
Guds Sag — Folkets Sag. 
(As Past. Kr. Anker.) 

Moses var paa Bierget bos Herren. Te fyrretyve 
Dage gik not for ham som et Nu. Te Love, hvis Jud- 
hold hele Berden bærer Spor af den Dag i Dag,»var 
i Orden. De 10 Bud var skrevet paa Tasvlerne og aandet 
ind i Moses hele Personlighed. 

Rede i Dalen laa Sollen Ventetiden bleo lang. Hund 
der dlev as Moses, mente de ifke at vide. Men Aron 

haode de. Kalven blev dannen »F Morgen Fest for 
Herren« hed det, ,,med Alter og Osser«. Men Spise og 
Dritte og lovløs Slippewsigilps var not Maalet. 

Herren saa alr. Siger til Moses-: »Stig ned, thi 
dit Folk er svarlig afvegne lad mig faa Ro 
at fortcere dem og saa vil jeg gøre vdig til et 

stort Folk.« 
Dit Folk siger Herren til Moses-. Tit Folk siger 

Moses til Herren. 
Hvad man Herren mener med alter og atter at 

sitze: .,dit Folk« til Moses? Er det blot, fordi Moses 
er født af det Fall eller har fort det ud as LEgypten2 
Jeg tror, det hovedsageligt er noget andet. —- Det er, 

som vi hører mellem Ordene noget som dem-: »Se« 
Moses, hvordan det Folk er, som du har fort ud as 
Rahmen opdraget paa, haft Broderi af og dog itke 
vil slivve, dog elsler, som din Sjcel hcenger ved som 
ved dine egne Born. Det Folk, sorn ejer dig, Horn du 

hat bunden dig saa uløseligt til. Se hvad det er sor et 

Zoll —- dit Foll«. 
Men det er, som Herren ikke kan faa Moses til at 

se det fra den Side. Han kan knap standse og overveje« 
for han kan jo ikke vcelge anderledes, end han har gjort 
for lcengse siden, hvordan Folket saa end er og bliver. 
For det Folk har hans Hierte 

Men der er noget andet, som han næsten maa skyni 
de sig med: ,,Se dag, at dette er dit Folk« siger han til 
HerrenDet er, som Folket med dette »dit« kastes frern 
og tilbage mellem Herren og Moses. Jkke saa at for- 
staa, at Moses ilke oil kendes ved Folket eller have det, 
naar det kastes hen til ham:1nen hvad hjcelper det ham 
eller nagen at have et Folk, som Herren itke vil kendes 
ved som sit? Det er derfor, han strider: ,,Synes du, 
Herre, at Bornene er slemme, saa husk paa Foræl-drene, 
Forscedrene, Abraham, Jsak og Jako Hor, hvor 
Moses forstaar at overtale. 

Var det da laa galt med det Falk? Ja! Acon hande 
gioet det Teilen, og det var mere end det eller noget 
andet Folt kunde taale. Hvad er det at give Folk Teil- 
en? Det er, at slippe det ud i Lovlsshed, hvor det for 
eller senere maa gaa til. Men for at man kan gøre dette 

maa man slippe det hjerteligt talt, opgive det som 
noget, der ikke dur. »Vil det endelig gaa til, saa lad det 

gaa til«, lcegger sig koldt inde i det Hierte, der har 
sluppet. 

Men Moses holder Follet fast hjerteligt talt, hvor 
galt det end ser nd, hvor lossluppent det end tumler 

fig. Og i denne Fastholden giver han sig i Kamv baade 

med sit Folk og sin Gud. Orn det saa lukker sig over 

hom, saa kan han ikke ander J begge Kamoe maa Livet 

scettes ind- 
Fsrft ssrer han Herrens Sag for 

Folket — det bilde, tøjleslsse, brutale Folk, hoor 
de skjrrlte Oprsrsgnister ogsaa imod Moses altid ulmes 

de og stundom flog ud i Flammen Lovens Tavler var. 

