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M::c9:er: ? Fxsrløsiiiii,:5»s-crke:. Fra- 
lpferczt Izs txsisfinact If den Hellis 
aank. »Das- L’land toxki Oper lszxkzi 
Dachs-: II :«-:i« ’Ji.3i:?:::, for-i Dies 

ham ::T- E ’«J.k-»i:-::i for at Hishi-. :,: 
naax Et.::: i;. « T::..ir ioiii XVIII-Trunk 

Fortnkxkjr i .««’:i!«::rctl:-, gar txm k-; 
prnfetiskc Tr: til sitt-I: »Herr-ex : Arno 
er org-: :::i.f..« J Fordinksslfe zip-d fette 
Fokfsisirxjissodssn eint-dick den Hellia 
and Diitnot itte direkte-. Einst-:- 
Aand« Lan Weder Her DLJU Pan-:- 
Getnikta del blnt den tilbaactrækenre. 
Sønnen maa overladesz til at trche 

Persetarrct ak-:ne. »Dein Gnd, min 
Gndl lidorfor bar dxk fotladt mia?" 
Men i Fokbindelse nked Lisstandelfen 
omtales han iaen sam Guts-J Lland,( 
Helliglxedeng Rand ! 

Vi km- tomsst i On, at den Hellia: 
aand er en Pers-on i Trieenialreden i 
Liahed med Fideren da Sonnen, og 
bør benædnelk fom saadam Ligefoni 
vi »sian Sonnen da bang Gernina 
saa bør csi casaa fixie: Island-In og bang« 
(ikk-2 den«-) (.S)·ernina. 

Sporqu der sau, hvad den the-Elia- 
aandsjs Gernina er i Scrrdelesbed da 
svarer di paa Skrsstengs Grund med 
vor Børnelærdorm Helliggørelfen. at 

gøre Mennesker heilige, at delaarisgadre 
hvett enkelt Mennefte i den Rot-log- 
ning, som siete for alle ried Jer Kriiti 
blodige Oft-er paa Kot-fet, at feste Men. 
nesker ind i Samfund med Gud Da i 
Samfmid med hverandrr. Dei er bang 
Gerning. 

Det er dam, sont aør Dauben til et 
.,Aandebad«, et Genfødelfens og For-—- 
nyelsens Bad. Vi døbeå til Synders 
neZ Forladelse og »den Helligaands 
Gave.« 

Bi tro, at di itke ded egen Fornuft 
eller Kraft lan komme til vor Herr-: 
Jesus Kristus og tilegne as bang For— 
tjeneste. Det et ogfaa Aandens Ger- 
ning. Gennem Ort-et kalter han, vert- 
ker Syndsetkendelse, oplyser am Guds 
Naade, meddeler sig til Menneskets 
Hierte og vieler Trioen paa Syndernes 
Forladelse fokhverdet ved Kristi Blod 
og staenket i Dauben. 

Dei er ogfaa formedselst den Hellig- 
aand, at Msennesiet kan raabe Alaba- 
Fader til Himlens og Jordsens al- 
mægtige Staber; og ingen kan mcd 
Sandhed sige Herr-e til Verdens krista- 
nede Frelser uden ved den Helligaand 
Uden ham ved ingen at bede, som det 
sig bor; ved ham stal, ,,fom Striften 
siger,« af de troendeå Lid udflnde le- 
vende Bandftrømrne; han er Drivkraf- 
ten i alle de helliges Liv. »Tl)i san- 
mange, fom dtives af Guds Aand, 
disse ere Guds Botm« 

Den Helligaand virter middelbart. 
Som han genføder ved Vandbadet i 
Ordet, og som han ved Evangeliet kal- 
det til Troen paa Daabens Naade, 
saaledes virket han fremdeles gennem 
Mit-let Han driver ingen til at raabe 
Abba Fadet, til at sige Herre, Heere 
til Gud og Frelseren uden dem, sont 
paa samme Tid tilegne sig »Skriftsens 
Trøs « 

·og vandrer i Troens Lydighed 
eftet Guds Ord. Og han driver al- 
drig noget Menneste til at tale eller 
handle imod Guds Ord i den hellige 
Strift 

