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Ttykkem og som af et ansparligt
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«Attikelens Forfattcsr drøftede, da
i Salt Lake City, »The
Trüman List-e med adskilliae af
de lebende Mormonpræster. Disse
toltv i ethvcrt Tilfælde bittert oq
ncdsasttende om ,,The Tribune" for
dcns Angreb paa Mormonkirken, oq
tjlftkev dens Virksomhed en hævns
qcsrriq Aand bos dens Efeu-. Jkke
desto mindre var der ikke een qf
Vnsrdinhedcrcm som var intervirwet
Zum var

lWrionliq spnth der dkoa Listens
mvfentlige Rigtighedi i TvivL Ja,
im alle Sider blev det frit udtalt
of Jkkemormoner
(Gentiles)
og
Mormoner. at hvad der faa end laa
til Grund for Offentligqørelfen af

Trosfamfunde Lad mig Dissentere af forskellige Samfund de mente at vMilde sin Menighed en
blevet eniqe om en fcelles Katekisme offentlig og udførlig Redegørelse for,
gøre et Eksperiment.
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har ogfaa andre Tilknytningss ljvad Etrjden drejede sig om. Derfiden havde jeg
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Lad mig faa i Stand et metodisen to Timers Samtale med en Mortksk Klassemøde med en Klasse, der punkter: a)Fælles Sang. Lyder ikke for holdt han sine Foredrag som
monmissionær i Chicago; han var bestaar af en Luthemner, en Baps ISankeys Sange baade i Statskirkes hun saa efter Opfordring har uds
født i Utah af danskc Forceldre Jeg tist, en swætey en Presbyterianer, kredfene og blandt den frie Missions givet i Trykken.
Zom det vil fes af Jndholdsangis
benyttede Lejligheden til at leere en Kongregationalist oiv. Lad dem Venner, blandt Metodister og Baps
lidt om Mormonismem og Anleds fortælle kwer sin Erfarina. De er tiftet2 b) Zælles Litteratur; c) Fiel- vclscsm er det jo de store Hovedpunb
gen var ikke aldeles spildt. Her er enige Lad os se lidt paa Matth. iles Masnd fom Georg Mutter, Bun- ter i Luthers Liv, der fremholdes i
nogle af deres rate Troslærdomme, m, 15 lR Grundvolden Sm1. yan, Spurgeom Whitefield. Ja lad denne Bog. Her at komme ind paaj
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Alt, hvad der ikke fsrer did, ellek
hvad der fører ud over dette, er ikse
af Bibelen. Men Luther fandt ds
omsider efter lang Sagen den ikjulh
Perle-, Skatten i Ageren. Og lenqcsre hverken kunde eller skulbe hats
komme i faa Henfeende.«
Forfatteren slutter sin smukke Bog sac—

lebe-s:

»Og de Værdier, der gennem Neformastionen er indvundne til Bedste for alt dette, vil ingen fenere
Udvikling være i Stand til at fravriste Mennefkeheden. De paa samme
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Matt og den iordensudbredte stifteaf Past. Ole Orien, lutherfk
med den bekendte Dr. KroghsTons
Wolle-eh Leu-; Ben Hur
fjr 8125 im 50 TU.
B) De laster, at Mennefket frelles Præst.
StudenterbevægelseP
Wallace, Leim Den lyse Gud
fjk soc m- 25 cu.
nings Overqanq til den romerske
ved Gerninger. Dette fidste stemmer
4.
Søndaqsskolesagen
Sindaqsi
Men hvad menes der san med den ;
Katolicisme Este-r sin Overgang
Mange af disse Btger et Inn ganlke let eller slet iske bestaogfaa godt med Aanden i den mo- Tro,
som er overantvordet de hellige, stolemiösionen i England omfatter fkrev Dr. Kr. T. »En Konvertits
derne Kristendony selv om man der
diget, og selv de daarliglte er i fuldstændiq brugeliq Stand.
Jorden
oqfaa vort Land. Erindringer«, som Paftor Lande i
og iom vi er kaldet til at stride for-L
Til Biblioteksbrug samt i Partiet til Forhandlinq give- ydus
er lidt mere tilbageholdende med siJuda s. Forinden ieg fvarer, vil , ö. Ungdomöarbejdet Unge Mænds en Anmeldelse giorde Jndvendinger
Aal-at
ligere
i
ne Paastande
saa Henfeende 4) ieg sige, at hvad« den et eller ikke ’kriftelige Forminger er almenkristes imod. Men den
tog saa en katolfk
Dau. Lati. stil- Hauf-.
De for-staat grundigt den Kunst at et, den er iste, bund der stiller tro- Flige
Præst i Christiania i Forfvar pan
S. J England er nu en Mænqde en fanden Monde, at Paftor Lunfinisre for at fange· ö) De ltkrer ende Mænd og Minder i de forika
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