staaet i Stumyer, men Loven var ikke dad, sov ikke en-» 
gang, selv om nogle maaske havde drømt en saadani 
Drom. Sorn en levende Magt med skærpede Soærd gik l 

den igennem den kaade Mylder og mejede ned sor Fade- 
som det er Lovens Stif- 

Havde Folket i Gaar sat Gud sra Trauer-, danset om 

Guldkovlen til deres kcelne Vekselsnnge, saa maatte der 

i Dag erfate, at Herren sad paa Tronen urokket, mens 

de springet istdningedans til der-es egne Dødninge- 
sitts. Tre Tusisnde faldt i Slaget. Blodet slød i Strom- 
me, Vierter-ne bcevede i Rædsel: nogle begyndte oel at 
raabe til den Gud, de selv havde været med til at af- 
scette sor at faa Frihed til, thad som helft. Asmcegtig 
Trods med indeklemt Knur prsvede maaske at saa en 

Smule Luft hist og her; men det blev kun til et gisoet 
Gnap ester Besret Myndighederne var for overvæls 

dende, for tnugende Det var, sont Loven, Moses og 

Jehovah havdp slaaet sig samtnen til en Magt, der gav 

Liv og Dtd og Aand til hvem den vild·e. Verden sra 
i Saat med denZ Lyst og Leg er forgaaet og noesten 
ahnt- uden i den frembrydende Augen der som en strid, 
nstandselig Strsm skar sig dybere og dybere lige mod 

Diertets Bund. 
Glaget var farbi. Oprsrssanen var reven ned. Lo- 

vens Banner vajede hjjt over Valpladsen. Det sorglsse 
Falk fra i Gaar et der knap Levninger af. Det er, som 
set vi et helt andet Folk, sorgbetvnget, i Seel og Aste. 
Hoor er dog Vetden og Menneskene i den omskiftelig· 

Men i Morgensbegynder Kampen igen. Det er Mo- 

ses, der skal op til Herren for at gsre Forligelse for 
W Swd oq for at faa Herren til at vedtende sig 
W ice-i km m set-. 

Hm W med en Wsr. idet han sitzen 
W M stvt Mc fettswttet med 

du foklode dem deres Synd2 Til 

en,hvadhanselvsætterindpaa 
M Un M: M Me, da, stete, slet mig nd 

« 

»Hvi er Herrens Ord for- 
fvnndet af hans Hus ?« 

Nogle Tanker i Anledning af et 

Handels-Rats Jubilæum 
As P. S. Dig. 

l. Det et vel bebst- at jeg first 
Ast W M fot M leg mener 

month-W- 

Jubilaren er en Prædiken, fom den 
llte April 1810 udkom i Ksbens 
havn med Titel-»Hvi er Herrens 
Ord forsvundet af hanö Hus?« —- 

FsrPrædikenen udkom i Trykkem var 

den bleoen holdt fom Demiss eller 
Prsvepkæditken i Frue Kirke den 17. 
Worts 1810 i Menhavn af en 27s 

aatig teologisi Kandidat, fom bar 
M Imere saa bekendte Nahm N. F. 
S. W. Wen over den-. 

W 

bar-de i Gaax og i Tag swttek kmn sit egck Lin wd mä 
Sagen. ,,Hvis ikte, da, trete, slet ntig ud af din Bog« Ili« 
dem, vi kender, er tun een naaet Moses i dem-. Lan-« 
Rom. 9, 3 og her, hvad Paulus siger. 
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Sorn Moses sejrede i Gaar, sejrede han i Dag. Etat 
du sejre over Folket, da maa del være d it Falk» der-S 

Sag din Sag. Stal du tunne besejre Gud, da maa 

han vcere din Gud, hans Sag din Sag. Alt hier- 
teligt sandt opsattet. 

Maaste er der norle, der sorioger at sore Guds 
Sag for Folket og siaar ned for Fodr. saa Hjeiterne 
bliver haarde og kolde — dereg eget med; men naar 

de saa sorsøger at ncerine sig den »Wind, der elsker FolsI 
tene«, saa gaar det ikke, de naar batn ikke, hvor megets 
de end vii brnde sig frem; Afstanden holder fig. Maasse 
andre forsøger at søre Folkets Sag for Gud saa de 
tidlig og sent, ,beder ior det stakkels Falk: «men naar 

de saa stal ud til Folket, hvor Oorørssanen tnejier over 

Slot og Hytte, saa lister de sig fejgt orn i den gamle, 
krogede Gade som hedder: »n1an maa lernpe sig fremI 
— spare sig ser — spare Folket·« Nei. det gaar itte, ,I for saa kunde Jesus have gjort det s.amme 

Nes, Guds Sag og Filkets Sag er sammensøjet iI hver aerlig Arbejders Hiertr. og ingen maa stille deml 
ad. Men sætte Livet ind og gaa til, am saa stulde være, 

det maa vi, som mange har gsort før os. 