Dei var jo den Helligaand, som dir-ev 
de hellige Guds Mænd og gav dem i 
Sinde, hvad de stulle skrivex og da kan 
han ille drive andre hellige Mennesier 
til at tale og handle derirnod. Selv 
om Peter hat den allerkaekeste Mening; 
pg af Omsorg for Frelferen fraraader 
ham at siaa ind paa Lidelsens Vej, saa 
maa han høre just af Frelferen selv, 
at det er Satan og ille Guds Anat-, 
sum driver ham i dette Tilfceldez og 
seid om Jakob og Johannes handler i 
Mist-they naar de vil eftetligne Jus- 
ptpfeten fta den gamle Pagt, saa maa 
de dogk ogsaa here just af Frelseten selb, 

.- at de ved iste, af hvad Aand, de er. 
E Der var jo strevet, at Frelseren burds 

Ade, vg: Heevnen hsrer mig til, jeg vil 
krick-, sigkk Herren. Og det siulle 
M merke sig- Klippemænd, Tot-den- 

; W eUet html-: tasles eller handles 
:. de- tmpd det, som findet staat, da for- 
M hvetken gode Meninger ellheller 

enan Jver imvd den Sandhed, 
j- dedtommende i alle saadanne Til- 

kdt drivei af en anden Aand end 
M sand. 
M ved Rahmens Nandemiddel 

« 

den« MWD met-. Der 
M Ist If Samstag-arbede M 

»Unser heb Radverbotdei til 
m Fand i herren. Og me- 

Oen mein-selts- Siikitlkghedii 

M M Ilitts med Mk schen » 

Fabel-edele saa kommer Wandern den 
Hellignand, ogfaa her vor Strebelig- 
ded til Hjcelp med at prpve DE few- 
kansage ogi seid, oin vi er i Tier-m Vg 
Lender vor .Ojertetrang. 

Den Helligccnnd oder cgssa ««:n Ger- 
ning red ’.!.-1.’:nnestet forn I-IBiJ-:-:L. Hm 
Freb Herran forste Tisciple sog zif- 
fcndte rg nnssctte dem til Dei-cis Fre- 
knnkelfe og de heilige-J fnldkzmne B-: 
;.-d:i:«e. Hsin drev dein. den, dror de 
ftnlde; dg dan bind:ede dem, bei-sc de 
sptc ffin e. Tet dar denn, fein Idee 

Eises vd i Vogncn til diinkninzrs -.: 

at fdrknnde stristusq dg der ver Anna 
Planken sum dortryiteke dam til «le- 
ddd. Hart dirkede gennem Baums da 
nun inddardejdede de Tieevlensks Born 

!«E.:Ii« ft--;-::;r: LUIenneEter iil Tk;.n 
«.« («J:r. !T!. "··—s12’;ci; ist-n rirtxde 
;-.:1.::-;:k: Peter, war can dotdt Tun 
Isieniglteden lle. Ger. J, l-—11) itu 
Zum Lunte fige til Lognere en HytlerL 
:.t de lte Da dntlede itte for Menneitey 
men »inin den Helligaand.'« Stein- 
tzxiszs ded exime at han er Aandtm 
Redikaty naar dein udbrnder for dem, 
som tvistede imod hcnn: »J- haarde 
Halse og uomslaarne raa Hierte og 
Tren! J inodstaa altid den Helligi 
annd.« 

qu den samme Aand griber fremde- 
les Mennester og bruger dein, der vil 
lade sig bruge, soni iine Redsiaber. 
Gennem dem talder ban de frafaldne 

til· Omvendelfe, til at forlige sig nied 
C·)«ud: nenneni dem dpdygger ban strifti 
Leqenie, LUIeniqhedem belaste-: for-m 
net, uddnrer, tngter og trefter efter 
.’.Ic:ni-,1lsedens:« m den enkeltsxsk Trank-« 

Nackt dxrior en Guds Ledg Fdri 
ttsnder prediter og fdrnianer til Lin-—- 
rendelfe eller til Helliggorelse efttt 
Striftens Aand, san blider det Mdd 
stand imod den Helligaand, om neigen 
icetter sig deritnod. 

