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Yanskerewn 
sc hslvugentlig Nyhedss og Oplyss 

Wblqd fo- det danske Falk 
i A m e r ita, 

udsam in 

DANl HH LUTE. PUBL. HOUSE. 
stillt, West- 

.Wnen« udgaat hper Tltsvag og Ftedag 
Pkis pr. Ausgang. 

de Formel-e Stam- sl·50. Udlandet stoc) 
Bleibet male- l Fokstud. 

ststilllng, Detail-IV Avresiesorandring og 
andet Ingaaenbe Blut-et adresletes: 

DAleH LUTH. PUBL. HOUSE, 
Blatt. Rebe. 

stehest-U s. M. Anders-n- 
Alle Bldrqg O·«l ,,Dansieten«s Jndholdx 

sfhaudllnset, »auch-entrann og Ittiklr 
uf eahver sti, heb-s adtesjeken 

s. M. Andern-h Blatt, Rest. 

Eutemä at Blhjk Postottlce as second 
elus matten 

Advcnjsmg list-es made known upon 
spplj anon. 

J Tilfslde as Uregelmæssighedet ved 

Wohnsiter liebes man klage nl det stedlige 
Podolsk Skulbe del ikke hjælpe, bedes 
man henoende sig til ,,Tanikeren«i 
sont-t. 

Naar Les-me henoender sig til Falt, der 
coerterekiBladet,ent-n so— at ksbe hos dem 
ellek m at faa Oplysning om det avektetede, 
liebes De aluv omtale, at Te lau Arm-Mie- 
mentet I dem Mad. Der vtl vckke til gen- 
silus Myrte. « 

—- 

Sekretceren for Iowa Kreds hat 
bedet os rette en Fejl i Art. »Til 
Pkæster og Menigheder i Jowa 
Kreds«. Den Sum, der fkal udhes 
takes om Maaneden til Brødre, sum 
Kreder har lovet at statte, er an- 

givet til 820; skulde være 890 om 

Manne-den« 

Fra Trufant,Mich., meddeles os, at 

Past. Kjær hat opsagt sin Gerning 
der og taget imod Kald fka Menigs 
heben i Boston, og Menigheden i 
Trufant hat iendt Kaldsbrev til 
Past. J. Th. Lund i Brush, Colo., 
om Past. Lund tager imod Kaldet, 
can vi intet meddele om endnu. 

J »Lutheraneren« for 1. Febr. 
berettes om to testamentariste Ga- 
ver til et famlet Beløb af 89,340.55. 
—- Den fsrste Gewe, s7,222.55 var 

fra Andrew Swanson, Minneapolis, 
der dsde for noget over et Aar fiden. 
Gan var ved ydre Baand knqttet til 
et andet Kirkesamfund. Men han 
elfkede Gud og hans Rige og hans 
Vierte var tnyttet til den for. norfke 
Kitte. —- Den anden Gave, 82,188, 
var fta Halt-or Johnfon, Goodhue 
Eo» Minn. Begge Gaver var af 
Ieftatoretne bestemt til at« forde- 
les blandt forfkellige af Den for. 
norske Kirkes Birkfomheder. 

Den tyske Missourifynode agter 
i Aar at fejre 100 Aufs-Tagen for 
c. F. W. Walthers FødfeL den 25. 
Oktober-. 1811. Tet Inst-e er ble- 
ven udtalt oidt og bredt, at enhuer 
Menighed, som ftaar i Zorbindelse 
med Synoden, i Oktober Dil holde en 

Fest til Minde om den aandeliqe 
Velsignelse, som Gud ved Walter 
har ladet blive ikke alene den Synoi 
de, shan tilhørte, men hele den lu- 

therske Kirke i dette Land, til Del. 
stlge »Der Lutheraner« oil der 
den 14. Maj under Synodens Aar-s- 
møde i St. Louis i Sommer blink- 

fejret en stor Walther-Fefl. 

