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,Danfkeken« 
blivek findt mä Sxibdfiibinten indtil udtmk 

selig Lpsigeiie moomges at Udgioekne, og at 

Geld er ber-1:c,i Luerenssiemmelse med de 

Forenede Stateks Loftiooe 

NaarL winkte henvcnd r fig til « lk d—-k 
avemrer i Binden enken for at købe ho-: dem 

ellek for at faa Lvmsning om ket ave :-—nsde, 
bedes de atmd music at de san Ins-unsic- 
memkt i dckte Blut-. Der vi: væke m gen- 

sibig Nycte. 

Lfierdagisik 
Herr-: Denn-: r oder lteze »u. ituf n-d:- 

linken, ni: er fiiart l« Llar last tbn 

Jed ok, fiken oi den Z. Oktober ldJOj 

var farnlet i Plänen-selig til Sammel- 
sluin n; as Je to Eamfuiid: ,,Nord« 
retten« on .,.Ftirlefamfundet«. Tct 
par Lskzade fr-: Herren !i:o: ei L; 
Hex-en ZIcJaDe bar oi nicotriaet siden 

ten THI- baade som enDiDiDeL Me 

nigkeker og Zamfund. 
En ganste betnoelig Ursoitling er 

gaaet for iig i oette Tiogrum band-: 
Ldaotil Da inDaDtiL At Dei dar tnerei 
ired Forftaaelfe iblanot og Liær nteo 

Henfnn til —- Fremgangsmaaderne i 

det meget Velsigneoe Arbejde, som Her 
ren bar lagt hen til os, Vet Lan itke 

forundre noaen, naar oi tænler : ca 

vor forstellige Lobragel se, tænker DJJ 
tom en bar sagt: »V er so en Al: : 

farnmenbrgzate Born« Zwar-Ernte- 
rier — Ze: ozr ikte were-, end Tun 

maatte tunne forudse Ved Summen- 
slutningen og oente, indtil oi sam- 
menoolfede i Aandenk Enbed rg bzsv 

farnmenbundne med Fulkskommenbc 
denå Baand: ficerliakiedenå Baaan 
Tatk-: oa orifet ocere Herren for 
Fremoætst mod dette ftore oa her- 
Iige Maul. 

For enhoet ibl andt os, fom ba ar of- 
tet ssn egen Villie oq sit eget Sind 

paa Herren-Z Alter efter 2U2efterens 
Anvisning: »Jeg oil at J ilulde vor- 

de eet« og ,,være saatmodiae Da kr- 

tnvge af Hiertet«, hat et sank-unt 
Fremfkridt udfoldet stg srm en skon 
Womit Gud til Ære og Lon, meet-In 
tndbyrdes Samfunbsalæde og tTl ftor 

Velsignelse Udadtil. — Lg denne 

Selvforncegtelfens Vej — det er Her- 
rens Vef, den maa Vi videre fremd. 
Jesus alene skal vcere ftor —- alle m 

andre fmaa. saa gaar det vel. Sack 
faar Herren asl Ære og vi Velsignel- 
sen. 

Brodre og Softre, lad det være 

Vejen, som vi holder Fodslag frem- 
ad Paa: Selvforncegtelfens og Selb- 
rspofrelsens Vej, og Maalet, fom oi 

uaflabelig sial have for Zje: Herrens- 
Ære og Sjælenes Frelse, saa gaar 
det med Herren fremad fra Sejr til 
Sejr. 

Alle Vegne ftaar der ,,aabne Dsre" 
for os, og rig Anledning er der til —- 

Forbpm Arbejde og Offervtllighed. 
Korn alle med i Herrens- Krige« 

sog hetrens Gerning. Lad oZ lægge 
et stort Qsser til vor Jndremisston 
den anden Oktober ellet andre Dage 
i Oktober, sont Venner og Mentghes 
der nu bebst hat Lejlighed. 

Vor Jndtemtsswnz Lasset trænger 
til et rundhaandet Osser. 

J brodetlig Web-bisheri. 
G. B. Christiansen. 
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I Eiden jcg stre: min icrte Berlin-ek- 

tninq til Paitor Vigs Artikel i Nr. 

lTH as ,,’Tansteren··, har jeg modtaget 
en del lille Bunte Jndsendelser scni 
Edar Paa sanime IlrtileL og jeg fin- 
ker da, at det tlle er nær saa let at 

næqte andre Leder, fern det er at 

nagte mig selr de:. 

