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ct merk-list Fothsr. 
Nogle af Fakiseeeme sagen-: 

«Dette Mennefke er jkke km 
Guid, eftetdi han ikfc holder 
Sabboten.« Andre sogde: 

k- ,.Hvorledes Inn et syndigt Men- 
nefke gøre sandmme Tegn«.-« 

F-« Lg der var Splid intelletu 
..«« dem. Joh· 9, 16. 

Lces Joh. 9, 13—23. 
Vi faa side, at der blandt dem, 

der var Dante til at se den blindfdd 
te som Tiggetx var delte Elskeninger. 
om det virkelig var hinn, der km san, 
eller det vor en andeu, der lignede 
hont; men Mandens Erklasringx 
»Der er mig«, afgjorde den Eng. 

Tet Afsnit, vi bar for os denne 
Gang, begynder med at sige: »Te 
fjre dem-, sum for var blind, til Fa- 
tifæerne.« 

« Det inne-I ikke at ver-re Evangeli- 
sten om at gøre at opklate, book- 
for de forte ham til Farifæerne, 
men derimod at paaviTe Fakisasernes 
Forbold til Jesus i denne Saa. 

Tet Entste, Johannes videre figet, 
er. at ..det var Sabbat den Dog, do 

Jefusk ginrde Tyndet og aabnede 
bang Line.« 

Farisaserne begynder straks For- 
høn anganende hvorledes ban var 

bleven seende, og den helbredede 
waret-: »Don lagde Dynd paa mine 
Tini-, on jeg toede mig, og jeg set.« 

Her joreligger to K e n d s g e r- 

ninger, den ene er, at Monden 
der var blind fra Fødfelen 

«n u Jer, den andeu. at kmn var b7«e 
W helbredet paa en S«ab 
bat. - 

For Farisuccrne er den es 
» MAY 

gcklling Alt. HTctc LMcfmcske u. if 
re ffll Mild, cstckdlk F 

an ikke holder 
Sabbaten,« sluttek de 

HOH Andre has« den anden Rads- 
aetnivg Dvsxkvckgtcm ·Hvoklcdks 
kCU et fund-itzt Wonneka gøre sau- 
dstme TxgnW spat-get de. 

Des-te Spøtgsmaal havde Berat, 
des Tunde ikke uden videre afviscs 

nde det vikkelig tænkes muligt, 
get Guds Kraft til at hell-rede stod 

til fyndige Menuesieks, Sabbats- 
brydetes, Raadighed? 

Nei, og attet nej; det havde Fari- 
saserne ogsaa en Fslelse af. De er 

attei- stillet over for et Tilfælde, 
hvor de enten maa indrtmme Sand- 
heden eller — forhærde fig. 

Men de man» prsve en enden Ub- 
vej. De fpsrger atter den hell-re- 

e »va siger du am hum, efteti 
di han hat aabnet dine Øjne?« 
Can waret-: »Don er en Proer 
altsaa netop en Guds Udfending. 
Wunden havde endnu ingen Forudi 
sætning for at kunne kende Jesus 
sum Kristus ellet Guds Ssn (se 
B. 35——36). 

Nok en Hævdelse af, at det Begn- 
der var stet, var Bevis for, at Jesus 
var fta Gut-, og Gud var med hom. 

Men kan der ikke tænkes en enden 
Mulighed — at Blindheden 
var lt jet fom en Undskyldning 
for Tiggeriets 

Saodan twnker Forifæerne og 
indkaldcr dekfok den unge Monds 
Forældre og fpstger dem: »Er den- 
ne cders Zon, om hvem J sige, at 

han vor født blind? Hvorledes 
er lmn da mt seende?« 

Fnrwldrcsne fvarerx ,,Vi vide, at 

denne or vor Ein, og at han var 

født blind. Mcn lmorledes ban nn 

er blevcsn spenden vide vi ikke, tm 

hvem der bar aabnet hans Link, Di- 
de vi jkke heller-A 

J Stedet for at opnaa at ofkræfs 
te bot fkotc Tisng fanr det bekræftet 
Forældrene svarer saa langt, som de 
var perfonlige Vidner —- at det var 

der-es Søn, og at bon tmr blind fta 
Fsdfelen af. 

Længerc fvarer Forckldtene Mc 
sttnt man faak Jndtryk as, at SM- 
neu — som naturligt var — hat 
sortalt dem, hvorledes han var bles? 
ven seendr. Men dettil havde de 
jo ifle været personlige Bidner.s 
Og saa meddelek Evangeliften den 
sgentlige Grund til, at de ille f is 
rede paa Farisceemez sidste Spstgd 
maul, men henviste desangaaende til 
Sinnen selv — de frygtede for at. 
blive udelukkei af Smmgogen —! 
lyst i Band. ! 