Undet Trylning af Nr. 8 stete 
der et lille Uheld, faa en Plet paa 
Side 4 kom til at staa Blank· Da 
enkelte hat spurgt om det favnede 
stal vi her meddele det. 

J fserde Spalte fkulde der staa: 
»Seid er vi jo da ensge om at ar- 

bejde imod Drukkenfkab og Drikketi. 
es det er for as Hovedsagem 

Men indtil vi let Resultatey der 

forer noget, af Ølbryggernes 
W imod Alkoholismen og for 
beseligt Maudehold, da agtec vi at 
usejde for thold 

M — otn Afhold ikke et Vejen 
til Acad-hold lau værner da doq 
M Rand ünod at overstride Maa- 
Ies.« 

Ost law-de i s. Spalte er fil- 
M- 
«indm 150 Ost W ds; 

vor Fokmandevst lic. teoL H. M.! 
Fenget, Ny Toldbogade 45. l 

Kærlige Hilsener til Dem og Me- 
nigheden. Glædeligt Fest. ! 

Der-es hengivne,« ; 

Brev fca Japan. 
XIX. 

Endelig can jeg tage mig lidt Tid 
til at skeive igen, og denne Gang 
skal det saa vcere orn 

en Studag i Häu. 
Matsumoto og Yonemura havde 

kalt i saa høje Toner om Arbejdet 
detude og opsordret mig til at rejse 
derud snarest muligt for selv at se, 
htlørsan Sagerne stod; Yonemura 
holdt paa, at vj burde have en Mond 
derud med det samme, og at Mat- 
sumoto var Manden til det. 

Løkdag den 3. Tec. reiste jeg saa 
hjennnesra Kl. 7 om Morgenen; 
de to Timer, jeg skulde have under- 
vist i Stolen, havde jeg byttet med 
Missionær Brown Tagen str. Først 
gik det de to Mil til Stationen 
derester 51 til Kurume; saa skulde 
jeg have hast tidlig Middag og rejst 
derfra Kl. 12 samtnen med Past. 
Nielsen, men —- dct var lige i de 

oDagh da det gjaldt om at ,,købe 
eller ikke at tobe«, eg jeg maatte 

so ud at se paa Beliagenheden, 
ist-treuen og Verdjen af denne 

»Ganz-am og detefter drsfte Veje 
Log Midl"er«, saa Kl. blev 1,35, in- 

;den vi konx as Sied. Fsksk en 1ille 

.bitte Sporvogn (med Petroleumg- 
zmotor til Trivkmft), med den Est- 

ite vi ca. 17 Mij i 274 Time-; saa 
«havde vi 10 tilbage opad en lav 

jVjergkæde der løber ned midt igeni 
nem Øm Med »Jinri Kisha« er 

Vrisen 82 Sen, mcn de var kommen 

ti Tanker otn, at Udlændingerne skuls 
;de not betale noget mere saa de 
«jkruede det op til llzxz Ven: dct vils 
de vi ikke betale Sau var der en 

.Slags ,,Tagvogn«. Prisen poa den’ 

Zvar kun 45 Sen, men jaa fkulde 

sman vente,» indtil der blev 6 Passe-I 
Igen-r; det vilde vi heller iste; faa 

lknm en, der vilde køre Mars-, om vi 
vilde give ham 10 Sen ekstra, det 

,var saa godt et Tilbnd, at vi forst 
thavde grundig Tvivl om hcms Til- 

itegnelighed men Vogncu var tm ou 

zHeften —- suldblods var den ifka 

Imen jeg hat set dem meget das-kli- 

gere: at der var Underfundiqbcd 
med i Svillei, var jo udenfor al 

vTvioL men hvor Hunden our bis— 

:gravet, det Bunde ni ikke ouduge 
Lpnd gis det hindertka l 
.Isoned5cxge11. Zaa jauxsp — 

Landsbyem lob der en Tr.-:: 
an, on sinsken Feld »Ist-de E« ! 