For ovrisgt var det min kprindelige 
"TIJ?ening —- bvad ji«-g jo ogsaa lod for- 
s·.aa ——, at der burde genmæles imod 
nrrdnte Artikel, at der baade for vol-i 

cget Eamfunds o; sdr andres Elyld 
Wurde aires et npgenlunke crdsørliat 
lsg tlart Evar Vaa Psstor Vkas 
)—» -. - -- x p 
jcporgvmam on en grnndzg drin-Ide- 
«k7-.1aelse as de Besinldninzlen han rettsr 
linmd Samfundet. Lilien gennem scr: 

skellia Paavirtninq tom jeg paa den 

Tanle, at det Inaaske var bedst at 
Ende denne naget lildne Sag med en 

innpel Bemcerknina om, at man ikte 

jrar enig med baue Art-tel: tbi —- jea 
Idar Paa den anden Eide sra forst as 
belt lsaa det rene med, at ei itle stillce 
bade en Lkrrestrid on: den Lag ber i 

»T-:2nsle!en«. 
inar man bar bebrejdet :ni-,r, at ie-: 

cimog Pastdr Viai LlrtiteL Ins Vil 
dertil svare, at det Vildis bit 

Hunderligt ur. ern Lea fern fanifnnd;- 

Ivalat Redaltør sluIde nirzrle sagdanne 

Yes Zamfundet Esetrsede Mirnd sosn 

Forsjanderen for Ver Præsieslole ellsr 

iansttndetz Formand at ndtale fix-« 
At ovtane alle de ?lrtikler, jeza dkr 

liagende for micr, vilke nælsde kwerlen 

fgaVneSaoen eller interessere Læserne. 
lJnkooldet er væsentlia det femme i 
dem alle. Jeg vælaer dersor lnn u 

ovtage Formansdens qlrtlel og saa en 

as Paslor J. M. Hansen, samt en 

tiefere Fortlarinq as Pastor Vis« 
Adskillint i Pastor Vigs ntervcerende 

Artikel lunde tnde paa, sOm ban Var 

lendt med Jndboldet i de soreeiaaende 
Evar, deite er doq itke TilsceldeL 
Men det er jo hell naturliat, It lan 

bar mødt de samme Jmødencaekser 
baade her oq der. 

Paa Pastor Viere søriie Llr:ik.1 
bebst-er jeg nu itte a: svare wenigst 

er Eil linrsd » 

l 

nnderstreae. Ten serste er ken, at k: 

Vastnr Vig selv Var til Etede Deo 

Aarsmødet, hvnr den maanlede UT 
talelse sorst klev der-tappt :»J, iicen 
red Referatets Retteise aV:l-ndi, fa« 
kurde ban der have talr on naar bat: 
Elle ajorde det, saa bnrde ban sid.n 

have riet. La sorhcldt del fig, s.-r:« 

ban i sidste Art kel Auweh at d«. 
der er slvdt ud iaennein Rennen, mxc 

have været i Hiertet sont saa slxilfe 
let da vlockre underliat, om der aidrif 
scar ovdaaet det allermindste Ved neger 
Lejlighed fer, sag ban pas Etedstl 
tnnde lzadc advaret der«mcd. La od- 

ret lille Paåsuå i Aarsberetningen et» 
den fersie Ytrinq as den formentli;e; 
Metodisme inden Samfundei. saas 
lunde Pastvr Vig godt have dem-l 
med at antwlde den til ned en mere 

vagsende Lejlighed, s. Ets. i et Presse- 
lrnvent ved et Kredsmøde. 

