
·«pcmskeren« i 

I Wiss Rudedsi og Ortss- W for det M Zoll 
Elstern-. , 

Odem-ts- 
VUISH LUTE. PUBL. ZOUSE. 

stift, Rest. 

«Dsssimn« ubgaqr hver Tit-bog og Inng 
Pkis pr. Zugang. 

VI Ists-jede States 81.50. Udlandet 82.00 
Bleibet betales i thfkulh 

Wag, Vetaling, Abtesfeforandrins Jg 
Inder angaaende Bleibet adressetess 

VANlSH LIJTIL PUBL. HOURISL 
Mast, Iebt. 

Meduse-It U. M. Unversta- 
Ise Vier til »Dansteren«s Zur-hold- 

Istssblinger. b«rresptmtmncer og Artiklek 
If Libyer Ist, bedes udressetet: 

A. M· Indessen, Blait, Rest. 

svwmä at Blan- Postoftäce as second 
M matten 

Advenising Rates made known upon 
sppliostiou 

J Tilfælde of Ukegelmæssigsedet ved 

Unregeler liebes man kluge til det steblige 
III-New Skulve des ikke hielt-e, bedes 
Im- benvende sig til »Dansketen«s 
Innor. 

Ruck Leser-ne heut-endet sig til Folc, der 

avettereriBlcdet,emen for at ksbe hoc dem 
Illet for at faa Oplysning pm bet content-» 
Dem De altid omtale, at De san Avertisfes 
mutet i dem Bind. Dei vil viere til am- 

fdig Nym. 

Post-or E. Wagner, der i Fjor 
var Forstander ved Den danske Kir- 
kes Söole i Des Maine-s, hat-, ef- 
tier htvad ,der meddelcs »Dannev.« 
faaet Kur-d Tom refederrwde Kuppeli 
lan i Høje Taastrup ved Kobens 
havn. Og Pastot Højberg, III-sied- 
Nebr., er iflg. »For- Amt-Tribede 
sndstillet I«om Nr. 1 til Præsteems 
bedet i Stiftsbjærgxby sved Msrkov 
Wir-m og det anses for temmelig 
s kkerh asst Lhcm vil blive kaldest. 

Ei mærkelckgi Fund, En ung Stu- 
dent, fmn fornylisg var med Arkæos 
liegen Prof. Mactay paa en Forst- 
wingstejse i Ægypten, VIII renst til- 
fælldigrt have fundet en Sfiux, den 
fttrftse og bedst behande, der wogen 
JSiswde er bragt for Lyfet. Statten 
or et eneste Stykke Naht-steh og 
vejer omtwnst 1800 Centner. Dette 
Mr af WITH-Optka Kunst 
hat i Aartufinidet ligget gemt under 
Sand og Mudder og er fsrst nu 

Iotmnen fvr Wu. Its-then hat 
singen Jndfkrist. Man haaber act faa 
den ftote nye Sfisux helt afdcekket 
til W. 

« H » » 

Den sprenede nokske Kitkes Gælsd. 
Mrcens Forumwd, Paswr T. H. 
DahL oplyfer genngm ,,Luth.«, at 

Mkmsdet hat 83520600 Gæld 
paa Sit. Olaf College; 78873.00 

paa Dbabonåsschjennnet i Chimgo; 
16,299.00 paaBethesdamissionsbygs 
nimer i Brooklym N. Y» og 
N,000.000 paa Homnpeanstalterne 
i Wa, Wis» Lilie-atmen 8137i 
378.00. Det er en ftor Gcel«d, men 

der staat ogfaa store Værdber bog 
ved den. Form-anders hævder, at in- 
tet af «denne Gcelsd er ftifvet letsins 
digst eller til Unwe, og at de let 
san We den, blot de vit. Det 
er til baade den Gcebds Dækkelse og 
til Befcefvelfe af Smnfuwdets Sko- 

