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Dommesyge.
„Døm ikke, for at I ik
ke skal dømmes." Matt.
. 7, 1.
Der er mange Slags Sygdomme i
Menneskelivet. Jo dybere de sidder,
desto vanskeligere er de at faa helbre
det. Det fan se ud, font om man har
faact Bugt med bent; men det var
blot Sygdommens ydre Udslag. Læn
gere inde fad Rødderne endda igjen.
Derfor er Sjælens Sygdomme faa
meget farligere end Legemets, forbi
de har sine Rødder faa dybt inde, at
ingen menneskelig Haand kan naa did
ind. Og intet menneskeligt Læge
middel hjælper. Thi de har sin Rod
r et ondt Hjerte.
En af de værste Sygdomme, fom
udspringer af denne onde Rod, er
Dømmesygen. Den er fom et aabent,
rindende Saar, hvorigjennem at ben
Cgenfjærlighcb og Hovmod og Ond
skab, som bor i dette onde Hjerte, siver
ud med stinkende, giftig Materie.. Og
ben er faa meget farligere, forbi den
som oftest ikke biir anfeet for at Deere
faa farlig. Man anser den for at vaø
re en uskadelig Hævelse, og bog er
belt cn ondartet, dødbringende Kræft
knude.
Derfor taler Jesus faa alvorlig,
font han gjør.
Det var Farisæernes Dommefyge.
fom var Foranledningen til hasts al
vorlige Ord.
Trænger vi at agte paa dem?- Et
ter eksisterer den ikke tænger, ben
Sygdom? Og vet ikke hos kristne?
„Disse Læferne cr nogle ufordra
gelige, dømmelyge Hyklere, sagde ny
lig ett Mand. Slig lyder ofte Ver
dens Dom om de kristne.
Om alle kristne. Det er dot mis
tænkelige. At alle kristne skulde lide
af en og samme Sygdom, og tilmed
cn Sygdom fom Verdensmermesker
skulde være fri for, — det forekom«
mer os straks lidet trolig.
Men Sagen cr, at naar de kristne
fremholder Sandheden, faa bit Ver
den gjerne falde det Dømtnefygc.

Ntbkjærheb Herrens Ord hos Apo
stelen Jakob: „Bagtal ikke hveran
dre, Brødre! Den, font Bagtaler en
Broder eller dømmer en Brodér, han
bagtaler Loden og dømmer Loven;
men dømmer du Loven, da er bu ikke
Lovens Gjører, men dens Dommer".
Og faa blir der Partier og Split
telse, til ftor Stabe for Guds Rige,
og til et Skuespil for Verden.
Det cr underlig, at mange anfør
ikke denne kjærlighedslsse Snak for
Synd, skjønt Guds Ord ligefrem
stempler det fom sådan. Der er for
lidet af Jesu ydmyge og fagtmobige
Sind. Og her skal cn lang Kur tit
for at helbredes, en lang Kur under
hans Betjarfbling, fom bar ydmyg
og ingtmobig af Hjertet.
dg Kurmetoben er denne: „Drag
først Bjælken ud af bit eget Die, faa
fan bu'fe at brage Splinten ub af
bin Broders Die."
Gjør vi Alvor af at faa Die paa og
rette paa bore egne Feil, da faar bi
faa nok at gjøre med at dømme
felv, at inden vi er færdige med det,
har vi mistet Lysten til at sætte os til
Doms over andre. Lad os prøve-os
selv. Har jeg det klare, nf Gud op
lyste Die, at jeg tør tro mig til at
se ind i andres Hjerter for der at
finde Bevæggrundene til deres Hand
linger og Meninger og dømmer om
deres Bærb i Guds Dine? Har jeg
dot rene, af Guds Aanb helligede
Hjerte og ben pletfri Vandel, der til
lader mig at dømme andres Hjerte
og Liti uden at falde under den Dom:
.Hvorfor fer bu Splinten i din Bro
ders Øie, men Bjælken i dit eget Die
blir du ikke bar?"
Lad os ydmyge os for Gud og
dømme os selv, for at vi ikke skal døm
mes.
Og lab os jage efter mere Kjærlighed i bor Dom; thi med den fam
me Dom, som vi dømmer, skal bi selv
dømmes. Ikke bare Tale om Kjærlighed og kræve Kjcerlighed af an
dre, men først og fremst selv prakti
sere Kjærlighet». Da bil vi altid stille
de første og største Krav til os selv.
Lab os aldrig glemme, ber kommer
cn Dag, da bi skal aflægge Regnskab
for hvert utilbørligt Ord, bi har talt.
S. D.