Den onden Tanle er dels berøri i 

ssere Svatz men særlig peget paa 
Pastor Vigs sidsie Artikel i det Ord: 
»Dog, hvor Herrens Aand er, der er 

Frdhed«. Dei Var min forste Tanle 
over for Vigs ssrsie Artikel. Vil en 

Menighed med sin Præst tun aner- 

lende den osientlige Gudstjeneste, 
Familiekredtsen og Løntammeret foin 
de Steder, hvor man ital »stge sog 
finde sin Opbyggelfe i Guds Ord og 
Sakra"menter«, saa har del-kommende 
jsv Frihed dertil. Men andre rnaxr 

Dis-selig ogsaa have Frihed til at sam- 
les vm Gudö Ord og Von i friere 
Moder. Jeg maa og vil her bekenre, 
al jeg ligefrem filer Trang til at 

samles med Gudt Fell i mindre 
Moder, hvvr jeg ikle er lutter Mund 

og de andre ikke lutter Dre, eller hvor 
alt ille fslger foresttetme For- 
mer, m hvor Livet lan ylre sig frit. 
Jeg kund- rigelig bevish at Apostel- 
wenig-heben nsd saadan Iris-ed wen 

jeg unser del for oberst-bist Jeg 
fordrer denne Frihed sein lutherfl 
Kästen, jeg hat nydi den hiennne i 
Mrklrkem og ieg pwiesterey nim- 

mqu tawer mig Mel-ow, fordl jeg 
oit nyde den lies. 

For Reiten hat da bist euren San- 
ken eller Pein-n M Mit for Pasior 
Ma, nacr hani sin stdste Artikel 
kleben at et Parti i Den sprenede 
Mes- cdfer jsedei og Summen-der 
sent et setkiglpkaasdemiddel o. s. v. 

Samensigningen er ja Wlig messen 
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Været vant til at talde den offentlige 
Gudstjeneste et NaademiddeL Tet er 

Guds Otd og Sakramenter, der giver 
Gunstjenesten sit Jndhold, og uden 
Guds Orsd dliver alle vore Msdet 
tumme. 

Men Pastvr Vig Endksmmer jo i 
sm sidste Artikel Opbyggelses-, Sam- 

Itale- og Bedempdernes Berettigelfe, 
naat de itte misbrnges, saa det nu 

egentslig tun et saadanne Mtdets 
Misivrug eller falste Stilling, di har 
med at gore. Og er det Tilfceldet, 
saa synes jeg vitlelig, at Pastot Vig 
)»tæmper imod en Stran- 
sm a nd«, som han felv fnnes at have 
Jcn Folelse af. Thi han vil indenfor 
Samfundet siktert ilte finde en eneste, 
der vil forsrate det, han da kcecnper 
imod. sOg lnn han xtte finde nogen, 
der vil hævde det, dan bekannt-sey sna 
var det rimeligt, at han tilbagelaldte 
felgensde Pnaftande: »at Samfun- 
dets Flertal sejler i metodiftisie Van- 
de«, og »der find-es et Parti i 
Den forenede Ritte, fom i bvert Fald 
deri er metcdiftisk, at det anfe: Bede- 

og Sanrialemøder som et særligt 
Naademiddel til at udnitle kg dleje 
det bellige Samfundsliv mellem Guds 
Born«. 

Jeg for een flal gerne indusme 
at den ofte nævnte Entning i Ams- 
keretninqen bar fanet en uheldig Rit- 
daktikm Men km der ingen viser sig, 
sont vil bævde Post. Vigs Udlckggelsc 
nf den eller bang sidit anferte Paa- 
ftande, san anser jeg ogsaa det fkt 
tet bele. Er der nogen, der vil hædbe 
rem, steil vi give ham en Anledning 
til at gøte det. J mvdsat Fald steil 
di gib-e Pastor Vig Anledning til at 

tilbagetalde diese Paastande. Ellers 
unser n? denne Diskussion for endi, 
da der intet et at velsle Ord om. 

Der er jo cgsaa nn gioet baade den 
rssenside og dissenfwe Side en time- 
lig Lejlighed til at udtale sig. 