«lek, der WJubelfund«, mstst 
on help Million 

J Ansledwing af 50 Nord-Degen 
for Regt-wes Gmsanripatwn siger 
Booker T. Wafhhtgtom at medens 
mindre end een Procent af Natio- 
nens hele Mgdsom beftaar i Kirkes 

ejerrdmn, saa er 8 Procent af, hvad 
Regrene er værd, Tat i Kirkeejendmm 
Pisdere —opg-iver han som Refultajer» 
of de 50 Aars Mission: .,3,700,000 
Negre tilhører nu Kirken De hat 
Bö, 200 ordinerede Præster,. 35,000 
Diebes-Muhmen og de holder Kirsl 
ceejendom til en Værdi af 856, 650- 
000 For deres rebisgisie og moral-» 
De Möning apholder M 
Æ,000 Smwgsskobey der tæller 
IH750000 Birn, som undewises as 
210,000 New-Mete- Negermenigs 
habet bidkager mrlbg over en halv’ 
still-im Deklar- Ul M De 

ker. Te giver sZOIOOO aarlig til? 
Hedningcmisfionen osg steuer over« 
1( m Miss isonssumsoner«. 

OW- 

get et formt 
Det er det Foresdrag »Skabc15en 

og Muwidensskaben« af Stifjss 
provft Dr. theo1. R. Volf i sidste 
Nr. af ,,Tsf.«, der eftisr mijn Mcning 
er nsoget forkert ord. 

Tot ffeste i en sue-ver Vending, at 

jeg bog Fovedsragct og gav det til 
Sætternc »den at have gennesmlcest 
Xdist; Owrskriften riljalte mig, og 

jseg mente, at Navnet borgede for- 
at Jndholidet var gedi- 

Men efter at Bladet er udkoms 
met, og jeg ownærksomt hat gen- 
nsemlasst Foredraget, kcm jeg ikke 
frigøre Inig for den Mittag, at 

der er noget for-fett ved det. 
Rigtignsok menier jeg, at Pro- 

Edkukcker af Mænd ssom Dr. N. Volk 
maa kunne taales i vore Morde-, 
mcn dermed er ikke sagt, at vi stal 
Samtykke og tie til, hvad der si 
Fes. 

Jeg er fuslldtud enig med Dr. 
Volf i, at vi ikke skal være bange 
for Vidsenskasbem men fcpa skal det 

ogkm væoe Videnfkab, der veckd at 

hol-de fig til dest, der Lan vides. 
Dr· V. sw: »Der staat i Bi- 

belem at Gwd fiel-te Verden Paa 
feks Dage· Detmed menes selvs 
folgelig We, isom mange bar twet 

og angrebet, at Ver-den er fkubt 
i seks Gange five og tyve Ttmerk 

Men der staat virkelig »Tage« 
i Bibelw, og sdsesuden staat der, ef- 
ter at cder er formlt om Lysets Ska- 
belse den førite Dag: ,Og Gud 
W Lyset Dag, og Mørket kaldte 
han Vat« vg videre staat der es- 
ter hver Kigs Skabewærk: »Qg 
der blev AM, og der blev Mor- 
M-« 

om nu Vibelen »5elvfs1gelig« 
med de feks Tage ikke menek ieks 
Gange fire og tyve Tinwh men 

lcesngere ,Tvdsrmn«, maasöe ,,tusin- 
be Ant- fm syms jeg, det er for- 
M ast formelle om Skabelsen i Udi 
tryk og Spvog, der giver Lækeren 

Forestilliwg osm Dage Tom vore 

Dage nwd Afvekslsfng af .,Lys og 
-Mvrke«, Ästen og Morgen«, »Um 

Log Nat«. s 

Qg det er ikkve alense i vort dan- 

föe Spvog, der bruges Ord, der ai- 
ver Weilt-Lug om alnkinsdeliqe Ta- 
ge, men and-te Sol-vg, derisblsandj 

cdet gamk Tesvastnentes Grundsvwkd 
btuger tilfmrensde lbdtryh san der 

singen Anledning er til at klam- over 

Hvsok des-»sa- Naseweis-. 
F Detsogm IMM- dpn AnfkuelTe Tr. 
,V. fremholsder, er korrekt, saa er 

’vaget, hvori Stabelsessbistorien » 

for-hasti- abfoluit fvrkeri. 
! Bibelens Udckryt tilladek Blutegel- 
sen af en wis Tidglængdc mellem 
Wien af ,,Hi1mnelen og Jor- 
den«, Materien, Univetset, vg de 
sekö M Stabelfe, men de til- 

Iuder ille at opfutte de »seks Dage« 
»den fom almisnidelöge Dage. 