Ja, men at leve saa, det er jo ikke blot at gaa i 
Slag nu og da; men det bliver so iom at bo hele sit 
Liv paa en Valplads midt i Slaaets Tummel oa Gru. 
Er det dog ier socert, for svwrt i Lcengden? Blev 
Moses ikte trret, hvilede han aldrig ud, saa han aldrig 
andet, end hvad man tan so paa en Valplads? 

Nei, as hvad der horer Verden til saa han vist ikke 
stort ander. Tit sidst staar han hojt ovve, men iaa ene, 

saa ene og ier ind i det sorjeettede Land. 
Men ogsaa ester de: Slag, vi her har tasnkt lidt 

paa, saa Moses noaet andet. Tet er Barnet i denne 

Kcemveskikkelse, der kommer med sin Von, sin Trang og 
siaer: »Herre, lad mig se din Herlighed.« Naar vi 
horer denne Bon, er det, som noaet i os stille udbryder: 
»Na sa. Moses, hvor du doa trænger til at se den:« og 
uden at vi egenttig ved hoordan det gaar til, er det, so 
vi bliver stillet hen ved Moses’ Side og beder med oog 
for ham: »Na, Herre, lad ham iaa din Herliahed 
at se.« 

Moses fik se alt, hvad hans Stsvsje kunde taale 

af Glansen her oven fra. »T«hi seg vil vcere den naa- 

dig, iom jeg er naadig, og forbarme mig over den, jeg 
iorbarmer rnig over,« siger Herren til harn. Den Herre, 
der ikke kunde næate Keemven, der trofast stred midt i 
Livets Brus, noget, hvordan stulde den samme Heere 
kunne nægte Barnet, som solte sia sremmed i Ver-dem 
hvad det ttængte til? 

Men havde Moses da slet innen Sag, iom han i 
verionlia For-stand maatte kalde sin egen, og som han 
trcengte til at skulle sorsvare over for Gudog over sor 
Folket Og var der nagen, der i saa Fald vilde sorivare 
hans Sag for hom, som han havde gsort for Gud og 

:for Folketk Tror ikte, at han havde nagen saadan 
rigtig privat Sag, som ille bang sammen, var eet med 
de Saaer, vi alt hat talt otn· Men vi set Glirnt af, at 
de entelte bedste i Icllet over for Gud ædelt og inders 
liat iorivarer Moses, og hvad de mente var hans ver- 
sonlige Sag. Og vi ser, at Herren med Fynd og Klein 
iorsvarer Moses, og hans Sag over for Folket, ogiaa 
over ior dem, der stod Moses ncerrnest. Saa ogsaa Mo- 
ses hoftede lidt as, hvad han havde saaet. 

Hvordan git det Moses under alt dette med hans 
indre UdviklingP Det gik saa, at denne Kæmpestiktelse 
eiterbaanden var bleven en ,,saare sagtmodig Mand 
iremsor alle Mennesker paa Jordens vide Kred« J Li- 
vets Smeltedigel havde Moses været og holdt ud til 
Formningen as hans Personlighed, dannedes til en 

Mand, sagtmodig fremsor alle. Hvilken Udvillingi Vi 
er faa vant til at se, at det, vi pleser at kalde Udvtlling, 
ofte frembringer netop det modsatte Resultat· Var det 
Barnet i denne Keim-e der hialp til ved Dannelsen af 
det sagte Mod? Det var det not· Thi vi synger: 