A. M. Andersen. 
—————-.«.--—— 

Lidt Totumkntkting 
angaakndc den fotmcntligc 

Mktodisme i Sumfundet. 
»Ist s ::k mit tut-L Muth-O 

Psfxor P. E. Be bar i »Dann-- 
ren« for J. Ze im k. Jl. e: -Et:)tts, 
nccxcm jeg. gerne Vil Miste mig i Det 

felgende. 
Emttexi Loerftrift Inder: »Ist 

»Den fere. D. eV.-luth. Mike i Arn-: 
rita« bleven et mewdiftift Zamfundf« 
Pia Vene Eis-meinest vil jeg est-er 
min bedite Lverbeviåninn on efter U 

Stensftcty Leg bar !il Enmfunbet im 
re bestem ne j. Lg samtidig vit ji-: 
fix-Te. nt Jst foretommer min, at tek 

Hilde bar-: viket »der-: lae til Egger, 
crn Pair. Bin mode scrlakt Den 

Spornefornk ban net Erz-g af, :,:" 
pinet LEentligheden Dei som en Er-; 
Situan thi est-er bang Ukritking n74 
Zagen at Deman da man du værei 
Pan Vinc- Ag: at vcuoife, at Meis- 
kisme bar fneqet sig inV i Den for· 
Kiste — bei Eamiund, han selv hie 
Været med at Banne cg satte sit Etext-- 
pel paa og er Medtem af inbtil denke 

Tag. 
» Past. Vig anferet en Udtalelse fro. 
Ten for. Kirtes Aarsberetning fsxr 
ists-T bvslten ftal ledere Bevifet fxt 
Metodisme i vott Samfuntx Mars 
tunde snfte, at Post. Vig havke ad- 

varet Aarsrnødet fra at vedtage en 

saadan Beflutning, der efter hans LI- 
fottelfe indebolder Metodismex men 

oet gjokde han iste) Den garnle Ni- 
ael om at »sige til t Tibe« vitde «1tvir:- 
somt have vceret gcd at folge ogsaa i 
dette Tilfælde. 

Pastot Vig fynes, at i den ans-ne 
Veslutning fta Aatsmpdet et Mis- 
sions-, Samtale-, Opbyggetses- og 
Bedemsdek studt fauledes frem og 
givet en saaban Betndning for Meini- 
Ihebens Opbnggelse, at de dewed er 

itomne til at forduntle hsjmest 
lgut9s4tjeneften og Sattamentetnes For-. 
valtning Jeg tan itte se eller for-; 
staa, at dette er TilfældeL Gabs- 
tjenesten med Sasttamenternes Btug 
forudsættes at blive benyttet sanledes 
i Menighedekne, at de itte heb-ded- 
nvgen fertig Omtale; anderledeö med 
de andre Smaamtdet, svm nebnez. 
Men Nr. eet er itte gjott til Nr. to 
cller onwendt. Aarsmtdet tilstynder 
Mentgshederne til at ssge saa wegen 
Myggelse sont muligtz vg det tun 
da ille viere fes-lett. 

Stimmen med de nctmte Hovedz 
styttey Gubötjenesten Un Stube-gen 
og Sattamenternet Foipgltntng ha. 
Wgelseis Samme- vg Bedemøs 
ve- dms Mad- pg Qtyvuiug fpk den 

tristetige Livs Udvitling og Bcrtft i 
Menigheden; saadanne Zammentorni 
ster ttvpeges og fremhaeves i den hei- 
lige Strift Her tan anfpres nogle 
Spng af den Art. 

»Du famtalede og de, som frygtede 
Herren, hver med sin Ven, og Her- 
ren gav Agt derpaa og horte det, cg 
der blev strevet for hans Ansigt en 

Ihntommelsesbog ont ben, som ftp-g- 
tser Herren og tcenter paa hans Navn« 
tLUkaL k;, 16). »Ob«-w bør da ste, Bre- 
drek naar J tommer samtnen, Da hin 
Zwe: as eder en Zalme, hnn tar en 

Land-Inn han hat et fremmed Junge- 
ns.aal, han hat en Aabenbarelse, hnn 
bar en Ildlceggelse; alt ste til Op- 
ltnggelse« (-1 stot. 14, 2(;). Tet er 

Osabvqgelsesmsder og Sanitalemsder, 
szm paapeges i ncevnte Spren, og at 

seini- ved Ziden af at Prædite thds 

ler i de itore Foriamtnger ogfax 
ten sine Disciple afsides og i Enrn.n 
mlte Ined rem om det, fvm bester Gut-s 

Rige til, er es alle velbelendt fra 
Etumnelierne Lg at Herrens- førfte 
Tiscirsle holdt Bedemører baade nn- 

er Haben Himmel, i Tenxplet oq i 

.sf«:«·-ene, bist frerngaar tlart not af 
«L':«k. 24, 52. III-; Ap. Get. 1, H; 