Og med det samme aplyser Evan- 

gelist-w at deeme alletede var 

kommen over-eng em, at derfom no- 

sen bekeudte ham Sein-) som Kri- 

stni, stulde han M as Sm- 
III-M 
WJUUMDGO 

K- Otdsprss .s man Wedl 
against bis will is of the same spi- 
nion still« (et Wes-Weste overbevist 
imod sin Villie er fremde-les af lam- 
me Mcning). 

Mcd Hensyn til Anklagen for 
Sabbatsbrud Wider vi her dem 
man-trüge at Farifæerne fynes ika 
frlv at slaa Lid dertil « 

Det lmvde vel Vægt ngfaa bog j 
denj, ncmk Jeska sagdcw »Altsaa csk s 
dct tilladt at gøre vol paa Sabbns 1 

I 

( 

ten«, Twrlig da de knndc tillade sig 
felv at du«-ge ot Ram- ov of en 

va om Sabbaten lMt. 12, 11.12). I 
Lgfaa over for den blindfødtvs 

Heldkedelse mnuttcs de lmve en Fa- 
lelso af. at det, sm- vor gjort vaa 
anbntm var noget aodt. 

Maa Farifasetnes Ellenwcl tie- .- 

ne os til Advnrfcll 

l 
l 
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! Hjsknesteneu lægges 
! til Pella Mensgheds nyc Kitkr. 

Tot er mcd Glæde og Tak til 
« 

Gut-. at Pella Menighed i Omaha 
fer den nye Kirke reife fig detops « 
vaa Hjørnet af 30. og Eorby St» 
Og alle de Vemter, som paa Gen« 
nemrejfe standfek her for at se den 
paabcgyndte Kirsc, glædes« sig med 
ers-, alvt faar en smtjk og tumme» 
rtg Knie paa denn-: Ringe Plads· 

Man kunde Mem «ig godt Tige, at 

Grundstensr4 til den nye Kir- 
ke blev lagt 8 — 

wge estrh at Zwksp 
men hswde to yet den gamle, netnlig 
den, Aftem da Menigheden paa sit; 
røkm·M,jde efter Tomadoen eenis 
YMMM g vedtog at bygge Kirken ov 

West Dei var med Basvem men is P Jnd til Herrens ijkm at demje- 
Beslutning blev taget, og Herren lod 
ikke sine Varus Tto blive lot-stam- 

« 

met, men hjalp langt ud over-, hvad 
vi tut-de denke Kirken er nu reist 

» 
og Mutes-ne er i Fætd med at 

»brick-veneer" den. ! 
Kirkoi- Hist-nostra 

blev nedlagt fidste Sendag, den 21.! 
Sept. af Menighedens fttfte Prasst,; 
Past. A. M. Andetsen fra Blair.« 
Htjtidelighedcn begyndte med Sal- 
men: Forsagtet ej de ringe Tage-, 
og dekefter oplakste Past. Andersen 
Ordet hos Ef. 28, IS: Derfoh faa 
iagde den Herre, Herre: fe, jeg lægs 
get til Grundvold i Zion en Sten, 
en prsvet Sten, en kostelig Hist-ne- 
sten, fast grundlagt; hvo fom trot, 
haster ikke. Og af det ny Testament 
oplæstes Jesu Samtale med iine 
Disci.ple, Matth. 16, 13—18. Al- 
lerede i den gamle Pagts Dage 
kendte man til dette at bygqe fast og 
folidt paa en sikker Grundvold. Der 
var ogfaa dengang nogle, fom bygi 
gebe lsst —- paa Sand, sont Jesus« 
talet otn i sin Biergptædiken Der 
er saa meget i denne Vetden, der 
wage-T vi saa det, da Cyllonen kam; 
og den Dag kommen da mere ital 
ramle samtnen, men noget fkal be- 
stan: det, sum er grundsæstet paa 
Klippen. 

" Ta Jesus var kommen affidess mcd 
fine Tisciple, spnrgtc ban dem Din, 

Ovad Menneskene Tagde om ham.» 
Mcningerne var forskellige den-gang,f 
men um eet var de alle enige, han’ 
Var en ftor Mand. Meu Peter suasF 

»rer: Tu cr KristmE den levendeJ 
Icskuds San. Nu om Tage et der 
manqu der nok vil se paa Jesus sonH 
on stor Mand, et Dndsmsnster, mens 

Jde nimm-, at han skulde være Art-i 
ismsx den levende Guds San. Pcsj Jter bavde fin Mcning om Jesus sra 
Wudg bellige Ord, fta Guds Raben- 
Tbarinck og vi maa have vokt Bille-? 
de af Kristus sra samme Kilde:’ 
Muds met Ord- 

Hjemmei Danmark i 70erne var» 
det moderne at swtte sts og BladEZT 

Aabenbarinq o. f. v. den mennefkeliil 
ge Fomuft i Heisa-det; men Gud ske? 