Ei Mennefte tan mddftaa scnlænne 
dg Paa en faadan Mande, at Asmden 
riger dort og itte længer over ssn Ger: 
ning daa det Mennefte Frelseren ta- 
ler otn en Synd iinod Blenden, som al- 
drig i Ediakised ftal tilqives; og He- 
drcrerbreret omtaler ogsaa en Munde 
at fynde paa, for hvilten intet Osser er 

tilbage· 
Naar et Mennefte af den Helligaand 

er overbevist orn sin uomvendte Til- 
itand, men modftaar og udscetter sin 
Omvendelfe, da tan det ende i en san- 
dan Tilsland, at Omvendelfe itte isten- 
.::r er mutig. Besøgelsestiden et forbi 
Nandetiden er til Ende Aanden sit 
ikte Lov at vcette Bedrøvelsen efter, 
Gud og drage Synderen hen til sin 
Fressen nu dæiter og drager han itte 
niere, og det ulyttelige Mennefte er 
orerladt til sig selv. » 

Derfdr, soin den Helligaand fkger: 
,,i Dag, naar J høre dank Rost, da 
forhcetder itte eders Hierie.« 

Og naar et Mennefte er Eises-sen Ekel- 
agtig i den Helligaand on hat erfaret 
Belsignelfen i Samliv med fm FrelfetJ di tan det ogsaa stille stg saaledes til; Aandens Gerning, faa det sidste bliverl 
dcerre med det Mennefke end det førstr. 
Dei kan hindre Helliggørelsesarbejdet 
i sit eaet Hierte, udflutte, bediene, mod- 
ftaa Aanden saalcenge og Pan en fact-l 
dan Mande, at han forlader Menne- 
stet: og da tan det ikte blive staaende, 
men falder ud af Naaden, falder fra, 
endet i sendet, i Verdiens, Syndens og 
Satans Rige. Dei tan itie fornyes 
til Oinvendelse; der er ikte andet til- 
sbage end Syndens Sold, For-irrend- 
Ikghedens Host, en frygtelig For-vent- 
ning af Dommen. 

Dei-for sial det oqsnn siges med bel- 
lig Alvor til hvert Guds Barn: i Dag, 
naar den Helligaand minder dig om 
at assøre dig noget af det gamle Men- 
neske og iføre dig det nye,,da forhærde 
ikte heller du dit Hierte. 

»Vide J itte, at J ere Guds Tem- 
pel, og Guds Aand bot i eder? Der-, 
som nogsen fordcerver Guds Tempel, 
hani steil Gud fordert-ex thi Guds 
Tempel er helligt, hviltet J ere.« 
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Flydende Brieniet 
Naar Petroleum itke hidtil hat fun- 

det støtte Anvendelse sont Drivkrafi 
til Dampmaftiner, skyldes dei for 
Stsrstedelen tommercielle For-hold 
De fenefte Opdagelfet af udstratie Pe- 
troleumslejer synes dog at siulle gpre 
Andendelfen mere almindelig. Ei en- 

gelst Selftab, sem udelullende bestcefs 
tiger sig med Petepleumsinduftri, hat 
i de sidste Aar arbejdet paa Udvidelsen 
af de state Petroleumslejm som findes 
i Teva. Selsiabet er nu i Besiddelse 
af 18 Dann-ftin fvm drives ved 
hjælp af siydende Brændseh og der 
byggei for Tit-en site saadanne Skibe 
paa 11,000 Tons hver. Deöuden hat 
Sekstabet 41 Petwleunzsopcag paa 
forstellige Siedet Verden over, paa 
heilte der leistet 285,000 Tons Betro- 
Ietmr. DeuyeLejetiTexanggett 
Acri-even of W, es Brod-tief nd- 
sibes free Port Ugätf geb sites Mel-;- ksafse W. W M - tin er en M Jenseits-Inst Pe- 
itøieuu Wirtsle sente, 

zanske seen den toinmer fta Kikderne. 
Dei paaftaas, at Lejetne i Bittna : 

oil viere tilsttætkelige til Berdens nu- 

oætende Fotbrug, og det Rafmeti. der «« 

sind-es paa Siedet, er Verdens stskste, « 

men hriad Birma lsaa detie Lmtaade 
hat været for Osten, ri! Texas i Lo- 
L:f If fest Tid blide for Besten 