Og videre: Wdan vil man bas- 
tIe fig ad med at Wage Degene, ef- 
det at Stylen er Habt usden ssom al- 
miwdelige Dage, da sdet sisges ukdtrnks 
Mig, at Himmllysene var bl. a. 

til at inddele Siden? En fast-dem 
AM er sikkert iksce videnstkrbes 
h. 

Tist er derjmod kkke vanskchgj at 

antage almpndelige Dage, fsr So- 
len blw fürs-t, da det sigeö udtrykkei 
ligst, at der var gfott Skel mellem 
Lys og Mørke, Affen og Morgen. 

Bereinxingen om SkabeFM i de 
seks Tage bliver simpelthcn me- 

ningslss, hvis vi ikke skal tage Ta- 
gene form alnrindelige Dage: og 
hvilke Fslget vil det ikke Man ho- 
ve for Læsnsingen af den vorige 
Bibel om vi ikke fknl fslge Orde- 
nes ligefremme Betydning. 

Men hmd er der i Veer for at 
opfwtde de feks Dage fom alsmindelip 
ge Dage eller Dtgn2 Jeg vover at 
fptvqe, Ielv om »Wme« 
kkukde le ad wis. 
Merinde for-Bi- 

Unsdre for at for-klare Skqbelsen, 
hvor bliver ·aa For-stellen paa »w- 
ssinde Aar og een Dag?!« 

I Zog mindes fra mine Brett-ge- 
Eæar. at en ratjvnvlistifk Prcest skulis 
«de have sagt til Zorklaring af Je- 
qu Bespisning af fde 5,000 t Orte- 
;nsen: »Bist hat været Ist-d som» 
IVjerreli og Fifk ssom Iwugmvds 
ILWR « 

l 

Hvokdan han faa forklawde det 
«m1e Under, at en lille Treng kun- 
de bme dism«, det hsrte jeg itttet 
«MU. — 

I en lige saa let som Jesus pqa 
Sitvdet kunde tilvejebringe det, fom 

jdet ellers vilde tage Aar og Dog 
at cwh og formere det ofv., bige 
Isaa Im kunde Gud vaa esn Daas Ifkembringe det, der eftser Visdenss 
Ifkabcns Begreber vilde tage tusi nis 
,de Aar at udvikle. ; 
I llnderest — Gnds almasgtige: 

« 

IBliv! des et Forklaringem Ente-is 

I Sau er der det om Mennei 

sskets Skabelse I 
I Her striver Dr. V: »Da Gud 
Iffastr Menncsket, hswr Vi ham si-l 
ige: Leder os gøre et Mermeske 
Ii vort Bill Med hvem mad-' 
sflimr han? Det vesd vi Eke. Maafke 
pmod disfe mægtige Himmielaandeh 
.Englene, som betjener Gud.« 

I Divis dem var Tilfreldct, san 
skulde Menneket fv være skabt il sGuds og Engles Villedw thi der 

istaak jo »v ort Villede«. 
I Qg der staat visderet ,,Og Gudl 
kfknbte Menwesket i sit Billede: han 
kfkabckc det i Gide Billede«. 

Dei ligger ida ganfkc næt at heu- 
-vi-·e tfl Joh. Evs Begyndcslke om 

Osdeh der blev M. og ved hvem 
alt er blevet til. Altfaa Rmdflagi 

knjng mellem de gnddommelige Per- 
Nonen 
I A.M.Anderken. 

! 