;L’ov, der bar fundet en Strømkasni 
»tring Steh himme. Men i dette 
Land, her i Omaha og andre Ste- 

»det7 Den kristne Mike ttæder alt- 

»for meget i Baggrundm Den Tid 
et kommen, da vi, som trat paa Kri- 

jftus, maa arbejde »aggre5sivt«, paa- 
"gaaende· Maatte denne Mrke væte 

et Sied, hvok der bciver bygget paa 
Den rette Grundton-W Dei er Tid 

Hat bygge Wer paa den retteGnmd, 
W betet-TU- atbygge Livet ap paa 

jdeu Miva fom staat-, naat alt an- 

5det fynker samtnen- 
Salmem Pan Jerusalem det ny. 

? Assifteret ckf Ttmretnes Formand 
Jeser Peter-sen og Muterwester 
Borchmann nedlagde derpaa Pastet- 
Andekfen Hitmestrneu i Weni- 
Sjmtens og den W Lands 
M. 

J sites-siegen blw Wurst 
ei M, W Mhedeus 

M M: Q. M W- IS bet- 
M kalte Pastet- Laurfem Omahch 

Pastot Lauter mindedes om det 
Ord, fom blev oplæft ved det fskftc 
Menighedsmsde efter Cyclonen, Ot- 
ust hos Nehemias L, 20: »Gut) i 
dimmelem han skal lade det lykkes « 

or os, og vi hans Neuem vi ville, 
Iørc os rede og bygge.« Herr-s A» 
wrger ikkc: Kan du? men I 

Jan 
vorger: Vil du? for han ded, at vj 
an intet. Vi Mennesket kem jka 
clv tage Trom, men naar 

Ekud vor Viljc, da fkwnk 
stockt Pella Wenigle 
or itke bog-ge- mm d-4 
ede og sngdet Ja H 
g mcd din LIer 
e —- da bque 
or os, og vi « 

vi giver 
et ban ois 

.- kunde hel- 
4 Vi gjotdc os 

,crrcs, i dit Norm 
«-, saa vjl vi lmgi 

.oc kmn fclv Kirken 
» can nu i Tag samles 
« dMJW IM «tidcliac Hiernestensncds 
WAVHE men hvad vitde det alt 
Nspe V« 

H, hvis vi saa stimdsede Ak- 

Fldst nu? Nei, vi maa bygge, ind- 
ll gufet er færdigt. Og ligeledes 
F .o Dort Liv; hvad hjcelpcr dcst os. 

at Vi bar Jesus Kristus til Hoveds 
bistneftem om vi ikke boger vort 

Liv ov, Ecken for Stett paa dcnne 
dyrebare Brandt-old Qg ital vi 
engang have en Bolig cvige i Him- 
len, faa man vi bngge et aandeliq 
»du-T Tag for Dan, indtil vi naar 

til Mands Mode-wird til Krisis Fyl 
des voksne Alber. Herren give-, 
at vi fom levende Sie-ne moa opbyas 
ges i den Menigbed, over hvilken 
Golde-des Pokte aldrig skal faa 
Overhaand.« 

Osftideligbedcm sum overvcrtedes 
af ra. 200 Menncsker, sluttedcs mcd 
Von og Zalment Jesus-, som iblmtdt. 
os staat-. H 

Herren velfigne Pella Mensgbch 
og det Atbejde, som sves i dennc 
By, at det maa lykkes, som vi sang: 

Foragter ej de ringe Tage! 
Det lykkes stol, som strevet staat: 
Velsignes stal de Hcknder Tvage, 
som lagde Grund mcd bange Kant. 

Anders Jsrqcnscn 

Eu Tut til Oaks, Okla. 

Vrdrc sent end aldrig, siget et 

qmnmelt er. Enart er fcsm Man- 
nedcr hengoaet, siden Kirken i Dass- 
Okla., blrv indviet. Ton blcsv ind- 
Viet den 4. Mai d. a. Tot kncb 
med at faa en Embcdsbroder med 
dctncd paa Grund as Mikfionsmss 
der og megct Arbejde. Til fidft 

lovede Post John NisdabL Wahoo 
Hebt-, at tage mcd dprned Ton 
and-In Maj msdtes vi i Omaba 

Qual-m 

Hvem kan glemme Lmaha2 J 
Sætdeleshed os, fom faa Herreng- 
fokfærdelige Gerninger eftet den u- 

forglemmelige, rasende Storm —- 

faa, bvorledes Hufene var fplintrede 
og kastede mellem hoc-raubte Et 
Und-eh at ille mange fleke Men- 
nefket blev dkæbL 