-Ja."
„Er han døb?"
Presten nikkede. Og faa fortalte
haft, at han havde faaet Bred fra
Kapteinen, at Hans var skyllet over
bord af Braabfjø udenfor Kap Horn i
et forfærdeligt Ubeir.
Slaget bar tungt; men Gud ske
Lob, at hun i. Bønnen hakide lært at
bede: „Ske din Vilje". Og nu kun
de hun med forunderlig Krast lægge
ftø helt paa Herren.
Da Skibet langt om længe kom
hjem, laverede Kapteinen hende de
Sager, fom bar igjen ester Hans,
deriblandt ogfaa hans Skibskiste.
Der laa Klæderne hans pakket sam
men, — og der laa Bibelen. Hun tog
ben op, oø en Konvolut faldt ub,
hvorpaa skod skrevet: „Til Mor, derfom jeg ikke kommer, hjem mere."
Hun aabnebe Brevet og læste:
„Kjære Mor!
Tak for al bin Kjcerlighed, men
mest forbi du har bedet for mig. Det
har bevaret mig under alle Fristelser.
Det har styrket mig, naar jeg var nær
ved at kaste mig ub i Synden. Kom
mer bi ikke til at mødes her, faa mø
des bi hos Gud."
Din Hans."
Da kjendte Moderjertet midt i
Sorgen en salig Glæde, hendes
Bønner bar hørte.

Broberfamsunbets Aarsmøde.

Antal Skoler spredte omkring i Di
striktet. Med de fire nye Arbeidere
som udsendes iaar,. har denne Misstort i det hele 14 Udsendinge, af hvil
ke 11 maa faa fit Ophold af Brodérsamfundet.
„Decorah-Posten".

BaSsionsspitlenc i Oberammegan.
Fjernt fra. det travle Verdensliv
midt i en enlig Dal'i en ensom
Bjergegn i Bayern, Tyskland, lig
ger ben lille Alpelandsby ©berammergau. Aar ester Aar halvt for
glemt fam Eventyrflottet i Tornero
se, indtil endelig ester ti Aars Forlob
Trylleordet „Passionsspillet" bækker
det til fornyet Liv. Saa blir pludse
lig Landsbyen til noget af en Berbensby, og hvor ellers den simple
Bondevogn rasler hen ab Beten, tu
ber og hvæser nu, amerikanske og en
gelske Millioneerautomobiler.
Passionsspillene i Aberammegau
har deres egen interessante Historie.
Da Svenskerne i Aaret 1632 huserede
i Øvrebayern og ved deres Bortgang
efterlod Pesten, blev denne Sot af en
Dagleier fra Eschenlahe bed en Kir
keindvielsesfest bragt til Oberammergau, hvor fire og firsindstyve Mænb
og Kvinder døde af Sygdommen; da
aflagde Befolkningen det Løfte, hvert
tiende Aar at opføre et Passionsspil,
hvis Gud bilde forbarme sig og gjøre
Ende paa Pesten. Den frygtelige
Sygdom hørte virkelig op, og allere
de næfte Aar gaves det førfte Passtonsfpil med Hjælp og Understøttelse
af de lærde Munke i Ettal.

Augsburg Seminar.
professor Snen (Dftcdal, Bestyrer.

(Cn flveaarig £åttcfafdeling.
Afdelinger: j Ctt fircaarig Eollegeafdeling.
i Sti tresårig theologisk Afdeling.
Undervisningen begynder, om Gud vil, den 27bt September
alle Skolens Afdelinger.
De. fom ønsker Clytagetfe i den ttjeologiske Afdeling, maa inden Yde
September indsender skriftlig Ansøgning dervm, stilet tit Stolens Diræf*
tto« oø theologiske Fakultet og tedfaget af en kort Oversigt over
Ansøgerens Livsførelse, særlig med Hensyn tit hans aandetige Lid og tidtigere Stolegang, famt Attester fra kjendte og pålidelige Mænd.
De theologiske Studenter har fri Undervisning og frit Logis i Seminariet.
De, fom ønsker at optages i Colleget eller Fællesafdetingen eller at
fortsætte fin Stolegang der, maa indmelde sig inden 25be September.
Alle Ansøgninger og Indmeldelser addresseres tit Stotenå Bice-Beftyrer.
Elever af Seniorklassen, som graduerer, ved Skoleårets Udgang, har
fri Undervisning og frit Logis i Lighed med de theologiske Studenter.
Alle andre ElevÅ disse Afdelinger betaler $30 Aaret ($15 pr. Ter
min) far Undervisning og Logis i Sefnenariet.
Board i Seminariets Boarbingflub koster $2.00 a $2.50~pr. Uge.
Alle Studenter maa betate for elektrisk Lys ag Steam Heat, hvormed
alle Værelser nu er udstyret, samt betale $1.00 pr. Aar i Library fee.
Katalog og andre Oplysninger fades bed at tilskrive undertegnede.
Minneapolis Minn., 22de Jiini 1910.
George Sverdrup, jr.,
Bice-Beftyrer.