»Ti:3:es5« ftemljærer i fin Artikel. at 
Der ex Udsigt til, at Pstwleum paa 
inangfoldige Onircader, i Ganz hvokj 
lfkullene er dn1-:, til sie-de i Siedet for 
ists-se Tom BrandseL ca endvidere, at « 

:-:-r Eile træveg nat saa manns: Eo- 

,«olk i -Etibe, der lirasnkcr Parole-um« 
sont i dem, der litt-endet Hinl. 
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Hvothan vi legiksxt liknundni. 
l 

Esseer ni en eller ais-den, om 
« 

U- 
tenkszk renne eller bin, sIA spka han! 
som Regel ja Ellkk MI- ssknt et rent 
Ja sldrig M pssse N:.- Wirbelwin- 
den. Jngen tender np Hm as sme Med- 
:::3nneitir til Btiiid,,z« Hvokpzn sinnge- 
rii rel da bellst Vette! BE kender ikke 
enaang VI fe"«v. stønt manae inener det. 
Vi ved iO aldrig, bdorledes vi stal 
stille css til dette eller bint i Inmi- 
den. Anders- Fotbold griber til en- 

hver Tid ind i vore egne og blider med- 
bestenirnknde for vors Tanler og 
Handlinaeh 

Ja vi Mennefker tan med Rette kal- 
Deiz »nekrsnnede«. 

Vor-e nærinefte Omaanqisvenner ten- 
3::: di af Udseende, og vi tender en Del 
le deres Tanter og Foijidshnndlingek. ! Hrer Gang jeg taler med en Mand 
eller en af bang nett-nieste, saa kommeti 
jeg til at tende mere af haniji Instit-i 
stekie, oa hans Person tegner fig inde-! 
ligere Da tndelinere for mig i Fanta-’ 
siens Taaaebillede. Hver Gang jeg 
bester en lille Stump af hans Livshi- 
storie, san er der ligefotn der tcendes 
et Los fotan hans Skitkelse. Dei 
bjaelper til, at jeg ser hans Billede kla- 
rere, naar jeg tænter paa hom. Bi 
tender en Mands vidtfokgrenede Lins- 

khiftoriez paa den Mande. at vi hat 
lfamlet samtnen paa en Meenade fmaa 
lBtudstytler af hans Levnedslolx Men 
’bvor ofte et ilte disse Brudstyltek tun 
Biting ved Mandens Historie! Det 
vigtigsie, de store Tina, kender vi ikke. 
Og saa tager vi fejl af Monden. Vi 
taaet ham ikte for den, han i Virtelig- 
heb-en et. Vi døminet ham form-L da 
vi ilte lender han«-«- inderste, hans bedfte 
Besen. Et Mennefkes Ydre lan nein- 

lig ille foricelle os, hvad der bot in-. 
denfor. 

Vi maa detfor væte fotsigtige med 
at fortælle noget otn en Mand, før vi 
i Enge-re Tid hat granstet i hsans Lins- 
hiftoxie. Den tan være fort, den kan: 
vcere lang, den tan væte flet, og denj 
ten viere god. Men enhver af os lan« 
paa forftellig Maade leere af en anden 
Mands Historie. 

Den Person, vi bedft af alle but-de 
tende, det er os selv, men di studerek 
og spelulerer ofte saa meget i, hvad 
andre Mennesler tænter og udretter, 
faa vi er ved at glemme os selv. Vi 
hat ftørre Udbytte af at studere vor 

egen Historie end at ftudete paa andres. 
Tiden er fort, og derive gælder det 
om at tende sig selv san godt, at de 
flefte af Evnekne tan blive taget i 
Brug, i den Tid vi hat at vitke i. 

