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,,Knust for vore 

Misgerninger.« 
Esaias 53, 5. 

En Fange sig vred paa Gulvets Stcn 
i Kælderen mørt og øde. 
Den truende Død imod hank tren, 
ham cengstede Fortids Btødr. 
Naar Stjetnekne soandt mod Mor- 

SMSUY 
med Livet han stulde bode- 

Da traadte der ind i natligt Rum· 
hvor ene den fangne grued 
— i Klædning saa hvid fom Havets 

Shim, 
hvor Purpur i Bræmmer lued — 

en Kongesøn lys fom Dagens Sol, 
den fagreste, nogen flued. 

han lpsie den rige Dragt, han bat, 
og flog den om Fangens Lemmer, 
han Kronen ham gew, af Stene klar, 
og Rappen med Putputbræmmek. 
Selv tog han det usle chedebon, 
fom blodige Pletter stammen 

—- —— Og der de ham fandt i Fan- 
gens Dragt, 

med Livet han maatte bsde 
Den anden blev sprt til Borgens 

Pragt, 
til Tronen af Guld det tade. 
Med Klæder de bytted Liv mod Dsd 
ved natlige Fængselstnsde. — 

— O Jesu, den Kongessn er du, 
og —- Fangen san vel jeg kenderL 
Du valgke den Dtagt til Bodens 

Gru, 
hvor blodige Pletter beenden 
J Syndetens Dragt, langs Kotfets 

Trce 
du streckte de knuste Hemden 

Men svsbt i din Retfcerds hvide 
Strud, 

din Helligheds lvse Klebe, 
mod Himlen gaar en som Kongebtud, 
fuld verdig derind at trade, 
— og stedes til evig Tid for Gud 
i signede Helgenkeede. 

J. M. Sieb 

Samfnudstanken 
Efierfplgende Linier er strevet af 

Kætlighed til vort Samfund, og 
som saadan bedes de opfattede. Disse 
Tanler, som jeg kostet ud nu lige 
fsr Aatsmsdet — ilke til Bindene, 
men til tcenlende Overvejekse —- er 

Tausch som angaar vort Samfund 
og Birksomheder inden for samme, 
hvotfor jeg vgsaa hat laldt dem —- 

Samfundstanker. 
1. Raum-der 

Det hat jo altid været Slik og 
Brug, at vort Samfund holder et 

Mide hvett Aar —- kaldet Aar-mi- 
det. Didmdiil hat dette Aatsmtde 
je vissellg haft sipt Petydning for 
Sauf-ww- ums-Ins Mm des 

facto-met mig,, as fauledes som vi 
«"M hat spat M ordnet web Krebs- 

W —- Rubin-kiffen vg dele- 

M W W Tat, at et 
III-de W Uta- er 

pl. hebe tm efkn 10 
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Kirle vcere kommen ind i en nogenet 
lunde rolig Udvitling —- og vare 

nogenlunde tlar vver, hvordan vif 
ftal tage paa de enlelte Sagen saa 
vi itte behvver hvert Aar i 7 a s 

Daae at holde lange Taler angaa-Z 
ende disse Ting —- vg rejse Hund-re- 
der — ja Tusinder af Mile for at 

komme med. Diese Aarsmøder er 

meget kostbare, og disse Penge tunde’ 
siltert anvendes til noget bedre na 

i Fremtiden, fom f. Els. til Af- 
betaling paa Samfundets Geld· 
Ved den Tid Aarsnwdet vlejer at 

blive holdt — de Aar, der intct 

Aarsmøde holdtes — tunde Prasser 
og Menigheder give et Offer til Af- 
betaling paa Samfundets stedse 
vollende Gæld Det vilde efter min 

Mening vcere en af de letteste Maa- 

der at faa denne Gæld afbetalt paa. 

Og naar den faa er bleven betalt, 

at Samfundet faar den Forftaaelse. 
at nu herefter ital der ilte ftifteis 
Geld, saasandt det paa nogen mu- 

lig Maade kan undgaas. Da lad 
alle Menigheder over hele Linien 
saa væke med eftet Evne at soetle 
Stuldre til og løfte i Flot. 