Zide med Dein-txt da nj Ja :1 
for Land-Ihnen, Hatte lmn Ei) don- 
op paa »Bukken«, mei! Immer 
blers ned at løbe for :: .·.::-s":"«« nin 

lige Vejfnrende, oq dut tii Izu-Ei 

for, at Vognm der innen Sie-dre- 
havde, rumlede, Taa man dn med 

Lethed kunde høre den i en hals- 
LIILinZ Afftand 

J lang Tid kørte Ui red Ziden as 
den store Find, der løber udensom 
Kumme: det var et dejliqt Inn: 
den smalle Vej oq de steile Bakka- 
klædt med Naaletræer paa den exer 
Side og den rivende Strom ftyrtede 
af Sted dybt nede i den brede Fled- 
kløft; paa den anden Side en ligs 
nende Vej paa en aldeles lignen- 
de Biergside; fom oftest var Floh- 
skrænterne aldeles steile; andre Ste- 
det var der nogen Straaning, som. 
faa nat aldeles tilookfet med ftores 
Fytretrwet. Seer Flodlejet var til-: 
faaet med vældige silippeblokkc of-« 
te var de opdyngede, faa der danneiY 
de fig fmaa Vandfald Fta et en-: 
kelt shar man taget Band til et eleH 
trisk Værk, fra hvilket baade Hida 
og Kurume faar Belysning; men» 
hvilke Arn-steh der dog gaar tilk 
Spildel der er nu nogen Tale omT 
at udnytte nogle flere, faa man kaut 
bruqe Elekttikitet som Drivkrast paa 
den Spotvogn, vi ksrte paa det ist- 
fte Stykke af Bejem i Libet af s: 
sur stal dm Wheltop til Hi-) 
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da,2.asMk1etfærdiqtilataab-: 
net nui Januar; Rest-n vil bkivs 
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Deidltvmtkkt,og viblev vedat 
Mie, sum-neu muswa 
nuhptnwe,wpinune 
Ists-du steckst M des W 
as Ists UWZW hart-J 
missuMJsdums 

laws-staunst f t 

Der blev ingen Tid til Aftenss 
mad, naar der var faa mange, der 
ventede. Saa vi begyndte Msdet 
med det samme; Bornene fandt det 
uhyre morsomt at se og hsre paa en 

Udlcrnding, og de lo, saa det dun- 
drede, inden jeg fik begyndt at sige 
det allekmindstex det varede dog knn 
ganjke fort, inden de var den roligste 
og opmærksomstc Bsrneflok, man 

kunde ønske fig. Te lyttede, og de 

svarede, saa dcst var en Lyst: det var 

io heller ikke de meft himmelske 
Ting, vi begyndte med:Politi,Fæng- 
flet, Forbrydcre ofv., men der var 

sslaaet Bro. Udlckndingen og Birne- 
ne fra den afsides Biergby var ble- 
ven kendt med hinanden og med 
hvcrandres lldtrnksmaade· Saa be- 
gyndte vi endclig at synge: »Der er 

jen Port, som neben staar«, og faa 
»begvndte, bvad man vol meke egent- 
lig kunde Xalde en Zandagsskole 

,Tet hole varedc godt en Times Tid 

jSoa begyndte Mødet for de voksne, 
til hoilket der var fnldt Hns hele Ti- 

idekk Dei here Mode vakede igodt 
LLIHZ Timer, og faa var der endda 

,flete, som nok vilde høre mete; selv 
»vor jeq baade Julien og træt. 

Iæstr Morgen var jeg ille engang 
færdig med min Paaklædning, for 
Hjeg havde Bei-g: det var en af de 

Kriftne, fom Yonemura og Mattumos 
to fandt heroppe, da de var her 

føtfte Gang: han fortalte om nagen 
Modftand fra en af Laster-ne ved 
den Stole, hvor han ftuderer, og 
snskede Svar paa alle hans man- 

ge Jndvendinger. Dem fik han og 
var san godt tilfreds med dem, at 

han bad mig om at gentage dem ved 
et offentligt Møde om Eftermiddas 
gen. 
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Han gik omsider. faa vi blev 
lige fasrdige med vor Frokost til Kl. 
1(), da jeg hat-de et mere privat 
Mode for «Spørgerne«; der kom i 
alt en Sues Stoffen med dem 
gennemgik jeg faa de ferer 3 Kap- 
af Romerbrevet. Nogle of dem havde 
beqyndt at studere Luther-s lille Ka- 
tetismus og havde faa en Del 
Zpørgsmaal angaaende det, de hav- 
de læft, san der maatte Forklarina 
til; Kl. var 121,L-, da dette Mode 
dar forbi. 