»Faar Barnet bare raade, 
Saa lever vi i værste Nod- 

« Som as vor Herres Naade, 
Han gi’r i Ørknen Brsd·« 

Der var et stort Barn i den store Mand, og det er 

der i alle as han- Slagg. Se Luther for Ets. Der- » 

sorn Bat-net kues saa vil det for eller ienere munde ud 
i dette: »Seiersltse ialder Kæmver alle,« selo om de 

aldrig er saa stark, og selv om de er not saa aodt am- 

hegnet ai alle mulige Festningsmærkea 
Ou- saa vi ved at se paa disse Pat Dage i Moses: 

Ltv timde se lidt ind til Kautene her i Ver-dem for Her- 
rens Steuers oa Tier-erfinder- Se hvordan Tienesten 
set nd, lsvordan den udisreh hvad der maa sætteö ind J 

paa den for at have Saal- om Herrens Wenigstele Det 
oil alt samtnen afhcnae as stet, man ser med. 

Ydmyge os vil et saadant Syn Men den ydmhge 
givet Sud Baade, ogsaa til med sttrre Trost-Web at 

atre han- Gekning. Og den, der er ydmyget, tun bede 
oqsaa Rose-' Vom »den-e, lad mig se din Hauchst-« 
Wa, men sent den ogsaa ned over dist Fell, 
mit soll ned i djmets Inne, hvorsra W ndaaar. 
spmssasssmwumsoagciweoqpqemdz 
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ne Pradiken i Frue Kitte, Professor I 
i Teologiem P. E. Müller-, gov Kan- 
didaten Knrakteren »Udmærket godt« ; 
for hans Prædikem og mere kunde 
denne jo ikke fortange. Sau langt 
var alt gebt, eller tettere udmætket. 

2, Kandidat i Teoloqiem N. F. 
S. Grundtvig hat-de prædiket for 
Demis for efter sin Moders Opsors 
bring at overtage Pladfen fom per- 
fonel Kapellan ho- sin samt-, frage 

W 

Faden Paitor Johan Ottesen 
Grundtvig i Udby ved Vordingborg, 
sksnt han egentlig dengang davde 
Lyft til nogei helt ander. Men sin 
Moder vilde han 1yde, og for at 

glasde sin Fader var det, han udgav 
fin Prwdifen i Trinken Og imod al 

Forventning sit imn nu atter Uds 
mærkelie for sin Prædikem men rig- 
tignok paa en hel anden Maade end 
ved Eeniors Vedømmelie ai den. Na- 
tionalisterne «blandt Kobeniiavns 
Geistligbed med« Stiitsprovst H. G. 
Ciauien i Spidien for nemlig i den 
Grad i Harniik over næviite Prces 
dikem at de iorlangte dens Foriais 
tek straffet eksemplarisL i. Eis. nied 
Udilettelfe af Listen over de teoloi 
giske Kandidater o. ,s. v» o. i. v. 

Eiter at have forhøri fig das de: 
danike Kancelli og andre Steder, fik 
de djceroe Riddersmcrnd den ikke saa 
lidt nedilaaende og aidæmpende Op- 
lysning, at iislge Landsloven var 

man nsdt iil at give Kandidat 
Grundtvig Ret i sine Paafiande. —- 

Man maatte iaa finde sia tilfreds 
med, at Grundtvig iik en Jrettescets 
telie, iordi dan uden Tilladelie hav- 
de udgivet sin Prcediken i Trvfken 

s. Saa megei om Jubilarens 
ikke iaa lidt nrolige Varndomstid 
For Reiten er der ikke i og for iiq 
noaet iaa icerdeles moerkeliat ved 
Prædikenen ud over derje, at den inde- 
bolder en beitemt Forkaiielsesdom 
over Rationalismen. ioni dengang 
var neesten enederfkende i Danmark 
og da ikke mindst vaa bøiere Siedet-. 
Men selv som saadan forundrede det 
Grundtvig, at man dran iaa itærkt 
til Felts imod den, da ban. mente 
han selv, tidligere havde iældet ikke 
mindre stærke Damme over fine sor- 

nuftige feller niornuftiae) Samtk- 
dige Tei vcere nu bermed Tom det 
vil, vift er det i bvert Fald at den- 
ne Prædiken er iaare mærkelig, ikke 
bloi iom et Mcerkevunkt i Grundt- 
vias Liv, i den danike Kirkes Histo- 
rie i det 19de Aarhundrede, men 

iærlig for os. Tom kan se tilbage vaa 
de svundne Simdrede Aar siden dens 
Fremkomst og anstille Sammenligs 
ningek mellem dengang og nu. Jeg 
mener derior at det er i jin aode 
Orden at anstille nogle Betragtnins 
set ved hin Predikens Hundkeds 
Aars Jubilæum. Et Forisg herpaa 
skulde det ftlgende viere-: 

I. 