Hvorofte burde der da holdes 
Aarsmødes Jeg mener en Gang 
bvert Zdie eller 4de Aar vil verre 

tilstrceltelig. Styrelfen vcelges da 

ved hvert Aarsmode. Slulde der 

forelvtmne noget i Melletntiden, som 

Styrelfen ilte tunde afgore, tundei 
der jv holdes et Etstra- Aarsmøke 
ved to eller tre Revræfentanter 
valgte dertil af hver Rredå Der 
lttasves maafte not en erandrina 
lved vor Konstitutivn for at ind- 

føre dette; men en faadan For-an- 
dring er jv heller ille umulig. 

Tillige vor Aarsmødet altid lag-— 
ges vaa et nogenlunde rentraltSted 
i Samfundet, faa at man itle ftal 
reife 50(k—1000 Mil til ingen Nest- 
te-, bare for at se en ny Koloni —- 

eller en smut By eller sligt, iom iv 
tan viere interessant not fnr Lytt- 
rejfende, som vil se sig vrn i Verden. 
men svm aldrig bar lcegges til Grund 
for Stedet, hvor Aarsmødet stal af- 
holdes. Lceseren vil maaste hertil 
jndvende, at paa den Maade er der 
itte mange Menigheder, der faar 
va til at nvde Velsianelfen af et 

Aarsmpdr. Det lan not vere; men 

lad disse Menigheder saa indbyde 
til det ftore aarlige delegerede Rads- 
msde —- og jeg trot, at de vil san 
et Mode, hvis Velsianelser, hvad 
Opbyggelse angaar, vil blive mindit 

ligesaa store og lidt til. 

2. Vore Blade. 

Dette Emne hat der jo verret stre- 
vet lidt om nu vg da i den senere 
Tid i »Dansteren« Jeg stal itte 

prpve vaa angaaende dette at udtaste 
nve Junker-. Jeg stutter mig hel- 
og fuldt til. hvad »Dansieren«s Re- 

daktsr, Pastor Andersen, strev vm 

dette. Vi har flere Blade, end vi 

behpver Vi vilde fiktert være bedre 

ftillet med færrc og hedre Blade 
Der er ilte Strivelyst vg Laselyst 
nvl til at opholde sire Samfundsi 
vlade. »Dansie1en« vg ,,BIrnebla- 
det« tan vi itte undvcere· Lad de 

unge ogsaa holde deres Blad, vg 
lad nogle af de unge selv tage rig- 
tig fat paa at faa det udhredt insec- 
lem alle unge i vore Menighede:. 
Men »Kirtebladet« tunde vi sitkert 
godt undvære. Hvad der findes i 
dette Blad lunde faa godt gaa ind 
i »Danfteten«. Og den Tale, 
at Samfundet flal have et Organ 
svm »Kirlebl.« — og at »Danskc- 
ren« itle lan være det, er efter min 
Mening tun noget Saal, der itte 
er ret meget i. Lad os faa et godt 
vg praktist Blut-, svm Folt i sin 
store Helhed vil holde og leese — 

og ssge at gsre dette til paa en 

Gang et saa godt Oplhsningss vg 
Ophyggelsesblad svrn mulig. Dei 
er jo en Kendsgerntng at det er 

meget lettere at faa vort Falk til 
at holde vg læse »Danfleren« end 
,.Mrtebladet«. Hvad hjælper det, 
at vt har et faakaldt Samfundsov 
gan, sum faa af vort Juli lesen 
Det .vilde vgsaa have stn ftp-re Be- 
tydutnz om f. Eis. Kvttteringee for 
M til Samfnnbets Messe-ehe- 
det lorn t »Dansteren« og blev lceft 
as saa mange lan multgt. 

Mah, Wis» d. 25. April. 
J. Ste- 
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Fm Sau Frankisco. 
I Folgende to Breve fta to af vote 

Venner i Sau Francisco vil siktert 

llcefes med megen Jntetessr. Vi 

zhar intet at tilfpje uden et Spptgs- 
maal. Der er jo fra Landets for- 
stellige Egne fendt runde Gaver til 

»de trængende i Sau Francisco. Men 
Wille Vegne maa en Hjælp organisc- 
.res. Hvem vil her ifølge Past. P. 