Kl. 2 kom der igen nogle, en 
af dem lod til at have seer Grund- 
volden og Kernem han vilde ogfaa 
gerne Mart del-ess: han er vistnok 
rede ti! det, men han bukde jo dog 
resolut under-aier noget mere for 
at san c: fasten-e Standpunkt 

mI Nin-Mc vIm dct offcntligcs 
isxisfp Jo: seh jffcb kmor man-je der 
sur til Etvdix mcsn sei Hunde ifke 

qodt have stete: en bel Masngdc 
...:.:.:·c sur der nszaa Te Zwargsi 
maal, jeg Vcd den Lejlighed Milde 
besoare var: Hnad lasnsr Firislcndomi 
.:.-c:: um Vernuka Forbold over for 
strasldrenek Lsnordan er Forholdet 
nusllum setistcsndom oq Fasdrelandss 
«»1:"1j311n«b«.- sog eudcligt Hund er For- 
Lmijkct »Mit-m uriftcndom og den 
modcsrms VidenskobP Tet kunnte sy- 
ncssxs nasfusn taalveligt at talc om det 
sjdsns Zpørqstsmaal i en Eaadan af- 
Tjdeisiiqaendc By, men dar er man- 

m-, sum sonder belt godt. hoad Even- 
ccr, Termin, Duell-L Jngcrsoll og 
alle deres Eftersnakfcre bar bragt 
til Tat-US. Til Jndvendingem at 
der er Uouerensstemmelse mellem 

Kristendommen og den mode-me Vi- 
denskabs Resultatek svarede jeg: Ja, 
heldigois!« var der Ovekensstemmels 
se i Tag Vilde den ophøre i Mor- 

gen, for Videnfkabens faftslaaedeRes 
fultater« er tun faa, og ingen ved 
absolut, book mange der er: det, der 
var god Videsrikab for 10 Aar siden, 
er Daarfkab i Dag; Videnskabens 
Haandbsger trænger til bestandig 
Omarbejdelfe, men Bibelen staat i 
Das fom den gjotbe for over 1800 
Aar fiden og som nogle af dens 
Bsger for ncesten halvfjerde Tufind 
Aar fiden uden at være bearbejdet 
og uden at lieh-Ue nagen Omskkivs 
usua. 

Dette Msde varede to Timet, og 
saa var der atter ungle, fom bla- 
tilbage en Tib. Allede mens vi 
sptftesvot then-mad, samledes Fal- 
ket igen til Aftenmjdet, oq Kl. 699 
Whi- jes ian at tale med Birne- 
ne: da var der iuaen Fuifeth vi var 
bleven qodt kendtx leg talte ist-r 
met dem om Opfme og am 

« U W at be M fes Dei 
i 
I 

set W for de postae samt- 
isi W da XII-til om Jesus, 

hans FsdfeL Liv, bang Gerninger, 
hans Karakter, hans Did, hansOpss 
standelse, hans Henfigter med os og 
vor Trang til ham. Da Kl. var 9,1 
var jeg san trcet og udaset, at jeg« 
næppe kunde tale, men Falket htkte 
fremdeleö med Interesse til »denl 
gamle Saga om Jesu Kcerlighed.«1 

Sau var der en Lærerindz Tom 
havde været forhindret i at komme 

llil de første Moder paa Grund af 
s 

et Par Lærermødeu hun vilde me- 

get gerne være en Kräften, og der 
var mange as hendes Veninder, fom 
gerne vilde med; den Tag havde 
det vceret dem umuligt, da de hav- 
de disje Lcerermøder. men hun stuls 
de not bringe 16 ncesten Gang, iscer 
om de tunde have et særligt Mede, 

Lfor Lærerinder. Jeg lovede at kom- 
«n1e igen i Januar og da at med- 
lsringe Matfumoto, for at vi kunde 

Yhave Moder hele Tiden uden at fli- 
deS helt op. 

