
staunst 
Kitkesokfatning. 

(Ester »Dagbladet«.) 

Y. 

J de vestlige Provinser, der havde 
staaet under stansl Herredømme, men 

som ved Wienerlongressen var blevs 

ne indlemmede i Preussem var der 

sttaks estet Bestielsen blevet oprettzt 
Konsistorier og derester indført en 

Mensighedstepræsentation og Pro. 
vinssynodet. J de estlige Provinser 
blendet i 1817 gjort Forsøg paa at 

indtette Presbyterier ellek Kirletolle- 

giet i alle Sogne; men Forsøget list- 
tedes itle; disse Presbyteriek mann- 
lede enhver indbyrdes Forbindelse, da 

man itte samtidig oprettede Synodet, 
og tom i deres isoletedeStilling snart 
i Fotsald. Til synodale Ordningcr 
blev der vel i de folgende Aar gjort 
Tillsb, men uden Resultat. J 1846 

indtaldte Frederil Vilheltn 
denSyvende den søkste evangeliste Ge- 

neralsynode, bestaaende as 37 gejstlige 
og 38 læge Medlemmer, som udar- 

bejdede et Fotslag til en Kittesorsat- 
ning, der dog ille traadte ud i Livet, 
lige saa·lidt som den Organisation 
as Kirten paa representatin Grund- 
lag, som senere blev lmvet as det 

evangeliske Overkirteraad, kam till 
Udssstelse. Kongen kunde med al sin 
Sympati for en synodal Forsatning 
ille beslutte sig til at gøre Alvor as 
Sagen. 

Fsrst under Regentstabet i hans 
sidste Regeringsnar blev der medKIist 
taget sat paa Opgavens Løsning. 
Fra 1858 blev der esterhaanden op- 
tettet Menighedsraad i Ri- 

gets sokstellige Provinser, og estet csi 

diöse var lomne i Gang, blev der sra 
1861anotdnetKredssynode-, 
bestaaende as alle neistlige on et Med- 
lem as Meniahedsraadet sra hvett 
Sogn i Kredsen med Superintenden- 
ten som Fotnmnd. Derncest opeet- 
tedes der 1869 svkelnbiae Pr o v i n- 

sinlsynoder iRiaets nstliq.- 
Provinser --— de veltlige havde som 
sotan bemættet allerede saasdanne, og 

ester Jndstilling as disse Snnodek 
udtom den 10. September 1878 en 

kongetig Akt-umfing spm definitin 
paabød Jndsekelsen as Menighedä- 
taad on en Synodalokdnina tned 
’8Ikedsshnoder .og Puovsinsialsynodek 
svr de Istlige Provinser. Samtidig 
paabtd Konaen tBilbelm den Førfte), 
at der stulde indlaldes en ovetordent- 

lig Generalsynode til Asflutning as 
Forsatningsvcttlet for den evangeliste 
Kiste i samtlige Rigets celdte Pto- 
vinser. Ved en Lov as 25. Mai 187—t 

dlev Anordningen om Menigheds- 
taadene stadsaestet as Lovgivnings- 
magten. 

Ester at den ovekordentlige Gene- 

- J 

xskfyiwdex de- sestqd dei- «k Mehr-m- 
mer valgte af Provinsiimlsynoderne, 
dels af tongelig udncevnte Medicin- 
mer, havde behandlet et as Regerin- 
gen fremlagt Udkast til en Gene- 
ralsynodalordning, blev 

denne udsiedt som kongeligAnordning 
as 20. Januar 1876. Sagen blev der- 

cster forelagt Landdagen, og efter at 
den var tiltraadt as denne, udkom en- 

delig Loven af Z. Juni 1876 angaa- 
ende den evangeliste Kir- 
keforsatning i de celdre Pro- 
vinser as Monarkiet, der approberede 
Synodalordningeu i det hele og sam- 
tidig traf Bestemmelser om Statens 
Tilsynsret lige oversok Kitten og re- 

gulerede Forholdet mellem Statens 
og Kirlens forsiellige Myndigheder. 
Det er denne Lov, der endnu danner 
Grundlaget sor den evangeliske Kir- 
tes Forfatningsliv i de ældre Dele as 
det prussisle Man-arti, i hvilke Uni- 
onen mellem de. luthersie og de refor- 
merte Menigheder er bleven gennem- 
fort, og herkned var det mangeaarige 
Forsatningsarbejde i dette storeLand- 
omraade assluttet. 