IL C. Hanfens Anmodning jage fats 
Bliver det ved denne almindelige 
Opfctdring, saa gioek det for lidt. 

Var det itte natur!igt, okn vorti 
Samfunds Fotmand satte sig i« 
Spidsen for en faadan Jndsamling, 
cg der saa videte blev ordnet en 

Jndfamling i enhver Menighed. Vi; 
benstiller denne Tonle, for at Hiel-; 
pen itke ftal mislyltes af Mangels 
raa en ordnet Jndfamling. 

Red. 
II I II 

Fta San Francigco. 
»Tansle1en«s Læfere er jo alle- 

tede lendt med den fvckre Provelse,- 
foin er gaaet over San Francisco 
da dens- Jndbngaere, og ligeledes 
med, at Herren i Naade bar flaanet 
vor ny Riese da Prcestebolig f« 
Tdelceggelfe. Mens vi med indu- 

lig Glæde da Tal miser vor Gud 

derfor, et herved Vanfielighederne 
for vor dankte lutherste Virtfonihed 
blevet i høj Grad for-gede. Thi i 

ten føtfte Tid vil det Være svcekt at 

faa Pengemidlet baade til at betale 

stirteflnlden og til Underhold, og 
vott Haab og Fotventning er, at 

Herrens Venner i vor fotenede Kir- 
le vil udvide deres Hierter over for 
Sagen het, at vi itle ital være npdt 
til at gaa herfta og lade Kisten staa 
11bkugt. Vi et i et itott Atbejde 
Dag Da Nat omend af en otxden 

Att, end vi havde ventet. Vi hat 
aabnet Kitlen fcsT de manae hjcmlofe 
Mennesler. som iaar Sovevlads ;-..». 

Gulvet, og fom vi bat verte: i 

Stand til at flasse Mad vg Tei. 
Desuden bar vi en Afdeling as ZU 

»Røde Kot-BE Tom nder Leegelqjtrlp 
og Pleje til mange inne. Vi er in 

derlig glade ved vaa denne Mond-e 
at tjene Herren i Lindrinq af okn 

legetnlige Nod. iamlidig med at vi 

hat Lejlighed til ved Andagt. Puc- 
diten og personlig Samtale at pve 

et aandeligt Atbejde, som ved Guds 
Naade ille ital væte fotgceve5. Vor 
Airte var den ferne, der blev taget 
i Btug yaa denne Maade, og det 

bar sin ftore Betydning for vor hel- 
Stilling her 

Hvot lange en saadan Tilstand 
sial vate, er ille let at iige, thi nieng 

alleeede nu Fodemidler er tilftede og 
uddeles i tilfttcetlelig Meengde, sasa 

ingen behsver at sulte, faa er dog 
al Forretning aldeles lammet, og 
langere Tid Iil bengaa, for ringen- 
lunde normale Forhold indtrædes 

Dekfor, der lsehpves Hjcelp frem- 
deles. og jeg vil gerne lcegge Ven- 
ner paa Hjette at indfende eders V 

trag til os, saa at vi tan faa Loo 
til at være dem, der uddeler eders 
Gaver til de ttænaende famtidig med, 
at vi føger at vasre dem til aande- 

lig Velsignelse. Det er vort Hacl.s—, 
at vi nu slal faa Lov til at oplese 
en seelig Bespgelseötid for vort 

danste Fvlt her. Thi samtidig nied, 
at Joedslcelvet hat btagt ftote Om- 
vceltninget i Naturen her, hat der 
sillert ogsaa gaaet et Jokdslælv igen- 
nem mange Hinten saa at det, de 
bar bygget detes Haab paa, er ftyks 
tet i Gras, saa at den stille, sagte 
Susen fea Herren kan finde Jndzang 
i Viertel-ne. 

Bi bedee da i Jeiu Navn: Ben- 
nee, tom os til Hjælp, saa at Her-- 
tens Sag tan gaa frem til Velsig- 
nelse see vort Folk i San Franciöco. 