Nassten Morgen, da vi forlod 
«Vt)en, fortalte en as Jinrikifhamcens 
dene, at denne Lærerinde var meget 

i»nesfl)in« (ivrig) for denne Lære: 
hun laser meget og hans Børn var 

«kotnmen hjem fra Stolen og fortalte 
næsten det selv samme, som jeg hav- 

»de fortalt Aftenen forud. 
» 

Tet var lidt af det, der tildrog 
sig i -sida, det væsentligs1e; selve 
Aanden deroppe, der gjorde det faa 

,let at toll-, saa vanfteligt at lade 
Lverre, har jeg ilte tunnet bestrive 

lMen en mærkelig Tag var det for 
Inig. Skal Matsnmoto faa ikke der- 

;op til Sommer, naar ban er fast- 
dig her Ved Skalen? Jeg tror det 

äbestemt 
Sjertelig Hiler fra eders 

J· M. T. Winther. 
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Y,,Ladck Krisii Okd vo tim- 

i lig iblandt eben-« l 
« 

Tisse Ord bar im oftc tasnkts 
tpaa ou jeq ønster nu at fretnfætte 
minc Tanker derom for »Danfke- 
irr-MS Læsere. 
! Førft vil jeg dog lade en bekendt 
Kittelæker tale. Han jiger: ,,Vi vil 

snu fe, hnad Apostelen mener med 
-denne Formaning. Han formcmer«l 
os her just til det, fom man, Gad« 

være lovet, faar se i saadanne Tider 

:og paa faadanne Lieder hour en 

TAnndensJ Vækkolse og et evangeliff 
LTrvsslin blusicr op, hour en Gudg« 

i 

i 
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IMkaIIItIIIIII vIoIIIIIrer, IIemIIg nrmr 

srikkelikx III-Ist er da bot i Zim- 

:,lene hvor der da bliver eII Akt-send 
Talkn EIIIIkIsIh kansidikI llIIdernIsIs 

ining og Formaning i glad Fortko- 
IliakIed kka med frydefnlde Werten 

okI det til enlwer Tid og paa et- 

'hvkrt Sied, saa at Werden ftaar der I 
end-Im i Tag IIgcs faa flaqu okI sor· s 

»bitret oq haanende Tom Jede-met ipaa deII store PiIITedakL da Apost - 
Flecke bejondtc at tale med Ime TIIII i 
iqer om Muds store Verri, og de sag- i 
kde: Tisse ere fulde af fød ViII!« 
sDer fe: man da, kmad Apostelen 
nIener, naar han siqer: »Lader Kri- 

jsti Ord bo tigcliq iblandt oder. faa 

IJ leerer okI paaminder Vom-andre 
ji al Visdom med Salmer okI Lon- 

jsanqe m aandeliqe Bist-IF LIII ni 
ltaltid forblev liqe brasndende i Ann- 
den, om den farste Qasrlighed al- 

dkig kølnede, faa Vilde dette just 
være, hvad Apostelen her form-mer 

Eos til. Vort aandeliqe oq eviqe Vel 
fordre-r dette, at vi skal vedblive at 

svokse iNaaden og Krifti Kund-stob, » 

iderfor aldria blive foksømmelige ogl 
lade Ordet Iasttes ti! Side men 

altid ved Lassning, Tale, Sang, 
kgensidig Bei-Helle og ForIIIanIng« 
Hund«-holde og udesksde kdcsn lseiiisk 