1. ,,.Hv«i er Herrens Aar forsvuns 
det as bnns ths?« — Der gaas alt- 
faa ud fra, at det var forfvundet of 
Herren-k- Husc og det, Prædikanten 
er often er at finde Grunden til 
dennc Forfvinden — Det kmjde der 
fo for san vidt være nok san and Me- 
ning i. Dog, bviks man oilde være» 
nckrgaaende, ikke imod Syst-geken,i 
der jo for længft er ded, men nok 
imod Spsrgsmaalet, der jo ftaar 
endnu, jeg figek: bvis man vildq 
ockre nærgaaende, kunde man san’ 
ikke uden at være altfor yderliagaas 
ende fige, at egentlig er Svørgsmoas 
let meningsløft; thi er Herrens Ord 
forsvundet af hans Hus, faa er det 
fo netop ikke bans HUZ mere? —- 

Det er doa vol netov Heut-us Ord- 
ber mir Hufet til Herrens Guts-? Doni 
not bekom. Naar Samtiden Inndtl 
hint« Spargsmanl meninasløfn sank 
Iar det as en hel anden Grund. Man 
mente nemlig, at man aldriq nagen- 
sinde havde haft Herrens Ord san-« 
sent fom netop de bavde det. 

2. »Hm er Herrens Ord for-foun-; 
set af hans Has?« Dei bar fin irrt-; 
kgne Interesse at lægge Mærke til« 
Udtrykket Westens Ord« og til« 
hvad hin Prædiken og Forfatter« 
Dengang mente dermed.· Hei-am besi 
äsver man, som vel er, ikke at være» 
: Uvished. Med »Hei-trug Ord« men- 
fe Grundtvig dengang den helligez 
Skrift, eller retten-e den hellige 
Skrifts Læte om Kristus, am Synd« 
)g Rande, om Frelfe ved Troen paa 
Zer Kristus, alt i god Ovetensstemi 
nelfe med den Kirkeö Leere og Be- 
kendelse, i hvisTjenefte han agtedeat 
Pein-ne- Det er den hellige Strift ag« 
Deus Leere, fvm er Grundtvigg 
karpe og blankeAngrebsvaaben imod 
zornustsorkyndelfen og «Fornuftdyt- 
Felsen, som dengang havde sat sig 
Guds og hqns Okds Sted i den 
mnfke Kitte. 

s. »Hm er Den-end Ord forsvuns 
Im af hem- Hus7« Ser vi noget 
nennen paa dette Spirqsmaah san 
inder vi, at der ved »Hm-en- Ord« 
kke ilpt menes M fom Spa: 
di den var da sanfte Wert Me for- 
W es den W M den- 
Im- U Ist W des W 

iittetlig den heilige Sttift, men, ne 

t 

at 1nærte, itke Tom luktet og indbuns 
den Von, men sont opladt Bog, hvis 
Ltd ommet ftem paa Prwdii 

Itantens Zunge og livis Leere og 
Trøst at Kittens Tjenete let-aged fot 
Zoltet til Liv og Ftelse for tmet den- 
som trot. Altjammen i god Otter- 

zenisitemnielie med den evanaeliite 
Istitkes Betendelse Oa Spøtgsmaalet 
·gaat« endvidere nd im, at naat hin 

Leere iotitnmmen saa fotfvindet 
Den-en: er af ltanss sit-J, ielv om 
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Z eilen Wes 

! 
»Es-di et Herrens Otd fotimms 

den ai itans Jus '-« Hat det jin stoie 
Interesse at se paa dette Stier-as- 
maal fexn liktiindtviaT iaa hat« det 

!endn:1 items Interesse at betmate 
Eiter lnin et tnnat Evemsinth iom 

Jden danitseommeiiske littltetite dritte 
nenne-n mni heimendet til Sam- 
tiden til alzwrliq Ovetveielie midt i 
den pinefnlde Tid, fom det dmgang 
vat- i Tanmatt oa blev det itke min- 
dte siden, da Vaandet mellem Dan- 
mark da Name state-I over, og den 
Zondetlemmelie as det aanile danite 
Iliäae th iin Vegyndelie sont fiden 
im·ts·atte-:T, da iein viftnnt itte endnu 
et end:. 