Ebers i Heeren hengivne 
P. L. C. Hausen, 

152 Chutch Street. 

San Jeancisco den 23. April 1906. 

Onsdag Morgen den Is. ds. Kl- 
5.11 indttaf et Jordflælv, som va- 

eede i 28 —- sttivet otte og tyve 
Gesunden og hoil Ftlget Zeugen- 

«fen foelcngst hat meddelt nd over 

Vordem 
Jeg formaar ille tned Ord, Pen 

es Ast at bestriye den materielle 
Itlelse, sein et Jordstælv tun viele 
metpdenmjlh kund-t, atmanet 

Zum-e eiset-km i eu sma- sw. 
W I nein Titels-es M sed- 
lstets Usegetlisgeimtusenzmei 
M Wes WW fis hu me site 
M Is- WW M Ott- 

blil ai finde mi; selv nde paa Ga- 
den, nien Hufet holdt Z 

Lidt efter rejste jeg mig, og estet 
endt Paatlcedning git jeg ned paa- 
Gaden, som var fuld as Mcend, 
Kvinder og Born i mer eller min s 
dre mangelsuld Kostume, og i hvis· 
Ansigter tydelig den noseste Streits 
vistes 

Min forste Gang var til den dan E 
sie Ziele-, fom tun ligger et Pnrs 
,Blocli—« ira min Vopel, og hvors 
bleo jea itte glad, da jeq opdaged-,s 
Taarnet endnu stod og deras slut-i 
rede, at Kirten da itte var samtnen- 
sinnen 

lldenfor Kirken havde Futde 
fliserne iorfludt sig circa 6 Tommer. 

og Cementstebninaerne vate tevnede. 

J Kirtens venstre Hjokne var der 

ligeledegi en Revne circa en Alen paa- 
begae Eider, ellers tunde man itics 
opdaae noaet udensra. 

Jndvendia var Gibset paa Loftct 

xg Vcrgaene revnet, on i selve Kir- 

lesalen var der en Gibsrolet faldet 

ned liae foran den innitle Date-l 
sont, thorvaldsens Engels dog udcnl 
at have beiladiaet dennr. 

J Sammenligning med andre 
Ritter og Vase var vor Kirte saJ 

naadig b even spareL Pastor Han- s 

sens Bolig var heller itte ncevneJ 
owedig befladiget, tun to Boasia e» 
faldt oni og Glasdotene i det eneJ 
lnustes:—. Fra Kirlen git jeg saa i 

Folge med en anden Taniter ned i 

seinen Eamnienfmrtede Hufe, under 

lvis tliuinek Folt sagdeg at vare 

kegeavne saa vi mange Sted er ca 

nceften hvert Hus var bestadiget, Ga 

derne var sullde as Mursten og Glas- 

Lumpen o. l., o-; Jlden, soraarsaget 
ved Jordstælvet, var nu sot Alv·-r 

begnndk og da de store Bande-or i 

Jorden var lncellede, og man alt 

saa intet Band tunde faa, haode 
Jlden so fkit Jkaaderutn. Pan T. 

Street og Mission Street saa min 

Ledsager og jeg et stngteligt Synz 
i Ruinekne as en sammenstyktet 
Bngning saa vi et Var Mænd sont 
ined en seberagtig Jver huggede les-s- 
med en Ilse, for at bein Menne: 

ster; rundt omtring brckndte det, Vg 
ein saa Minutter vilde Jlden ogsaa 
naa det sammenstnrtede Has, He- 
den var saa steckt, at vi maatte gaa. 
— Enden paa dette stygtelige san 
vi itte, dog det tnnde vor Forstand 
sortælle os- 

Griedende og sortvivlede Mennes 

ster, som flyttede nogle saa Ejen 
dele, saas drage gennern Gadetne, 
oa bagved Jlden kommende neermere 
—- ilte laengsomt, men i hele Blocks. 

