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Liv i Løndom.

Det var en Søndag Morgen i Oktober. Der var 2 
Dages Ungdoinsmøde her paa Skolen, og Del

tagerne var gennemgaaende lidt ældre end de, der 
plejer at være her.

Mødets Ledere havde ønsket, at jeg Søndag Mor
gen skulde holde et alvorligt Foredrag — saadan lød 
Opfordringen — og jeg lovede det. Ikke fordi jeg 
var dristig ved Opgaven, tværtimod, men fordi jeg 
blev glad ved den Tanke, der laa bag Opfordringen. 
Jeg gik nemlig ud fra, at naar Ungdommen ønskede 
at høre et Alvorsord Søndag Morgen, var det nok 
Udtryk for en Trang til mere Klarhed over vort Liv 
som Kristne. Og kunde jeg hjælpe en og anden af 
de unge til Orientering overfor de Strømninger, som 
gør sig gældende paa det religiøse Omraade i dansk 
Aandsliv, vilde det nok blive til gensidig Glæde.

Det er Grundtankerne i dette Søndagsforedrag, 
som jeg her gerne vil dele med vore gamle Elever 
og gode Venner.

Hvad vi som Kristne dybest set trænger til, kan 
kortest og klarest siges med de Ord, der lyder fra 
Mødet ved Herrens Bord i vore Kirker: Vi trænger 
til at faa styrket vor Tro, oplivet vort Haab og faa 
gjort den indbyrdes Kærlighed levende og virksom i 
vore Hjerter. Dette gælder nok for saa at sige alle 
Aldre og alle Tider.

Der er en Ungdom, der vedkender sig Idealet: 
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en vaagen, dansk, kristen Ungdom, og de unge, der 
i deres daglige Færd ærligt stræber mod dette Ideal, 
har vi Tro til, og dem vil vi gerne hjælpe, saa godt 
vi formaar. Og de Stakler, som maa tilstaa for sig 
selv, at de aldrig har nogen Anfægtelse i den Ret
ning, maa vi prøve at vække.

Der er Tider, da det aandelige Liv har sit faste, 
sikre Leje som den dybe Flod, der gaar sin Vej mod 
det store Hav. Og der er andre Tider, da den store 
Strøm fordeler og forgrener sig i en Mængde Smaa- 
løb og derved taber i Kraft. Det aandelige Liv i Nu
tiden kendetegnes ikke ved den dybe, stærke Strøm, 
der optager i sig alle Smaabækkene og skrider frem 
i Kraft, mens den driver mange nyttige Virksomheder 
i Livets Tjeneste og afgiver Næring for et rigt Blom
sterflor langs sine Bredder.

Ak, nej, vi har tværtimod Følelsen af, at for mange, 
maaske især unge, tegner det aandelige Liv i Nutiden 
sig nærmere som en Strømhvirvel, der suser rundt — 
ingen ved hvorhen.

Er det, fordi Ungdommen kun lever i Øjeblikket? 
En Filosof vilde maaske sige, at det er, fordi Ung
dommen ikke har den rette Baggrund for deres Liv. 
Lad os tænke et Øjeblik over dette med Baggrunden:

Vi taler jo ofte om, at en eller anden Begivenhed 
har sin Baggrund; man hævder saaledes, at de fleste 
af Nutidens religiøse, økonomiske og politiske Strøm
ninger har den store Verdenskrig som Baggrund. Og- 
saa vort eget Liv har sin Baggrund; det vil sige, at 
vi bag alle vort Livs Begivenheder kan føle, ane eller 
tro paa en Baggrund, noget langt større, der ligesom 
giver Dybde i det hele. Uden denne Baggrund bliver 
Mennesker for optaget af deres egen snævre, lille 
Verden, af Øjeblikkets smaa Begivenheder, og det 
falder f. Eks. aldrig den Slags Mennesker ind at se 
paa deres Arbejde som et Led i hele Folkets Liv, 
endnu mindre som et Led i hele Slægtens Udvikling, 




