.

Winc of Cardui
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tiE, er en Arbejder og Fertjener Jlrbejderens Herden
sin euentl iae Værdi.

Evner

J »en Tib, da Tro:livet paany op:-aagnede, indfandt en Yngling stg
bog en i kristeliqe Kredfe bøjt anfet
Mand, fom for mange var en Fader
strifm-.«» og lede hog ham gerne
sac. sit Troegsliv ftnrteL
leingen
du«-Ihm bam meget venlig og nahen-:
»Im til a
blioe tet lcknge hos fuden
Vcd Llffteden spumte
unge
Als-and kam-:
»Hvoraf lau det bog
koman at im maatte blive saalænge

Tag

kort Tid Naadens Sol
sopfsatdter sine Venner til, at være
jne fljuler for
klar over, bvad Kristenlivet ftemfor
Dem, og dog lyser den disselig
alt betyder: en Korsfcesstrlse af KoMen det er bate en Sky,
Ibag Dem.
vil altsaa
kets Begcetinger.
Dei
vkl drage bott, og naak den er
fden
Lsige: naar der i Verden handeg os »forbi, vil De se de evige Boliger i dedet, der gar bktterlig ondt: Staffel- »res Herlighed.«
H
Ten gamle Mand sijulte Ansigtet i
ser, Neberlag, Haan el l., at vi da
føger ind til vor Mester med de sine stælvende Hænder og tav en
blødende Saat. »Bei
steter og det Stund. Derpaa sagde han, ligesom
bvad da?« ,,.f,)Vad da?
Ja, Mem stkatntner, hvnd synbig Viflie btød«. hen for sig:
kan fv ikke blive her paa Jorden for Gaar vi da og klynket og klaget over
»Rigtig! Jeg has vift lcest dette
file
det
var
vel
den
onde
vi
læter
heller
Ver-dem saa
bestandig, og
aldtig ketlige Vers tusinde Gange, tcenkt
over det
godt. Da maa jeg vel, som alle an- Fadeenes berlige Kampfang:
og hat dog ikte fotsiaaet
des-« »Og hvad da?« spurgte
dre,
det.
Bange?
Hvorfot da bange for
Vori Kors det er vori Vaaben·
fremdeles den gamle idet han greb
Sinan«
og adelige Skjold.
Drengens Hander og holdt dem i sine
Dekpaa vendte han sig til mig
ind
del
var
i
ham
»Mit!
saadanne tlyntende vg udbrød med foruncoeklkg krhftig
og saa
Øjnene.
Og
da?«
der
i
Son, hvad
Kristne,
Evangeliet betegnes med Stemme: »Men nu forstaar jeg det.
Den muntre Yngling blev alvorlig· de raadne Fisi, der stal lastes ud i Døden er tun en Skygge
og Jesus
er bog den; en Sfyggtz som snart vil
og hans Øfne fvldies med Innres-, Bodens Motte?
idet han sagde med sicelvende StemOsg vi agter det for en stor Klag- vckre forbi. O, nejk jeg frngtet ikke
me;
at
du
at omgaas Tingene her i Ver-I mere
ssab
»Tak, Bedstefar,
giotde
fnart kommer Solen til
bette!
den
dek
ikke
der-s
Lief Syne!«
som de,
mig opmcerksosm paa
Jeg havhat
I
de nok ikke tænkt faa meget paa, bvad deri. Jseg blev en Gang saa indetlig
Bed Midnat døde Mandenx han.
der dog er Hohes-sagen Men bei-ef- glad ved at høre en grunbtvigst Prcestj havde ikke talt et Qtd mete, men lig-;
ter vil jeg aldrig gelnrme, at det ct nævne ,»Far, Verden, far del! feg« get med fast soldede beenden
s
beftikket Mennesiene engang at ds, og kehes ved lcengek at vcere din
Da feg ved Begravelsen saa
Træ1«(
hamj
dereftet er Dommen·«
, som
Kingos vpperfte Salmr. Thi ligge i Kisten, var det angsifulde
Maatte vi alle leere at spørge og Grundtvig hat Ret: bruge
thek forsvnndet fra bang blege AnUdv.
selv ofte: »de du«-«
den, det sial vi; intet mennesteligt sigt og dnb Fted og Mark-ed var ndbar vceke os fremmedz den Maade, btedt over det.
hvotpaa vi handler med det allektinMandig og kast.
gesie, som vi faar mellem Hander
Tit Advatfcl mod at lrve
anth M, 44—32.)
et Begier koldi Band -—-, skal
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beider?
Kort

jeg blive en nyttig Mond og med Tiden ftifte Familie og scette Fod under eget Bord.« ,,Og hvad da?« Som
Husfar vil jeg opdrage mine Born
saalebes, at der kan blive gode Mennesier af dem.« »Da kwad da?« »Naat
jea ingen hat at forsprge langen,
kan jeg give mig i Stikhed vg heuleve en frevelig Asldetdom·«
,,Qg