Jld.« 
Et andet fort Udqu as I"aIIIII- 

iMandS Ord lyder fault-dess: ,.Erf.«- 
ringen bekrwfteh at der Iindes Ste- 
der og Menigheder, som hat troens 
be Lærere, der med Iiophørlig Præs 

diken plsjer oz udfaar og med Tau-. 
tet og Fakbtnnet vander Udfædem 
fmen det staat dog helt jammerng 
IIII that-di Jan-e dek Ippkes iugeu 
varig Kristendommens Kraft og Be- 

,visning, inqen Øvelse i Tro og Gub- 

Lstyqtiqhed men tun en Ist For- 
standss og Fjlclfesptal Ovad et da 
Stunden-P Ranfag, og du vil fin- 
de, Ciderhatsolleteudtm Webe- 
qyudt selv at beuge Cad- Ord, og 
faa W fotMer alt det gab-, 
de htrer fra stopft-steten da im- 
kamen staat Der er siedet as U 
Ur, i M U sitt krostfst M 

l 
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kelfer, nieset Falk er i Welle, 
det begynder at gmmes og bloms 
stre over-alt, oq man glæder fis i 
Haabet til rige sFrugter af denne 
Herrens iksnne Plantning. Men 
nogie Aar gear, du befng dettc 
Sted og kender det ikke igen. Du ser 
med Sorg det golde Land, ier kun 
Tot-ne og Tidsler, for-get Ftæki 
hed og Ugudelighed. Og hvad mener 

du er Grunde-i? Jo en kraftig Ar- 

bejder reves bott, der var nu in- 
gen, fom tog sig af Folket, og selv 
var de ikke komne ind i -Ordet, hav- 
dse ikke begyndt at brnge det paa egen 
Hcmnd Tcrimod findet du andre 
Lieder, hvor kanfke inacn fremras 
qende Perionlighed hat staaet leben- 
de i Spidien for Guds Værh men 

Hvor Folcet felv hat begyndt at op- 
bmmc iig indbyrdes med Guds 
Ord. du glasdcs og forundres ved 
at se Guds Viert ikke alene opreti 
boldt men i titcvrkelig Grad for-get, 
udnidct oq modnet. Tiefe Tilfælde 
er alniindelige, saa hoer og en med 
nogen Jndiigt i Guds Riges Til- 
stand kan ie dem. 

Oq hvorledes ital det fortlares2 
Jo, tasnk paa din egen Erfarina, 
deriom du et en Kristech som i no- 

aen Tid dar gaaet i Aandens Stole· 
Hvad bar du at roics diq af som 
Midchl til der aandelige Livs Ov- 
holdkslie oq Vækst2 Hat du Dem-et saa 
staer, iaa tro, iaa aawaagcsm iaa 
ovlyit, at du dewed bar ftaaet fast 
i alle ProvelierP Nei, intet andet 
end Guds Ttofasthed vil du wie 
dig ai. Man nu er Gud lige trofait 
kund alle, det hat ikke manglet paa 
Muts Trosasttied, hvor Kristendoms 
nwn c: død »d. Nei, For-stellen 
er den, at der bar Naadcmidlet ch- 

ret fors-mt, mcn ai dig er bleven 
bruqt Saa træg og glrmiom du end 
cr, bar du dog altid undcrtiden oms 

gaaedes med Ort-et gerne-Mit og 
hørt det, uagtet du ogiaa herudi bar 
mmen Forümnmslie at bebteide disk« 
Eaa lanqt denne Laster-. 

Im or ouerbeoiit om, at her er 

peget paa et Punkt, hvor der scrrliq 
tmsuch til Fremgang. Mange i 
vort Samfund er enige am, at det 
hat gaaet maget smaat fremad med 
virkelig Kriftendom Det hat itkc 
gaaet saa daarligt med at itifte 
Menighedek og faa fleke lamlet ind 
i disse. Men at komme i ån Menigs 
hed er ikke den snevre Port og er 

heller ifke iaa meget inevert eller 
vanikeligt. Den gode Hyrde findet 
vel san en on saa en anan, men 