I 
I 

l 

I En Hilsm 
Vor-: Swfunds For-mond, Ætvt 

G B. Christionsem ligget ma det- 
fvenfcke anmnuel Hospitah Oma I 
ho, hvor hon hat moattet under-ka- 
fte sia en Operation fvr Bwakode 
Han blev operewt i Gaar Witwen 
iden R· Okt), og alt fvrlitb heldigt 
Da jsg s Dag beswa W, huvde 
han en Del Srna-ten hviltet ve1 
var naturligst Dagen efter Operatio- 
nen. Vetmerl send ham en kæklig 
Taufe, og lad os bede den kæte 
Gud, at vå knth man foa hum M- 
baae ved fuld Helbred igm En kæri 

lig Hilfe-n fm hasm til Samstrndsi 
venner med Ordet i Efs l, IS, 

J. Gektsen. 

Post-or H. P. K Hausen fva Cul- 
bercTom Mutt» bei-indes sjg pcm 
komme W i M, han er. 
bleven apereret for nogle Svulster 
i Haben Pastor Hansen hat-de Mist 

Ibauge what est-da sent-de um Tu I 
Iberklerx m LIEqu er ved UnderiI 
Imdse kommen til det Resultat, at 

sdet rfke er, hvilket felvfslgeltq er 

en ftp-r Tithillelse for Paswr 
W I HOAMMWWMBMEH 
’Tkighed og Vermei- hewed en kærlsigI 
Hilsetr l 

J. Gertien. s 
... I 

Lidt mckc om Utahmissioiten.s 
J..Danskeren«, af 16. August« 

1912 skkivek Basis-c sind-m « Styx-s 
te om llvahmisTionem og det fkaL 
hcm have hjertelig Tat for: thi st 
trænger til ofte at blive windet om 

denn-e Der as Guds Nigcs Arbeit-es 
lige san vel fom det tmrige Arbeitne» 
i den for-medic Kitte. »Wie sorgestv 
so Dorfs Dr er dog noget i new-. 
te Stykte, jeg gerne vil svate lidtr 
paa, eller give en lille Nedegørelsel 
for at vi alle kan have den retteA 
Fotftaaelfe af deholdet. Post-or » 

s 

O 

Asildssig 7kriver. »at der var i jin 
Bd en M, bestaaende af Kvins 
der, til at fotestaa Jnsdsamäing 
iblandt dem selo af Mist-les til den« 
Mist-ans Underholtd. Leder den Ko-l 
mite mdnu, og udfsrek fin Gerning2 . 
ellek man den er afgaaet ved Dis-« 
den? Jeg for min Del hat intet 

W vm den i flere Aar.« TillalH 
miq ndfwdetteatspjrguErPrch 
Wem i vor forenede Kiste af-» 
M ved W? cllek usdftrer de. 
W den M, der as M« 
W i M, II IM Ass» 
IM) M W is VII Hil- 

gende Beslswtnmg blev deckt-ragst of 
Fwindekne og godkmdc af Aarsmss 
det: »For at opmuntre og frwns 
hjælpe Utahmisfiosnsen Iover vi un- 

idertisgnede Minder shvet en Dollar 
dotte Aar og at akbejsde heninwd, 
at der kcm bkive msfnsdst et Tufäni 
sde vanden der bidmger hver en 

Deklar. Vi beder Prasstens Hustru 
ellisr csn and-en Kvinde i shver Menigs 
hed om at famle Bier og End-sen- 
de dem til Samfnwdets Kasferer 
sova Bette gjaldt allsaa kun bei 
Aar. Sknere bar Samfundet legt 
sden Mission hen til os; men saa 
viidt jeg Ded, hat den sprfte Ord- 
ning ikke verrest fomndret Vi wds 
Hofe-de nmd Overlwg Elle-! en anden 
vasndis«, da Prasstens Hustru kunsde 
ver-re hindret vesd Sygsdom ellek an- 

dre Grunde Er den faa ikke iden 
rette Korn-ite? Har den Komite san 
ikke qjort Iin Pligt, lyois er faa 
SwldenP Skulde Præften ikke op- 
kmunms til Kærlighad vg gode Ger- 
ninaer i Wenig-beden? Dei et vi 
i alt Feld vandst til i Cl)icago· Jkg 
ist-or nok der blev findfmnslel et Tu- 
sindse og fytben Dollars det firste 
Aar. J Chicaigo indimnlede vi en 

og halvfjerdliwtyve Donat-C 
Om der Tau er en anden Klomite, 
ved jeg ikke rlgtig Dest var vist ef- 
stcr Aarsmsdet 1903, at Somfundets 
Styrelse udpegede og strev til Mrs. 
N. S. Nielsem ldengang i Des Mosi- 
nes, Ja., og mig, om ui vilde være 