I. »Hei et Herren-J Otd fotfvnns 
de: as hatt-:- .Siis.·-'.-« —- Er det doq 
iffe et iorictstdeligt Zwmsmaai. det- 
te, ja net-on dette? Og jo 
niete man overneiet det, de- 
sto idriasrdeiiaere blioet det. ——l Herreng- Otd, det, bvormed Kitlen 
er iødt, det, hvomf og lwotved den 
ital leve oft iotplante fin, finde Los 
i Tiden Da Bei i Evinbeden, det et 

forinundetI Jtte fandtl Vi ønskede 
lielst at dette Zwmsnmal vat Uds 
mit i’ot den voldiomite Ovetdtivelse, 
Vildfatelie og Feiltoaelse — 

Alligevel staat Spøtasmaalet det, 
Da den Ptæditen, der bat det til sin 
Titel holder i Aar Hnndredi Flats 
Judilæum det vil iiae den tan« 
da note det, ellet: det et da de him- 
dtede Aar fiden den ndtom i Dan- 

matt 
» ) sp. Men nu et det vel bate et gam- 

lmelt SpatgsmaaL iom knn hat Kit- « 

lke- oa littetaet historiit Interesse? lSaadan tunde det vcete Anledning Etil at its-me dengang, og han, der 
stettede Snøtgsmaalet og gennem dets 
Anklagen til fin Samtid, lmn var 
en Mand det ikke var bange for sin! 
Trsje o. i v o s. v. i Men nu om Dage er saadant 
Spatgsmaal ikke, hvad man kalders 
»attnelt«, da her et ganite andre 
Ting for, ganste andre Spsrgsmaal 
atitillea f. v o i. v. 

J Anledning af anilceet havdei 
iea Lnit til at se lidt eftet, om det 
alliqevel ikke flulde vasre »attuelt«,i 
bint aamle Systgsmaah »Hm et- 
Hettens Ord fotivnndet af hans 
Hus ?« — 

U· 
1. Ovis det nn var Danmatt. det 

danike Falk, der var »Hulet«, —- iaa 
vat der vel innen Mening i at stille 
et iaadant SpemsmaalP — Un fot 
Etsempel de meft lcefte dankte Dig- 
tete — og norste med —, de bsjet 
Fig natutligvis med Ætbsdighed for 
Kristus on den hellige Strift, da de 
fo findet detes Læiete i et stiften 
Lands Falk? —- Eller den meft uds 
btedte danite Presse, de Blade og 
Tidslttiftet, lom findet de fleste Lee- 
fete? Lad den, iom hat noget Kends 
stab til de Dele, komme med Svateti 
—- Hos Dagens Digtete og at Da- 
gens Presse tan man formodentlig 
læie sig til, hvad det er for en Tan- 
teaana, der et taadende i Folket,i 
hvad det anfet for ftott og hvad for- 
lmaat. rigtigt og urigtigt. 

2. Hvis det nu, lad es siae, var 
den danlke Kitte, der var ,,0ulet«, l 
faa et der da vel ingen Mentng i at 1 

stille det gamle Jubilæumsspjrgss l 
»Hm er Herrens Ord for- l 

foundet af band Hun« Damian-IFl 
bar tun eet Universitet Smoprettetx 
as den tut-kit- apuge, christian d. ; sdir. og Universttetet er den weith- Uddanneliesfkole for Priester i Dan- H met-, Mo der aarlis udgaar .en 
Mk m- de tu onst-us Die-« 
nef Da dette Universitetet etsnasl 
tut Ws en Inhalt hvorfra Guds i 
okv thek up m- W, est-u den-s 
Ritttssimer. som meld- stq til Me- i 
sent IMM- har nameliavisas ! 

melsriaticttedenhelit 
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cige sit-ists Leere pm M og Kri- 
M-MosM,Mogs-rs 
Wkwalwsisdomidets 

Becasjscit keeps the house. 
ftum cellak to attic, in spiclc 
and span condition. and savi 

es the housewifc labor. 