Naat orsinglwcmc hand- 
lcr med Besten 

lfn Stagtek fra Landet og en Vorle- 
niand fka Dueholm Mark fad for- 
leden sammen med flere paa et Goett- 
giveri i Nyksbing og nød en Gen- 
stand. Bvelsmanden havde en ikle 
fejlfri Heft, soin han vilde fælge, og 
SIagteren fpurgte hain, hvad den 
Rallik stulde koste. — Boelsmanden 
vilde scelge den fotfcerdelig billig. 
Han vilde tun have 100 Kr- 

Det var endda itte rent galt, ind- 
rpmtnede Slagteren, han vilde tun 
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Extøvhed og GungljørtljedE 
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Surren for Ørcne ophører strax. 
I. Il. Unmut-, Bei-muste- Id» flack- 
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sTANoscs Hle 
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—Xssn Mit-sinkst I- 
lnm n know-«- --It«-s s«"-r-(s« hag- lsmg Ksm 
scl«'l'471«sI»---»IIlmt-H«· such ]«-,--l. Hiss «.«- 

« Fischwerk-sonst riet-r 
!lIc-"umI«-s«-tn«tssssr. sum du« fusssiis lsx 
Ida-«- « fu«-Ist tin-; 15cs.4-1tmtmn«- Hug- 
lJnsls um fu«-il« lussriIkusI --I·(1osnoss.!-Ip1-1«s- 
Slukulxksrhstz N Voll- imni Muts-) k-I’I.«i. 
l’(1mnll«ltu«. ok- sk- II· Kllllcs III- 
OIl Akcd sit. Phissdslphsr. tum- ist 

LEPJ zisdsjo Ä 
si- L---- 

J den danfte Koloni paa »Soo« Bauen 

lWARD cOUNTYp 
NORD DAKOTAs 

chr GW Dunste hat taget Land i 

denne sinloni. udvalgt af still-esqui- 
fundetsJ Konnt-H og of bis-se hat alle- 
rede de slesie bosat sig der. Endnu 

slcm der faas gobt Land til »Vorw- 
stead« der. 

Der tiltrcenges danste Forretning5- 
incend i den nye By »Floxton« (Post- 
ville P. Q) i "-ettlernentet. 

Den lste og o»die Tirsdag i hvei 
Maaned fcelgesz paa de sleste Stationet 
billige Returbillctter til Londspgerc 
eller de tun fang fra Mimmpolis til 
Landet ved nt hetwende sig til »Soo' 
Bankns Landlontor. 

Ligeledes have-? Prærieland i Min- 
nesota og Dakota, og billigt Stoy- 
land i Wisconsin og Michigan paa 
»Soo« Jernbanen. Lave Jernbane- 
prifer. —- ckriv ester Landlort og 
illustrerede Fortlaringet til 

D. UT CASSILDAY, 
l«im(l and lnkludtrial Agent "Soo" Ry 

Minneanoli8. Minn. 

Dunmarks Korr. 
Størrclse 2:3——28 TommeV Trykt 

i sotstellige Farben viser tlart Jeru- 
-«1nner, Blum dløbstasder og Flækkm 
icmit alle betydeligcre Landgbyer, stor- 
-e Gaatbe og Kisten 

Tilsendes paa en Papirtnlle portu- 
frit for 45 Cis. 

Mich Luth. Mi. Konse. 
UlillfD Nish. 

Do NIT BE Poet-km 
Tslt me genas-Ie. oft-lass 

ROCKV MOUNTAIII Ich 
’— Mode only by « Odium Mesl 

« 
eine .11-Ms»0n. Wi- II 
keenz z» s-« yet-. out Uka 
mark c« en Dach Mit-Ir- 
priks .:1..1( Nive- ol 

— ln .«l.; Ac.cpt no sub-»- 
quisvsnissp tin-s Os« tin-I tlksukkssto 

ow- Gjn Jud 

lykkelig M Nwom 
vg gvd Selbrcd 
qmnntms dem 
ch Milch « 

Dr. Mex- Ich S 
Kuriko 

Den stivcr op den gamle Hyttc, skjænkcr im 
Livskraft, regulcrcr Macht og styrtcr Manna-um 