Konnte og arbejde for Missionens 
Fromm-. Vi lsovode begge at g-ke, 
hvad vi ktmde Stmt efter den 

Okdning, der allem-de vak, vidste 
vi cgentlig ikke, hvad vi skulde Spre. 
Vi 7krev saa til Paltor Hamld Jen- 
se:: og spurgte hmn, om der var 

wget vi kunde gøre til at hjælpe 
i Arbeit-et an wart-de at det vils 
de vcere af stor«Bc-tydning, otm de 
kunde faa en lille Traktat med 
Jnsdbydeslse til der-es Gusdstjenefter 
sow. at kendc mnkring. Udgsivelsen 
af en saadan vilde koste omtrmt 
otte Dollars pr. Maaned. Maasse 
dar det Me en how, feg husfer det 
fkke rigtig. Vi paatog os saa dette 
vg sktev til flere Mindeforensinger 
sdeszangaaende og bad dem om en 

Mauneds Miit-as altsaa otte eller 
otte en halv Dollars. Dei gsik vift 
paadenMaadeetPatAanSsaa 
kom der en Fomnsdring i Schemnins 
gen oq flere næghede VII-sag En 
Pkæftekone sktw: »Va- Kvinsdefvrs 
enäng Ihm- wdtaget, at den vH bidras 
ge til Pafwr Harcklid Jenfens Lim- 
mcsn ikke til hans Blade«· Vi Wem 
foa det, oq Trabtmen »Bllv LUS« 
gik ind. Mrs. Pastor N« S. Nielsen 
resignerede, da de reiste til Califoks 
nie. Jeg ved Tau Me, om jeg er 

Komite eller ef. Post-or G. B. Chri- 
stiansen svarcst paa mit Spitng 
begangene-we ,,De bat ja Mk fand 
Dereö JUNGE 

Dette er saa en lille klfcdegørclsk 
om Komitecn eller Korn tot-me Tor 
csr en Ting merk, jeg germ- vil be- 

rste med det lminnt-. Dct er dm Udi 

tryk, bcmdc Post-or G V. Christian- 
sen og Paslor Kildfiq brngem nom- 

lig de »Wie Winde-sc Tot ijcl 
er ikkc gjorl as swjndcsrne Hat- 
Aarsismøderne qjort det. tmr ji«-g- det 
er fejl!. Hvom lmr Bisngenc den 

giftr kller den ugifns winde Odem 
beder more varmt og insdmslig for 

Msfioncn nsdadstil end den unge- 
tvoende Kvin"de? Da Fovmandesns 
Stoffe om Utahmisfionen blev imst, 
var der nogle naier Kvindcsr til 

Stehe, og de sogde: »Vi komnner 

rigtignok til at have vore Penge til- 
bage, -vi man fo ikke være med.« 
Vedfotmnende hat bit-reget i hoc-H 
dekamling» Jeg har lagt Mast-se 
til, at fleve vandeforeninger, mea- 

ske fta tredive til firfindstyve Med- 
lemmer, bisdmget fra kam til ti 

Dolcin-s om Aal-et til den Mission. 
Det ist nu at komme for let fra det 
Pasiok Hat-old Jener strev i sin M til nannte Mite: »Nun-de vi: 
naalaa næt at faa et Uns-Honig 
hjem iblansdt os, da vilde det blive 
en stor Hiælp.« Og paa Sptrgss 
mml i Chicago, tm ved bang Sigm-: 
reer, om hwn endnu tænkte det 
sw, spat-de dau:»1wetinga, ja«. · 

M mater Pest-n mee spat-· 
san Mai gsre for at hjælpeW 
Man vi ikke not hsre lidt om det2i MSItheöHerrenogiden for- 
enode doner Arten lad os dog 
ists-M at tatüe Herren med 

og axt vi blev bedarede fra at falde 
i Mormmjmisisionæremes Gar-n, sda 
vi, flehe of os i alt Feld, for en 