1: 4,24-21;12, 12 o si· St. 

c Bteo ket Sonn-Zinnen stillen »H« » 

ie- 
Lntbernner3« tnnde man da itke 

i 
) 

»s
· 

spare: »Den, der tror Gudsz er on 

Itever bereit-er, er Luthemner«. Wien 
itsrdi Guds er fremhcrsver itte blct 

!»Heitneszfegndgtjenefterne med Entn- 

snientckneg Forvaltninq til «JJL.n"«al«e 
jdrng Lpbnggelfe men oniaa Lobnzxi 
Ineiicåz Sonstan og Bønnemøder, 
»Tai-or bruger Lutheranerne dem; thi 
sre nor jo Guts-J er on vil vandre 

jdereiten Tikfe Moder er bibelite In 

»Ja-Hei «- triiteliqe kg itte nietodiitifte 
».I.Itetodis:etne bar itte na ital itte have 
Natent vaa iazdanne Moder. Vi ved 
-ket —- Vg Post. Vig med sin oinf:.t: 
Jtende tirtekiitorifte Kunditab Oc- med 

tin itarve oq tlare Tante ved det be- 
r·re end baabe jeg cg de fleste andre — 

ct det er noget ganfte anbet, der ton- 
irituerer Eslketodssmen end Zanttat-:- 
of Bedemoder. Lg lin- san lidt forn 
en K-.:tolit med Zandbed tunde flae 
til ok: fordi J bar Højmessegudktjes 
peite oq trot, at Tauben er et Gert- 

izsdeliesniiddeL Dei Nadveren Jefn 
L Cems c-. Blodå Zamfnnd, derfcr 
er J Katolitter. lige san Zidt tun det 

Eines med Sundhed eller ital det siqu 
uimodfaqtt J Luthetanere er Mete- 
tiiter, fordi J itte blot gaa til Kirte 
og til Alters Sondaq Formiddag 
wen ogsaa holder —Eamtale-, Lpbyqs 
gutes-: og Bedemsder. 

Jen ftulde ogsaa tcente, at Paner 
Vig hat benyttet sig as lignende Werke 
iinder sin Præstegern«ng. J den sitsfte 
Hatvrel nf April 19«2 holms Dz- 

nonle Tages Missiongnwder i tftt 

Hern, medeng han var Prckit der. Jkg 
havde den Glckke at dsltage i die·e 

Missionsmøder eiter Post. Vigik Jur- 
bydelsr. Der holdtes et Ungtzornsmh 
de ved femme Lejiinhed. Man havre 
ogfaa Ftrindemøder i Elt Horn Me- 

nighed. Et Medlem af min Tlltenizj- 
heb hat fortclt mig, at hun har en- 

gang vcrret med til et faadant, vers 

hviltet Post. Vig lebte Opbnggelfen. 
Dette ital itte være sagt til Past.i 
Vigs Stam men t«l han Pris: men 

Iltissirns-, Ungdotns- og Avindetns- 
der er jo bog ogfaa ai den Statis- 
Sanimentotnster, sont ligger uden for 
Hsjrnessegusdstjenesten og Sakramen- 
ternes Brug. Tersom nu nogen vilde 
sigex Past. Vig maa viere bleven Me- 
trdistx tsti han foranstalter Mist-cons-, 
Ungdorns- og Rändern-den maattes 
man da itte sige til en faadam hvor 
du dog taler nsfotfvarligt Eller om 

nagen vilde paaftaat Menigheden t 
Eli hotn agter Hoffnessegudstjene-« 
Gen og Sakramenterne ringe; thi den« 
holder Ungdomäs og Krindemsber og 
hat haft Missionömsdey hvor neig- 
tig vtlde dog fast-an Tale verte. Men 
ttge saa urigtigt og uforsvarligt ze- 

det at ville talde Den for. Kttte et 
metodtstist Samfunty fordt den« 
Aquin-de i Cedar Falls tilsiynkdede 
Mentgbederne til at holde Opbyggeb 
Wes-, Samtale og Bedetnsder. As nei! 
det er ikte Metvdisme med geb it- 
belsst og appstoltfl PUN- at holde 
snadanne Sammentomftee ogsan. 