Hvilken Vwkkelfcsvtwdiken for 05 

alle, der manende siaer til os: »Ve- 
skik dit Has, thi du skal d-!« Mcn 
der er mete, sum Ast-, at Qmaba er 

uforglemmelig ifcet for Nedfktiveren 
of disfe Liniet. Den gatnle »Pol- 
la«-Kirke og Prasstebjemmet med de 
mange nforglemmklige Lieblikke og 
betlige Minder-. O! san vtmodigt 
at se det hele ligge Tondersplittetx 
men Gud ved, bvad han got-, og alt. 
bvod han gsr, det or vel gjort. 

Nu eftet et Tidsmms Fort-b 
staat der snart igen inden for Pel- 
la Menigheds Gtænfer en dejlig Kir- 
ke og et hyggeligt Prceftehjem Dei 
ejmdommelige ved des-me Kikke et, 
at den er væsentlig bygget ved Ven- 
ners genügt-ed En Vennegcwe 
pas 810,000 til en Kirkebygning, del 
er vist eneftaaende i Amerika Dei 
san Inn stabe Tat i Hinter-te og 
godt Saal- for Frei-jähem Sud del- 
siqn Menighedeu i Omath 

Kansas City. 

Med syv MilssStsvletne pack nan— 

ede vi i en Haandvending Kansas 
City. Past. Carl Wilhelmsm mod- 
tog os paa Stationen og ekspedetcss 
de og i en Fort til sit hyggclige 
hiern. Her modtog vi Forfkifkning 
for baade Sjæl og Legeme. Ei Tidsq 
rum var hengaaet, lian vi side 
m-dtes. Gamle Minder blev opfti- 
stehe, nutigige kirkeliqe Fotrieelser 
blev drsftede, og Fremtiden — ja 
Fremtidem hvetn kan ltfte Slsrotk 
Sksnt vi samme Aften ved 12 Tiden 
fkulde as Steh Syd paa, sit vi bog 
Tid til at se Menighedens beflige 
We —- fqndelig en Oct- og Glæs 
de for det hauste Fall i Kansas 
Tiin Pan sinnt-den fra Oaks 
holdt vi Mtde for fuldt But — en 

Rising Aste-I —- vg m bog ef- 
tek en litt- Fotfkksknws i Mike-n 
W 
M en tat oq Wen til san- 

fas WILL 

skk III stritt-H Jst. 
molk en 8: 80 naaede vi Siloam 

Sprin« Js. Et Pat lange Oer kaste- 
Ie w. nd af Vinducme for at op- 
Fap ,e Pasm N. L. Niclsm Jo, gan- 

e rigtig, han er pag Stationen. 
öfter en Forftiflning og Tut kundt 
i Byen bar det nu of Stcd ester 
Bostemmelscsftcdm Ebenczer Sta- 
tionen ellek Meniglwd, Dass-, Okla. 

Eftkt seks stive Timcr Balle op og 

Halle ned naaede vi Ojemmet Om 

Wogen er plaget as Tnfpcpsia, faa 
fort-tun bat-c den 21 Mllc tut fra Si 
loam Sprinij til Lals —- Nennun- 

»mfn-lfon over Etok og Eusn vil be- 

»vlrkc fuld Sundbed og cn prcsrlig 
Appetit naar du mmk Mission-Isla- 
Itiomsn ellcr. 

! Ebenezersdjemmet 
l 
l En hol Flok fmilcde os i Mode-, 
Hlstune og halvbkum1 og hvide mel- 
lcm hinandem og lnokt var Vorder 
daskkct og omtingct. ou vi lpiste og 

ldkak og famtalcdc med Lyst og 
Hiericus GRde Von og Tal og 
Lovsang danncde lnmde engndcls 
sen og Blut-nimm 

Eiter endt Maaltjd maatte vi na- 

turligvls ud at heimste Præstegoars 
den-J dejlige Habt-, den gamle Kirlc 
cller rette-te Stole m den nye stan- 
ne Kitte, der næstc Tag skulde ind- 
vics. Plane-n for Sendagcsn blcv tagt 
—- Aftenandagten lwldt — cndnu 
csn lille Ordvekslim og lau til Ovi- 
lc med Pris og Tot til Herren for 
bans naadige Fstclfe saa langt. 