Augsburg Seminary, Minneapolis, Mimt.

ret Husflid i Oberammergau og har
geometriske Principer for fin
længe før Passionsspillene gjort Kunst, Konstruktionens Styrke og
Brodersamsundet holdt sit 10de
Landsbyen bekjendt. Bitlebfkjæreriet lige sit personlige Temperament.
Aarsmøde i Wahpeton, Nord Datofam Kunst kan i Oberammergau fø
ta, ben 8de Juni og følgende Dage.
res tilbage tit det tolvte AarhundreAf Sekretærens Indberetning frem«
de, og i Begyndelsen af det femtende
KJÆDE • •* I I
gaar, at Samunbet for nærværende
Fra da af bar Passionsspillene i Aartjunbrebe ser man TræskulpturerAmerican Ulsr med foiid gnlbftstbt
beftaar af 18 Menigheder med til Oberammergau fat i Syftem, og paa ne fra Oberammergau nævnte font
»arse, garanteret for 5 Aar, abfolut
FRIT tll enhver, ber fælget lun 24
sammen 845 Sjæle, og. desuden faa hindringer stødte de først i Begyn høttstaaende Kunstværker: derfra ubi ©totter af vore Jnvelessager til lOe
Stykket. Send Deres Navn og gi bit
er der omtrent 35 Enkeltpersoner fom delsen af det nittende Aarfjunbrebe, træder en Specialisering; nogle fkjædetroDem Barerne. Naar tolgt lend
os $2.40 og bl vil sende Iltsr ogtuætie
tilhører Samfundet, ialt 890 Sjæle. htior der ogfaa i Bayern blev ryddet rer Krisinsfigurer, andre DyresiguHenry Iemeltt) 6o.,$cpt.814,Chicago
Ti af bisso Menigheder har havt fast ost i mange middelalderlige Øberle- rer eller Ornamentik. I det attende
Betjening. I Wahpeton har Sam ,ringer. Passionsspillene blev for- Uarhundrede spredtes Kjendffabet til
Send $4.00
fundet sin Skole, „Bibelskolen", for budte, og en Bondedeputation, ber denne Jnbuftriub over Verden, og
hvilken der for fem, seks Aar siden Paa allerhøiefte Sted sagte Forbudet Dræffjærerarbetheme blir en inter til Undertegnede og der vil blive Dem til»
blev opført egen Bygning. Delta omstøbt, fif til Svar, at det bar bedre national Handelsvare. Saa erobres lendt en 100 Punds Kagge fin nyfaltet Lake
gerne i Mødet bar for bot meste an at Befolkningen lob Presten prædike Verdensmarkedet en Tid af Grød- Superior Sild (Family Whitefish). Fragten
maa Modtageren selv betale. 50 Punds
bragte i denne Bygning, men endet om Kristi Lidelser, end at den selv nerne i Sybtyrol, og først i Midten Kagge $2.50. For Pris over andre Sorter
Men er det allerede her i Verden et
ogfaa blandt Samfunbsfætter ude i slæbte om med Krisins paa Teatret. af forrige Aarfjunbrebe erobrer Obe Fisk skriv til S. Morterud Fish Co.,
Kjendetegn Paa cn ægte Jesu Disci
Byen. Tiden blev bel benyttet, idet Dog, ben gamle G. Lanz, Forman rammergau det tilbage. Paa dette 1931 West Superionr Str., Duluth, Minn.
pel, at han har faaet en ømmete
der om Dagen blev holdt ta Sessio den for Deputationen, lob sig sikke af Tidspunkt begynder ogfaa en meto
Samvittighed ligeoverfor al Synd
ner, om Aftenen Opbyggetsesmøde tit vist?, og omsider opnaaebe man da dist Uddannelse af ben unge Billedend andre, som ikke tager.det fao nøic
Tilladelse til at fortfætte mob. at skiærer i en Tegneskole, fom allerede
henimod Midnat.
med Guds Lov, faa følger det af sig
Bønbørclfc.
Skalens Bestyrer, Pastor E. M. Passionsspillet underkastedes en Re- tidligere bar oprettet i Landsbyen.
felv, at han ogfaa har ct skarpere Die
Broen, indberettede om dens syv vision. En begavet Klosterbroder fra Dygtige Malere er anfatte ved den,