Ihm-ne der ftrømmisr Inod Grin- 
bcden, er store, sna disk flnlde gerne- 
frelles manqu Der Milde ikle blot 
komme chlkelle men nirleligc Om- 
vendclser. Da de, der faar beanndt 
llulde ledes from til at blive Tolo- 
smsndiqc Kristne Men 5km cnoa 

Nandemidlerne bruchs, oa derfom 
Ordets Brug fokfømmes, hvokledes 
sknlde saa de vorige Nandemidler 
knnncs druqu ret. Min eaen Erfa- 
rina ftommer just med disse, fom 
sumn er taran Jeg hat kcndt to 

forskelliqe Vaslkellen det vil Hat-, en 

Masse Menneslcr santledes tue-get 
ofte, oq en ftor Tel var meaet ben- 
remns oed at hske Guds Ord, men 

Ledrrne tomss dort, og meqet fort 
Tid derefter vor alt eller nwiten alt 
blasst bott. En stor Del var men- 

eller mindre vakt op, og en Jld sont 
ovenfm blusfcde op. met- da Taler- 
ne Var bnrte fandt denn-.- Jld 
ikke mere Nceting. Dekimod hat ieg 
kendt en anden Vckkkelse, som be- 

gyndte meget smaat: der var ingen 
fremragende,Perfonlighed til Stedcy 
men den ene efter den andeu, efteri 
haanden som de vaagnedc op, tog 
selv fat poa Bibelen cg state efter 
Inndlnsdcn ug det gik dem, fom 
det vil qan enhvek, der under hier- 
telin Jøn løncsr Gnd vq han«-; Ord 
om Visiledninq Herrens Klarhed 
stnnehc csnck Etlsdfnrtrmdekens Ger- 
ninq for Syndere, oq de fik fast 
Grund under Fsdderne Det ihele 
mtdte megen Modsfand, men Klip- 
pen Kristus og hans Ord tilligemed 
dem, som byggede derpaa, ftod fast. 
Det blev et start Billede og en le- 
vende Fremftilling as dette: Ladet 
Kristi Ord bo rigelig iblandt eder, 
idet den ene havde fundet en Perle 
hetogdenandenenskatelleken 
indholdsrig Saul-heb et undet Steh. 

II dette var ice acene i Legt-adel- 
len men i flere Aar.derestet, oq fes 
sauber, del er haan end-m- stjnt 
Unuetmnnsecar.sidendensæks 
kelle W III but Null-i M- 
te set l M, lon- menih at set 

var farligt, at Mennefker, fom nys 
lig var omvendt, tog fat paa at 

granste i Bibelen Nu er det füttert 
not, at dette kan gsres uden at va- — 

re til Gavn, men sauledes kqn vift 
.alle Herrens Naademidlcr bruges. 

Den, der Wer i Guds Ord, som 
disse Mennesker gjorde, ham vil det 
vekre til stor Velsignelse. De sandt 
ofte nogct deri, sorn de ikke form-d- 
men saa lceste de videre og fandt 
snart unget, fom var Hart, og det- 
tc er sikkert det Spur-, sont leder- 
til den fonds Visdom 

Er det nu nødvendigt at beuge 
Gnds Drd i Beqyndelfem san er det 
ikke mindre n-dvendigt, ncinr vi kom- 
mer et Etykke henad Beim ja, ind- 
til vi bar sefret. Terfon naar David 
prifer et Menneske saligd faa req- 
ner ban oafaa dette med sont Grund 
dertil, naar han sinkt-: den« sorn 
grunder. paa Herrens Lov Tag og 
Nat. Derfon den fom bar fin Sa- 
liahed fast-, han man ikke alene ha- 
re, men ogfoo selv lasse og qrunde 
paa, hvad Herren Tiger os, alt nn- 

der Bin orn Guds Aands Velsias 
nelfe 

chn dcksvm tm beste skelz You Vil 

Trangen ogfao komme from til at 
famles med en eller flere af famme 
Sindclna, enten det nn fker paa den 
ene eller andcn Munde Tkrsot er 