SIndagktL 
A 

L, du vclsigncdc Egndag. Tu 
Tagenes herlige Tags Dette ct du; 
nlndx mcn naat sspia sæklige Brgisi 
vcnhcder knyttct sig til dis, da bli- 
vcr du endnu Nonnen-. En soadan 
fast-läg Vegivenhed sorclaa her: En 
tm Kikkc skulde tut-dies Lnttting 
ZU Aar-s Dir-beide Møja Anstren-« 
Helfer-, suka Modsmndy monge Hin- 
dringet, megcn Som, mange Ina- 
ker, Raub og ydmnaelige Bocca-rin- 
aer knytter sig til dem- Tidgkunu 
dog ogsaa manqe herle Wirdcr m 
sksnne Resultatck Ded skclsus Ein-to 
« Stolmndctvisnxng, Mcuiqhedss 
danmslse og nu den mu- Hirn-, 

Et uforttadcnt trafast Arbeide : 

Herren vil altid bekn- tsn tnslfunrt 
Ftugt 

Gud gav os et beiligt Keim-Er 
en stor, uforglcmsmslm Restde 

Lm Moment-n Kl. It stunk-de- 
»vi i den gamle sen-Ich disk nu »di- 
lukkende sfol bkuzusirs til Zion-, Mk 
for en fort Bonn-substijusitr m 

Asskcdstjcncfte mcd den gmnlc Im 
ko. Tet var dpjliat at bims Cum 

Vorm-ne bvotltsdcs de kundc sum-r 
vaa mangr tantcrriqe Sporn-Hinauf 
Eiter at flete bavde haft Order- 

Ibtsd vi op i Professsion til den mik- 

Kirkcx der fnldtcs til sidste Mal-is 
Ten nms Kikke et 28X 54 mcd 

Tom-net solid bnggrt og vol sor- 

Hinei- 
: Lats Efkildsm samt-ton, Nebr» 
fortienet Tak on Passiv-molk for 
det solide og opofkende Akbejde ved 
Opfsrelscn af Kitken i Lass, Okla. 

Forstaat fig, hele Gudstjencsten 
udfstteö pas Engelss. Paftor John 
Risdahl qnmeldte Hjjtideligheden i 
varme og gribcnde Ord· Undektegs 
nede vrædikede og indviede Hirten- 
En lille Judianetdreng blcv dabt 
ved femme Lejlighed, hvad der for 
mit Vedkommcnde for-gebe Hosti- 
deligheden. 

Estet Gudstjeneften famledes vi 
alle vcd et meget langt Bord til 
Fellesspiöning, amtrent Tom ved vo- 
re Katzin-det- Vi hat-de igen Mtde 
am Estermiddagem hvor Past. Ris· 
dabl predikedr. og fsg Mittel-e Li- 
geledes hat-de vi dee den næste 
Das ellet Mandaqu —- Iaa kom 

Fatvelstundcn 
Tot vor disjliae Tom- nxsch i 

Dass-. Menge Zandlzedcr blcv lockt 
lusn til vore Hierm- —— mange Jud- 
tkyk mcvkkcde vort Sind — en del-i 
iignet Nat-denk- Luftninq blassin ind; 
i vore Hin-ins lille Havex detforl 
var Asskeden baade vedmodig ok- 
kast. 

En gammcl Jndianerkvinde og 
Pastot Nielscsn sang en Sang for 
og paa indianis. En gammel Bro- 
det bad en forundetlig hiertegribens 
de Bin, der dybt ritt-e os alle. Ja, 
saa maatte vi Lage Nfsied, men det 
gforte vi med Tal og Prii til Hek- 
rm Vennetl »He-n er ttofast, sum 
Ialdte eder. han stal og gsre det.« 
Satt bar det as Sted hjem til 
Weitem-, Audubon, Ja.— 

Web Hiler til Jenaer 
G. B. ThtiftianIeIL 

csietfkrifk Samtidig med- 
at disfe Linie-.- lcses i Des-allerw- 
er Mission-steten i full- Caug med 
eq. 60 Vttn nede spät- Okla- 
Nmma Wellen oq Im Ein-Wan- 
fen arbeitet med Mbed i Sko- 
las. Ost er altha en W mo- 
re i sur gib Musik-. Wes 
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t Shoulti Be ln 
You-« zkitchen 

bevigede jo Kikkcraadets Hcisstils 
ling om en Lcrterinde til ijlp 
demedcx cnru det betyder 8280 me- 

te. Norm Nielfcn faar 8360, og 
Missionasr Nielsen og Hustru 8700 
— ialt 81340. Her-til komme-r Ass- 
fukance og Reifeuodtgsrclic til Las- 
rcrindcrne ca. 8100. Dei udgsk Be- 
lsbct til Jndiancrmisfioncn for i 
Aar, mcd et rundt Tal: 81450 

Eamfundsvknnrri lnisl Jndiancts 
missioncn mrd Kcrrlighcd, Forbmi 
oq Midlct. 