og en strengere Dom over, hvad det
Der bar tn ung Gut Hans hed Aars Virksomhed. Den havde ialt det da nedlagte Ettaterfloster, Ott- og Husenes smukke Freskomalerier og
. er godt og ondt. Og Sandheden har han. Han bar eneste Barn og Mode
Fuldstændig kure
havt 58 Elever indskrevne, 36 Mænb mar Wey, omarbejdede Teksten, Læ de interessante Skifteboger, font op* m
vi iffe Ret til at fortie. Ingen har ren var Enke. De boede i en Sjøby,
ret med disse
og 22 Kvinder, af hvilke syv ibaar reren Dobler fra Oberammergau be bct?are§ i Øberammergaumufæente,
smna Piller.
udtalt faa alvorlige og skarpe Dom hvor Hav og Bølge indbød faa lok
graduerede efter at have frekventeret sørgede Musiken, og fra Aaret 1820 bærer Bidnesbyrd om Skolens høte
De
helbreder ogme fom han, der sagde: „Døm ikke". kende til cn Fart paa det friske Hav.
Stolen mere elfer mindre i fire Vin er Passion§soiItene opførte hvert ti. Standpunkt.
saa Følgerne ak
T
For* han var sand. Sagde altid Og Hans maatte og vilde tilsjøs, han
daarHg Fordøjelse,
tre. Han gjør opmerkfam paa, at der ende Aar, først ligesom tidligere paa
Senere udvidedes Skolen tit, og
ufordøjelig Næring,
Sandheden. Men altid i Kjærlighet». ligesom de fleste unge Gutter i Byen.
trænges mere Rum, om Skoten stat Kirkegården bed Siden af den lille så at omfatte Undervisning i Mo
eller for hurtig Spis
ning. - Et udmærket
Det cr ikke dette, Jesus har for Han gav sig ikke før han fil Lov.
kunne fortfætte sin Veksl og Udvik Landsbykirke, fenre plaa Egnen nord dellering.
Middel for Svimmel'
budt os. Han vil ikke tage fra os udr
Snart fif han Hyre med et ftort ling. Særlig savnes et ftørre For for Landsbyen.
At Træskulpturerne, font nu til hed. Kvalme, Sevnlghed, daarllg Smag
Dømmekraft og negte os Tilladelsen Slib. Skibskisten blev pakket, og samlingsværelse, men ogfaa ellers
Man benyttede her en ret primi Dags udføres fra Oberammergau, 1 Munden, belagt Tunge, Sting 1 Siden,
uvirksom Lever.
De regulerer For*
til at fremholde Sandheden og døm ned i den lagde Moderen ogfaa en trænges der mere Plads, faa at det tiv Scene. Men istedet for ben er
har et ikke alene ejendommeligt, men dejeleesorganeme. Fuldstændig vege
•abllak.
me Synden fom Synd. Det fer vi Bibel, hvor hun skrev: Hold dig al ikke længere ffulde bære nødvendigt nu opført en mægtig Bygning. En
fremragende kunstnerisk Præg, vil
Small Piller, Smaa Dosis,
af Jesu Ord om, at bi ikke skal give tid til Gud, faa skal det gaa dig godt. at placere Orglerne i Klassevoeret> gaben Scene med Garderobe bagved, enhver, som besøger Landsbyen, let
Small Priser.
Hundene det hellige eller kaste vore
Den egte Pakke maa bare
Saa fom Afskedens Stund. Hans far dg Gange. Men alt dette beror og et overdækket Tilskuerrum med kunne overbevise sig om. Mangen
Facsimile Underskriften
Perler for Svin. Skat bi unbgaa reiste — og Moderen sad igjen alene. paa, at Jnbremissionen drives med Plads til 4,500 Tilskuere.
Billedhugger, ber under den akade
det, maa bi bruge bor Dømmekraft Net, ikke alene, for hun havde lært at Kraft. Derfor betoner dgfaa Mis’
De spillende — amtrent 700 Per miske Uddannelse bar blevet koilrnatil at danne a§ en Mening om, hvem bede. Og be, forn fan bede til Gud, sionskomiteen denne Side af Sagen. soner, deriblandt Børn paa tre, fire btg overfor sig selv og fine Evner, har
Modtag ikke Efterligning«,