.

st

anen

Sand Glæde.

lett den var udsiutt og for stedse forfvunden?«
Den syge saa sporgende paa mig,
vil jeg anvende Flid og Samvittig- og Tvebragt, Forgudelse af menne- sog et Forsianelfens Glimt siøj oder
hedsfuldhed og detved vinde Folks sielige Navne og Laetdomme m. m.
hans blege Takt
Velvillie.« »Og bvad da?« »Da vil
Dei er ogfaa klagt, som Jesus selv
,,Ja«, fortfatte jeg, »Dødsstygger-

«
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blisver denne got-, som jeg haaber, kan get sine Venner i Kotint, hvilke stemjeg forlade Stolen og gaa ind i en me Folget det hat haft for dem at
Livsftilling.« »Og hvad das« »Da de hat bygget paa deres eget: Kiv

uu er

finde

Lad os like glemme, at
i Gudg Menigshed er »en

Fædte
Heliestare«,
for hvem Nidtcerhedem Jlden fra
Hinlen, Glckden over den dyte Stat,
der indlsser alle et Mennestehjeries
tabke Vendieh var det fstst!. De
Innkne hat ingen Pladz i Guds Rige.
Men den Anat-, der ved Ordet hat
siabt Nidkærhedens Jld i saa mangt
et kolsdt Mennesiebtyst, er ille alene
Kraft-enz, han er tillige Bist-ones
Aandz Otd fern Besindighed og SaalM hat allid staaet k htj Kurs hoKriftt Fell, mn end den zustand,
som Awlen anbefalet samtnen med
Mdtethedem et af en anden Art end
den kloge og forsigttge Verdens Borgmesietdyd, der i Birkeligheden tun et
vore

op.
De
den?«
»Hender
spurgte jeg.
»Hm jeg sendet Iden? Jeg hat
vel last den Tusinde Gange.«
»Og dog indeholder den Salme
et Verö,
som De endnu ikie hat

entzog behaart

its-sum Mde W tit

Syst-,

mei-

Mænd og
Kvinder onst-s

Loginssvekischse og

et

denn

:i! at sehe os ovmqe cis-M for Itssoeadiqbidltmls
let, ver tun folgsc nunm- Ooage M Ist-me III-il t.
Ins-etwa M Saum-det, qov kyoktsmefte oq Isdis eilt-Ingele ele sont kundi.
me m- ovek 100 vEt
!
Imn pa sideke Orts-immer mitns. I. sum-, Vrasidenr.
des-L IIIvrt Wams-, III.

Stettkm

Jortiden og tilnted maasie endogsaa vaa Iphmppinernr. Je- Itl ruf-Ie, at De Mutes
nr.der os selv mer« end vi nydet Guds staman Ptlls ukmvllomt bat vom et Col-e soc mig.
Jeq hsr hyppiqe yet-MI- ss umso sosedpme oq bat
Godbed, sf Siedet for at sitide frem
tin-It unser disk ins liaan djslp pq sah Its
til »Hm

liest!«

Jeg lceste detpaa tydeligt vg langsomt: »Den jeg end sial vandre i
Dtdsstyggens Dol, frygter jeg klle
for ondt, khi du et ved mig, diu Kæp
og din Stad, de trsstet ewigl«
»De hat ins-selng saa vedblev jeg,
«i Dei-es Liv koste set, hvoedan tunge, msrke Skyer lagde sig over Bierget og Daten og for tori Tid stjultel
Soleni LUS; hat dikse Siyer nagen
Gang forstrækket Dem?«
»New-alles mig!« udbrsd han neesten
gnaven; »nej, ieg ee en gammel
besteht-«
WimDei et Monds Kristne anset for Soldat, som hat gjvrt hele Bergesklsgi Use at bygge paa os ser eller ktigen med; aldtig hat noget kunmt
M W M W Mark flal ve- finstre-M mig.«
ke tut-, og enhvn Wink-is i dort
»Es-r hat de nogen Ande, war
en M Halte Men, M, at den

en
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