Fyrremvc Aar fide-h usnge og uidi 
sbefasftede i Tw og Laste, kvm her 
til Amen-km hvor der ikke som nu 

fansdtses Prwster, der ved en wetten- 
dc og lwendcs Forkyndelfe fmnlesde 
os sammt-n i Allenighedet og vefledei 
de os i alle Livetszs Knar. Lad os 

aldrig alemmr alle Herr-eng Velgcrs 
tringet mod os osgsaa i vor kristwe 
LEgtestand Ja, IIng wre gode 
danske krisiolige Vogek og Blade 
bør vi vcvre taknemmelige for. Skal- 
-de vi ikke Værc glalde, at Herren gov 
«os Kvinsder Lov at være inved ack M 
ist lille Arbejde i Utah? Lad os tukke 
horn, ast hcm hat vedkendt fig og 
velsigsnet Arbede Taa rigeligck i de 
ti Aar, der nn er gaaeh fiden det 
blev begynsdt Vi vod jo not alle- 
sqmmen, hvad der er set hisdindtih 
og vi ved. at vi nu eer Pastot 
Hat-old Jensens banebrydensde Ar- 

bejde og Hjemrejse hat vor kasw 
Pastor J. Th. Lund med anislsie 
dem-da Kvn ikke de fleste af os Me 
alt-ne afTe esn Dollor til Præftelsm 

nie-n en met-e til aet fremme Arber 
det derude enden ved, at der Iom en 

Mansd met-e dernd cller paq W( Monde, Rom Samfundet tænkte var 

bebst. 
Im vil an hervod scnde en Hil- 

Ton til Postor Lnnd og Familie vixl 
ask-es a: »dem-us Fwd og Versing 

inelse maa Vasre over og med dem i 
den vanffclige Geming demdr. Hil· 
sen til alle andre Vennerl 

Mrs.Ma1-y Linden, 
1110 Congrrs St» Chiana-O Jll. 

Dysten. 
Balgerne ruslle, 
Stets-neue susez 
anengde Kulde 
siom op fra Nord —- 

Oppe fm Grimde 
Hvzdflædte Siena-; 
Oppe, hvor bruse, 
Dage og Mutter- 
Bølgerne lwiide 
Mod Kasmpen fra Nord. 
Nolig vg stille, 
Fast fom en Klippe 
Ridet shan frem —- 

Frem mvd en sydlig 
Var-more Versdenx 
Men ved hmrs Arn-de 
Mr W 
Gyser til-We 
Alt for hans stwrke, 
Visndewde Kraft. 

»ich-m vilde tænke 
Mosd 71ig en Kamme 
At vove en Drit? 
Jo, Dom-ts- Tronning 
bar ogsaa Kammer-, 
Som vover en Dyst 
Med hvcm Tom helft. 

Dwnning paa «Wl 
Stein-feste Nidder 
Sender hun fkan 
Mod den fremmede M —- 

Frem for at fægte 
Lg vindse en Seit-, 
Fnsm for at vife 
Alvcrden sin Mast 

HM M fm GENIU- 
Tw bedür, de hat-, 
Nider de ud for 
Hin-Juden at made· 
Lampen histoppe 
Fra wldefte Nord 
Rider en Ganger 
Sau hvid Tom Suc· 
Nidderen rider 
En Stridshingst faa got-, 
Ustvklim fytskg, 
Og vckldig .i SMd. 
Freumd de ri.de, 
Frem over legem 
sOg paa det grimm- 
Hvor de paa Græsfet 
Pleier at danie- 
Mfdes de Otter- 

Den Messe TM 

VII Mc TM »Ist 

Meu sian pm Seit 
DM fpvkek M Wi- 

Fam mod Fiendst 

Men fer rolig til. 
Med et vælidigt Bmg 
Som et Torhenfkraw 
Sloar Iden kyvide Hingst 
Sin Parodie dmod 
DM hvisdcs Pan-de- 
Saa hascwd san Sten. 
TM ft-u.dsed’ lisdt, 
Veg foia dilbocw 
Sm sank dem Jammert. 
Deus Pan-de var Mi. 