der er Hunde og Svin. Men det er er aldrig alene. Hun bad for Gut Aarsmødet ifjor havde bestukket: Aar — udlages tun blandt de ind' søgt Vei til ben rolige lille Landsby
jo netop at afsige en meget skarp ten fin.
f
„Tyngden af vart Arbeide i det kom fødte Oberammergauere, og nekop og der i en beskeden LandsbykunstDom. Cg det fan ikke'Herren have
Sent paa Høsten fif hun Drev fra mende Aar maa lægges paa Indre- ved at ingen udenforstående anden ners BærFfteb gjensunbet HaandvcerBetol Deres Subskription paa goileforbudt.
Hans, at nu var de paa Hjemreise. missionen". Men Komiteen finder, des, hverken i TefftroHeme eller til fets solide Grundlag, de matematiske Købet
Men han forbyder Dømmosngen, Hvor hun længedes! Tiden nærme at „med Arbeidet herhjemme citer ben musikalske Del, har Spillet be
dette at man er syg efter at dømme de sig. Dd bar haarbt Betr ijtcb som Jnbremissionen har det i det forløb' varet hele fin Folkeeiendomnrnlighed,
andre, ukjærlig og skråsikkert, den re Storme. Da bankede hendes ne Aarganet meget firmat af ben ene samtidig med at det boeres oppe af en
ne tranghjertebe og kjærlighcbsløfc Hjerte i Frygt, men hun fandt Styr Grund, at bi har havt faa yderst faa ualmindelig pietetsfuld og agtpågi
Pa EB JEG Manden for Dem!
Lyst til at frotte sig til Dommer over ke hos Gud.
Arbeidere." Videre steder det om vende Tradition. Den egentlige Ud
I. W. SMITH, President
andres Meninger og Handlinger og
En Nat laa hun baagen og kunde samme Sag: „Skjønt vi baabe ifjor dannelse faregaar paa en Skole, men
Livssyn. ' Helst naar det cr en, man ikke faa fobo. Udenfor rasede Stor og Aaret forud sterkt følte Nødven desuden opføres ber i be mellemlig
ikke lifer, eller hvis Syn man ikke de men, saa Huset rystede. Men hun digheden af at faa mere Fart i In- gende ni Aar mindre dramatiske Ar
NINDKÉfENGE mstLETTERE VLLKAAR end
NOGEN ANDEN De kjender, or videre dette
ler, eller hvis Parti man ikke tilhø ljæmpebc med Gud i Bønnen, til hun dremissionsarbeidet, er det fsibtsl ikke beider, og mart lærer herigjennem
SAMME LAND river Dem en GOD PROFIT fra
den FOKSTE DAG De kjtiber det?
rer.
fovnebe ind. Hen paa Dagen stilnede lykkedes. Bi ftaar mi ved et Vende ben enkeltes Evner at fjende. Saa
HVORT
KITTER
Er de sristne fri for denne Syg det af, og fnart fik hun høre, at der punkt. Arbeidet herhjemme ftaar nu dybt og inderligt gaar Befolkningen
dom? Anser Verden de krisine for var ffeet mange Forlis om Naten, flig, at omher ikke ffer en Bending, dp i de Krav, Pa8fionsspillet stiller,
dømmelyge, faa lab os prøve os efter og hun tænkte da ofte: „Mon Han- faa bit baabe Kinamissiouen og Bi- at selv Barnet ved Moderens Skjød
dyrketeller udyrket KOLONISERING af UDKNden Dom og være villige til at er- lever?"
betfkolearbeibet lide betydeligt Tab. fpiller med. Det ved, at det maaffe
HjemeCgsere paa 8ÆRSKILDTE
vee BE1“
U“
2 "----------------Opmærksomhed.
STRÆKNINGER aix--------Som hun sad der, hørte hun raste Kommer ikke bort Jndremissionsar. en Gang fan så Seede mellem Dp
fjende, hvad sier fan bære af Sandhed
Jet har hent » Air. PERSONLIG ERFAMNG* som Farmer og Landeier i
REPUTATION
Nordvesten.
deri. For Verdens Ørne er skarpe Skridt, og Døren gik op, — det bar beide ind i en andet Gjcenge, faa bit perftepreftemc, ja, muligvis endog
e^r udt.^UÅNBRiNGELSÉrvilDesrjSreDEM SI