Bi maa heller itte glenrme, et 

solt vtl tomme stimmen, Mktefoltet 
esse-. Og de tun jo itte væte til hit- 
messegudstjenesie og ttl Alters altttn 

pg naar de famlee sitz, vtl da en het- 
ns Prest hellere se dem oen Klsr 

Zuerst, Punchebollem til, en Btnetk 
shal- eller npen anden Betrdtltgftjetss 

M Saul Ic- cIctocstt 
r tun je tun vcte set Spur pur 

s 

A 

det Ipprgsxnaai. Herrens Tjenere: 
vnster at se Hierden paa Ngadens 
Gkkkggqnge og itle paa Verdens golde 
LIcerdrev. 

J den svenfle Auquimna Einwng 
Bereining for Illinois ltonferensens 
Aarsmpde i Mai IJW figer dens l 
Formand i sin Jndberetnina, at der 

Hundt om i Konfereniens LlJienighed r 

tlogeg over »at Triltlenstad, Da us 

sog Ieaterlv er Lnder, snin gaar i: 
«.-oang Ja teuer med at iordærdeI 
lirwdiienen oq den lriiteline linker-l .oigning« Hvor spraeligil J san-H 

lme Jndberetning figer Formandem l. 
»Bedengen, sont fer fejredeH alminde l 

ligt, har miitet sin Popularitet blan-: t 

rort Folt («Ericnslerne); og for Use- 
inøderne er der ingen Jnterekse ;fle. e 

Prniter tcknlek paa belt at aflt)se; 
lseni.« Dis-se lldtnlelier lsngder For-; 

inmnden poi Pmiterz Jndberetninsl 
·«-«er til lmm o:n den Innrelizze Tkl 

« 

stand i .I.lkeniqlederne Wen derscnnl 
ri nu multplicere di Jie to Feittorch 
med k.inanden, bliver Prkdnltet Exil 
itle kenn Verdsslkgbed er i Lpzmng 

Fenmdt sinenighcdcsfonke hvok Use-» 
da«1:inøder, Saintalemøder on Bcde 
weder er i Llftaqen eller hell satte lil 
EideZAl iol derer en il intt men iir l 
telig Ferlsindslie deritnellein. Hydr« 
Lidet ille pnlserer, der melder THE-- 

regnen-e sin. Und o·:« itte eilen :-:e 

lette; nren lad Oder, foni beerer Kri 
itennadn,o,1l)nksr Meniqlied gkre 
sont Professor E»L1e3«1n«1rd fixier: 
»Halte Anker i Tide og Elle lad det 
tcmnxe til det nderfte.« 

Kasre Past. Vi«1! Jeg ril gerne 
:«:le læriigt on lsrotierliqt til Tig; du 

Itnr altid behandlet iniq venligt og 
benfnnszfuldtx nien ,,ieg tm ncget m 

iiae di,1«. Jcn tror itte, at der er 

»zet nmnqe Zunge i »E«1ngeren«, 
wie-m jeg lmr fanget oftere end din lit: 
le gudelige Arie Nr. —1«7 ii Tillcenmx 

ldcn hat for min haft starre Værdi 
end hele dit verscnalhiftorisle Jlrlirx 

J denne Sang lasrer du os at innen 

l 

i 
l 

»vor-: fdl lipt er det doa at bade 
fil Dem iblandt den lille Flol o.i.n. 

Dei er san sandt fom del er sam: 
del er Velfinnet at have sin Platz, 
sit ,.Hje:n« blandt Jer troende Bres- 
ksie og Eøftre og lunne fixie, fom Billi. 
Becl strev i Forerdet til »Mit cg 
Ganunelt«: »Tai for den Kærliaicd 
jeg bar fundet i de helliges Samsund«. 
Men slal en Herrens Tiener have 
»sit Hiem iblandl den lille Flot«, i a 

man bnn ille blot holde Hpjmesic- 
Hidgtjeneite rq iorvalte Sakramente- 
ne men stille siq fein te helliaes Ven 
i Entninndet Ined den lille plol eg 
iede og opbngge dem ogiaa ved ina- 
danne Moder, fom er nckvnt E den 
:-«1aanlede Beslutning im Aarsmeket 
Jg sil de lutbersle Priester ille dei:2, 
ina slal de reiornerte Sainfnnd di 