Derimod omsatter denne For-sat- 
ning itte de efter 1866 i Preussen 
indlemmede nye Provinset, i hvilte de 

lutherste Landsiirier er bleven be- 
staaende. Saaledes hat Provinsen 
Siesvig - Holsten sit evangelist - lu- 

tihersle Konsistorium i Kiel, der itte 

sorterer under det evangeliste Oder- 
tirkeraasd men direkte under det litte- 
lige Ministerium i Berlin, ligesom 
den hat Menighedsraad og en Synos 
dalordning, der itte hører under den 

preussrske General-synode. 
Tilsvarende Kittesorsatningsfor- 

hold til de her omtalte preussisie fin- 
des i saa godt som alle de andre tyske 
Stater. Naturligvis seembyder de 
mange Asvigelser indbyrdes i Enkeli- 
hederne, men da den væsentlige Type 
for Ordningerne er givet vesd den 

vreussisle, stal vi ogsaa i det folgende 
for at undgaa Forvirring i det ver-- 

sentlige holde os til denneForsatning. 
Den besiaar, sna vidt vides, sor 

Leid-en af 87 eoangeliste Landstirier i 
Tystland, deraf 2 resormerte, 11 une- 

rede, Resten lutherste. At bringe en 

Enhed ud as denne Mangsoldtghed 
er hidtil ikke lyktedes. J en Aarrækie 
har den tyste evangelisie Kirletons3- 
rents, der bestaar as Udsendinge sra 
de sorskellige Kitteregeringer, holdt 
Moder i Eisenach, hvor man mad- 
ilaar onf tirtelsige Principper, men 

ilke er berettiget til at vedtagc bin- 
dende Beslutninger. Nylig har der 

været nedsat et Udvalg af denne Kon- 

ferentss til Forhandling af Speis-zis-v 
Imaalet om en snevrere Sammenslut-s 

Iuing as de tyske evangeliske Landsm- 
Jker til Varctagelfe af fælles Inter- 
Iesser over-for andre Kirkefacnfund. 
JDer ftnlde oprettes et edangeliik 
«Kirteudsdalg, hvis Virksomhed dog 
Title niciatte indfttcenke de entelie 
Landgtirlers Selbstcrndighed i Be- 

kendelse og Forfatning. Planen hat 
hat ikle lfundet udelt Tilslutning, 
navnlig itke fra de luthersie Lands- 
lirtch Side, men efter at Tanken oin 

at gøre Berlin til fast Scede for 
Kitteudvalget og Prcesidenten for det 

evangelifte Overtirkeraad til siadig 
Leder af Udvalgets Forretninger er 

opgiven, har de flefte Landstirler dog 
tiltraadt ·Forslaget. Kirkeudvalget 
ital ftit oælge sin Formand, og Ub- 
valget stal have sit Sæde, hvor For- 

«manden boer; tun for de sprfte fern 
Aar stal Preuser gøre Begyndelsen 
med Forscedei. Skal Sammenslut- 
ningen imidlertid lyktes, vil det dist- 
not blive njdvensdigt til dette Udvalg, 

der udelultende bestaar af Delegerede 
for Kirieregeringerne, at lnytte et 

Udvalg bestaande af Meend, der er 

valgte af de forstellige Landskirkers 
Synoder. Spørgsmaalet vil sitkert 
komme til at spille en betydselig Rolle 
under Forhandlingerne paa den Ge- 
neralsynode, fom netop i denne Tid 
holder Mode. 

Fra luthersi Side har man be- 

ftræbt sig for at tilvejesbringe en ster- 
lig Sammenslutning af de luthersie 
Lands-litter, men ogsaa denne Tanke 
vil sittett ftøde paa betydelige Vanste- 
ligheder. De luthersie Landskitter i 

Provinserne Hannovet og Slesvigs 
Holsten vil næppe kunne opnaa det 

preussiste Kultusminifterinms Sam- 
tnile til en nærniere Sammenflutning 
med de lutheksieLandstirter i Bayern, 
Sachsen o. s. v. 