G. B. Chr-. 
W 

Til Pastot og Mts. Nielfcns Silv- 
bkyllupsdag den 2. Sept» 1913. 

Mel: Tot et dejligt, de foligesLand 
Dist er deiligt, at komme i Tag- 
For at funkle-k- laa mangei Lag. s 

Her Infkcs til Lykke J to, 
Ja til Lykle drt stille vi jo, 
Z de Aar, som gik bokt 
Fik for Hertm i Arbejde gjott. 

Ja i dejligsie Grade her staq 
Minle ungc og Vorm-ne fmaa 
For at glasdc vort Sslvbrudepat 
Med mi Sang, sum paa Hjette vi 

hats 
.- mcsd »und fima i Tag, 
T lmur lnsrlig lim- Gud fort sin Sag. 

i 

i 
Jn, vor Horte for wiss et got-, « 

san en Sen oder gnv her paa Jordl 
sm, til Glade til Ethi- og Saal-» 
Til at disbcg med Nuds Naadesl Daub. 
Tnk til Wild Tal for nlt, 
Don for rvig vor Zlnld bat betalt 

Und Velsignc de Tage og Aar, 
Eom J lusk bat tjllmgc paa Jord. 
Smalka alt dog bang hellige Ord« 
Lg Vor Institer sorfoncddcs Blei-. 
Im tin-d FULL Enden fort 
sllcjsisn gkmr gennemsinnnclons Port- 

Vi san skucs den drjlige Bang, 
Vi lau here Musik, Lov og Sang. 
Lg immde lna hvide fom Inc, 
Vi fan Jesus vor Frelier at fe. 
Enng mcd Froh lmilkrn Tag, 
L san kom bog enlmck og tnodtag. 

Zim nd »Ja-den, bsuds luslligc Led. 
Lad det faldei rint decjord 
Lg scm vand det med Von og med 

Tro, 
Sau dist spirrr og Volscr og grinst-. 
Til den Dag- da Vil man. 

Frelst of Rande for Tronrn fremstaa 
Thomas Hausen 

SIlvbtyllupsfesteu 
i Seh-Im Califotuim 

Min antku og jca følcr Trang 
til offcntlig at ndtmkke vor Tal og 
Paasksnnelfc for den sksnne Festligs 
bed, voke kære Meniabeder i Del 
Ncsy og Selma foranslaltede for 
os i Anledning af vor fein oq tyve 
Aarg Btyllupsdag. Man et jo 
nlnd vtsd paa en saadon Mindcdag 
at iotlantlc lme Vennct umlring 
fis oq holde Fest stimmen med dem 
i Erkendrlfe as Gutsö Godlnsd oxk 
Rande on i Forstaaelsc og Brust-a- 
nclse af Venncts Flætlighed: men 

i dem Tilfælde vms det vorc Ven- 
ncr og Menlghcdsfolb der formt- 
staltcde Fest Tor os og lamledes tunL 

Mcdcns vi npholdt os under vor 
lille Ferie ude vaa antcsn ved Pa- 
kific Gram-, kam der Vrcv til os- 

ska voke Monighedcsrs Forum-nd 
med Meddelelse om, at Mcnigbess 
derne bavde beflisttet at ortmmrre 
Fest for os paa vor femoqtyve Aorgs 
Bryllupsdag den 2. Sept. mcd Haj- 
mesfe Gubstfeneste i Kirkcsn i Sel- 
ma, Fellesfpisning om Mit-bogen i 
en Sol TM og fri Forsamling i 
oq ved Præstehiemmet om Eiter-mi- 
dagen, at de hat-de indbudt Krebs- 
formcmd Past. s. H. Jener as vo- 
ke Præsteri Fregno To. G. Han- 
len, I. P. Haufen oq S. Johaer 
da des-I custruet til Festen- vo d 
de brbe es det hjerieligste 
til dum- cs bed. 

Det forstaas let, at bist var mcd 
Glæde i vore Hjektcr oa Smil von 

Anfigtcrne, vi i vort stille Vcrreisc 
lasftc dennc Jndbndclfc. 