Ietterne not iilbnde fig, cq san ved 
di san oel. at re troende bliver ilte 
Teiledte men ciidledte oq sprte dort 
frn den lulberfle Kirle. chrfor hat 
Zeiten«-e gjort san rig en Hast blandt 
re mengte lriftendøbte Lutheranere i 
dette sem i andre Lande? Der tar. 
raste flere Grunde; men een as disie 
bar utvivlsomt væeet den, at man-je 
af de lntherile Priester ille hat villet 
have »dere"g Hjein iblandt den lille 
Flot«. De lnldte i Misforftaaelie 
inadanne Moder, iom de omtalte, 
Konventitler O: von godt danst Stad- 
dermzden og fande, at de hellige »dan- 
nede en Menighed i Menigheden« og 
gjotde Splid i Kirlen og maaste ad: 
vakede Breiten-. offentligt og privat 
mod deres pryggelser. Og hvad 
blev Folgen? Folgen blen, at den 

lutherste Kirle sit en Aakeladning, 
som den vanstligl nogen Sinde for- 
vinder: et stokt Anteil as dens vatte 
og troende Medlemener og andre sand- 

ihedsssgende Sjæle b’ev revne og drei-- 

Hne dort fra den luthersie Kirle over i 
Seiten-es Leit. Vil vi se et Bevis 
paa, hvorledes det saaledes tan gan, 

IIthn vi blot tænte paa vore 30,000 
wormonste Landsmænd i Utah. 

Hvorledes modarbejdes Seiternes 
Jndflydekfe kraftigstli Bed upon-geti- 
ste og polemiste Foredtag og Sims- 
slrifterl Nogle vil mene det, og de 
san jo have deres berettige Pladsx 
men nieset ofte giver en iaadan Frem- 
gangsmaade Seite-me niete Vind i 
Seitene, end de ftt havdr. Nej del 
bedsie Biolvcett mod dete- Jndflydelse 
er, at Pia-stets hat »stt dient Glaubt 
den lille Mot« sont den, der ille vil 
klippe euer iqu Viert-tm men vogte 
Jesu Fast og pleje dg neeke hanc 
Lunt. In sonnt-eins l 1896 flod 

Lieg ped Ists-r W W Mustva 
Fee-v M Uedttlde Metegmd pg 

iæste hanc »Gtavsir«sft: »Herkens Tie- 
net, de helliges Ben«. Dette dejlige 
Skikdstnaal fik han, forbi han harte 
»sit Hjem iblandt den lille Flok«; 
.,Past. Jeansson var de helliges futu- 
tro Ven"; og nd fra dette ,,Hjem« og 
detic Venstab gfvtde bcm sin Mlsignes 
de Getning til Sjæles Vækkelhie as 
Fresse. En ældte Pkæst i Tanmark 

fagde til en, som bat-lebe Pasi. Jesus- 
som »Sæf Jeansson. XIV-Dr man vis, 
Livet voksek op omkrino hats-IT Gib 
den sammt Nun-de mastig tirnes bas- 

de Tig cg mig, kecke Pasi. Vig, og 
kwer enefte Præst i vori Iamfund 
falle andre ufortalt). Q. at de ske 

Vange maatte blomftte fom m RI- 

fengaatd kgfaa i Den for. danske Ast-. 
ie. Men sial dei fle, Da »dring-s det 
ikke ved at prædite Korsioq set-ob de 

Ecllige og deres Transq til Lpövqgek 
scsmsmy men ved. as oi Tom »Her- 
rens Tjenere« ogfaa er de »Hm-IMPL- 
Venner«, og ud fis dstte »Werft 
iblandi den lille FUL« reD Guds 
Rande got vor Genus-: J! scrknndet 

Gubs Kerligheds sukde isxznqeliuny 
saa gebt, Vi formaa:, :..1 fgillex oz 

til Guds Fell sow Texts-Js, Der sitev 

til de Zellisie i Fällva ,,;.-: Iænaeg 
cftek edet alle i Jeiu ZEIT-E nksersiqe 
Karligbed, ofterdi jeg bsr oder i Hin- 
fei baade unde mine kaxikex Ja ved 

Eranqeliumsfforsvat o; Ztidf.kstelke, 
eder alle. som ere delagthe Ittxd mia i 
Naaden«. 