Otn Unionen, der spiller faa stor 
en Rolle i Kirteforfatningens Udoit- 
link-i i det nittende Aarhundrede, stal 
bemcerkes folgende: 

Fra det Øjeblit, Kurfyrst Johan 
Sieqmund af Brandenburg i Aarct 
1618 var traadt over til den refo1«- 
merte Kitte, uden at hans lutherfle 
Folt fulgte hnns EtsempeL hat de 

xbrandenburgste Fyrsters Kirtepolitit· 
’stadig gaaet ud paa en Forening of 
de tvende esvangeliste Ritter, dog med 

Undtagelse of Frederil den Anden, 
hois Kneteprineip som beten-di var 

dette, at i hans Staier maatte enhver 
blive salig paa sin Facon. Men Fre- 
deril Wilhelm den Tredie genoptog 
Tauten, og ved Reformationens Tre- 
hunsdredaaröfest i 1817 opfordrede 
han sine lntherske og reformerte Un- 
dersaatter til at lade deres afvigende 
Lcerdomme falde sorn noget udvortes 

og slutte sig fammen til en evangelifl- 

kristelig Kirke med scelles Radoerny- 
delse, naerntest ester resormeri Ritusz 
Praesterneg siulde ikte forpligies til 
ai leere efter en bestemt Bekendelse, 
men ,,-ester den forenede evangeliste 
ziirkes Bekendelser, for saa vidt diese 
stemmede overens.« Der indføries en 

ny Landsagende, som det i 1884 bleo 
paabudt alle Menigheder at folge. 
Samtidig bled der imidlertid, da 

Unionsbestræbelserne naonlig sra lu- 

thersk Side ikke var mødt med abe- 

lgrcenset Tillid, foretaget et Tilsbage- 
Etog sra den oprindelige Unions-trinke, 

sder gik ud paa en Sammensmeltning 
as de to Konfessioner. J en ny Ka- 
binetsordre as 28. Februar 1834 uo- 

ialte Kongen, at Unionen ikke til- 

sigtede at ophceve de to evangelisie 
Konsessioner eller den Autoritet, som 
deres Bekendelsesstrifter hidtil havde 
haft. Tilirædelsen til Unionen stulde 
tun ocere et Udttyk for den Anstuelse, 

«at Forstellen i enkelte Laerespunktee 
ikle lcengere stulde gcelde som Grund 
til at nægte den anden Konfession det 
ydre kirkelige Fællesskad Herved er 

Unionen i det væsentlige reduceret til 
en Foebindelse mellem de to evange- 
lisle Kirlesamsund om scelles Kirsc- 

-siyrelse, men med suldsteendig Aner- 
kendelse as de konfessionelle Fuss-el- 
ligheder. Jndensor Unionen findes 
der derfor baade luthersi-evangeliste 
og resormert-evangeliste Menig-heder; 
de Menigheder endelig, der efter Uni- 
onens oprindelige Program har an- 

taget en Fallesbelendelse, betegnes 
som Konsen«surmenigheder. 

Jtte alene luthersie Menigheder 
vilde dog slutte sig til Unionen selv 
paa dette cendrede Program. Novu- 
lig ncegtede en Del Menigheder i 

Schlesien at antage den nye Agende 
og nndertaste sig den unerede Kirsc- 
styrelse. Ester lange Kamm, i hvilke 
ogsaa Steffens, der den Gang dar 

Professor i Breslau, var en ivriq 
.Deltaaer, Inkledes det disse Menighe- 
sder ved en Generalkoncession i 1845 

tat opnaa Kong Frederik Wilhelm den 

tFjerdes Llnerlendelse som et udenfor 
den evangeliske Landskirke siaaende 
luthersk Samfund At saavel de han- 
noversle som de slesvig-hotstenske lu-- 

therste Menigheder ligeledes staat 
udensor Unionen, er tidligere bemerk- 
ket. Og da Tilsluiningen til Unio- 
nen er aanste srivillig, tan der ogsaa 
sindes baade lutherste oa resormerte 
Menigheder, der svel ilte hører til 

Unionem men som underkaster sig 
Landskirlens Styrelse og anvender 
den paabudie Agensde 

Fotuden Landslirken for Preus- 
sens 9 gsamle Provinser sindes der 
unerede Landskirier i Nassau-Knr- 
dessen, i Baden, Rhinpsalz, Dessen- 
Darmstadt, Sachsen Weimar med 

nogle slere as de tyste Smaastater; 
alle de andre Landskirker, soruden 
som nceont Hannover og Slesvig- 
Holsten, endvidere Konaeriget Sach- 
sen, Würtemberg, Var-ern, Øst for 
Rhinen, begge Mecklenbirrg, Bruns-I 
vig, Sachsen-Coburg-Gotha og de 

fleste andre Smaastater saavel sont 
de tre Frisiæder er lutherske. 