Nu tom Militceret ind i Byen, 
ca med dette traadte den militæte 
Lov i Kraft, og lOrdenen blev be- 

dre, rigtignol ogsaa fptst efter at 

csdstillige Mennefter var blevne neb- 
ftudte, sordi de ilte vilde adlyde 
Ordrene· 

Torsdag den 19. ds. tunde man 

ilte opdrive Brod i Byen, ligesom de 

fleste Kpbmeendssorretningek var 

luttede og til Dels udtpmte sor Ko- 
lonialvaker as Troppernr. Millia- 
ret maatte saa ogsaa ptsve paa at 

sotsnne nsdlidende med Levnets- 
midlet, og frundt i de sorsiellige 
Bydele stod Folt i Linie for at saa 
Fodevatet, og det lunde godt tage 
3——4 Time-, sorend ens Tut kom, 
og saa inaatte man være glad, hviö 
man tunde saa noget; ihi itte san 
sjceldent hed det: »A« gaaet«, og sag 
tunde man sotssge et andet Sied; 
men i Linietne saas baade den del- 

kzavende og den sattige, Side om 

Side, for Penge tunde itle nytte un- 

der disse Omstcendigheder — heldig- 
vis. 

Om Astenen var Pastor Hausen 
og undertegnede oppe paa den lige 
ovee sor deckende Klippeblot sok 
at se, den Jlden vilde gaa over den 
brede Dolores Ste.; thi saa var der« 
jo mennestelig Sandsynlighed soe, 
at hvad Joedstælvet itte havde nd- 
tettet paa vor Kitte, det vilde Jlden 
saa give. Husene blev sprengte i 
Lasten sotan Jlden, sordi de san 
itte san godt kunde udbtede den 
stceele Verme, som naae de stod ov,« 
og saa leitete tunde antænde, naae 

de,saldt paa den anden Side as 
Gaben. 

Sau mens Pastoren os seg staat 
pag Klippen, lyder det, »Mi- i den 
sWsk Mit« Neids saa havde det 
umso-asin scnget paa den teue- 
de Sid- as Dloeeszzsmen se, da su 
di W as MenM lebe used 
Spåudc spli- us stud, fom de sik 
sta en Wiss-nd Fanden html-S 
»die t W Lemnos met sm- 

fare kaste det op og ned af Toorneiö 
Sider, —- Jlden stukkedes, og den 

spenste Kirke var reddet, og voke 

luthersie Brpdre blev glode og di 
med dem. 

Paa den anden Side af Byen 
gjaldt det om at faa Jlden stand- 
set, fauledes at den ille vilde gaa 
over Yan Nes Ave-, dette lyktedes 
ligeledes, og Spændingen og Takt- 
beden ovetvandt os, og vi gik til 

Kirken for at hvile os lidt. Om 
Fredagen den 20 ds. brændie det i 
Kvarteret ned imod North Beach; 
men dei veftlige Kvarier, Jngleside 
og en lille Smule af Mission St. var 

reddet, og Lordag Morgen den 21. 

April kunde General Funfion, Kom- 
mandant i Byen, proklainere »Na 
Danger«. 

250,000 Meimesket Var da ogsaa 
Meint-M den for faa fiolie San 
Fr«ncisco laa i Rainer-, dode og 
soc-rede i Tusindial — i Sandhed 
en lllnkke var gaoet over Studen: 
men vi, saa mange som sendet lidt 
af Herrens Tanier om Fred og ille 
km Ulytte, stuer frem med Haab 
iniod Haab og ved, ai vor Fremiid 
er i bans Haand Vi vil derfor hel- 
ler ikke undlade at meddele eder. 
trete Brødre og Sssire ud over U. 
Z. A» at vi ou trænger til eders 
Stein« mere end iilforn, da vor 

Ydeevne —- letforsiaaelig —- i ma- 

teriel Henseende er lammei for Maa- 
neder. Lad Kcerligheden raode —- 

en »10 Ecnis, 50 Cenis, 1 Dollak 
eller mere modtoges med Taf, og 
lsaade J og vi stal blive velsignei. 