Den er iuldftasndig usiadciig og as brhageliq Smag samt specielt cgntt for 

jkolls i kremryhket Bildern 
! J-: ! W exde q; krmcm Lokalagcnt-k cllct direkte fra 

; an. IIETEH EZWEL tue-its sp. Was Ave-- 
——CH10AGO. Il-l.- 

Symaskineu 
Billigc Prifcr. Godc Mast-mer 

VI str rH i Etrnd til at bisngc rote 

stnc nogle speciillc Ttlbud W The 

Klosch E1)mufkjmr, i Folgte u! sicu- 

tratt, vi luxr mcd Fuhrttcxitcn cf in us 
de bedste Zukunftij der fubrihrugx 

«Tnnft’crcst« Max ! cr ums III-»m- 

det en god, selid ng l)ile««1 Synmsline. 

Den syr- lnntth, utcn Emj, mr si- 

Ekufskr og er as Meile prtftmxltim!. 

Tcr gibts l« Amg Gamnti paa Mo- 

flinku. Enlwer Kober vil bljvc fuldt 

filsteds mrd en faavan Zumuftink, og 

sittlve den itle virus ttlsmgnxlltcdr, 
Lan den tilvogrfcnmitz 

»Tanskcren« Nr. 2 er absolut den bedste Sym Unsc, »n- snlmt—r:-.-, «- 

tan maale sig med lwilten som helft Maskine til langt usjm V- 1-7-« T ex « sr 

tillige den Fordel frem for ,Tansseren« Nr. l, at den lau Hutte-z neb. 

Trwarbejdet law-oh efter Koberens Laste, enten j W elle- Va«11.mcsitrck. 
M«W—’-"T’. ·-·. ’"«-’I·9JW "’«k·’«-’Wm’-7IR 

10
 A

a
rs

 G
a

ra
n

ti.
 

T
Ic

h 
et

 
fu

ld
ftk

rn
dt

h 
Sæ

t 
af

 
al

le
 

de
 

nx
sc

stc
 

Ä
rt

u
c
ln

u
c
n

ts
 

fo
r 

N
a

p
e

l 
d

i 
m

in
dc

lig
 

Fv
ni

iig
 

so
nt

 
EI

N
 

fin
cs

tk
 

Ict
xk

tst
fx«

1(
j11

§. 
sa

m
t 

d
.t

 
nc

dv
in

ou
c 

V.
r1

-kt
0·i

, 
T

ha
le

 
O

. 
s 

v
. 

« 

«Tanfkcrcu« Nr. Z. Pris: 818.7.'p. 
Vi stal gerne szimre alle Sporgömaol med Oensyn til Dis-se Most-Im og 

gisescply31cmgekfnt. Striv tun til, us o; Ei vjl guts irr-Here Forkmring. 
Briøbet bebe-:- sendt treo Bestjllingen· 

Tit ovemnvme Prisek maa Køburen l-.«cg,;c Frugtm til detesJ nænneste 
chrnbanestatjo -, antm cr Sk- (5s:it5 fo: lwxr JW Mit « bemies tsev 
Modtags lieu. 

Til sur-dankte, iom mutig lernte, as vi itle kn n leucre Mastiner til de 
Icrvnke Priser, stal besnærtes, at enhver Kober, sokn itte stulde finde Masti- 
xikmc i ex-l)«.-er Henseende som bessrevue, can set-de dem tilbi1ge, ozx m flul 
ksjilslikkelig keiurnere on Halte Bei-b sinkst Udlæg for Frsgt etc- 

LErbsbigst 
Danish Luth. Publ. Hause. 

dr. »chskeren«, Bleir, Nebr. 

Skandinavisk Jllustreret Kogebocz 
III 

udarbejdet ipcciel efter qmerikanskc Jordan-, ledsaget If en Rætle ? iorttinlige Jllustrationer, 
Tal-et over Maul og Best, og en asiagcig Ordfottegnelfe ? over standinoviste Okd i Huöholvningsfproget. 

320 Sider. Smukt udstyret og elegant indb. med Titlen i Guld 
um pokwfkit risse-soc ? bonI-h kath. Publ. heute, ums-. neu-. 

ts« 