Vi skal nu søge at gisve en Fore- 
stilling oft-, bisorlech d- ie««"felliz1e 
kirtelige Ora-aner, keck-l « kr«·i·s«o- 

tiale, eller hoad man i Tysiland kal- 
« der Kirkeregimentet, som de west- 

teriale og synodale, nærmere er ord- 

nede, hoilke deres Opgaver er, eg 
hvorledes de gribet ind i hinanden 
Paa de sotslellige Trin as Ordningen. 

E. F. L. 
-«-— 

Stærk og fri, 
en Bog for unge Mcend, af Georg 
Eoerard. Oversat fra Engelss. J 
England er den folgt i over 82,000 
Elsemplarer. Af Forotdet folgende: 
»Den prædiker den glade Kristendom 
i god Betydning, ikke den overfladisie 
og letsindige, men den, der hat Nod 
i levende Tko paa Kristus ...... « 

Gudsordets frigørende Sandhed be- 
lyses i Bogen ved talrige Etsemplet 
fra det daglige Liv. Bogen er anbe- 
falet af Lord Shaftesbury, som figu- 
,,Jeg vooer at regne Bogen blandt de 

s allerbedste«. Den indeholder: Steckt 
og fri. —- Hvad et Sandhed. — 

s Den ledende Rost. —- Kristus og de 
unge Mænd. —-- Kender du hom? —- 

TOan fandt ham i Drienens Land. —- 

De to Ute. —- Bidt af site Klap- 
» perflanger. —- Pilen, der forfejlede 

sit Maul. —- Om at komme frem i 
Livet.— and tcenker du om min Re- 
ligion? — »Unge Moend kan faa 
Plads.« —- Et venligt Ønsie. 

Pris sint indb. 50c., frit tilsendt. 
Frimcerter modtages. 
Ums-b Luth. Publ. Zousq 

I Blsin Nob- 

W- 
M Idol-e Akte-r mal et i googmtisk og 

historislt llonsoondo ualmimleliq inter- 
essant lncllmltl tm over 100 trueisende 
Illustratimmn Hut lsusiir ng sit-meins 

elegant- kompunerot Bis-d tin-u Guitt- 

tryk. Pri« Mit-)- 

Chi- oj III-cis PR1T. 
Hsn I tsrmhsosysstt It-«rI«I.«« « tun h« »- 

Uswss »s· III »Als-III U· Inl. It m m-! 

nzss Eos-Nil »Hu-nis- I« slkIss Musk- 
is IN Dankes Isl- III llt lklss Pos« 

k- II « »s- »-I sp-( I'-·««.. « Ist-. VI »so-so «- 

-I»Ihsl h-. kjilsnsnzs « sur-» I· -!« 
IIII F Ins-»- l)«-«I Mut-« « ? 7.«- 

MOI hrs »Ist-mis- Ins-«- c 

Isl-« -»I I-- »n-- m Ins la- III- 
III-l NIkwI AM. ( Ins-sont Lamm-m fu« 

g M- gz M Ye- xsg M- xeg M xszg xszz 

Fordelagtigtcilbuci. 

ff 
"« n 

Mutin FI; 
now 

MSEN H- U 
Foan « Höfe Eis-w K «M Wrngxst 

xszskm wco 
from-tat 

,x )- ftsrmn ER« 

Mariat Balsted: 

Vm gdlcxkinleyg 
berönunelige OLivshisloricx 

Donne- 130g. hvis kortrinlige lndholcj 
or on klar kysiologisk Premstilljng at 
Monsmskeslmgtens Liv, hat« vumlet den 
vukmesto interesse hos et start Publi- 
kum. Wut-stand Sisler mesl Here Hun- 
dkotlv llluntrutiunisr i Steg-unt k0mp0n0- 
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