Hinasten den kasmped’ —- 

KcvmpeN for Ave-t- 
«Kæntpede for at 

Holde sig appe: 
Mon fomasves bot var 

At stkide kok Liver. ’ 

Den Tonk, den sank 
J de kovde Pilger net-. 

Balgerne rulle, 
Viwdenc suke 
Orm- -det for-te Dylx 
Der den Engels J 
Den Davhianst san file I 
Von-two brufe 
Og kam-, ftylle 
Frem og tikbage 
Alle Dage. 

Stub- 

ww- 

Mænd og Kristendom. 
Reifebtcv fta Amerika til Kt.ngc.« 

of 
Cand. wol. Axel Malmstrøm 

Der est herlige Undtagelfer, Hel- 
digvis. Entwer, der sendet lidt til 
ksbenhavnste Kirkeforhold, veb om 

Undtagelscr. Men den Ssrgclige —- 

vi kasn vel sige — ganste meningss 
Mk Wregel er: mange Kvinsdet 
og faa Masnd i vor-e Ritter. Grim- 
dene til dettk Fænsomen er del ille 
denne Aktikels Opgove at drsfbe 
Men M interessante er, at des sam- 
me Problem ligger for i Amerika 
ch hor i dissc Uger hast Lejligs 
hed til a: faa Jnidblik i asdfkillige 
ledenlde wligiøfe Petfonlighodets 
Txmker om den Sag og gengiver 
nogle af del-es Hovedsynspunkter. 

HvorlesdsOS staxl vi faa Mænid vunsds 
ne for Jesus Krisis-M Dei er Pro- 
W 

Fsrit of alxt mm nævncs 
Den enkcltcs personlige 

Jndflydelfe 
den enkelcke Kkatnes Akbejde for 
deelsen af Jefu Kristi Evan- 
gelium; her tasnkes i Øfvblikket al- 
deles istpe paa Hednfngemission, men 

paa den enkelte Kristnes Ilrbeisde fdk 
at vidne om Jents Kristus i sin H- 
le Krebs. 

Der er i Tid den fsrite af al- 
le Metader (Joh. 1), det er den na- 

ckurligste og vigttgste af alle Mede- 
det. Lidt for stærkt er det vel at 
sige, som en Ameritanek for nylig 
har sam: »Da sisdste Aarkyuwdrede 
var, om De vil, det trykve Ovds og 
Talerstvlens Aarhundwdc, men det- 
te Aarhunsdtede er den personlige 
Jndflydelses Aarhnwdtede«. Vi hat 
ograa i det tyvende Aarhttnddede — 

ikke miwdst i Arbcjdet fsor Mæwd — 

Brug for dot trykte Ord og Taler- 
swlen, misn den ans-M Udvalelfe 
untderltreger den personlige Jndflys 
idelscs Wning. Lasd os tænke 
rigtig hsjt om kristent Arbejde paa 
Tomandshaand 

Jeg kender jo Mennoskchjcriets 
Fristelse til at springe Eitater over, 
men jeg lader ,i denne Artikel —- 

unsdtagelfesvis —, fom om jeg var 
uvkdcsnde om den Fristelse; men jeg 
blev dybt grebet af nogle Ord, som 
en Chikagoprasst usdtaltc 

»Zum-n Erfaring hat vasret saa 
mægtige i mit Liv fom de Erfarfns 
ger, jeg hat haft paa mine Kna- med 
Mel-nd, swdvcmth almo, Inese as 
Mænd, med M vi tqler. san vi 
ikke nun· De kan møde hvcsrt ones-(- 
af vore Atgumentvr. De lærtv at 
diskuteke lige fwa vel fom vi lasm 
det, i Universitetetslivet. De et tm. 
nsde W. De kan diskuvete Fi- 
losofi med os. Men- naqr disse 
W Mwud Hammer paa Ame 
mod ok for den almcegtige Gud og 
og forstmh at Oud akbejdek med 
os, da et de fmelisdr. Bi hat alle 
set strecke Mem-d M End dem 
hierher wo W Kna. Sigek De, 
at M Mo er M» Det er det 
Mipste of alt i Vetden«. 

Da fes W sont-Ue M PM- 
hgtmn, Kommen msd sn stieg sk- 

Imst M, at M- 
M, tu si W i g 