Sau ovrandt Dach, klar og Is- 
lig Incd en stille mild Lufttxiim, og 
Folket forfamlcdcs i glod Festfmn- 
ning, og paa kokt Tid fyldtos den 
lillc Kitke. Pan Slaqrt 10:80 in- 
toucstede Kirkcnö Orgel, og Brude- 
splgct marchetede fto Prwstchjcms 
met ind i Kikkcn. Paftor Jenseit 
lededc an, og Paftot A. P. Hausen 
og Hustru og Missionrrr M. J. 
Schultz og Huftru fulgte os ind i 
Kirkm Fslelfeme bavde nwr over- 

vcrldcst os, da vi tkaadte ind i det 
festfmnkkede Gudsl)us. Alting var 

saa smagsuldt armngerct og deko- 
rcsret For-an Korb-ten vor an- 

braqt en Vue mcd Jnstriptionem 
»Ja-ins Kriftus er i Goar og i Doa 
den samme, ja til evig Tid«, og vcd 
bver sin Sidc af Jnssriptioncn var 
Aarstallcne 1888 og 1913. Past· 
Jenfcn kalte ud sra Ordet i Hef- 
fangem »Im fandt den, sont min 
Sjæl elster", og anvendte drt paa 
en tredobbelt Max-den first vaa Ægs 
teltabet, idet han splte sia fowislet 
um, at vi gensidiqt overlor binanden 
kunde gsre det Ord til vokt eget 
Dernælt over for vort Gubslorbold, 
at vi oglaa over for erlleren tun- 
de sink: Jeg fandt den, sont mtn 
Sle elflek. Saa nævnte banLivs- 
gewinnen, at ban oqlaa der bat-de 
lastt os at lende som dem, Herren 
havde velsignet, faa at vi onlaa der 
lunde ask-e det Qrd anvendeliqt 
Han talte flsnt oq fandt og Mel- 
lesfuldt om det velsiqnellesriqe i at 
leve i gensidig ovofrende Kastlighed 
i det rette For-bald til Gul- og Men- 
neller. En Sang, digtet for An- 
ledningen as Mk. Thomain Hausen, 
blev fanget as site as vore imaaviw 
get til Violinspil as to of Stammes 

Epiiesalm var fmnlt delokeret 
med Vlomstet on Flug Dannebwl ogStjeknebonneket var cnbmqt omi 

kring Mottoet: »Und er KastltheN 
oa over de Siedet-. Zolnbrudewnst 
indto,1. Te unge as bexmc 1·l.-:1j,1- 
beder tiente velvilliqt ved Axt-Jena 
og met-de oet gebt. Tet var in 
7pirerende at le en saadan lmstiq 
Hirt as unne, som de stcd i Nasltis 
tmer over den ene Ende as Eulen: 
mantte de laa sandt altid fma rede 
esq billige til Nudcs Riqu Merman 

Merkmalen-? Ja, m1tnrligvi5. let 
blev oqfao sagt mange gode og hier- 
tevarme er. Lad mig nasvne eet 
Tet var Past. A. P. Hausen Har- 
lmvde lasrt i et Tigt, at da vor Her- 
re lmvde flabt Menneslet, havde 
han et Virger. lmoraf ban udgod 
Vellignelfe over Mennellm der flad 
Styx-te, Stsnhed og Bist-dom, Ære 
og Glleda Nigdotn og Lytta Saa 
holdt Wnd ftjlle og laai Bemerkt oq 
ioa, at der lun var en Veliiqnelle 
tilbage, og det var Hvilen Da han- 
bavde betænkt fig, lagde Gut-: Jeg 
vil ille give liam Hvilm i de time- 
lige Zins-, den vil ieg beholde has 
mig lelv, elletg vil Mennestet Clem- 
me mig. Saa beholdt Gud Hvilen 
has sig lett-, for at Mennellet bog 
maatte lage tilbaqe til hom, naarj 
det er tust. Det vilde han jnlte,« 
at vi altid maatte vide og finde, 
at Sollen et at sage og finde bot 
Gub. l 

Tot tog nogen Tid at blive for-: 
iamlet om Estmniddagm men en« 

saodan Das fkal der fo være Tid til 
srlsknbecia Samtale og vcnsknbeliw 
Hilfe-n oa Dmganq. Da Follet var« 
blevet femme-läg vol san-let, blev vi 
budt til Sei-de paa Ptæstcbjemmcts 
Veranda, og fotan og var stillet et 
Vord, hvorvoa fyntes at være en 

Del Gensmnde, fkjult as et Lande« 
En Sang blev sungeh hvorefler Mr.« 
H. Haufen, og Mr. N. Jst-gener« 
begge Meniqhedets Former-nd traut-s 

« 
te frem, dwg Teppet til Side, oq 
m Mmighedems Jesus I ver-: 

O 

I 

i 

valgte Otd ovetgav de de m Bot- 
bet Wie Umstande til o- fom 
Silvbtyllupsgavr. For-sahen et 
W Sei as bei deillssts Widders-« 

tot-i var der en Sum Pcnge i nye 
nlsrugtcs Zølvdollars lige ira »U. 
Z. Mini« i et Islvfad, som bccter 

Jnskriptionem Fta Pella Mcnighes 
der, Tcl Rey og Schna, Sept. L. 
1913. Med Gavcn ftclqte en lille 
Bog. livori Give-kurz Nonne er ind- 
fksrt Paa Omflagct er tmkt i S-lv: 
Wspnfkning im Pclla Mensghcdeh 
Tel Ren og Schna, den and-In Sept- 
tmtbcr 1913, tilligc med det dejlige 
Bibclord: Men ban selv, den Fre- 
dcnss Mus, heilige oder ganske og 
nldelcs—;-«, ou gid cdcrs Aand og Sjæc 
og Lege-me maa bevor-es holt og hol- 
dcsnt udcn Tadel i vor Dem-S Jefu 
Kristi Tilkommclfcl Trost-it er han, 
sont kaldtc oder: han fkal ogfaa gtte 
det, Amen U. Thes. ö, 23—-24). 