Isme· troublc and expense-. 
Just you tky it! 

Mast-sog til-bo- 
Withoutllmflqork 
Plsce disk-ei in psn of vorm 

Inter, sprinkle I little Old 

Durch Clesnset on disk-doch 
(don’t pur the cleanserjn wasch 

und wesh, esch piece, put in soc- 

oncl pag to drein» tin-c in cleim 

Ism- tmri wipc (1ry. linke-, 
quiclcet and bygicnicz no caus- 

tic or chds lnot s soap powder) 
Old Dutch Cleanset will te- 

move the hardest «bumr in« crust 

from pots nnd paar-, without use 

old time Icalcling and set-plag- 

Most-os- 
seist-his- 

sont-Ist- 
Politik-es 

ver-re nosqen Inile Herrens L: I er 

nel skke fokivnnden fm det stoce wer- 

domshus i det lille Danmnrssi Ter 
var kigtignok en dnnfk Prafo der for 
male Ihr siden pna et non Mode 
tillod siq at sitzt-: »Von Fina- var-Bi- 
belen. Professorer!« s-— Der Int- Zog 
masrkelig not, at non kunde finde 
von at tilraabe Professor-enn- Udet 
hele noget saadant. 

Z. Dersom oi nu gaar til den 
Del af den danske Kitte, som, lvelcert 
af Grundtviq knlder sia »den fiele- 

liqe Illetning«, san er der da nel in- 

gen Rimelighedsi at antaae a: det 

gamle Spsrgsmaal fra 1810, hat 
noaet Ærinde der? 
Han, der spnrqte: »Hm er Wesens 

Ord forsounden as lmnxsznsW s---det 
vor hnm doq vel om at Anre, .1t »dek- rencs er atter kunde finde on oins 
baade Plads og Maat i dem-. ec- Tons 
oq over deres Hierter fom Tancl des 
der? Altfaa hat han, fom injen an- 

den, lært dem, bnn sik Jndflndelle 
Dan, at 5cette den helliqe IfriIt og 
den bibelske Leere om Kiesen, Im 

Synd oq Rande, om Frelle on For- 
tnbelle —- bøft —- For det var fo 
ikle blot et alnorligt SvørgsnkaaL 
lmn Ttilledix men han spnmte nloors 
liqt. Hvor manae Scaas Grundtvis 

« 

aianere der findes i Danmark nn, i 
oed jeg ikke, — men alle er de da 
sikkext enige med der-es Lcekenkefter 
Im, at den hellige Strift on Bklw i 
lens Leere er Herrens Ord, sont her j 
nasse den hsfeste Antoritet i hans T 

Sus! — —- 

4. Og fom det er med Grnss 
qlanisme i Demnan mna det da 
llkkert oafaa viere med dem i Ame- 
rika, om her er nonen, on det er der 
sel. Det er io nemlia laaledes med 
lIdvandere, at en Del af dem viel not 
Falter alt bet overleverede over Bord, 
nen en anden og maaske ikke den rings 
te Del af dem, holder saa menet 
terkere fast ved det ovale-verehr- 
"om de mener, at de uden det vilde 
kuldlejle Men det er fo— bog en af 
de ældfte grundtvialke Overleverini 
ter, at den helliae Stellt og Bibe- 
ens Leere er »He-new Orb«, lom 
kke blot bjr komme til Orbe i han« 
das, have Eneret ber. We an- 
dre unbkotafke Overleverlnger er 

s meb demoe as 
tyere Datum og Oprindelle Og alt- 
aa hat feel-Its Gntnbtvtgtanis I 
cmertka holbt trofast fast veb den 
Dverlevektng fra der-es store Leere- 
aber, lom baade ret es rimeltqt et. 
Ilaa Wittwe er det emle W 
naal fra 1810 like aktuell for W 

IT 

s 
i 