»Fremad! tændt et Ihren 
Vej iender han. fotn km Styret.« 

Venlig Hilsen. 
Emil Sprensem 

152 Church Str» 
Sau Francigco, Cal. 
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Utahmissionen. 
Tet er nu alt nogen Tib, siden Ui 

ad privat Vej erfarede, at Past. 
Oarald Jensen var taldet til Mis- 
siongprckst i Utah: men vi hat ven- 

tet Paa ossiciel Meddelelse bekom, 
fer vi vilde offentliaasre det. Da 

saadan Meddelelse endnu ilte er 

modtaget, vil vi optage nedenstaa- 
ende ossentlige Meddelelse estet »Ari- 
stelia Dagblad.« 

Tet glckder os, at den Sag er 

italdet saaledes ad· Post H. Jensen 
vil sitlert vise sig at vcere en bog- 
tia og velftitket Mand for denne 

Post. Desuden er det sokmvdentlia 
tseldiast as flete Grunde, at det bli- 
vek en Præst derhjemme sta, der 

ovektager denne Mission. ,,Dans·e-— 
ren« byder Past. Jenseit med Fa- 
milie bjertelig velkonimen tilbage til 
Amerita. 

·- - ·- 

Danst Missim blandt Momente. 

Paftor Harald Jensen 
Missionspræst 

Udvalget sor en danst - lutherfl 
Mission blandt de til Utah advan- 
drede Landsmcend hat taldet Pa- 
stot Harald Jensen til Missioan 
prcest i Utah. 

Missionens Udgangspunlt stal 
vcere selve Saus-stoben 

Udvalget, der bestaat as Provst 
Zeuthen, Prccsterne Busch, Odenie, 
Matthiesen, Kebenhavm Ftimodt 
IJkslletAarhus Jndremissioncec 
H. Chr. Bech samt Ptvprietcer 
Heilmann, arbejder samtnen med 
»den sotenede danste evangelist - lu- 
thetste Kirte i Amerika«. 

Det hat vist sig vansieligt at saa 
en Mand til denne Udpost; som be- 
tendt hat denne Vanstelighed vklt 
sig Gang ester Gang. Det stulde va- 

te en Mand, der var lendt med ame- 

tilansle Forhold og tillige lendt as 
Menigheden hekhjemme t Danmarl. 

Pastor Harald Jensen sotener 
disse Betingelser; han hat, som be- 
lendt, veret Ptæst i »den sotenede 
danste evangelistklutherste Miste i 
Amerika« i 4 Aar og hat baade ssr 
og ester stt Ophold i Amerika vætet 
knyttet til «Krttteltgt Dagblad.« 

han hat en dvb FIlelse af, at den 
Mand, der slal tage Posten t Utah, 
ttænger ttl sætltg at beere- as Gubs 
Fell- Kætlighed og Ben, vg hatt vtl 
benntte Tiben s-: sin Udretse ttl paa 
adstilltae Msdet eundt om t Landet 
at tale vote soksstte Landmde 
Sag. 

t ...-—..·...—-·-—-— 
t 
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Brett til »Faulbrut«-. 
Mine lecke Venner, Naade vceee 

med eder og Fred fra Gud Vor 

Fader og vor Herre Jesusk- TM- 

stust 
Jeg har vceret meget sva flere 

Gange i denne Vinter, saa det lal- 

ter not mod Enden med mis« og 

detfor beder feg den cerede Redak- 
tør at optage nogle Ord i CI!.1d«-t 

fra mig med venlig Hilfen til alle 

Jbaade tendte da utendte Vextner. 
Det var en Gang for omtrth vist 

l65 Aar siden, at den gamle Peter 

Harten talte i en Forfainlm«7, og 
ban fagde iblandt andet: »Te: er en 

Iunderlia Verden, vi lever i.« JJ, det 

Evar underliat den Gang, der warme 

Finaen Lægmand tale Guts Led. 

iVovede nogen det, faa blev br« en- 

ten arresteret, ellek vgl-Ja har- mutte 

lietale en ftor Milli-. Tor ::.sr en 

lgammel Mand, fern bed fkjikcn 

Madsen. Enten ban var Fonds 
eller SicellændeV det hnsler in itle. 