Lm Estrkmiddagen var Past. A- 
P. Hausen den iscrfcntlige Taler 
Don taltc til os om den Stelle-, der 
cr osii bercdti Jesus Kristus vor 

Horte og logdc os alvorligt vaa 

Hier-te Nsdvendiqbcsdcn nf at lcve i 
Troesfamfund med hanc Mk. oq 
MUS. J. P· Olicn gltvdcde os incd 
at fnnge en Sang, strech of Olfeni 
Dagcns Anledning. 

Este-r Msdccks Asslutning fervcs 
roch »Im Lin-um« og Kost-, cq 
med AsskedssHilfener on gode sa- 
fkcr drog saa Folket binn. 

Saa en hjettelig Tak. Tat til 
Mcnighcsdetnc, som bercdtc ob denn- 
Fcftdag. Tat til Komiteetnc for 
dct gode Arrangement oc; de yndige 
Dekorationer. Tat til Arbejdekne 
og vaaktekne for dygtig og vclvtls 

ljg Tierlein-. Tat til Prasstefqmilis 
cruc. at J kom og bjalv til at gtre 
dknne Tag festlig for os 

Ogsaa en biettelig Tat til Ven- 
nvk fra vore gamle Virkfomhedcr og 
andre Siedet fra, der glædcde os 
nusd Mkatulationrr og Inka gen- 
ncm Vrevc cller Telegkammw Dei 
vor os en stok Glasdcy at J minde- 
dcs os. 

Ebers bengivne Versuch 
Post. og Mtö.N. S. Nielfcn. 

Fka Kirkrindvielien 
i Deuver. Col-. 

Von-Irr I Zmnsunch sont bar 
Mut mcd i vokt Vogacsfotctagcns 
do, Lxrskskkslsm nf m m) Kirch vil 
M immssc intrrchTms at bete noget 
atmnmsndc Jndviclsrn As nur Kitke 
H Maniglzedmsz Ilrbcjde og Stil- 
lmg finmtriplL 

Vctlmnia Momde bar mt en 

nndcliq Kirtc wo Oft-met as W. 
Stb oq meock Et» sum blev 
indtsiet den 17. August dette Aar- 
Af from-tust Schritt-r var til Ste- 
dis L. Jenseit, Nussim Carl Wil- 
luslmspm Kansas City, og A. S. 
Nicslfcsth Brich Colo. Dei var en 

fwr Festdag for Vetbania Menigs 
bed, do Prassterne Sandag Morgen 
bar de bislligc Alter-tot ind i den 
nndtsligcy med Palme-.- finykkcde 
Kitte· At give Referat ongaaende 
de fotskclligc Tale-, sont blev holdt 
i denne Ante-wins- vilde optaqe 
formeget Spalten-um« og der-for stal 
jeg indsttænke mig og give en gan- 
ike koct Oplysning angaaende Da- 
qens Program. 

Vod Jndviclseshøitidcliqliebt-nZin- 
doq Formiddaa kad Postor Carl 
Wilhelmscn Jndi og Udgangsbsns 
nen, Poftor A. S· Nicslscn holdt 
Provsustalm bvorcsftcr Paftok L. 
Jenscn indniedc Mit-km og Siedets 
Prasst taltc da til Hsjmcsie Om 
Eftisrmiddagen taltc Tr. andclle, 
Prasst ved den svenfkslnth Augu- 
ftana Kirch vaa Engelfk og Pastor 
Carl Wilhelmien paa Dunst Om 
Aftrnen kalte alle de tilreiiende 
Pisa-steh hvotefter Stedctg Pkæst 
kalte et Stutningsotd Tat til eher 
Præstetbrsdre, fordi J gutwillig 
kom og udiaaede Ordets Sæd ibltmdt 
as ved denne Leim-both og tat til 
alle, fom gtædede o- med et Be- 
s-q i Dosen- Inlednkng. Hi M- 
der ogfaa Umhhedeus Ruder vor 
DWombed soc den Dis-wil- 
kkshed- few de kuts- fvt Des-It M 