Jrsat Marias Don-kein 
Den 12. «eptbr. Mist-. 

W 
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Eom bete-ritt san ierE P. 
E. Bist i »Tanfteren" T« Tireoet 
en «Llrtittl us en faul-as ".I-.7, txt ten 

har, cg det met Reits. st: tre Be- 
krovelse osg tellig Harz-i- : -::.1nge 
Hinter-. 

Ilion-ge Wabe munt: szs c: imst- 
Ue libnletier til miq Dei Hier Ette. 

Tet, Der er oel ittttit ti; .-.: Vastte 

Bebt-weise, ket er den onesszskxostiedens 
Iq .L«-ensnnelv-3l)edens:— "3:.::s:, Je: get-It 
izmmem hele ’tlrtiilen. B! :: Hier in- 
m til den Rand-, :»-.: Hasses-ex de 

gemle Prcieter ozt f. «Tk:. liattlus3. 
War de revieke sit JJI for Derei- 
Ennder. Tet var mer Eurer ca 
rnb Imme, staat d-: u :i. sit Fett 
om bete-« Villsfarstiet ctk f r: einher 

itte et Gran as denn-.- Jud i Prof. 
P. Z. Vth Attite2. -—— Tex. der 
wettet bellig Hart-vix Ist et tlrtitlenz 
Jndhold· 

HvotforZ 
1. Pres. P. E. LTEI T.r, Tom et 

Torhenbrag fra tlar C :«s:-!. inn- 
det sig beføiet til at txt-He er tckte 
fcreneke hauste Kiste Its Jst Lisette-is 
Tkjne iem et Entttftitid. Tier sorgt V lo- 

erendE Landsme dxr er nsetodiitifk 
rg svckkmerist — alt Leier-It cum et 
lille oprmmtrende Vintl stu- fmdes i 

Alarng-zwingen Eire s?——89. cset 

lnder sauledes: 
,,21argtttpdet udtatisr str: Wink over 

den wtiende Interesse, ssrn isplge 
Formandens Jndbeketninsx bat vist 
iig tundt om i Satnit:i::e: Ia vætet 

tedsaget as« cmndelig L:szierett tfe her 
og der, cg Priester og Itzenighedek 
opfordres til at fortfcktte t samme 
livsvekttsnde Spor ved inntig Af- 
lsoltelse af Missionsmøder fokuden et 

itadigt livsvæltende oxt liosisvlejende 
Arbeit-e i Menigbedeme, itte atene ved 
de egentlige Hiijrnesie- 
gudstjenester, nsen oqiaa vcd 

sei-regen Opbyggelse, EIthJtp og 
Bedenk-det, saa det hklligessatniunds- 
liv mellem Gut-s Born tcm ;.ejes os 
udvitles« — 

Det maa i Sandhed forbavle as 
iokundte enhvet opmcertsom Leser og 
Jagttager, at Prof. P. S Vig tan- 

gste denne lille Myg tit en iaa dra- 
belig Elepikant med et eneste Slag. 
Hat nagen Ptcst lunnet mane — det 
fortalte de gamle Fynbor mig iom 
Baru, at de tunde —- da maa et ina- 
dant Jettegn vcere itet her. 

Prof. P. S. Vig hat nu itaaet 
blandt os næften i ti Aar pg 
end itte med et Otd eller Pennesttsg 
gjort opmcettfom paa hverten Uluthees 
dom, Speer-meet ellek Metoditme. det- 
ler itte et Kny fra hans Lieber paa 
Cedat Falls - Mit-eh hvsok han bog 
ielv var til Stehe. heller itte en 

Foresptrgsel ttl Meteraadet eller Ad- 
varfel sm, at der var Fare paa Ferk- 
de. Et hvtlletsomhelst Kieteiamfund 
i den vide M kaut-e med Billig- 
heb have wies-Äste af en Leeres. 
svm havde Hat-et t det t en halv Snes 
Ast-. M, We et Muts —- 

W Md et der da sagt t denue 
lille Wdelief Nun bette, sprud- 