Han var arkesteret manac Mann-, 

Leuen tie lnnde han ille. Mer- ssdite 

IGang, han blev arresterec, H tmn 

iLov til at gaa hieni, indtil spat-s 

Dom kom, formedelst at der var nea- 
le af« de hellige, der var nat-: i 

Borgen for han« Men imidlernd 
blev han fyg og dode, og da lmns 
Dom kom, lød den paa, at han en- 

ten flnlde gaa i Tugthulet i LI-. :Ii':: 
eller betale 300 Daler i Multi. Ia, 
Ver-den var underlig den Gam, 
men der var itte saadan Solid 
iblandt Guds Boni, lam nn i vors 

Dage. Nu bar v jo Reliqionsfri- 
bed baade her i Amerila og i I an- 

mart. Men nu stet det ilte faa 

fjeelden, at det ene Guds Barn l-.:n 

se Fejl hos det andet, og Mcodm 
forn er dod for flere Aar siden · ·: 

ille engang gaa fti uden at blive 

besinldt for af en, som vil talde sig 
et Guds Barn, at bang szxer er 

«ckiftige«·), endslønt da bang Familie 
sidste Gang var samlet ved hans 
Bødsleje, saade han: »Na aaar 
jeg hjem til min Frelserx det er min 

Kroningsdag, som jeg har veniet 
cfter i mange Aar«, dg, Vennek, jeg 
vilde anste, at jea og alle Gut-:- Born 
maatte gaa i Dpden med de famme 
Ord, og jeg tkoe, at han nu nndee 
evig Glade hos Gud i himmelen for 
al den Msie og Bett-sey söm han 
hat Inaattet lide her. Det er Ko 
underligt at det cne Guds Barn fan- 
dan tan se Fejl hos det andet. Men 
det let chvelen ad, og den ganile 
Btokfon siger: »Saa bruger han 
sin hele Magt af Spot og Loane og 
Foragt, bevæger al den Del han last 
at laa Fortrad og Misforstand 
iblandt Guds Bsrns udvalgte Flot, 
faa ved han, han hat vunden not.'« 

Ja, mine Vennet, det get mig 
inderlig ondt, at der stal være sau- 
dan Splid iblandt dem, som vil 
laldes Guds Born; thi tommer vi 
ftrst laa vidt, at vi tan se Fejl hos 
alt og alle undtagen hos os selb, 
faa synes jeg, at vi lignek mest Fa- 
rilaerne, sont stod paa Gadehj·r- 
nerne og tatlede Gud, at de ttte var 

som andre Menneslee, og Jesus 
siaer: ,,Uden eders Retfærdighed 
cvergaak de Striftlloges og Fari- 
sceerneö, da komme J ingenlunde 
ind i Himmerigesi Rige.« Og, mine 
take Venner, det tan jo lnart kom- 
me til at lyde til os: Bellit dit Has, 
thi du stal do og itte leve; saa koni- 
met det an paa, om vi er fardiae 
til at gaa Brudgommen i Mede, og 
at det itte sial gaa os som de daar- 
lige Joniftuer, lorn ingen Olie hav- 
de i dekeö Lamm-, men at vi bar 
faaet voee Synder aftveettede i Je- 
lu Blod. Tht Jesu Kristt Blod ten- 
lee fra al Synd, dersom vi i Tro- 

leng Ydmyghed vender os ttl harn, 
Horn gjorde Forscntng for vore 
.Synder, da han led den fmertefulde 
»Dod paa Golgatha, for at vt stnlde 
idave et evtgt Ltv og at vt med alle 

cde helltge maa faa Lov ttl at synge 
let evigt Halleluja for Lammet, sont 
lebte os fet. 

Den gamle Broeson figu- 

At ladet os alle hvetandre erindre, 
at tngen stg ladet fra Kronen for- 

hindre, 
naae Ver-den og Satan vtl beuge like 

Magi, 

tda staat vt forenede alle paa Vogt, 

lUl) M tan to not holde Moole 
Espe at here et leert Eud- harrt 
itden deefot at« tmme lautete- 

s nete alt dee"««st«a"äx t han« st- 
see.« 

« Ied. 