Hans.. Skibet bar forlist, men han Anledningerne glide os ub af Hæn dpnaa en Apostels Rang.
ligeoverfor de kristne.
st8rate Tjeneste paa Jorden ved at skrive efter min
res Navn og Adresse paa Kopraen bringerdet. #or
Ingen trænger bedre end de krisine var reddet. Han havde ligget flere derne og bor Mission mislykkes. Den
I November blev de ca. 90 „Ak_State.......................R.F.D....
Name..........................................Town
at faa brændt ind i sit Hjerte disse Timer paa Bragstumper, da et Gjerning Derren sendke os tit at gjø kores", fom Oberamritergmieme fat'
DEPT », IMMIOMTION LAND BUREAU. ABEROEDI, S. D.
■aæk Kokøre—ro AVøWli» Flørt *stien»l og Hr* Wate, Abnrimam. Qtrtvpsnm^nMu
Ord: ..Døm ikke," forbi Fristelsen Dampskib tog ham op og førte ham re fom et Broberfamsunb, bil ikke bli der Hovedfigurerne, udvalgte, og
til cn streng Dom over andre ligger til Byen. „Mvr," sagde han, „jog ve gjort. Flare Kræfter maa sættes Januar fuldbyrdedes et skfe mindre
vidste, du bad for mig, da jeg laa paa tgang. Og dersom bi ikke har de nød vanskeligt Arbeide: Opstillingen af
dem faa nær.
E*ftea—»tyende «genrer ‘fi,$
Det har været fagt, at Dømmefyge Braget, og det gab mig Kraft, og jeg vendige Kræfter udenfor bore øvrige de ca. 600 Personer, der udgiør Fol- ~
------ raskt- Mil# skrat» cfteifulbftæn«
‘
før De bar modtaget og
er bot norske Kristenfolks - Skjøde- syntes, jeg var faa sterk, at det var Arbeider, faa sår vi tage dem bæk kemænslben og medvirker i olie de sto
*“' Forenede Suter
fynd. Jeg ved det ikke. Men det ved ingen Sag at handcraft."
fra andre Stillinger tit denne Gjer re Optrin. Der freedes hertil en
Soa bar han hjenude, til han kun- ning."
jeg. at sristne ofte ligger under for
JnsttuHørkunst, fom bilde were nev
teb tiden gettieneske udenom Oabrilo»
iranrrdifortjeKfte og hor Fabrikanten,
ttmrendalftrnu. i
ben Synd og dømmer hverandre fort de faa ny Hgre. Da drog han atter
Hedningemissionen drives i en sten overmenneskelig, hvis mon ikke
Par Bnfirtage fto nogen for nogrelombelB
øtorcmtL «fl»«
«rtt, sæt De modtager note fialaloaer oa dlider stenet med Bete nhørle gertrrityrl«
verf, dømmer hverandre af med alt ub. !jltl det stille Hav. Det gik lang Ubftrætnfng fom maa beundres, naar havde ben sikre Overlevering gjennem
H tettkSt Titte. ... .............
Liv i Gud og tillægger hverandre Tid, uden at hun hørte noget fra Henfyn tages til Samfundets Faa- de mange, mange forubgaaenbe Opham.
tatligheb. For syv Aar siden ub- førelser at støtte sig til.
uæble Motiver.
— etbegreejet
En Dag fom Presten ind til hende. sendtes Reinholdt og Inline Kilen tit
Man antager sig ikke efter aposto
I de nr Aar, Ssttmfen mellem Pas
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ØNSKER DE EN FARM?

lisk Formaning dem, som er svage i Han faa alvorlig ub, og der gik fom
Troen, men dømmer deres kristelige en bange Anelse gjennem hendes
Frihed eller deres Mangel paa kri Hjerte.
„Er det Hans?" spørger hun.
stelig Frihed, og glemmer i kjødelig

Kina, og det lykkedes dem at grund sionsspillene dorer, beskjæstiger ben
lægge en Mission i Tsaoyemg og berømte Landsbys ca. 14,000 JnbOmegn, fom nu synes at bære i en byggere sig hovedsagelig med Billcdblomstrende Forfatning, med et helt skjæteri, der har sea fjernt Tider vie-
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