det annfke naturligt at Gnds Folk 
famles for at tnle oq bebe samtnen. 
Destte vil ikke overflødiagøke at ver- 

te en ftndig Okdets Alb-ten men 

af egen Erfarinq ved feg, at Sam- 
tale om Guds Ord ndrcsttet noaet, 
ja, more end ern Tim, som vanskes 
lig naas ved Prasdikener alene, deckte 
nemliq at tænke og overvefe ist-Sand- 
«hcder, sont bliver fremfat. ch vil 
fortlare dette ved et Villede. En LE- 
rek i en Stole vil lcvre Vorm-ne 
Neanina ved one on alene felv at 

renne oq vife dem det, medens Bur- 
nene ikke felv prsvet denne Kunst. 
anen af os trat-,- at det var vom-n 
and Mande. Manne af Ordrts Til- 
imrere hart-r on børek faa lernne ind- 
til de intet knn hart-, faa dcst goar 
dem fom Entsan Hund, der knn 
Tone- roliq tast Ved Amt-altem medens 

»Im-Eben of ol Mcmt hamrek von 
drum-. Ell-or bot txt-»n- Pcsxn fon: um 

Mand, der hats-de vasrtst i Kitke og 
baqeftrr fande: »Tet var en qod 
Prædikem ja, den var got-, nusn nu 

knn im onsan bin-we mig dekmed 
i 10 Aar « Desuden er det fna over- 

bevifende fom noqet kan verw, naar 

Guds Vorn i Enfoldigbcd oq Mi- 
mnatwd mitnsller mu, tnmrlcsdass den 

qode Snrde fandt on fremden-c- bar 

fsrt dem, saa dvt blinkt- tlart oasaa 
·for dani, sont blot dam- derpaa, at 
Kriftcndommen er noaot vikleliqt 
m naaat der lan ovlcsvcs Mannen 
cn lwtcr vaa en Vrasft sont han 
linker vaa en Saal-ten blot nndrms 
de over, hvad disse lasrde Folk kan 
iaa nd as det. Det er ikle min Me- 
nina, at nagen lknlde holde lia bor- 
tcs im Mudstieneften eller andre liq- 
ncnde Moder og i Stedet for sam- 
l(s-3 til noqet Slags Samtalomsde. 
Disle Tina bin-de man qsre aq ille 

vforiømme de andre-: Lim- faa lidt 
tænlet ieg paa, at Præsten itle 
flulde raste med til disfe mindre 
Møder. lwor clchrs Farholdene pas- 
let deklar. Jea mener just, der fknli 

de Unsre Sammenhold og sannoni 
i dcst bele Don trok fea not fom 
Past Beet fande, at Muds Fall kan 

godt samles til Ovbaqelfe oq faa 
Velfianelsa lelv om Prassten ikle 
hver Gang er med fom Barnepiae. 

I Nu hat jeg en Mening am, at en 

sellcsr anden vil twnlesr alt dette er 

til innen Nimm det llønneste ek, at 

jlyvck pasler lit, Preritcn holder en 
laadan Prædilen om Sandaaem som 

alle Tilhørerne kan vtrte tilfteds 
med, og laa gaar vi hjem og ingen 
taler met-e om de Ting. Men lwok 

det aaar saaledes, der tyder det ikle 
megct paa Liv, ja, jeg vil endoq 
spsrget man ikke dlsle Falk allerede 
er l de dsdes Nigek thl Livet med 

lin Brydninger er fotskellige fra 
sDtdens Ro. Den, lom faar begyudt 
for Alvor at tive Himmeriges Rig- 
ttl lia, vll file Trang til at tale 
med andre om dette Vierteanllqgeni 
de, og den, lmn hat iundet den me- 

get kostellge Perle, vll finde det 
ganlke lelvfslqeligt at kalt med 
ligelindede detom Illtlaa bette, at 

vi hat hatt Ach-d om Spndetnss 
:Fstladelle, first bei M W« as vi 
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